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Z PRAC RADY GMINY, WÓJTA
INFORMACJE URZĘDU GMINY JAWORZE
Rozmowa z Wójtem Gminy Jaworze Zdzisławem Bylokiem

By żyć w przyjaznym środowisku
Kanalizacja to nie tylko wymóg podyktowany porozumieniami akcesyjnymi z Unią Europejską, ale to podstawowy
warunek przy ubieganiu się o status uzdrowiska.
Przypomnijmy – 6 stycznia 2010
roku wójt Zdzisław Bylok odebrał z rąk
Wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Franciszka Procka,
potwierdzenie Ministerstwa Środowiska
w sprawie przyznania dofinansowania
Gminie Jaworze, w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, na realizację projektu pn. „Budowa
kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze”, w wysokości 25.781.240,26 złotych.
Pełnomocnikiem ds. Realizacji Projektu (w skrócie MAO, tj.
Measure Authorising Officer) został zastępca wójta Radosław G.
Ostałkiewicz. Na czele Jednostki Realizującej Projekt (JRP), stoi
inż. Daniel Godziszka – Kierownik referatu JRP.
EJ: Starania o dofinansowanie budowy kanalizacji w Jaworzu
trwały wiele lat. Od kiedy gmina starała się o wsparcie finansowe i dlaczego samodzielnie nie mogła udźwignąć tego zadania?
Z. Bylok: Samodzielnie nigdy nie moglibyśmy zrealizować takiej
inwestycji, której wartość wielokrotnie przewyższa roczny budżet
naszej gminy. Przed laty, gdy składaliśmy pierwszy wniosek o dofinansowanie kanalizacji do Regionalnego Programu Operacyjnego,
to nasz budżet kształtował się na poziomie 12 mln zł, kosztorys
tego zadania wynosił 36 mln zł. Przypomnę, że pierwszy nasz
wniosek został odrzucony, drugi również i wówczas zawisły nad
nami czarne chmury. Ostatecznie dopiero trzeci zyskał akceptację
końcem 2009 roku.
Przypomnę, że już w 2002 roku, a więc zaraz na samym
początku mojego urzędowania otrzymaliśmy dofinansowanie.
Wówczas realizowaliśmy pierwszy mały projekt w ramach
SAPARD-u, o wartości 2 mln zł. To samo dotyczyło kanalizacji
bloków i ulicy Cieszyńskiej – tutaj inwestycję zrealizowała nam
spółka AQUA. To był jej wkład przy przejmowaniu kanalizacji w
momencie, gdy gmina sprzedała tej spółce istniejącą już sieć
w Jaworzu. Ponieważ wysokość kwoty, jaką udało nam się
wynegocjować nie była dla nas w pełni satysfakcjonująca, w
związku z tym – tytułem niejako rekompensaty – spółka AQUA
wzięła na siebie ciężar finansowy budowy kanalizacji przy
ulicy Cieszyńskiej. Wartość tej inwestycji wyniosła wówczas
2 mln 300 tys. zł. I tym sposobem mogliśmy odłączyć oczyszczalnię ścieków, którą utrzymywała do tego czasu gmina. Gdyby ta oczyszczalnia miała dalej działać, wówczas przyszłoby
nam rocznie płacić 300 tys zł kary. Tylko dlatego uniknęliśmy
sankcji, że udało nam się wynegocjować wspomniane już porozumienie z Aquą, na budowę kanalizacji wzdłuż bloków przy
ulicy Cieszyńskiej.

