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dotykając gwiazd

„To nie postać urzeczywistnia się w aktorze, 
lecz aktor urzeczywistnia się w swej postaci”

Jean-Paul Sartre
Rzeczywistość na ogół kojarzona jest z szarością codzienności. 

Zabiegani, wciąż myślący „bliżej ziemi” marzymy o oderwaniu 
się choć na kilka chwil od rutyny dnia. Pragniemy przygody, nie-
zwykłego spotkania, rozmów innych niż zazwyczaj. Z pewnością 
możliwość zagrania w sztuce łączy wszelkie pragnienia człowieka, 
bowiem jest i przygoda, cudowne spotkania, wyjście ponad sza-
rość dnia i niezwykłe wręcz uduchowienie. Sam teatr zaś działa, 
jak wyzwalacz wyobraźni, dając nowe spojrzenie na otaczający 
świat, otwierając duchową szufladę z pomysłami. Zdecydowanie 
tezę taką potwierdzają aktorzy amatorzy grający w spektaklu p.t.: 
„Kurort. Sekrety dawnego Jaworza”. Premiera sztuki miała 
miejsce w jaworzańskim amfiteatrze 5 września 2010 roku 
podczas Jaworzańskiego Września. Była zwieńczeniem kilku-
miesięcznej pracy. Śmiało można mówić o ogromnym sukcesie 
samego spektaklu i ludzi go tworzących. Warto przypomnieć