Kolejnym krokiem był zrealizowany w latach 2005-2006 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) projekt wart 800 tys. zł. Przy ul. Turystycznej.
wybudowaliśmy kanalizację, a AQUA zmodernizowała wodociąg.
Dopiero wówczas mogliśmy zająć się chodnikiem wzdłuż tego
traktu oraz położyć nową nawierzchnię na całym odcinku tej drogi.
Tak więc w tym miejscu można powiedzieć, że mamy zakończoną
całą inwestycję.
Pierwszy duży wniosek o dofinansowanie inwestycji w całej gminie złożyliśmy w 2007 roku. Niestety nie zyskał akceptacji z przyczyn
formalnych (projekt nie mógł uzyskać dofinansowania z programu
regionalnego, ale musiał ubiegać się o dotację na szczeblu krajowym – przyp. aut.). Przy kolejnym podejściu musieliśmy zrezygnować z Regionalnego Programu Operacyjnego i przerzucić nasze
starania do Programu Infrastruktura i Środowisko. To program
ministerialny i tam też złożyliśmy drugi i trzeci wniosek o dofinansowanie budowy kanalizacji, obejmującej całą gminę. Dopiero ostatni
zyskał pozytywną opinię i dostaliśmy dofinansowanie.
Jeśli przetarg nie będzie oprotestowany (w momencie oddawania Echa do druku okazało się, że umowa będzie podpisana 4
sierpnia), to prace rozpoczną się we wrześniu br. Roboty budowlane rozpoczniemy od ulicy Średniej. Należy zauważyć, że to, co
dziś AQUA buduje w tym rejonie, to łącznik do naszej kanalizacji,
którą to inwestycję zobowiązała się właśnie zrealizować na swój
koszt. Potem przyjdzie kolej na inne ulice Jaworza (harmonogram
realizacji projektu dot. budowy kanalizacji zamieszczamy na str.
21 – przyp. aut.).
EJ: Proszę wyjaśnić niewtajemniczonym, co kryje się pod
pojęciem „kanalizacja”– czy to chodzi tylko o ścieki, czy może
także deszczówkę?
Z. Bylok: Dokładnie rzecz ujmując program dotyczy kanalizacji
sanitarnej, a więc ścieków. Jeżeli chodzi o deszczówkę, to chciałbym zapewnić, że kwestia ta nie uchodzi naszej uwadze – zajmiemy się tym w drugiej kolejności. Przymierzamy się już między
innymi do wybudowania kolektora wód deszczowych przy ulicy
Cyprysowej. Tutaj jest część starszych budynków z piwnicami w
głębi ziemi, ale powstaje także coraz więcej nowych domów. Woda
spływająca z pobliskich pól właśnie w rejonie ulic: Łubinowej i Cyprysowej powoduje podtopienia domów. Tak więc po raz pierwszy
w Jaworzu będziemy budować kolektor wód deszczowych.
EJ: Czy to wszystko oznacza, że dotychczas Jaworze nie
miało żadnej kanalizacji?
Z. Bylok: Nie, aż tak źle to nie było. Jak już wspomniałem
– mamy kanalizację przy ulicy Turystycznej, Cieszyńskiej, a w
centrum Jaworza pod koniec lat 90. XX wieku również została
wybudowana kanalizacja, która jest podłączona do kolektora
ściekowego przy ulicy Niecałej. Niestety na większości posesji
dotychczas funkcjonowały pospolite szamba lub przydomowe
oczyszczanie ścieków, jednak nie spełniały one swojego zdania.
Spacerując po Jaworzu wzdłuż rowów czy potoków można było
się o tym przekonać po niemiłym „zapachu”. Chcemy być miejscowością turystyczną, a w przyszłości uzdrowiskową, zatem takie
sytuacje są niedopuszczalne. Czystość powietrza i naszych wód,
to nie tylko hasła proekologiczne. To moja osobista misja.
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EJ: Co groziłoby naszej gminie, gdyby nie została wybudowana kanalizacja?
Z. Bylok: Za niewłaściwe korzystanie ze środowiska płaci się
kary. Gdybyśmy nie pozyskali tych pieniędzy i nie wybudowali
kanalizacji, to jak wynika z naszych szacunkowych obliczeń,
po 2015 roku Jaworze do kasy unijnej płaciłoby co najmniej 1 mln
zł kary rocznie. Takie zobowiązania Polska podpisała w traktacie
akcesyjnym do Unii Europejskiej.
EJ: Co to oznaczałoby dla naszej gminy?
Średnio co roku Gmina Jaworze ma „wolnych” środków inwestycyjnych właśnie około 1 mln złotych. Czyli gdybyśmy nie zrealizowali inwestycji w zakresie budowy kanalizacji, to rokrocznie
płacilibyśmy karę wysokości naszego budżetu inwestycyjnego.
Czyli de facto działalność gminy koncentrowałaby się tylko
na pracy samego urzędu i płaceniu rocznych kar, a administrowanie urzędem nigdy nie było moim marzeniem. Inna sprawa,
że nie zrealizowalibyśmy nigdy Strategii Rozwoju Jaworza, w
której zakładamy uzyskanie statusu uzdrowiska. W gminie, w
której gospodarka ściekami nie jest uporządkowana w 95% nie
ma żadnych możliwości, aby starać się o status miejscowości
uzdrowiskowej.
To samo dotyczy programu ograniczenia niskiej emisji spalin
czyli likwidacji starych pieców przydomowych CO do spalania
„wszystkiego”. Po prostu ochrona środowiska to mój „konik”,
którym zajmowałem się już jako radny w powiecie bielskim, gdzie
przez cztery lata kierowałem odpowiednią komisją. Środowisko to
nie tylko wielkie wyzwanie, ale i wielka szansa dla nas wszystkich,
a w szczególności dla gminy.
EJ: Wiemy już jakie zadania czekają gminę, a z czym realizacja budowy kanalizacji przy danej ulicy wiąże się dla
mieszkańców posesji, znajdujących się na danym terenie?
Z. Bylok: W sytuacji, gdy my budujemy kanalizację, to przy
danej ulicy podnosi się wartość wszystkich nieruchomości średnio
o 15-20%. Taka jest ocena rzeczoznawców. To niejako dodatkowy
bonus dla kogoś, kto w przyszłości chciałby sprzedać swój dom,
działkę itd.
Naszym zadaniem jest wybudowanie kolektora i przykanalika
ze studzienką (łącznika do danej posesji) w drodze, tak aby nie
niszczyć przydomowych ogródków. Mieszkaniec otrzymuje gotowy
projekt z zezwoleniami na podłączenie się do kanalizacji, 5025
mieszkańców musi wykonać takie przyłącze. Jeżeli nie zrealizujemy tego w 100% , to realnie grozi nam nie tylko cofnięcie całej
dotacji unijnej, ale konieczność jej zwrotu z odsetkami oraz zakaz
ubiegania się o kolejne środki w jakimkolwiek programie. Dlatego
też każda bez wyjątku nieruchomość musi być skanalizowana. To
nasz solidarny obowiązek – każdy kto zechce oprotestować tę inwestycję albo też zlekceważy swój prawny obowiązek podłączenia
się do kanalizacji będzie niejako współwinny ogromnym stratom w
naszym wspólnym gospodarstwie, jakim jest Jaworze. Dlatego też
w tym miejscu chcę publicznie zadeklarować, że będziemy konsekwentnie dążyć do tego, by wypełnić zobowiązania względem
Unii. W końcu 25 mln złotych pieszo nie chodzi. To nasza ogromna
szansa, by zrobić krok do przodu – krok, którego nigdy nie udało
się nikomu w Jaworzu w przeszłości zrobić. A jedynym warunkiem
pchnięcia sprawy do przodu – w mojej opinii całkowicie łatwym
do spełnienia – jest sprawienie, aby do 2015 roku wspomniana
już ilość mieszkańców była podłączona do sieci. Właśnie wtedy
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odbędzie się audyt tego projektu i zapadnie ostateczna decyzja,
czy możemy zachować otrzymane miliony, czy zwrócić je z nawiązką do Brukseli. Gdyby się bowiem okazało, że nie ma pełnej
liczby 5025 mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnej,
to wówczas trzeba będzie ponieść srogie koszty, których nie chcę
i chyba nie muszę nawet sobie wyobrażać. Po prostu wierzę, że
jaworzanie są mądrymi, wspaniałymi ludźmi, którzy charakteryzują
się – co tu dużo mówić – rozsądkiem oraz dojrzałością obywatelską
i ekologiczną. Gdyby stało się inaczej, to nie muszę nawet mówić,
co to oznaczałoby dla gminy.
EJ: Co w takim razie należy do obowiązków jaworzan?
Z. Bylok: Mieszkaniec domu na swój koszt musi podłączyć
budynek do łącznika ze studzienką, który będzie się znajdował
na granicy jego posesji. Gmina nie będzie ingerowała w to czy
właściciel nieruchomości zawrze umowę z firmą, która będzie
realizowała całą inwestycje, czy też wynajmie innego wykonawcę
lub w końcu własnymi siłami wykona przyłącze. Ważne jest to, aby
podłączenie spełniało wymogi prawne i uzyskało pozytywną opinię
inspektora nadzoru budowlanego. To tylko tyle i mam nadzieję, że
nie aż tyle. Bo powtarzam – każde „nie” może przesądzić o porażce
projektu, konieczności oddania pieniędzy oraz dalej unoszącym
się fetorze nad przysłowiowym sobotnim grillem.
EJ: Z czego wynika taki obowiązek?
Z.Bylok: To wymóg wynikający z przepisów prawa, ale i lokalnego patriotyzmu. Wszyscy chcemy żyć w czystym środowisku,
aby tak się stało musimy wszyscy o nie dbać. Poza tym podkreślam jeszcze raz – wymogi prawne związane z tą inwestycją są
bezwzględne – wszyscy muszą się podłączyć do instalacji kanalizacyjnej, w przeciwnym razie stracimy 25 mln złotych dotacji,
a nawet więcej – cały projekt wart 36 mln. Oddawanie takiej sumy
pieniędzy przez naszą gminę z jej skromnego budżetu wstrzymałoby jakiekolwiek inwestycje na kolejne kilkadziesiąt lat… . Czyli
reasumując – jeżeli średnia wartość podłączenia do kanalizacji
danej posesji miałaby wynieść około 1 tysiąc złotych i ktoś partykularnie podejmie decyzję odmowną, to narazi gminę na utratę
całej tej kwoty 36 mln złotych. Na takiej nieodpowiedzialnej
postawie – porównywalnej chyba tylko z dawnym szlacheckim
liberum veto, które doprowadziło do rozbiorów Polski – straciłaby
nie tylko gmina, jako jednostka samorządowa, ale wszyscy jej
mieszkańcy. Przez długie lata budżet gminy byłby przeznaczany
na zwrot unijnej dotacji. Jednak ja w tak czarny scenariusz nie
wierzę. Zresztą na taką sytuacje przygotowujemy „wariant awaryjny” czyli powołanie straży gminnej, która miałaby określone
prawem dość szerokie kompetencje. Ale powtarzam – gorąco
wierzę w jaworzan i ich mądrość, a bez tej wiary nawet bym nie
składał wniosku o dofinansowanie.
EJ: Czyli wszyscy będą musieli ponieść koszty budowy
kanalizacji?
Z. Bylok. Oczywiście przewiduję pewne wyjątki. Indywidualnie
będą rozpatrywane przypadki, gdy konkretną posesję zamieszkują
osoby pozostające bez pracy, korzystające z pomocy społecznej
czy niezamożni emeryci i renciści. W takich sytuacjach będziemy
rozmawiać z GOPS, jaka jest możliwość pomocy takiej rodzinie,
aby pokryć koszty przyłącza. Pragnę podkreślić jeszcze raz, że
gmina jako taka nie może inwestować na prywatnym terenie
i realizować tam jakiegokolwiek zadania, ale nie zostawimy ludzi
samym sobie.
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EJ: Budowa kanalizacji sanitarnej to olbrzymie pieniądze, jak wiemy ich uzyskanie, wydatkowanie i odpowiednie
rozliczenie to duża odpowiedzialność. Proszę powiedzieć czy
znając zasady realizacji programów unijnych – w tym wypadku
tak dużego zadania, jakim jest budowa kanalizacji – nie ma
Pan obaw czy uda się wszystko dopiąć w każdym szczególe?
Z.Bylok: Nie mam większych obaw. Umowa z przyszłym
wykonawcą zakłada duże sankcje finansowe w przypadku niedotrzymania terminów realizacji inwestycji. To są naprawdę spore
pieniądze, a więc inwestor wie, jak duża jest inwestycja i co mu
grozi w przypadku opóźnień. Jeśli zaś idzie o całe zaplecze
logistyczne z naszej strony tj Urzędu Gminy, to zapewniam, że
mamy doskonały sztab wysokiej klasy profesjonalistów, chociażby
Kierownik Jednostki Realizującej Projekt i jej pracownicy. O ten
odcinek zadania jestem najbardziej spokojny. Wierzę również w
prawdziwie obywatelską postawę jaworzan. Wiem, że naszym
mieszkańcom mogę zaufać i myślę, że moje zaufanie nie zostanie
wystawione na próbę.
EJ: 7 lipca miał zostać rozstrzygnięty przetarg na budowę
kanalizacji w Jaworzu, czy termin został dotrzymany?
Z.Bylok: Tak, w tym dniu został rozstrzygnięty przetarg, który
wygrało Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego
w konsorcjum z Aqua System, zaś umowa zostanie podpisana
w najbliższym czasie (4 sierpnia – przyp. aut.). Tak więc chcemy
ruszyć z I etapem budowy – zgodnie z planem.
EJ: A jak wygląda sprawa inwestycji prowadzonych w innych
miejscach Jaworza tzn. w amfiteatrze i Parku Zdrojowym?
Z.Bylok: Pewne obawy mamy, co do amfiteatru. Chodzi o oddanie do użytku obiektów przed Jaworzańskim Wrześniem. W
umowie z wykonawcą obiektu zastrzegliśmy sobie założenie w
oknach szyb antywłamaniowych. Niedawna powódź, która dotknęła Sandomierz i tamtejszą hutę szkła spowodowała opóźnienia
w realizacji zamówień. Jednak póki co mamy zapewnienie, że
wykonawca dostanie okna i realizacja inwestycji będzie przebiegała planowo. Pozostaje mieć taką nadzieję. Kolejna rzecz
to rozstrzygnięcie przetargu na budowę placu zabaw w pobliżu
amfiteatru. Przetarg wygrała firma ze Szczawnicy – Krościenka,
a więc ta sama, która przed laty wybudowała nam plac zabaw w
centrum Parku Zdrojowego w rejonie Alei Kościelnej. Inwestycja
będzie realizowana w najbliższym czasie. Wybraliśmy nieco inny
projekt, tak aby ten plac miał inne atrakcje aniżeli już istniejący.
Architektura tego miejsca winna być dostosowana do amfiteatru
i towarzyszących, nowo powstających obiektów. Myślę, że dzieci i rodzice otrzymają ciekawą propozycję na wspólne spacery
i zabawy nie tylko podczas imprez gminnych, ale i w czasie, gdy
w amfiteatrze nic się nie dzieje. Tzn. dzięki nowym obiektom i powstającemu tutaj centrum informacji turystycznej, wraz z placem
zabaw– cały kompleks będzie „żył’ przez większą część roku,
a nie tylko podczas Jaworzańskiej Majówki czy Jaworzańskiego
Września tudzież innych okazjonalnych imprez. Teren ten – co
chciałbym podkreślić – jest monitorowany przez 24 godziny
na dobę, a więc i plac zabaw będzie należał do tych bardziej
bezpiecznych miejsc w Jaworzu.
Kolejną inwestycją jest budowa fontanny solankowej w południowej części Parku Zdrojowego. Póki co, solanki będą dowożone
z Zabłocia k. Strumienia. Zawierają one dużą ilość jodu, a więc
inhalowanie się nimi będzie miało podobny efekt jak wdychanie
powietrza na nadmorskiej plaży.
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EJ: W pierwszych dniach czerwca w Katowicach odbyło się
II Europejskie Forum Gospodarcze, podczas którego Pan
reprezentował Gminę Jaworze.
Z.Bylok: Byłem nieco zaskoczony, gdy otrzymałem zaproszenie do wzięcia udziału w tej konferencji. Jest to pewnie rezultat
naszego udziału w podobnym spotkaniu w Wiśle, które odbywało
się blisko rok temu. Co istotne, na to by uczestniczyć w katowickim
forum nie wydaliśmy nawet złotówki. Natomiast mieliśmy okazję
do ponownego przedstawienia Jaworza, jako gminy, w której
można inwestować w turystykę, w budowę geotermii, gdzie mamy
konkretne plany zagospodarowania przestrzennego. Ważne jest
też nasze położenie czyli blisko do aglomeracji bielskiej, dogodne połączenia komunikacyjne z Katowicami, Krakowem czy w
końcu z Republiką Czeską i Słowacką. Tego typu konferencje
i dyskusje panelowe mają na celu nie tyle podpisanie konkretnych
porozumień, co wymianę informacji i przekazanie potencjalnym
inwestorom sygnałów o naszych możliwościach i niezaprzeczalnych walorach. W pewnym sensie żałuję, że nie wykupiliśmy tutaj
swojego stoiska, jednak cena być może zbyt mocno obciążyłaby
budżet gminy. W tej konferencji uczestniczyli p.o. Prezydenta RP
Bronisław Komorowski, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, premierzy i ministrowie poszczególnych państw
europejskich oraz przedsiębiorcy – potencjalni inwestorzy.
EJ: W kwestii budowy geotermii stale trzyma Pan „rękę
na pulsie”?
Z.Bylok: To prawda, ostatnio byłem w Austrii i uczestniczyłem w
trudnych rozmowach z austriackim inwestorem, być może naszym
partnerem w przyszłości. To nie było nasze pierwsze spotkanie,
ale kolejne. Pewnie Pan zapyta o efekt? Otóż z pewnością będą
kolejne negocjacje. Po prostu strona austriacka, to twardy partner,
który chce – co naturalne – jak najwięcej wygrać dla siebie. Z kolei
my, jako jednostka samorządowa mamy pewne granice, poza które
nie możemy wyjść. Czy te rozmowy w przyszłości zakończą się
podpisaniem umowy na budowę geotermii? Dziś na to pytanie nie
mogę jednoznacznie odpowiedzieć…
EJ: Jak ocenia Pan kondycję finansową naszej gminy?
Z.Bylok: Nie chcę być gołosłowny zatem posłużę się rankingiem dziennika „Rzeczpospolita” z dnia 21 lipca br, gdzie został
opublikowany ranking gmin wiejskich w Polsce, zaś Jaworze
znalazło się na 27 miejscu na 1600 gmin wiejskich biorących
udział w tym rankingu. To bardzo wysoka lokata. Brano pod
uwagę stopień pozyskania środków unijnych, dynamikę wzrostu
gospodarczego, poziom zadłużenia jednostki samorządowej,
stopę bezrobocia.
EJ: Na koniec proszę powiedzieć czego dotyczyło Pańskie
spotkanie z zarządem spółki AQUA SA w Bielsku-Białej?
Z.Bylok: Bynajmniej nie była to kurtuazyjna wizyta. Chodzi
o zmobilizowanie spółki Aqua do rozbudowy sieci wodociągowej
w Jaworzu. Nasza gmina przykładowo z 1999 roku, a dziś to
zupełnie inna miejscowość. W miejscu, gdzie były pola, dziś są
domki jednorodzinne i drogi. Nie może być tak, że budujemy sieć
kanalizacyjną, a spółka AQUA „odstaje” od nas z budową wodociągów. To spółka AQUA jest operatorem kanalizacji. Takie spotkania
będą miały na celu przekonanie bielskiej spółki do inwestowania w
wodociągi w Jaworzu. Stąd rozmowy z prezesem Piotrem Dudkiem
i dyrektorem ds. inwestycji Jadwigą Halka.
Rozmawiał: Piotr Filipkowski
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XXXVII Sesja Rady Gminy Jaworze
W dniu 1 lipca 2010 r. odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy
Jaworze. Przybyłych radnych (13 radnych, 2 było nieobecnych),
władze Urzędu Gminy Jaworze oraz gości przywitał przewodniczący rady Andrzej Śliwka.
1. Przywitanie zebranych i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wystąpienia zaproszonych gości.
3. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
4. Przyjęcie zmian do ustalonego porządku obrad.
5. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Gminy Jaworze przeprowadzonej w dniu 13.05.2010 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a. udzielenia dotacji celowej na współfinansowanie zadania pod
nazwą „Rozbudowa ul. Średniej w obszarze Gminy Jaworze”
Rada Gminy podjęła uchwałę o udzieleniu miastu Bielsko-Biała
dotacji celowej w wysokości 80000 zł, na realizację powyższego zadania, współfinansowanego ze środków Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Warunki
przekazania i rozliczenia dotacji określi odrębna umowa (pomoc dotyczy realizacji inwestycji po stronie gminy Jaworze).
b. zmian w budżecie gminy na rok 2010
Zmiany w budżecie wynikają z dostosowania planowanych
wydatków oraz dochodów, związanych z realizacją zadania
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze. Zwiększenie
planu wydatków z przeznaczeniem na drogi gminne, wynika
z potrzeby wybudowania odwodnienia ulicy Cisowej. Zwiększenie wydatków na przedszkola wynika z kolei z konieczności pokrycia wydatków, związanych z uczęszczaniem dzieci z Jaworza
do przedszkoli niepublicznych na terenie miasta Bielska-Białej.
c. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Jaworze za pierwsze półrocze, informacji
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury, dla których
organem założycielskim jest Gmina Jaworze
Rada Gminy przyjęła uchwałę precyzującą, w jaki sposób ma
wyglądać informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy
Jaworze za pierwsze półrocze każdego roku. Informacja taka
powinna być przedstawiona w formie pisemnej, zawierającej
część tabelaryczną, w szczegółowości nie mniejszej, niż w
uchwale budżetowej oraz część opisową.
d. nadania nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Jaworze
Rada Gminy podjęła uchwałę o nadaniu drodze wewnętrznej
w Gminie Jaworze nazwy – Aksamitna.
e. zmiany Uchwały Nr XXXII/255/05 Rady Gminy Jaworze z dnia
22 listopada 2005 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania pgr.
1080/12/13/14/15/16 stanowiących część ul. Wypoczynkowej
oraz pgr. 1080/29 tj. część ul. Chabrowej, gdzie dodaje się zapis informujący, że przekazanie dotyczy także „nieruchomości
gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka stanowiąca
część drogi – ul. Chabrowej”
Rada Gminy przyjęła treść powyższej uchwały. W uzasadnieniu czytamy m.in. , że zmiana uchwały z 2005 roku podyktowana jest tym, że nie ujęto w niej nieruchomości oznaczonej
ewidencyjnie jako działka nr 752/15, o której przejęcie również
starał się wnioskodawca. Wobec tego faktu, uchwała nie
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mogła być wykonana w pełni, zatem zaistniała konieczność
zmiany jej zapisów.
f. wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o stwierdzenie nieodpłatnego nabycia w drodze przekazania – w trybie art.
5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r., przepisy wprowadzające
ustawę o samorządzie gminnym i ustawę o pracownikach
samorządowych – przez Gminę Jaworze własności nieruchomości gruntowych, stanowiących nieruchomości drogowe,
Rada Gminy w podjętej uchwale wyraziła zgodę na wystąpienie do Wojewody Śląskiego, w sprawie nieodpłatnego
przekazania na własność Gminy Jaworze nieruchomości
gruntowych, oznaczonych ewidencyjnie jako działki. Wskazane w tej uchwale nieruchomości na podstawie ustaleń
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Jaworze, przeznaczone są na realizację lokalnej
sieci infrastruktury technicznej oraz dróg gminnych i wewnętrznych dojazdowych. W rzeczywistym stanie, na nieruchomościach tych są drogi gminne – ul. Kolonia Górna
i Kwiatowa, drogi wewnętrzne dojazdowe – ul. Zdrowotna,
ul. Wiosenna, ul. Ukryta, ul. Wypoczynkowa, ul. Agrestowa
oraz drogi dojazdowe do posesji- ul. Kasztanowa, ul. Motylkowa, odcinek od ul. Spacerowej. Jednostki samorządu
terytorialnego zobowiązane są do podjęcia działań zmierzających do przejęcia podanych działek, celem regulacji stanu
prawnego dróg.
g. przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy
Jaworze na lata 2010 – 2017
h. przyjęcia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Jaworze,
i. określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, na prowadzenie
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
j. przyjęcia Gminnego Programu Wychodzenia z Bezdomności
dla Gminy Jaworze.
7. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
Zdzisław Bylok przedstawił zarządzenia wydawane w okresie
międzysesyjnym. Główne działania wójta były ukierunkowane
na nadzorowanie akcji powodziowej i likwidację skutków powodzi.
W okresie tym odbyło się kilka spotkań w Starostwie Powiatowym
oraz Urzędzie Wojewódzkim w przedmiotowej sprawie. Ponadto
wójt Zdzisław Bylok poinformował, że udał się z wizytą do gminy
Laa an der Thayaa w Austrii na zaproszenie jej burmistrza oraz
firmy austriackiej zainteresowanej budową geotermii w Jaworzu.
Wójt także reprezentował Jaworze podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach, który odbywał się w dniach
31 maja do 2 czerwca. Imprezę już po raz drugi zorganizowano w
stolicy Górnego Śląska. Ponad 4 tys. uczestników, blisko 700 panelistów, 60 sesji i debat panelowych poświęconych najważniejszym
zagadnieniom europejskiej i polskiej gospodarki. To była znakomita
okazja do zaprezentowania naszej gminy. Ponadto Zdzisław Bylok
uczestniczył w spotkaniu z zarządem KS „Czarni“ Jaworze oraz
wziął udział w walnym zgromadzeniu spółki Aqua SA.
Opracowano na podstawie materiałów roboczych przygotowanych na sesję,
a udostępnionych przez przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Śliwkę.
Wyniki głosowania, wystąpienia gości i szczegółowe omówienie poszczególnych uchwał znajdą się w protokole z niniejszej sesji.
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*****
XXXVII sesja Rady Gminy Jaworze
miała tym razem swoją drugą część
związaną z wizytacją przez radnych
i pracowników Urzędu Gminy Jaworze ścisłego centrum Jaworza,
a szczególnie miejsc, gdzie trwają
inwestycje związane z modernizacją
czy też przebudową obiektów. Sesja
wyjściowa została zorganizowana
na wniosek samych radnych – w
tej części prac Rady wzięło udział
8 radnych – w tym jej przewodniczący Andrzej Śliwka (na zdjęciu), zastępca wójta Radosław G. Ostałkiewicz oraz Kierownik
Referatu JRP (ds. kanalizacji) Daniel Godziszka.
Radni przeszli do Alei Kościelnej, którą w przyszłym roku wraz
z całym centrum Jaworza czeka gruntowna przebudowa (gmina
otrzyma na ten cel blisko pół miliona złotych z Unii Europejskiej).
Kilkanaście metrów dalej, przy ścieżce z lewej strony kościoła,
rozważaliśmy różne warianty, w jaki sposób uregulować status
tego traktu. Część bowiem należy do gminy, część do Urzędu
Marszałkowskiego w Katowicach, a część do parafii – mówi
Andrzej Śliwka. Zawiłości z tym związane starali się wyjaśniać
uczestniczący w sesji wyjazdowej przedstawiciele Urzędu Gminy.
Stamtąd radni przeszli na plac budowy przy amfiteatrze, gdzie
dzięki uprzejmości brygadzisty budowy i pracowników firmy Faktoria stawiającej nowy obiekt, radni mogli na miejscu zapoznać
się z postępem prac, wyjaśnić ewentualne wątpliwości i obawy,
jak np. te dotyczące szerokości przejazdu pomiędzy amfiteatrem, a nowym budynkiem socjalnym. Następnie radni przeszli
na ulicę Wapienicką, do skrzyżowania z ulicą Zdrojową, gdzie
trwają prace związane z budową fontanny. Jak poinformował
przewodniczący RG Jaworze Andrzej Śliwka – w tym miejscu
stanie fontanna, a wokół niej będą ławeczki. W głębi ziemi będzie umieszczony zbiornik z solanką. Tak więc fontanna będzie
miała do spełnienia dwie role – leczniczą i estetyczną. Obieg
solanki będzie zamknięty, a jej ubytki uzupełniane roztworem
dowożonym z okolic Strumienia. Jak wyjaśnił Przewodniczący
Rady Gminy Jaworze marzeniem wszystkich jest uruchomie-
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nie odwiertu na terenie gminy i pozyskiwanie rodzimej solanki
na cele lecznicze. Na razie tajemnicą jest wygląd fontanny.
Wiadomo, że zostanie ona wykonana przez artystę rzeźbiarza
ze Szklarskiej Poręby. Były różne koncepcje jej ustawienia,
a więc proponowano teren w pobliżu stawu za kościołem, potem
ścisłe centrum parku, w końcu zapadła ostateczna decyzja, że
będzie się ona mieścić w południowo-zachodniej części parku.
Następnie radni przeszli do centrum Jaworza, gdzie zapoznali się z projektem przebudowy centrum, a więc adaptacji budynku „Goruszka” na potrzeby gminne. Obiekt ten od
1 września będzie dzierżawiony od Spółdzielni GS w Jasienicy, a umowa przewiduje prawo pierwokupu dla Urzędu Gminy
Jaworze. Wstępnie planuje się uruchomienie tutaj sali ślubów
i przeniesienie Gminnej Biblioteki Publicznej. Przebudowany
będzie także ciąg komunikacyjny wokół „Goruszki” oraz wyremontowany zostanie pomnik w centrum Jaworza, zachowując swój
dotychczasowy kształt. Planuje się także postawienie ławeczki
po przeciwnej stronie „Goruszki” – przy wejściu do Alei Kościelnej,
na której miałaby „zasiąść” osoba zasłużona dla rozwoju dawnego
Jaworza. Są różne propozycje od hrabiego Maurycego Saint Genois, po pisarkę Marię Dąbrowską. Czas pokaże kogo będziemy
widywać na ławeczce. A może Państwo macie jakieś sugestie?
Na koniec radni udali się pod Kościół Ewangelicko- Augsburski,
aby zapoznać się z prowadzonymi tutaj pracami. Wszyscy byli pełni
podziwu wobec tego, w jaki sposób budynek świątyni odzyskał swój
blask. Na miejscu proboszcz parafii, ksiądz Władysław Wantulok
objaśnił radnym zakres prowadzonych prac oraz zaprezentował
dalsze plany związane z przebudową traktów spacerowych w
rejonie kościoła, wraz z ustawieniem ławek dla osób chcących
wypocząć w tym miejscu. Kolejne zadania to odnowienie budynku
dawnej szkoły ewangelickiej oraz plebani. Sesja zakończyła się w
miłej i serdecznej atmosferze, w sali katechetycznej, gdzie wszyscy
zostali ugoszczeni przez księdza Władysława Wantuloka.
Myślę, że to nie było ostatnie tego typu spotkanie. Sesja wyjściowa spotkała się z uznaniem ze strony radnych. Inaczej się
mówi i rozstrzyga tematy na sali, patrząc na szkice i plany, niż
gdy można na miejscu zapoznać się ze stanem prac, wyjaśnić
wątpliwości, a może i coś jeszcze skorygować – dodaje A. Śliwka.
P. Filipkowski

Szklanym szlakiem na rowerze…
W związku z realizacją projektu pn. „Szklanym szlakiem – wirtualna i rzeczywista podróż na trasie Strečno-Jaworze współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 informujemy wszystkich zainteresowanych, że w dniu
4 września 2010r. organizowany będzie Rajd Rowerowy Doliną Jasionki.
Wszystkich, którzy chcą czynnie spędzić swój wolny czas i wziąć udział w organizowanym przez Urząd Rajdzie Rowerowym zapraszamy do bieżącego zapoznawania się z jego szczegółami umieszczanymi na stronie Urzędu Gminy Jaworze – www.jaworze.pl
oraz Ośrodka Promocji www.opgj.pl jak również w siedzibie UG Jaworze.
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY JEST PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ RZECZPOSPOLITA
POLSKA – REPUBLIKA SŁOWACKA 2007-2013 (85%) I BUDŻETU PAŃSTWA (10%)
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WYNIKI GŁOSOWANIA
na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu 20 czerwca 2010 r.
w Gminie Jaworze
Głosowanie rozpoczęło się w dniu 20 czerwca 2010 r. o godz. 6.00 i trwało bez przerwy do godz. 20.00.
1. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania
5.288
2. Liczba wyborców, którzy brali udział w głosowaniu
3.276
3. Frekwencja w gminie
61,95 %
Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:
Liczba otrzymanych głosów
Kandydaci

Komisja

Komisja

Komisja

RAZEM

Nr 1

Nr 2

Nr 3

w gminie
53

JUREK Marek

11

20

22

KACZYŃSKI Jarosław Aleksander

255

204

262

721

KOMOROWSKI Bronisław Maria

588

514

829

1.931

KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard

25

19

33

77

LEPPER Andrzej Zbigniew

8

7

4

19

MORAWIECKI Kornel Andrzej

2

4

2

8

NAPIERALSKI Grzegorz Bernard

100

147

110

357

OLECHOWSKI Andrzej Marian

15

15

15

45

PAWLAK Waldemar

11

12

17

40

ZIĘTEK Bogusław Zbigniew

1

3

0

4

Pełnomocnik Wyborczy
Gminy Jaworze
mgr Aleksandra Zagórska
WYNIKI GŁOSOWANIA
na kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
II TURA
w dniu 4 lipca 2010 r.
w Gminie Jaworze
Głosowanie rozpoczęło się w dniu 4 lipca 2010 r. o godz. 6.00 i trwało bez przerwy do godz. 20.00.
1. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie) w chwili zakończenia głosowania
5.380
2. Liczba wyborców, którzy brali udział w głosowaniu
3.825
3. Frekwencja w gminie
71,09 %
Poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów ważnych:
Liczba otrzymanych głosów
Kandydaci:

Komisja

Komisja

Komisja

RAZEM

Nr 1

Nr 2

Nr 3

w gminie

KACZYŃSKI Jarosław Aleksander

298

277

346

921

KOMOROWSKI Bronisław Maria

728

664

998

2.390

Pełnomocnik Wyborczy
Gminy Jaworze
mgr Aleksandra Zagórska
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Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu ogl/asza konkurs fotograficzny

.
.
pt: „Ksiaz ka, mój przyjaciel i towarzysz wakacyjnych podróz y”
`

Większość z nas wyjeżdżając na wakacyjny wypoczynek znajduje w plecaku czy walizce miejsce na
książkę, bo przecież może nie być pogody, bo mamy jakąś zaległą lekturę, bo ktoś mam polecił jakiś
dobry tytuł… , i tak książki wędrują z nami po różnych zakątkach świata, lub zostają z nami w domu
i również umilają wakacyjny wypoczynek. Jesteśmy ciekawi tych zakątków, jak i również fantazji i
inwencji twórczej uczestników w trakcie fotografowania. Ujęcie tematu jest dowolne lecz podstawą
zakwalifikowania fotografii do konkursu jest KSIĄŻKA dobrze widoczna na zdjęciu w dowolnej kompozycji z osobą, miejscem, czy pejzażem.
Konkurs ma charakter otwarty (w zależności od ilości zgłoszeń mogą zostać ustalone różne kategorie wiekowe).
Przedmiotem fotografii konkursowych są: zdjęcia z książką w kadrze z najróżniejszych miejsc wakacyjnego wypoczynku.    
• Każdy z uczestników konkursu może nadesłać do 5 fotografii
• Technika wykonania zdjęć jest dowolna
• Zdjęcia winny mieć format 13 × 18 cm lub 10 × 15 cm
• Nadesłane zdjęcia nie mogą być dotychczas publikowane ani nagradzane w innych konkursach
• Zdjęcia należy dostarczyć do lokalu Biblioteki lub przesłać na adres:
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze z dopiskiem „Konkurs
fotograficzny”.
Do zdjęć należy dołączyć informację zawierającą dane osobowe autora (imię, nazwisko, adres i
telefon: w przypadku uczniów także wiek, nazwę szkoły i klasę), tytuły zdjęć oraz zgodę na ich zaprezentowanie na wystawie pokonkursowej
• Przesłane na konkurs zdjęcia nie będą zwracane
• Zdjęcia na konkurs można nadsyłać do 31 sierpnia 2010 roku
• Konkursowe zdjęcia oceni Komisja powołana przez Organizatora
• Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi we wrześniu b.r.
O dokładnym terminie laureaci powiadomieni zostaną osobiście.
Zainteresowani konkursem bliższe informacje oraz pełen regulamin konkursu otrzymają pod numerem
tel. 33 817 26 96 lub w siedzibie Biblioteki.

Serdecznie zache camy do udzial/u w konkursie!
`
Z życia gimnazjum
Otwarcie ZLOTU JUNGÓW w Muzeum Oręża Polskiego
Do Kołobrzegu przyjechała młodzież ze wszystkich zakątków kraju, wśród nich liczna grupa powodzian. Przez trzy dni
uczestniczyli w wielu przedsięwzięciach przygotowanych przez
organizatorów. Obejrzeli ekspozycje w Muzeum Oręża Polskiego, m.in. „Trzymajmy się morza” poświęconą tradycjom polskich
lig morskich. Zwiedzili również bazę dydaktyczną oraz gabinety
Zespołu Szkół Morskich, zaś wieczorem podziwiali zachód słońca.
Drugi dzień zlotu poświęcony był zmaganiom sportowym.
Na terenie Harcerskiego Ośrodka Morskiego, w Kanale Drzewnym

i obrotnicy rozegrane zostały regaty kajakowe, wiosłowe i zawody
sprawnościowe. Uczestnicy zlotu brali również udział w ,,Pirackiej
przygodzie” Tadeusza Waśko.
W ostatnim dniu odbyli rejs po porcie i redzie Kołobrzegu. Z latarni morskiej podziwiali panoramę miasta.
Zakończenie zlotu i wręczenie nagród odbyło się przy pomniku
komandora Stanisława Mieszkowskiego. Najlepsze ekipy otrzymały cenne nagrody, a wszyscy- którzy zadeklarowali udział w
przyszłorocznym jubileuszowym, XX Zlocie Jungów – pamiątki
zlotowe.
www.miastokolobrzeg.pl
Przygotowała: I. Kominek
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„Flis odrzański 2010”
Jaworzańscy ligowcy działający przy Gimnazjum nr 1 w Jaworzu
po raz kolejny wzięli udział w obozie szkoleniowo-wypoczynkowym „Flis Odrzański 2010”, który odbył się w dniach 04-12 lipca
br. na trasie Wolin– Gryfino – Szczecin. Towarzyszyły im również
„wilki morskie” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Jasienicy
i Drogomyśla.
W trakcie obozu wszyscy uczestnicy aktywnie wypoczywając realizowali zadania ogólnopolskiego konkursu „Młodzież
na Morzu” dzięki którym doskonalili swe umiejętności z zakresu pływania, żeglarstwa oraz kajakarstwa. Mieli także okazję
płynąć statkiem badawczo-inspekcyjnym „Aquator” i galarami
wzdłuż Odry na odcinku Widuchowa – Podjuchy – Szczecin oraz
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poznać najciekawsze zakątki Gryfina, Szczecina, Świnoujścia,
Międzyzdrojów oraz Wolina.
Udział w tego typu obozie jest owocem ścisłej współpracy
z WSET w Szczecinie oraz jedną z nagród za zdobycie I miejsca w ogólnopolskim konkursie „Młodzież na Morzu” w kategorii
„Na najlepiej pracujące Szkolne Koło Ligi Morskiej i Rzecznej”.
Wsparcie finansowe, za które bardzo serdecznie dziękują członkowie MSKLMiR, uzyskano ze strony Starostwa Powiatowego
w Bielsku-Białej, Urzędu Gminy Jaworze oraz Rady Rodziców
działającej przy Gimnazjum nr 1.
Organizatorzy obozu:
mgr Iwona Kominek,
mgr Andrzej Stąsiek

Z życia harcerzy
Beskidzki Grunwald
50 lat temu, na początku lipca w Jaworzu Nałężu, na skraju
pięknego parku leśnego obozujący tam harcerze chcąc godnie
uczcić 550 lecie Bitwy pod Grunwaldem, wybudowali z rzecznych
otoczaków kopię pomnika grunwaldzkiego. Dwa lata później miejscowe dzieci posadziły tam piękne lipy. Ten uroczy zakątek przez
pół wieku był miejscem wielu uroczystości patriotycznych, szkolnych, gminnych i harcerskich – obietnic zuchowych, przyrzeczeń
harcerskich i zobowiązań instruktorskich.
Dzisiaj, w 600 lecie Bitwy pod Grunwaldem, w samo południe w tym magicznym miejscu zgromadzili się instruktorzy
harcerscy z Hufca Beskidzkiego ZHP na czele z komendantem
hufca hm. Sławomirem Gajdą, Hufca Katowice ZHP z hm. Eugeniuszem Miętusem na czele oraz władze Gminy Jaworze w
składzie: wójt Zdzisław Bylok, z-ca Radosław Ostałkiewicz,
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Śliwka i Zbigniew Putek, Dyrektor Ośrodka Promocji Gminy Jaworze hm. Leszek
Baron oraz mieszkańcy. Wszystko zaś muzyką przyprawiła
orkiestra dęta.
Przy akompaniamencie roju pszczół zgromadzonych w
lipowym kwieciu, przypomnieliśmy sobie idę grunwaldzkiego
zwycięstwa i jego roli w średniowiecznej Europie. Druh Gajda
poinformował nas o tym, że nasze drużyny harcerskie pokonały już cały szlak Rajdu Grunwaldzkiego i czekają na główne uroczystości pod samym Grunwaldem, gdzie godnie nas
reprezentują. Druh Miętus i Andrzej Śliwka wspominali grupę

Foto: ZHP

dawnych harcerzy, mozolnie wyławiających z rzeczki otoczaki
dla dziarskich, młodych budowniczych pomnika. Tylko nikt nie
mógł sobie przypomnieć skąd oni byli.
Zdzisław Bylok Wójt Gminy Jaworze powiedział:
„…Dzisiaj stojąc przed tym obeliskiem chciałbym,jako przedstawiciel dojrzałego pokolenia, symbolicznie przekazać opiekę
nad tym miejscem naszym następcom – zuchom i harcerzom,
którzy są dzisiaj spadkobiercami spuścizny Grunwaldu i stanu
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rycerskiego. Niech nie zapominają, że osiem cnót rycerskich: życie
w prawdzie, wiara, odpowiedzialność za czyny, pokora, sprawiedliwość, miłosierdzie, szczerość i wyrozumiałość oraz gotowość
do poświęceń są nadal aktualne, bo to jest właśnie najważniejsze
przesłanie Grunwaldu… .”
Chwilę później uściskiem dłoni wójt przekazał oficjalnie opiekę
nad pomnikiem zuchom i harcerzom Hufca Beskidzkiego ZHP w
Jaworzu, pod komendą druhny harcmistrzyni Joanny Buzderewicz.
Na koniec imprezy nie zabrakło harcerskich piosenek, występu
orkiestry, harcerskich pogaduszek, sesji zdjęciowej oraz „morza”
wody mineralnej.
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P.S Druhny i Druhowie!
Ten pomnik zbudowali harcerze, których pragniemy odnaleźć
i wpisać ich nazwiska, drużynę, hufiec w karty historii Gminy Jaworze oraz na tabliczce znamionowej pod pomnikiem.
Przypuszczamy, że mogli to być harcerze z Mikołowa lub Rybnika, ale nie koniecznie.
Ktokolwiek widział, ktokolwiek coś wie na ten temat proszony
jest o kontakt z autorką artykułu.
hm. Irena Kowaliczek HR
Hufiec Beskidzki ZHP
irena.kowaliczek@zhp.net.pl

Z działalności Ośrodka Promocji Gminy
Piknik z plenerem w tle
Ośrodek Promocji Gminy Jaworze i Stowarzyszenie „Nasze
Jaworze”, w niedzielę 11 lipca w Jaworzu Nałężu zorganizowali
piknik dla mieszkańców i turystów. W jego przygotowanie zaangażowane były Koła Gospodyń Wiejskich nr 1 i nr 2, Koło Emerytów i Rencistów oraz Galeria na Zdrojowej. Oprócz smacznych
kołaczy i kapuśniaka, które były serwowane gratis, można było kupić
napoje chłodzące, co w tak upalny dzień było wręcz koniecznością.
We współorganizację pikniku włączyła się grupa artystyczna „Mietek”, działająca przy OPG. Tak więc można było podziwiać paletę

z ręcznie wykonaną przez artystów biżuterią i ozdobami, haftowane
obrusy, obrazy itd.
Przybyli na piknik mieszkańcy, przedstawiciele Rady Gminy oraz
władze Urzędu Gminy Jaworze oraz turyści mogli nie tylko degustować regionalne potrawy, zobaczyć dzieła tworzone przez rodzimych
jaworzańskich artystów, ale i posłuchać dobrej muzyki w wykonaniu
Orkiestry Dętej „Glorieta”. Również kilka pieśni zaśpiewał Zespół
Regionalny Jaworze, który zawitał do Nałęża w drodze powrotnej
z 43 Wojewódzkiego Przeglądu Wiejskich Zespołów Artystycznych
w Brennej. Ogółem – jak szacują organizatorzy – w imprezie wzięło
udział około 200 osób.
Przygotował: P. Filipkowski
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Piękno tkwi w naturze
Tymi słowami można by podsumować to, co w dniu 9 lipca w
Galerii na Zdrojowej podczas spotkania autorskiego powiedział
i zaprezentował Krzysztof Czader. W poprzednim numerze Echa
Jaworza wspomnieliśmy już o trwającej w czerwcu
wystawie rzeźbiarza, gdzie można było podziwiać ptaki
wyrzeźbione w drewnie – częściowo przez naturę,
a niejako wykończone rękami artysty. Zakrzywione
konary, kawałki wygiętych przez przyrodę fragmentów
drewna, nieraz z wrośniętymi wewnątrz kamieniami,
stawały się rzeźbami przedstawiającymi różne
gatunki ptaków. Ponadto Krzysztof Czader
rzeźbi nie tylko w drewnie, ale i w kamieniu. Wśród znajdowanych w polu kamieni
można czasem znaleźć i takie, które są
nieomal wiernym odzwierciedleniem
świata przyrody, stąd np. prezentowana
rzeźba zająca.
Na co dzień artysta, wraz z utalentowaną żoną Ewą, oprócz etatowej pracy
w Międzyrzeczu, prowadzi gospodarstwo
rolne w Jaworzu Górnym. Poza zamiłowaniem do ziemi, rzeźbiarz ma swoje pasje, które
stara się realizować w każdej wolnej chwili, dzięki
czemu – jak mówi – życie jest wypełnione treścią. Piękne szkice
i rysunki motyli oraz numizmatyka – zbieranie monet związanych
z historią Polski i Śląska Cieszyńskiego – to jedynie część jego
pasji. Zbiera monety, gdyż są one związane z człowiekiem danej
epoki, z dawną kulturą, są istotnym elementem ówczesnych
czasów. Jednak najważniejszą pasją była i jest otaczająca nas
przyroda, jej piękno i bogactwo, często nie dostrzegane przez
nas wprzęgniętych w wir życia XXI wieku. Krzysztof Czader
podkreśla, że pracując na roli zawsze można znaleźć w ziemi
dziwny kamień, konar lub patyk. Coś, co dla kogoś jest zwykłym
„pniokiem” – w rękach jaworzańskiego rzeźbiarza zmienia się w
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prawdziwe cacko. „Od zawsze intrygowało mnie to, że niektóre
z kamieni wydawały się inne od pozostałych. Zdarzyło się przed
laty, że podczas prac rolnych znajdowałem tu krzemienne kamienie. Zastanawiałem się, skąd na naszym polu tak rzadkie, nie
występujące u nas okazy. Pokazałem je archeologom, no i zaczęło
się. Uprawiana przez nas rola stała się
miejscem wykopalisk. Owe krzemienie
okazały się dawnymi narzędziami ludzi,
żyjących na tym terenie przed około 12.
tysiącami lat. Podczas prac archeologicznych odkryto miejsce po dawnym
prehistorycznym ognisku. Znalezione
kawałki drewna, kamienie i narzędzia
dowodzą, że w tym miejscu, przed 12.
tysiącami lat, panował zupełnie inny klimat, a czasowo zamieszkiwali tu ludzie
z terenów dzisiejszej Ukrainy”.
W spotkaniu z Krzysztofem Czaderem uczestniczyli przedstawiciele Rady
Gminy Jaworze z jej przewodniczącym
Andrzejem Śliwką, pracownicy Ośrodka
Promocji Gminy Jaworze z dyrektorem
Leszkiem Baronem, a także dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Jasienicy Agnieszka Bronowska oraz grupa mieszkańców.
Obecni mieli okazję do rozmów z artystą zarówno o ekspozycji,
jak i jego licznych pasjach i wykopaliskach archeologicznych.
Głos zabrał między innymi przewodniczący RG Jaworze Andrzej
Śliwka, który przybliżył sylwetkę artysty poprzez odczytanie
wiersza jaworzanina Romana Ruckiego, utrwalającego talenty
naszego mistrza. Przy okazji tego spotkania wspomniano także
o artystycznych zamiłowaniach żony Ewy, która maluje obrazy oraz
przepiękne ikony. Pojawiła się też propozycja, aby zorganizować
w Galerii na Zdrojowej wystawę jej prac. Zbiory małżonków są tak
obfite, że starczy ich na kilka takich spotkań, które na pewno dojdą
do skutku, o czym będziemy informować na łamach naszej gazety.
P. Filipkowski

Zapraszamy do współpracy
Zajmuje się sprzedażą wyrobów sztuki ludowej w Galerii na
ulicy Zdrojowej 111 w Jaworzu oraz w sklepie internetowym na
www.galeria-beskidzka.home.pl
Zapraszamy do współpracy osoby tworzące sztukę ludową, obrazy,
rzeźby, koronki, grafikę, hafciarki oraz osoby tworzące sztukę
z ceramiki, papieru, metalu, szkła i drewna.
Telefon kontaktowy 502 329 679
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Galeria na Zdrojowej – zaprasza
W miesiącu sierpniu Galeria na Zdrojowej i Ośrodek Promocji Gminy zaprasza mieszkańców i turystów na dwie wystawy tematyczne.
Jedną z nich będzie wystawa ikon Ewy Czader – żony Krzysztofa Czadera, który w lipcu wystawiał swoje rzeźby.
Kolejną wystawą będą prace decoupage. Dokładne terminy
ekspozycji i daty spotkań z artystami podamy na naszej stronie
internetowej www.opgj.pl oraz na plakatach.

Perły motoryzacji w Jaworzu
Samochody z duszą, zabytkowe cacka z minionych lat, u kolekcjonerów wywołują szybszy puls, zaś u nieomal każdego podziw
i nostalgię. Od 8-11 lipca cuda motoryzacji można było oglądać
podczas XXXIII Międzynarodowego Beskidzkiego Rajdu Pojazdów
Zabytkowych – VIII eliminacji Mistrzostw Polski. Trasa wiodła
od Jaworza – poprzez Bielsko-Białą – Strumień – po CzechowiceDziedzice, zaś baza imprezy mieściła się na terenie Hotelu Spa
JAWOR w Jaworzu. Przez te wszystkie dni na ulicach naszej
gminy, można było cieszyć oczy oglądając prawdziwe perły
motoryzacji. Komandorem rajdu był wiceprezes Automobilklubu
Beskidzkiego ds. Pojazdów Zabytkowych Jacek Balicki.
Ogółem wystartowało 60 załóg w tym 24 zagraniczne (Austria,
Czechy, Francja, Niemcy, Słowacja). Najstarszymi samochodami
były Fordy A, BMW DIXI oraz Hadson, na motocyklach startowały
4 załogi francuskie. Nie zabrakło również przedwojennych Polskich
Fiatów, czy też już znacznie młodszego egzemplarza samochodu
rodzimego „Beskid” – rodem z bielskiej FSM, z lat 80., który niestety nigdy nie wszedł do seryjnej produkcji.
Jeśli ktoś chciał spokojnie przyjrzeć się samochodom, czy też
porozmawiać z ich właścicielami mógł to uczynić na parkingu przy
Hotelu JAWOR. Dodatkowo 9 lipca wieczorem Ośrodek Promocji
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Ponadto zapraszamy do naszej galerii każdego dnia gdzie
działająca pod naszym patronatem „Galeria Beskidzka”
prowadzi nie tylko wystawy różnorakich prac rodzimych
artystów – od malarstwa, poprzez hafty, ozdoby, biżuterię etc.
Istnieje także na miejscu w Galerii na Zdrojowej możliwość
zakupu PAMIĄTEK z Jaworza wykonanych przez naszych artystów. Część tych souvenirów można nabyć także w sklepie
internetowym Galerii Beskidzkiej (informacja na stronie 11).

Gminy Jaworze dla uczestników rajdu zagwarantował miłą niespodziankę – występ Orkiestry Dętej Glorieta.
Te historyczne auta przez właścicieli są nieraz traktowane, jak…
członkowie rodziny. Są bezcenne, gdyż nie da się wycenić tysięcy
godzin spędzonych w garażu, przy restaurowaniu każdego detalu
i starań o zdobycie potrzebnych części – najlepiej oryginalnych.
Aby samochód był uznany za zabytkowy, musi spełnić kilka
warunków: mieć co najmniej 25 lat, jego produkcja musi być już
wstrzymana, a dany egzemplarz powinien składać się z minimum
75 proc. oryginalnych części. Oczywiście, pojazd musi być także
zarejestrowany u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Początki rajdów pojazdów zabytkowych sięgają 1977 roku.
Z roku na rok przybywało załóg z Polski, jak i z całej Europy.
Od 1988 roku Jacek Balicki prowadzi Pracownię Renowacji Pojazdów Zabytkowych. Celem takich imprez jest nie tylko sportowa
rywalizacja na próbach zręcznościowych i technicznych, ale także
testy z wiedzy o motoryzacji, próby zabawowe i w końcu pokaz elegancji czyli parada ulicami miast. Wówczas każdy właściciel stara
się jak najlepiej zaprezentować odrestaurowane auto i najważniejsze – obowiązkowo usiąść w maszynie podczas parady. Kropką
nad i są stroje z epoki, z jakiej pochodzi dany model samochodu.
Przygotował: P. Filipkowski
Foto: R. Filipkowski

SIERPIEŃ

ECHO JAWORZA STR. 13

2010 ROK

unia europejska dla jaworza

Kiedy dusza śpiewa
„Sztuka teatru nie polega ani na aktorstwie, ani na przedstawianych dziełach, ani na scenerii i tańcu, lecz składa się ze wszystkich
elementów, które tamte pojęcia zawierają: z akcji, która jest duszą
gry aktorskiej; ze słów, które są ciałem literatury; z linii i kolorów,
które są rdzeniem dekoracji; z rytmu, który jest istotą tańca.”
E.G. Craig

Teatr to człowiek, jego emocje, codzienne sprawy, kurczowo
zaciskane dłoni na materii i wychodzenie ponad nią. To
transcendentalna tęsknota, poszukiwanie ponad znanym
światem.
Teatr to Życie – w pełnym rozumieniu tego słowa – wolność
i niewola.
Sztuka zaś to ludzkie opowieści o tym co jest, co było i domniemywanie co będzie.
Bez iluzji i oszustwa sztuka staje się prawdą codzienności,
zapomnieniem szarości, wejściem w piękno realizmu, hołubieniem bytu.
Sztuka – teatr – łączą ludzi, dają możliwość życia, istnienia.
Na scenie aktor staje się, dojrzewa, postrzega świat inaczej,
tworzy.
Mogli się o tym przekonać wszyscy, którzy grają w sztuce
teatralnej przygotowywanej w Jaworzu.
O integracji, aktorach – amatorach i niezwykłych doznaniach rozmawiam z Kubą Abrahamowiczem dyplomowanym reżyserem i aktorem Teatru Polskiego w Bielsku-Białej,
reżyserem jaworzańskiego spektaklu.
Zatem zacznijmy od początku.
Próby rozpoczęliśmy dosyć wcześnie, bo już w kwietniu. To
nie takie proste zaprosić odważnych, którzy chcieliby zmierzyć
się z zasadami teatru zawodowego i rozpocząć próby spektaklu .
Na szczęście w Jaworzu jest wiele grup artystycznych czy może
bardziej osób, które zetknęły się z różnymi formami artystycznymi od Koła Gospodyń Wiejskich przez Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów, bo to także grupa artystyczna, są razem,
śpiewają, tworzą.
Na początku były obawy, co to będzie, jak to będzie. Tymczasem
na pierwszym spotkaniu już pojawiły się panie i panowie o różnych
profesjach, w różnym wieku, a ponieważ w Jaworzu jest grupa
teatralna, zatem było naturalne, że i młodzież włączy się w tę produkcję. Przedstawienie, które nosi roboczy tytuł „Uzdrowisko” – ale
do tego tytułu przywiązywać się nie należy – to spektakl, w którym
grają aktorzy z Teatru Polskiego w Bielsku-Białej oraz amatorzy
– tu są wszyscy od zastępcy wójta gminy po przedszkolanki. To
9-cio osobowa grupa dorosłych oraz młodzi ludzie. Jest zawodowy
reżyser, zawodowa choreografka – trenerka reprezentacji Polski w
tańcach sportowych, która miast wziąć profesjonalistów do układów choreograficznych, zaproponowała, że to będzie młodzież,
zatem wspomniana wcześniej grupa teatralna okazała się grupą

taneczną. To co oni w tej chwili pokazują w czasie prób, przechodzi
nasze najśmielsze oczekiwania. Okazuje się, że za to określenie
przepraszam – człowiek z ulicy może osiągnąć bardzo wiele.
O czym opowiadacie?
Historia jest prosta, lokujemy się rok, dwa po Komunie Paryskiej. Coś tajemniczego dzieje się w Jaworzu. W Bielsku bunty
robotników, tutaj zaś jakaś tajemnicza postać. Konstrukcja spektaklu – którego autorem jest Janusz Legoń Kierownik Literacki
Teatru Polskiego, co jest gwarancją kontaktu z profesjonalistą
– jest ciekawa, hrabia ma swoje imieniny i na tę okoliczność
przygotowywana jest uroczystość. Jest pewna zamkowa tajemnica, zagadkowy, tajemniczy Francuz, który odwiedza Jaworze.
Są i kuracjusze, którzy od lat goszczą w uzdrowisku. Myślę, że to
jest taka synteza osób, miejsc i historii – i tutaj jest moje odniesienie
się do celowości sztuki.
Jednak opowiadajmy chronologicznie. Zawodowi aktorzy i amatorzy, których zaangażowanie wynika z potrzeby serca. Nikt ich
do niczego nie zmusza, nic z tego nie mają poza satysfakcją.
Trzeba podkreślić, że bardzo dobrze pracują!
Celem spektaklu jest integracja myślimy, że za aktorami – którzy
są z różnych środowisk – przyjdą poszczególne grupy, osoby, rodziny. Będzie ciekawa etiuda, w której weźmie udział cała orkiestra
dęta. To nie jest popisówka konkretnej osoby, to jest po prostu
spektakl stworzony w Jaworzu.
Co na to widz?
Nie wiem. Pamiętajmy, że to widz festynowy. Mam nadzieję,
że piwo odstawi od ust i popatrzy na scenę. Spektakl trwa około
godziny – więcej się nie ugra, jak mówimy gwarą teatralną – jednak
ma swoją linię dramaturgiczną, jak każde przedstawienie.
To ciekawa inicjatywa.
Jestem zaskoczony i zachwycony tym, że władze gminy
wystąpiły do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej z prośbą o patronat artystyczny – stąd nasza obecność. Owa opieka polega
również na tym, że pewne elementy scenografii będą powstawały
w Teatrze Polskim czyli będą robione przez zawodowców. Z kolei
my, jako teatr zyskujemy kontakt z potencjalnym widzem, który
do nas przyjdzie. Jaworze korzysta na kontakcie z bardzo znaną
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i bardzo dobrą placówką kultury. Zazębiają się pewne elementy.
Aktorzy patrzą, jak pracują amatorzy, zaś ci podglądają profesjonalistów, nic lepszego nie mogło się wydarzyć.
I co istotne nie ma elementów w scenografii, które nie mogłyby
być później wykorzystane choćby w obrzędach dożynkowych.
Jeśli zostanie zbudowany mostek, to będzie miał on takie gabaryty, by można go było przenieść nad strumyk, który płynie
obok amfiteatru.
Wszystko musi być tak zrobione, aby było praktyczne.
Spektakl będzie grany dwukrotnie i to jest kapitalne dlatego, że
grupa bardzo się zżyła. Teraz mamy przerwę urlopową, ale już
po miesiącu zabieramy się znowu do roboty. Mieliśmy już tyle prób
od kwietnia, że mogliśmy trochę odpocząć i teraz spotkamy się,
żeby w ciągu dwóch tygodni odtworzyć to, co zrobiliśmy.
Jak często odbywają się próby?
Różnie, ale przyjęliśmy zasadę, że pracujemy trzy razy w tygodniu, dzięki temu wytworzyła się pewna wspólnota artystyczna.
Świetnie, że są dwa spektakle, bo wiemy, że nie spotkamy się tylko
raz we wrześniu, ale zobaczymy się w maju roku następnego, by
znowu zagrać.
Aktorzy są bardzo fajni, każdy ma możliwość pokazania siebie, bawią się tym, cieszy ich to. Nie mam żadnych obaw typu
trema, bowiem są znakomicie przygotowani, podołają temu
zadaniu, zrobią to, co do nich należy. Aktorzy zawodowi stanowią swego rodzaju zaplecze: Marta Gzowska-Sawicka, Rafał
Sawicki i Tomasz Drabek, którzy mają też kontakt z młodzieżą
w ruchu amatorskim.
Choreografem jest Katarzyna Zielonka, autorem muzyki słynny
Krzysztof Maciejowski. To są nazwiska, które już rokują dobrze
i dają gwarancję, że będzie to przeżycie najwyższej rangi, a czy
to się sprawdzi w amfiteatrze – zobaczymy. Ten spektakl opowiadamy także dzięki technice, przez mikroporty – by widz mógł się
wsłuchać – przez światła, przez muzykę. Mamy wielką nadzieję,
że będzie to ważne wydarzenie artystyczne w Jaworzu. Zresztą
to może być początek czegoś inspirującego, na razie nie wiem
czego, nie nazywam tego. Wiem, że do maja będziemy się jeszcze
nie raz widzieć, będziemy do siebie mailować, pozdrawiać się, tak
jak to się dzieje teraz, kiedy jest urlop, a my o sobie pamiętamy.
Czyli wydarzenie artystyczne i środowiskowe, takie ludzkie,
przyjacielskie, a to bardzo ważne w twórczości.
Czy myślał Pan o tym, aby to przedstawienie przenieść
na deski Teatru Polskiego?
Gdybym miał powiedzieć – przenosimy ten spektakl z Jaworza
do teatru – to nie mam żadnych kompleksów. Przedstawienie, w
takim wykonaniu jak rokuje – bo próby o tym mówią– sprawia, że
nie mam obaw przeniesienia go na scenę zawodową. Ale nie ode
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mnie to zależy…
Jest pan zdecydowanie zadowolony z aktorów-amatorów.
Na początku były opory, teraz już ich nie ma.
Owszem było takie wzajemne przekonywanie się, czarowanie,
ale to jest normalne. Każdy aktor, który otrzymuje tekst chce
powiedzieć, że go rozumie i wie jak zagrać. Prawda jest taka, że
pochylamy się nad tym co napisane, zastanawiamy się. Okazuje
się, aktor w czasie prób przepięknie dojrzewa, to najważniejsza
część tworzenia, tego wydarzenia.
Młodzi, którzy wykonują bardzo trudne układy choreograficzne,
nietypowe, przychodzili na próby mimo wakacji. Świadczy to nie
tylko o nich, ale o tym, że to co jest oferowane, taka muzyka,
ten styl pracy, osobowość choreografki przekonuje. Jeżeli coś
artystycznego się wydarzy, to będzie to wspólne, cudowne
i bardzo celowe.
To odkrywanie człowieka.
Teatr spełnia to zadanie. Czasem lepszy jest taki teatr, niż
zawodowy. Zrobiłem trochę rzeczy w Polsce i odnoszę wrażenie,
że praca z tą grupą ma sens i uczy również mnie. Dogadujemy
się niejednokrotnie lepiej niż z zawodowcami, przez oddanie,
zaufanie i poszukiwanie odpowiedzi. Często jest tak, że aktor
stawia sobie pytanie – jak?, a okazuje się, że takie pytanie nie
miało sensu, ponieważ było postawione pro forma. Natomiast
tutaj jest pytanie – jak? – pada odpowiedź – tak – i ten ktoś
próbuje to robić.
Niezwykle radosne i inspirujące doświadczenie. Też jest ciekawy
dystans jaki mają do siebie. Tu jest zaufanie, śmiech, zabawa.
Materiał tekstowy pozwala na uruchomienie wyobraźni, wspomnień i wiedzy, którą aktorzy mają o Jaworzu. Mężczyzna (Edward
Podstawny – przyp. autora), który tańczy w Zespole Regionalnym
Jaworze, opowiadał o rzeczach, o których my nie mieliśmy pojęcia. I to jest to o co chodzi, wsysanie w ten spektakl wiadomości,
których normalnie byśmy nie poznali.
Autor sztuki usłyszał te wiadomości, przeczytał masę materiałów
na temat Jaworza, korzystał z rad osób, które znają się na Śląsku
Cieszyńskim, które pisały i piszą o tym regionie. Teraz już zna
od podszewki Jaworze. Myślę, że będzie to strawne, zrozumiałe
i zabawne dla widzów, kiedy zobaczą zastępcę wójta w bardzo
śmiesznej roli, już nie mówię o sytuacjach, których byśmy nawet
nie podejrzewali, ale więcej tajemnic nie zdradzę.
Teraz czas na zaproszenie, zatem kiedy i gdzie można Was
podziwiać?
Chcemy zagrać, jak najpóźniej, ze względu na to, by światło
mogło zafunkcjonować. Premiera spektaklu 5 września, około
godziny 20.00.
Rozmawiała Agata Jędrysko

Sztuka teatralna pt. „Kurort. Sekrety dawnego Jaworza” jako część projektu „Digitalizacja dokumentów rodziny
Saint Genois d’Anneaucourt – i co dalej? Promocja dziedzictwa kulturowego Gminy Jaworze” jest współfnansowana
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Patronat artystyczny nad przedstawieniem pt. „Kurort. Sekrety dawnego Jaworza”
objął Teatr Polski w Bielsku-Białej.
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PRAWIE PÓŁ MILIONA Z UE NA KULTURĘ
W 2005 roku Gmina Jaworze otrzymała cenne archiwum hrabiów
Saint-Genois d’Anneaucourt z Jaworza, które przekazane zostały
w formie depozytu do Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Obejmuje
ono 90 jednostek archiwalnych (9.000 stron), gromadzących
dokumenty genealogiczne, majątkowe, prawne, administracyjne i osobiste wielu generacji tego hrabiowskiego rodu i rodzin
spokrewnionych. Archiwum to, gromadzone przez Saint-Genois
od średniowiecza, pomnażane było w wiekach następnych. Przemieszczało się wraz z przedstawicielami tego rodu poprzez liczne
majątki i siedziby, które posiadali, by w końcu XVIII wieku znaleźć
się w Jaworzu. Po sprzedaży Jaworza w 1906 roku przewiezione
zostało do Austrii, gdzie odziedziczone zostało przez potomków
rodu, a w 2005 r. zostało przekazane Gminie Jaworze i cieszyńskiemu Muzeum.
Wśród dokumentów zgromadzonych w Archiwum znajduje się
36 sporządzonych na pergaminie. Połowę z nich – eksponowanych na wystawie – stanowią luźne arkusze, natomiast połowa
została wszyta, wraz z dokumentami papierowymi, w oprawne
dwie księgi. Pergaminy te w większości dotyczą bezpośrednio
przedstawicieli rodu Saint-Genois a także członków rodzin z nimi.
Wyróżniają się często niezwykłą oprawą artystyczną malowanych
herbów, graficzną dekoracją inicjałów i różnorodnością ozdobnych
krojów pisma. Większość z nich potwierdzona została pieczęciami
wystawców, będącymi cennymi zabytkami heraldycznymi i sfragistycznymi. Najstarszy wśród odrestaurowanych archiwaliów
pochodzi z 1628 roku.
W 2009 roku Gmina Jaworze pozyskała ze środków Unii Europejskiej 77,5 tys. złotych (koszt całego projektu to 91 tys. zł)
na wykonanie skanowania i zapisu cyfrowego cennego zbioru. W
ramach projektu pn. „Digitalizacja najcenniejszych dokumentów
rodziny Saint Genois d’Anneaucourt wkładem w upamiętnienie
dziedzictwa historycznego południowej części województwa śląskiego”. W ramach projektu przewidziano następujące działania:
sporządzenie listy identyfikacyjnej obiektów, katalogu obiektów
oraz streszczenia archiwum, wykonanie usługi digitalizacji zbiorów
poprzez ich skanowanie i wykonanie kopii cyfrowych oraz nagranie
zdigitalizowanego materiału na nośniki elektroniczne. Zakończenie
projektu przewidywane jest na listopad 2010 r., o czym poinformujemy na łamach Echa Jaworza.
Jak napisał Mariusz Makowski – kustosz zbiorów jaworzańskich
w Muzeum Śląska Cieszyńskiego Archivum Familiae Saint-Genois
d’Anneaucourt po stu latach powróciło po długiej tułaczce do miejsca swej pierwotnej lokalizacji – na Śląsk Cieszyński. Dzięki temu
badacze przeszłości Jaworza a także historii Śląska zyskują nowe
badawcze pola. Najnowocześniejsze techniki cyfrowe umożliwiają
z kolei, iż cenny ten zbiór przestanie być zamkniętym i niedostępnym skarbem, lecz stanie się częścią społecznego systemu
poznania, wiedzy i tradycji.
Równolegle z projektem digitalizacji zbiorów rodziny dawnych
właścicieli Jaworza realizowany jest projekt pn. „Digitalizacja

dokumentów rodziny Saint Genois d’Anneaucourt – i co dalej?
Promocja dziedzictwa kulturowego Gminy Jaworze”, którego
przedmiotem jest kampania promocyjna koncentrująca się wokół
dziedzictwa historycznego oraz bogactwa kulturalnego gminy
Jaworze oparta na wykorzystaniu jego wielowiekowej, wielokulturowej i wielowyznaniowej tożsamości lokalnej. Obejmuje ona
działania popularyzujące bogatą historię miejscowości, tworzenie
wydarzeń kulturalnych w oparciu o dzieje Jaworza, tworzenie
sztuki inspirowanej historią, badania, opracowania i konferencje naukowe, rekonstrukcje historyczne, inspiracje do działań
twórczych mających na celu nawiązywanie do historii i tradycji
oraz kreatywne jej wykorzystywanie, a dodatkowo „wkłada je w
światłowody” – tj. wprowadza wartość dodaną jaką jest Internet
i nowoczesne technologie przekazu kultury.
W ramach ww. projektu, na który Jaworze otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej w wys. 289 tys. zł (koszt projektu
340 tys. zł) przewiduje się wydanie monografii promującej
kulturę Jaworza ze szczególnym rodu Saint Genois d’Anneaucourt w wersji tradycyjnej (książkowej) oraz e-booka, tj. wersji
elektronicznej w sześciu wersjach językowych, przygotowanie
i dwukrotne wystawienie w plenerze sztuki teatralnej poświęconej dziejom Gminy (premiera 5 września) oraz jej rejestrację
filmową oraz powielenie w formie elektronicznej i udostępnienie
na nośnikach CD/DVD oraz w Internecie (w tym na serwisie
typu youtube.com), organizację wystaw i paneli dyskusyjnych
w Galerii na Zdrojowej poświęconych historii oraz kulturze
gminy, organizację koncertu muzyki historycznej nspirowanej
dziejami Jaworza, przygotowanie strony internetowej – portalu
www.kultura.jaworze.pl oraz realizację filmu o dziedzictwie
kulturowym Jaworza.
Projekt „Digitalizacja najcenniejszych dokumentów rodziny
Saint Genois d’Anneaucourt wkładem w upamiętnienie
dziedzictwa historycznego południowej części województwa śląskiego” jest współfinansowany przez Unię
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
(Priorytet 4. Kultura, Działanie 4.1. Infrastruktura kultury).

Projekt „Digitalizacja dokumentów rodziny Saint Genois
d’Anneaucourt – i co dalej? Promocja dziedzictwa kulturowego Gminy Jaworze” jest współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
(Priorytet 4. Kultura, Działanie 4.3. Promocja kultury).
Urząd Gminy Jaworze
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Z życia i działalności organizacji pozarządowych
Z życia rzymskokatolickiej Parafii pw Opatrzności Bożej w Jaworzu
Dnia 31.08.2010 roku po raz pierwszy zostanie
rozegrany mecz o Superpuchar Diecezji Bielsko-Żywieckiej w ramach turnieju Bosko Cup. Przez
jeden dzień piłkarskie oczy naszej diecezji zwrócone
zostaną na jaworzański „Orlik” przy Gimnazjum.
Tak, jak Superpuchar Europy rozgrywany jest w Monaco, tak
nasz co roku rozgrywany będzie w mojej rodzinnej miejscowości.
Przez to pragnę w jakiejś formie uhonorować Jaworze w tym dziele
jakie obecnie podejmuję! – mówi ks. Marcin Pomper organizator Bosko cup turnieju, który od dwóch lat jest organizowany w
naszej diecezji. Sama idea turnieju, to: wychowanie młodzieży
poprzez sport, w duchu św. Jana Bosko, głównego patrona tychże
rozgrywek.
Cały tekst na stronie: www.opgj.pl oraz w zakładce Echo Jaworza na stronie www.jaworze.pl

Z życia Polskiego towarzystwa ewangelickiego
i parafii ewangelicko-augsburskiej w jaworzu
W dniu 14 sierpnia odbędzie się już po raz drugi nabożeństwo „Na Polanie na Zboczu Wysokiego” o godz. 11.00, będzie ono
połączone z Komunią Świętą. Wyjście od godz. 9.00 z parkingu obok leśniczówki.
Zaś 15 sierpnia w 228 rocznicę powstania kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Jaworzu zostanie odprawione uroczyste
nabożeństwo o godz. 10.00 poprzedzone porankiem pieśni w wykonaniu miejscowych zespołów o godz. 9.00. Nabożeństwo
połączone będzie z modlitwą dziękczynną za zakończone prace renowacyjne budynku kościoła i jego otoczenia.
W nabożeństwie weźmie udział zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce Ks. Biskup Jerzy Samiec, a także
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz władz gminnych.

„Boża zbroja”

Foto: Parafia E-A w Jaworzu.

To hasło tegorocznej półkolonii zorganizowanej przez jaworzańską Parafię
Ewangelicko-Augsburską. 54 milusińskich
przez tydzień (19-24 lipca) spotykało się w
Domu parafialnym w Jasienicy. W Jaworzu
ze względu na trwający remont nie można
było zorganizować letniego wypoczynku – mówi Anna Wantulok organizatorka
półkolonii. Przez cały tydzień dzieci były
podzielone na pięć drużyn, które każdego
dnia rywalizowały z sobą w dyscyplinach
biblijnych, edukacyjnych i sportowych.
Na zakończenie półkolonii, każde dziecko
dostało nagrodę. Zarówno zakup nagród
i jak zorganizowanie dwóch wycieczek
były możliwe między innymi dzięki hojności
sponsora letniego odpoczynku – podkreśla
pani Anna. Dzieci wyjechały do BielskaBiałej, gdzie na Błoniach oglądały kamień
ołtarzowy Jan, a potem korzystały z atrakcji
na placu zabaw. Na drugi półkolonijny
wypad milusińscy wybrali się do DinoZatorlandu. Z pewnością cały dzień spędzony
wśród ruchomych dinozaurów, był nie lada
atrakcją tygodnia. Jeśli chodzi o zmagania

sportowe zorganizowaliśmy mistrzostwa
półkolonii na hali sportowej w Jasienicy.
Było między innymi kręcenie hula hop,
skakanie na czas czy odbijanie piłeczki

pingpongowej – opowiada Anna Wantulok –
oczywiście wyłoniliśmy mistrzynię i mistrza
zawodów w dwóch kategoriach wiekowych:
do trzeciej klasy szkoły podstawowej i od

SIERPIEŃ

ECHO JAWORZA STR. 17

4 klasy. Trzeba w tym miejscu powiedzieć, że dziećmi zajmowało się 12- stu
opiekunów – to kadra pedagogiczna.
Ich pracę wspierali wolontariusze, m.in.
uczniowie z bielskich techników i liceów,
którzy co roku od kilku lat pomagają nam.
Zapewniona była także fachowa opieka
lekarska i pielęgniarska, zresztą każdy
z pedagogów jest po przeszkoleniu z zakresu pierwszej pomocy. Tak więc i od tej
strony byliśmy zabezpieczeni – twierdzi
Anna Wantulok. Dzieci każdego dnia
spotykały się o 9.00, na początku priorytet

– program biblijny, później gry i zabawy.
W przerwie II śniadanie, a ponieważ
były upały nie zabrakło także chłodnych
napojów.
W ostatnim dniu – niestety deszczowym
– niespodzianka, każdy uczestnik otrzymał
zestaw z MacDonald’a, w którym oprócz
smakołyku była także zabawka. Ponieważ
dzieci o tym przedsięwzięciu nie wiedziały,
zatem była to prawdziwa niespodzianka.
Najważniejszy jest uśmiech dzieci, ich
zadowolenie, na co dowodem było to, że
z każdym dniem przybywało milusińskich.
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W pierwszym dniu było ich czterdzieścioro
kilka, zaś w ostatnim dniu pięćdziesięcioro
czworo. To świadczy o zadowoleniu zarówno dzieciaków, jak i ich rodziców – opowiada Anna Wantulok.
Letni wypoczynek dla dzieci z Jaworza
i Jasienicy został sfinansowany nie tylko
dzięki sponsorowi, ale także dzięki pieniądzom zebranym na początku czerwca
podczas Pikniku Parafialnego, zorganizowanego z okazji Dnia Matki i Dziecka oraz
funduszom parafialnym.
Przygotowała: Agata Jędrysko

Z życia Towarzystwa Miłośników Jaworza
Popołudnie z poezją i muzyką
Niedzielne lipcowe popołudnie
poświęcone kolejnym posiadom
w Galerii pod
Groniem przyniosło licznie
zebranym gościom wiele wzruszeń. Wypełnione było ono bowiem poezją: wierszami
Danuty Koreckiej, Gabrieli Śliwki i Piotra
Michalika, których postacie oraz twórczość
nie są obce czytelnikom Echa Jaworza.
Są to przecież twórcy od lat serdecznie
związani z Jaworzem i całym naszym
regionem. Wiersze czytali ich Autorzy,
prezentując zebranym bogatą gamę uczuć,
doznań i refleksji, które zawiera ich poezja.
Całość dopełniały utwory Rubinsteina, Verdiego, Straussa, Beethovena, Schuberta
i Schumanna, grane na skrzypcach przez
Izabelę Chmiel przy akompaniamencie
Joanny Kenig.
Poezja nie poddaje się „streszczeniu”,
przemawia zawsze za siebie, dlatego
niezbędna wydaje się prezentacja Szanownym Czytelnikom bodaj fragmentów
twórczości naszych Autorów towarzysząca
tej notatce – z nadzieją na zamieszczenie
dalszych utworów w wybranych numerach
naszego czasopisma.
Małgorzata Kobiela Gryczka
		
		
***
Danuta Korecka
Ciesz się…
Ciesz się, ciesz,
przecież żyjesz, oddychasz, jesz…
ciesz się, ciesz życiem
jest jak na balu, znakomicie.
ciesz się, ciesz,
bal nie powtórzy się, wiesz?
ciesz się … miły,
tylko… tańczącej młodości
dogonić nie mam siły.

Danuta Korecka
Być poetą
Wezmą twą duszę,
wywrócą na nice
i zdepczą,
Wywloką z głębi serca
każdą tajemnicę
najszczerszą
zły nastrój, czy euforię,
żal do ludzi, świata,
smutki kryte udolnie
pod maską śmiechu
przez lata
i … nic się nie ukryje
i… pomyśl po co żyjesz?
może bez potrzeby?
taki jest los poety,
jego być lub nie być…
Na jednej dłoni serce,
a na drugiej dusza…
Wszakże do bycia poetą
nikt ciebie nie zmusza.
		
***
Piotr Michalik
„Inny Dzień Matki”
Składam Ci wiersz
W cichej modlitwie.
– Jak kiedyś kwiaty.
Bo wiem, że jesteś
Mamo-wciąż przy mnie
Czuje Twój wzrok
Zza światy!
Znowu podkreśla
Się w sercu pustka.
I brak Twej osoby.
Życzliwości szczerej
na drżących ustach.
Dłoni zmarszczonych
Twych dotyk.
Do tego kładę
Z łez mych korale
Niech zwilżą tej
ziemi posłanie.
– Że do miłości
Twojej powracam
Przekaż jej
Jezu – mój Panie.
		
***
Piotr Michalik
Lipowa
W wiosce – Lipowej
lipowa droga,
lipowy zapach,
lipowy miód,

Lipowy krzyż
dla Pana Boga,
w lipowym słońcu
natury cud.
Lipowe wzgórza
zieleń lipowa,
piękno beskidzkich
lipowskich stron.
Spod ramion lipy
te wiersza słowa,
Tam gdzie szczęśliwy
lipowian dom.
		

***
Gabriela Śliwka
Skrzydła
piórka długo rosły
skrzydła prostowały się
wiele razy
by wzlecieć
poszybować w bezkres
oddalić się od szarości
przyziemności
codzienności
takie były piękne
smukłe białe
były
ostre cięcie rzeczywistości
skróciło je
zostały gołe kości rozczarowania
upadek bez wzlotu
		
***
Gabriela Śliwka
Nasz Zdrój
Na skrawku śląskiej ziemi
U ołtarza górskich grani
Zielony obrus
A na nim…
Dar od Stwórcy
Dla ludu prostego
Czystego serca
I wszelkiej wiary
Przed wiekami złożony
Dumnie spoczywa
Rozkwita
W słońca promieniu
Leśnym tchnieniu
W potoków szemraniu
Przy dźwiękach dzwonów
W szeptach modlitwy
Pieśniach ludu
W zachwycie wędrowca
Co podziwiać może
Ten dar
Nasz Zdrój
Jaworze
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zespół regionalny jaworze
Podwójnie wyróżniony
Każdy sukces okupiony jest mozolną pracą i trudem. Ważne
są też: pomysł, pasja i prawdziwe umiłowanie tego, co się robi.
Połączenie wszystkich elementów daje znakomity efekt. Tak jest w
przypadku Zespołu Regionalnego Jaworze, którym kieruje Danuta
Pawlus. Szczególnie ten rok nazwać można czasem zbierania
plonów wytężonej pracy, a chodzi o zdobyte do tej pory nagrody.
I tak wyróżnienie w kategorii zespół taneczny, ZR Jaworze zdobył
24 kwietnia w Dąbrowie Górniczej podczas III Międzykulturowego
Przeglądu Folklorystycznego „Zagłębie i Sąsiedzi”. Zaś w Brennej
11 lipca podczas 43 Wojewódzkiego Przeglądu Wiejskich Zespołów
Artystycznych, zespół zajął trzecie miejsce. Koncert laureatów
odbył się również na scenie amfiteatru w Brennej 18 lipca. Tak
wysoka lokata pierwszy raz stała się udziałem naszego zespołu –
Danuta Pawlus nie kryje dumy – jest to dla mnie i całego zespołu
duże zaskoczenie, ale przede wszystkim wyróżnienie. Jury Wojewódzkiego Przeglądu Wiejskich Zespołów Artystycznych w swojej
ocenie brało pod uwagę wszystko: taniec, śpiew, stroje regionalne
i kapelę. W sumie w imprezie wzięło udział 67 zespołów. Zatem
3 miejsce to naprawdę znaczące wyróżnienie. To zasługa całego
zespołu, bowiem o układzie programu, jaki mieliśmy zaprezentować zdecydowaliśmy wspólnie. Muszę dodać, że jesteśmy tylko
amatorami, zaś oceniało nas profesjonalne jury, dlatego taka lokata ma dla nas naprawdę ogromne znaczenie – dodaje szefowa
Zespołu Regionalnego Jaworze.
Z pewnością owa jedność jest wielką siłą grupy, dającą możliwości
zdobycia sukcesu, a do tego – jak wspominaliśmy – ciężka praca.
Godziny prób – raz w tygodniu, w poniedziałki w sali OSP. To także
ilość występów, jakie zespół ma na swoim koncie. Warto przypomnieć, że ZR Jaworze każdego roku występuje podczas gminnych
imprez w Jaworzu. I tak Anno Domini 2010 przygotował i prowadził
w styczniu Biesiadę Ludową, uczestniczył w Jaworzańskiej Majówce, będzie występował podczas Targów Agroturystycznych w Jaworzu i w drugiej części tychże targów 4 września w Trzanowicach
(Republika Czeska). Ponadto na Jaworzańskim Wrześniu, dożynkach powiatowych w Porąbce, w Lędzinach, na obchodach stulecia
OSP w Ropicy, na strażackiej zabawie w Rzece na dożynkach w
Toszanowicach Górnych – również u naszych południowych sąsiadów. Nie po raz pierwszy ZR Jaworze wystąpi podczas Tygodnia
Kultury Beskidzkiej w Makowie Podhalańskim, Wiśle i Szczyrku.
Zespół brał także udział w imprezach promujących Gminę Jaworze na terenie Słowacji, Węgier, a raz wystąpił we Lwowie z okazji
Konstytucji 3 Maja. W ubiegłym roku można go było oglądać w
Opatowie, podczas Przeglądu Zespołów Artystycznych OSP. Ponadto członkowie ZR Jaworze wspomagają imprezy organizowane
na terenie naszej gminy, jak np. Koncert Chórów Ewangelickich,
Wojewódzki Przegląd Dziecięcych Zespołów Folklorystycznych
czy Rajd Samochodowy Jaworze – Strećno – Komorni Lhotka.

Mowa tu o przygotowywanych obiadach i regionalnych potrawach. W przypadku części imprez uzyskujemy z tego dochód,
ale chciałam podkreślić, że wszystkie środki idą na cele ogólne
zespołu. To nie jest nasz „zysk”– mówi Danuta Pawlus. Wiadomo,
że aby wyjechać na Przegląd Zespołów Artystycznych OSP do
Opatowa musimy wynająć autokar, a to kosztuje. Nie chcemy
tylko czekać na pieniążki z Urzędu Gminy, ale sami staramy się
je pozyskać w miarę własnych możliwości i to procentuje. Występując w Dąbrowie Górniczej, zostaliśmy zauważeni przez innych,
stąd i zaproszenie do Lędzin. Nie możemy się ograniczać tylko
do występów w Jaworzu. Wyjście „na świat”, już w tym roku zaowocowało dwiema wspomnianymi nagrodami. Ponadto, jako ZR
Jaworze przygotowujemy regionalne potrawy na konkursy „Nasze
Kulinarne Dziedzictwo”. W tym roku również coś przyrządzimy
na Targi Agroturystyczne w Jaworzu i na 4 września do Trzanowic. Póki co niech owo menu będzie niespodzianką. Ja podczas
Targów Agroturystycznych opowiem naszą cieszyńską gwarą
coś o historii Jaworza Tak więc zapraszam jaworzan i turystów
na kolejne spotkanie z nami i cieszyńskim folklorem. Ponadto
chciałam zwrócić uwagę na jeden jakże ważny element zespołu
regionalnego – pieczołowicie dobrany w każdym szczególe strój
ludowy, co także zostało docenione podczas przeglądów zespołów, w których uczestniczyliśmy. Czytałam sporo literatury na ten
temat, część materiałów dostarczył mi Jerzy Krzyszpień. Stąd
moja wielka wrażliwość na to, aby ku pamięci następnych pokoleń
prezentować – także na łamach Echa Jaworza – ten prawdziwy,
dawny strój cieszyński, bez niedbalstwa czy współczesnych „gadżetów”, jakimi pewnie nieświadomie ktoś chce go „ubogacić”.
Bardzo chciałabym, aby następne pokolenia – być może czytając
archiwalne numery Echa Jaworza czy inne lokalne gazety – przeglądając zamieszczone tam zdjęcia, w tym wypadku zespołów
regionalnych, mogły znaleźć tylko te autentyczne stroje ludowe,
jakie nosiły niegdyś nasze babcie i nasi dziadkowie – konkluduje
Danuta Pawlus.
PF

18 lipca 2010 – Brenna
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o jaworzu na sportowo
W sportowej rywalizacji Kick–Boxing
W maju i czerwcu zawodnicy klubu „Beskid-Dragon” wzięli udział
w trzech turniejach rangi Mistrzostw Polski w Kickboxingu.
W dniach 24-26 maja br odbyły się w Lesznie Mistrzostwa Polski
Kadetów w semi i light-contact. W zawodach udział wzięło sześciu
zawodników z Jaworza. Przedstawiamy wyniki:
1. Sandra Paszek – Mistrzyni Polski w kat. – 46 kg semi-contact
2. Sandra Paszek – Wicemistrzyni Polski kat. – 46 kg light-contact
3. Sylwia Szymala – Mistrzyni Polski kat. – 55 kg semi-contact
4. Sylwia Szymala – Mistrzyni Polski kat. – 55 kg light-contact
5. Faustyna Czakon – Mistrzyni Polski kat. – 60 kg semi-contact
6. Faustyna Czakon – brązowy medal kat. – 60 kg light-contact
7. Natalia Turchan– Mistrzyni Polski kat. – 65 kg semi-contact
8. Natalia Turchan – Mistrzyni Polski kat. – 65 kg light-contact
9. Kacper Kufel – Wicemistrz Polski kat. – 42 kg semi-contact
10. Kacper Kufel – brązowy medal kat. – 42 kg light-contact
Juliusz Szatan po wygranych walkach eliminacyjnych, niestety
odpadł w walkach o wejście do półfinału. Najlepszą zawodniczką
turnieju została Faustyna Czakon, która jako jedyna wszystkie
walki [trzy] wygrała przewagą techniczną czyli 10-punktową.
Zawodnicy z Jaworza po raz pierwszy w historii PZKB czyli
od przeszło 25 lat, zdobyli na Mistrzostwach Polski pierwsze
miejsce drużynowo zarówno w semi jak i light-contact, żadnemu klubowi z Polski Południowej się to dotychczas nie udało.

Jednocześnie do kadry narodowej zostały powołane: Sandra Paszek, Faustyna Czakon, Sylwia Szymala i Natalia Turchan. Zawodniczki przygotowują się do wrześniowych Mistrzostw
Świata w Belgradzie.
W tych samych dniach w Starachowicach odbywały się Mistrzostwa Polski Juniorów w low-kick oraz Mistrzostwa Polski
Seniorów w K-1.
Wyniki naszych zawodników:
1. Marta Jabłońska – Wicemistrzyni Polski w kat. – 52 kg low-kick
2. Arkadiusz Drohomirecki – brązowy medal w kat. – 57 kg low-kick
3. Marta Waliczek – Wicemistrzyni Polski w kat. – 65 kg K-1.
W dniach 24-26 czerwca w Kaliszu odbyły się Mistrzostwa Polski
Full-contact, wyniki naszych zawodników:
1. Arkadiusz Drohomirecki – Mistrz Polski w kat. – 57 kg full-contact
2. Damian Dobosz – Wicemistrz Polski w kat. – 86 kg full-contact
3. Marta Jabłońska – brązowy medal w kat. – 52 kg full-contact.
Do Mistrzostw Świata w Belgradzie przygotowuje się Marta Jabłońska w formie K-1 oraz Arkadiusz Drohomirecki w full-contact.
A. Turchan

Zwycięstwo
łuczników
W dniach 16-18 lipca 2010 Gorzów Wielkopolski gościł
uczestników Olimpiady Młodzieży w łucznictwie.
Reprezentantka UKS „Dziesiątka-Komes” Jaworze
Natalia Szczypka zdobyła srebrny medal w kategorii
Indywidualnej Olimpijskiej Rundzie FITA oraz tytuł wicemistrzyni Polski Juniorek Młodszych. Do tego tytułu
dołączyła brązowy medal zdobyty w kategorii mikst wraz
z Łukaszem Kemerem z „Czarnej Strzały” Bytom. Przypomnieć należy, że w ubiegłym roku Natalia na Olimpiadzie
Młodzieży w Zabierzowie zdobyła 2 brązowe medale.
Życzymy dalszych sukcesów.
St. Hoczek

Natalia Szczypka na zdjęciu.
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KOMENDANT policji RADZI
Śmiertelna nieodpowiedzialność
Rekordowe upały – tak można określić tegoroczne lato. Kiedy
słupek rtęci dochodzi do 40 st. C szukamy ochłody, gdzie tylko jest
to możliwe. Rzeki, strumyki, jeziora, a w miastach fontanny czy
specjalnie w tym celu zrobione kurtyny wodne cieszą się powodzeniem. O ile w tych ostatnich nic nam nie grozi, to niestety w rzekach
czy jeziorach może być niebezpiecznie, ale jak się okazuje często
na nasze życzenie. Od kwietnia w całej Polsce utonęło 367 osób,
zaś głównymi przyczynami tragicznych zdarzeń były: spożycie
alkoholu, kąpiel w niedozwolonych miejscach i ułańska fantazja.
Warto zatem przypomnieć kilka głównych zasad, które mogą zagwarantować bezpieczny relaks w wodzie. Bezwzględnie trzeba
pamiętać o tym, że najbezpieczniej jest w miejscach strzeżonych.
Obowiązkowo trzeba stosować się do regulaminu kąpielisk oraz
słuchać poleceń ratowników czy policjantów. Nie wolno skakać
do wody w miejscach nieznanych, nie warto ryzykować własnego
życia i zdrowia. Jeśli z wodnego relaksu korzystamy z dziećmi
zachowujemy wzmożoną ostrożność, nawet jeśli nasze pociechy
umieją pływać. Pamiętajmy, że nawet zwykłe zachłyśnięcie się
woda może mieć tragiczne skutki. Natomiast korzystając ze sprzętu
pływającego trzeba koniecznie sprawdzać przed wypłynięciem
jego sprawność, nie zapominajmy także o założeniu kamizelek
ratunkowych. I co najważniejsze nie wchodzimy do wody po
spożyciu alkoholu.
Z myślą o młodych i bardzo młodych ludziach prowadzona jest
policyjna akcja „Bezpieczna woda”. To promocja bezpiecznego

zachowania dzieci i młodzieży szkolnej w wodzie, nad wodą
oraz na wodzie, w czasie letniego wypoczynku, jak również
upowszechnienie kultury fizycznej i sportu. Projekt ma zasięg
ogólnopolski, zaś jego celem jest edukacja dzieci i młodzieży
szkolnej w temacie bezpiecznego wypoczynku, rozpropagowanie
podstawowej wiedzy i zachowania w nagłych niebezpiecznych
sytuacjach. Nabyta wiedza przyczyni się, jeśli nie do wyeliminowania to przynajmniej do zmniejszenia ilości wypadków, którym
ulegają nasi milusińscy podczas kąpieli, jak i podczas korzystania
ze sprzętu pływającego.
Na koniec warto jeszcze zastanowić się, gdzie można
korzystać z uroków zimnych kąpieli, jeśli chodzi o czystość
wód. Niestety po majowych powodziach sytuacja nie wygląda
najlepiej w powiatach: bielskim i żywieckim czyli w najbardziej
atrakcyjnych turystycznie rejonach województwa śląskiego.
Zanieczyszczona jest Wisła, szczególnie na wysokości Ustronia i Skoczowa. Gdybyśmy chcieli wyjechać nieco dalej trzeba
wiedzieć, że nie wolno się kąpać w Koszarawie w Pewli Małej
i w Sole w Węgierskiej Górce. Podobnie jest z akwenem w
Międzybrodziu Żywieckim. W okolicach restauracji „Nad Wodą”
wykryto bakterie salmonelli. Można za to popływać w Zarzeczu
nad Jeziorem Żywieckim.
Przygotowała: Agata Jędrysko
źródła:
http://www.wsse.katowice.pl/news.php
http://www.zyjbezpiecznie.policja.pl

refleksyjnie na wakacje
Ostrożnie ze słońcem

Zbawienny cień

Latem nie wypada świecić bladą skórą – tak przynajmniej się
nam wydaje – koniecznie trzeba pokazać, że słońca nie unikamy,
o czym ma świadczyć opalenizna. Zatem szybko chcemy złapać
brąz nie bacząc na własne zdrowie. Tymczasem wyrządzamy
sobie sporo krzywdy, narażamy naszą skórę na uszkodzenia –
niejednokrotnie trwałe, poważne choroby oraz niestety przyspieszamy proces starzenia.

Częściej powinniśmy chować się przed słońcem, niż eksponować nań nasze ciała. Ubrania powinny być cienkie z gęsto tkanych
materiałów – nieodzowny len , a na głowie obowiązkowo kapelusz
z szerokim rondem. Do tego smarujemy ciało kremem ochronnym
– promienie słoneczne przenikają nawet przez ubranie.

Co trzeba widzieć przed opalaniem
By bezpiecznie zażywać kąpieli słonecznych skórę trzeba
stopniowo przyzwyczajać do coraz większych dawek słońca,
na które każdy z nas ma inną tolerancję. W tym przypadku ważne
są: karnacja i wiek – po 50 roku życia zmniejsza się tolerancja
na słońce. Trzeba nam wiedzieć, że brązowe zabarwienie skóry,
o które tak zabiegamy powstaje na skutek odkładania się w naskórku barwnika zwanego melaniną. Pochłania on promienie UV
chroniąc komórki skóry przed uszkodzeniem. Zatem opalenizna
jest efektem obrony skóry przed słońcem.
Jeśli pofolgujemy sobie zanadto wówczas może dojść do oparzenia skóry, po którym zazwyczaj zostają ciemniejsze przebarwienia. Nieumiarkowanie w kąpielach słonecznych może również
spowodować udar cieplny, ów wywołuje bóle głowy, uczucie
ogólnego rozbicia, a w skrajnych przypadkach nawet utratę przytomności. Najbardziej odpowiednią porą na opalanie są godziny
przedpołudniowe – od 07.00 do 11.00, natomiast najkorzystniejszą
formą korzystania z uroków słońca jest ruch, wówczas rzadziej
dochodzi do przegrzania organizmu. Opalanie trzeba rozpocząć
od 15-20 min, zwiększając codziennie czas o 10 min.

Słońce nie jest lekarstwem!
Choć jest nieodzowne w syntezie witaminy D3, niezbędnej dla
naszych kości, jednak w tym przypadku wystarczy parę minut
nasłonecznienia małego fragmentu skóry, niekoniecznie całego
ciała. Leżenie plackiem na plaży nie będzie także zbawienne dla
skóry trądzikowej – wbrew panującej opinii, ani też metodą leczenia
depresji – chodzi tu po prostu o to, by było jasno.

Niebezpieczne znamiona
Jeśli mamy na skórze jakieś przebarwienia to znak, że szczególnie winniśmy uważać na słońce, używając odpowiednich kosmetyków – kremy z wysokimi filtrami. Nawet zwykły „pieprzyk” może się
uzłośliwić, ponadto laik nie jest w stanie odróżnić go od czerniaka.
Trzeba również wiedzieć, że promienie UV mogą przyczynić się
do powstania innych nowotworów skóry – nabłoniaka podstawnokomórkowego i raka kolczystokomórkowego. Poza tym po pięknej, letniej opaleniźnie pozostają: zmarszczki, przebarwienia
i popękane naczynka, które zdecydowanie nie zdobią twarzy.
Dlatego nasze prababcie oprócz kapeluszy używały parasoli słonecznych, zaś brązowe oblicze nie było w dobrym tonie.
Przygotowała: Agata Jędrysko
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HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU
„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE JAWORZE”
ETAP PIERWSZY
Czas robót

SIERPIEŃ 2010 – SIERPIEŃ 2011
Rejon I: Jaworze Średnie – ul. Średnia do ul. Wapienickiej
▪ Nad Rudawką ▪ Pszczela ▪ Miodowa ▪ Malwowa ▪ Graniczna
▪ Romantyczna ▪ Wschodnia ▪ Pagórkowa ▪ Astrów ▪ Morelowa ▪ Średnia

Ulice

Rejon II: Jaworze Średnie po południowej stronie ul. Wapienickiej
▪ Wapienicka ▪ Krokusowa ▪ Willowa ▪ Świerkowa ▪ Ładna ▪ Podgórska
▪ Malinowa ▪ Górska ▪ Morwowa
Rejon III: ulice Chabrowa, Zielona i przyległe
▪ Chabrowa ▪ Zielona ▪ Kaczeńcowa ▪ Słoneczna ▪ Różana ▪ Pelchrim
Rejon IV: ulice Wypoczynkowa i Tulipanowa
▪ Wypoczynkowa ▪ Tulipanowa

ETAP DRUGI
Czas robót

KWIECIEŃ 2011 – MARZEC 2012
Rejon V: ulice Kolonia Dolna, Kolonia Górna i przyległe
▪ Wczasowa ▪ Ukryta ▪ Zdrowotna ▪ Kolonia Dolna ▪ Kolonia Górna
▪ Wapienicka ▪ Topolowa ▪ Dzwonkowa ▪ Magnolii ▪ Boczna
▪ Poprzeczna ▪ Spadzista

Ulice

Rejon VI: ulice Cyprysowa i Pod Młyńską Kępą
▪ Cyprysowa ▪ Pod Młyńską Kępą
Rejon VI: ulica Rumiankowa i okolice
▪ Rumiankowa ▪ Żurawinowa

ETAP TRZECI
Czas robót

LUTY 2012 – MARZEC 2013
Rejon VII: Jaworze Nałęże
▪ Cisowa ▪ Zaciszna ▪ Pogodna ▪ Smrekowa ▪ Jodłowa ▪ Wrzosowa
▪ Jarzębinowa ▪ Słoneczna ▪ Rodzinna ▪ Cisowa ▪ Myśliwska

Ulice

Rejon VIII: ul. Południowa
▪ Południowa
Rejon IX: ulice Leszczynowa i Podgórska
▪ Leszczynowa ▪ Podgórska ▪ Na Stoku

Całkowita wartość projektu (w tym):
dofinansowanie z UE ze środków Funduszu Spójności:
• środki własne budżetu Gminy:
• preferencyjna pożyczka WFOŚiGW w Katowicach:

35 738 035,69
25,7 mln
7,8 mln
5,1 mln

zł
zł
zł
zł

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
Więcej na: www.kanalizacja-jaworze.pl
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100-lecie szkoły polskiej w Jaworzu Średnim – początki
Ponad sto lat temu naród polski obchodził 500-lecie bitwy pod
Grunwaldem. Na uroczystości do Krakowa przybyły tysiące gości
z trzech zaborów oraz delegacje z Czech, Słowacji, Chorwacji,
Serbii, Węgier i Rosji. 15 lipca 1910r. w południe po dziękczynnej
mszy św. odprawionej w Kościele Mariackim, odsłonięto konny pomnik Jagiełły. Publiczność, która szczelnie wypełniła Plac Matejki
i pobliskie ulice usłyszała „Rotę” Marii Konopnickiej. Monument,
który nazwano Pomnikiem Grunwaldzkim, został ufundowany
przez męża stanu i kompozytora Ignacego Jana Paderewskiego.
Zjazd Polaków ze wszystkich ziem dawnej Rzeczpospolitej miał
przypomnieć całemu społeczeństwu o odniesionym zwycięstwie
i zapewne zachęcić do dalszego działania.
Panująca atmosfera wokół uroczystości krakowskich niewątpliwie miała wpływ na działania Polaków w naszej miejscowości,
którzy postanowili założyć polską szkołę w Jaworzu Średnim. Kilkuosobowa delegacja udała się do Zarządu Macierzy Szkolnej w
Cieszynie, a następnie do Towarzystwa Szkół Ludowych w Białej,
przedstawiła swoje zamiary. Prośba Jaworzan rychło dotarła do Zarządu Głównego TSL. Krakowskie koło TSL przy Uniwersytecie

Jagiellońskim, przy finansowym poparciu kół z Bochni, Rzeszowa,
Tarnowa, Wadowic, zobowiązało się z okazji obchodzonej rocznicy
zwycięstwa nad Krzyżakami powołać do życia drugą na terenie
powiatu bielskiego szkołę polską. Otwarcie Szkoły Polskiej w
Jaworzu Średnim odbyło się dnia 2 października 1910 roku w
obecności Kół Założycielskich z Krakowa, Bochni, Rzeszowa,
Tarnowa, Wadowic. Jan Kotas był pierwszym kierownikiem nowo
otwartej szkoły. Ten wytrawny pedagog i znany już działacz śląski
przybył do Jaworza za namową księdza Jana Lasoty. Ponieważ
w następnym roku szkolnym liczba dzieci zwiększyła się do 70,
otwarto drugą klasę. Stan ten utrzymał się odtąd aż do końca
I wojny światowej. Powołano też drugiego nauczyciela – został
nim Franciszek Obrzut z Gorlic.
Dalszą historię szkoły i jej nauczycieli, a przede wszystkim
postać Jana Łyska, poznamy już wkrótce podczas obchodów
100-lecia Szkoły Polskiej. Rocznicowe uroczystości będą organizowane m.in. w Gimnazjum nr 1 w Jaworzu, na które już teraz
serdecznie Państwa zapraszamy.
dk

Wójt Gminy Jaworze informuje, że w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy
bezpłatnymi punktami zbiórki odpadów w postaci pustych butelek plastikowych
po różnych napojach (typu PET) zostały utworzone 3 nowe punkty gdzie można oddać ww. odpady.
Ponadto przypominam że:
Do pojemnika o kolorze żółtym, służącego do selektywnej zbiórki odpadów należy wrzucać:
– tylko i wyłącznie puste butelki plastikowe po różnych napojach (np. typu PET).
Do pojemnika ani obok jego nie wolno wrzucać:
– opakowań po medykamentach,
– tworzyw piankowych, styropianu,
– produktów z tworzywa sztucznego typu: zabawki, szczoteczki do zębów,
– opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,
– opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych,
– sprzętu AGD,
– oraz żadnych innych odpadów.
Wykaz miejsc na terenie gminy Jaworze, gdzie znajdują się pojemniki na puste butelki plastikowe (typu PET):
1.
skrzyżowanie ul. Cisowej z ul. Myśliwską (Jaworze Nałęże),
2.
teren byłego basenu przed skrzyżowaniem ul. Słonecznej z ul. Smrekową,
3.
ul. Turystyczna na ostatnim przystanku autobusowym,
4.
ul. Słoneczna koło Goruszki,
5.
na skrzyżowaniu ul. Wapienickiej z ul. Zdrojową (centrum),
6.
ul. Wapienicka koło Gimnazjum,
7.
obok skrzyżowania ul. Kolonia Dolna z ul. Średnią,
8.
parking ul. Bielska 233 (przed Pubem Rewolta).
SZANOWNI MIESZKAŃCY!
NIE WRZUCAJMY do pojemników oraz obok nich (co miało miejsce w ostatnim okresie czasu) w sposób bezmyślny również
innych odpadów. Jeżeli sytuacje takie będą miały miejsce to będziemy musieli zrezygnować z tego typu rodzaju zbiórki.
Wójt Gminy Jaworze
Zdzisław Bylok
Zbiórka realizowana przez Urząd Gminy Jaworze

Uwaga Reklamodawcy

Ogłoszenia reklamowe na dany miesiąc są przyjmowane do trzeciego wtorku poprzedniego miesiąca
w sekretariacie Urzędu Gminy Jaworze. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam.
Cena 1 segmentu ogłoszeniowego o wymiarach 9,2 cm × 4 cm = 36,8 cm kw wynosi 33 zł z podatkiem
VAT. Z uwzględnieniem, że rozmiar czcionki nie może być mniejszy niż 12 pkt. Reklamy przyjmuje
Janusz Kos w godzinach pracy UG Jaworze.
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Studio Aranżacji Wnętrz

Posiadamy

w sprzedaży:

• wyroby rękodzieła z Azji
• biżuteria srebna
		
• naturalne kosmetyki
			
• jedwab tkany ręcznie
43-300 Bielsko-Biała, ul. Szkolna 19
tel. 33 810 35 67, tel. kom. 509 424 820

Agencja Usług Językowych
Polok Krzysztof
43-384 JAWORZE ul. Zaciszna 698,
tel. 33 817 25 68, tel. kom. 602 574 561
e-mail: sworntran@interia.pl

poleca usługi w zakresie:

•
•
•
•

tłumaczeń przysięgłych (jęz. angielski) tekstów
ogólnych i specjalistycznych (np. medycznych,
prawnych itd.);
indywidualnych lekcji językowych;
konsultacji metodyczno-językowych;
doradztwa merytorycznego podczas pisania
prac naukowych (licencjat, praca magisterska)

Jaworze, ul. Zdrojowa 78, 1 piętro












paznokcie żelowe
manicure
pedicure
świecowanie uszu
kosmetyka twarzy i ciała
kolczykowanie
makijaż permanentny
opalanie natryskowe
makijaże ślubne i okolicznościowe
redukcje cellulitu i modelowanie sylwetki
masaż
Zabiegi wykonujemy w gabinecie i w domu klienta.
Na terenie Jaworza dojazd gratis!!!
Zapisy telefoniczne: 607 276 296
www.studiocameleon.pl

ogłasza nabór
na zajęcia indywidualne oraz grupowe
(4-8 osób) dla dzieci, młodzieży i dorosłych

USŁUGI ZWYŻKĄ
 Montaż dekoracji i reklam  WYSIĘG 12 M!
Przycinanie drzew  Czyszczenie rynien
 Malowanie konstrukcji
 Mycie okien, odśnieżanie dachów
 Usuwanie sopli nawisów śnieżnych
 Konserwacja oświetlenia zewnętrznego
Intercom: bielsko@wp.pl
TEL. 692 741 741, 692 580 570

W








ofercie:
język angielski
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
komunikacja interpersonalna
techniki szybkiego czytania
zajęcia ogólnorozwojowe
www.masterschool.ovh.org
Jasienica 291
(Krzyżówka I p.)
Tel. 692 45 16 12,
666 85 21 77
(prosimy o kontakt telefoniczny od 20 sierpnia)

Atrakcyjne ceny i wysoki poziom gwarantowane!

Czasopismo „Echo Jaworza” – miesięcznik lokalny Gminy Jaworze. Wydawca: Urząd Gminy Jaworze z siedzibą: ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze;
adres redakcji: ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze, tel. 33 8172 195, 33 8172 813, 33 8172 534, Fax 33 8172 871, e-mail: echo@jaworze.pl; internet: http://www.opgj.pl/echojaworza.html; Zespół redakcyjny: Piotr Filipkowski – Redaktor Naczelny, Agata Jędrysko – Zastępca Redaktora
Naczelnego i odpowiedzialna za korektę, Radosław G. Ostałkiewicz – (Urząd Gminy Jaworze). Druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Spółka
z o.o., ul. Dubois 4, 43-300 Bielsko-Biała. Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania i opracowania redakcyjnego.
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Szklanym szlakiem na rowerze…

4 września 2010 – Rajd Rowerowy Doliną Jasionki

Więcej na stronie 6.

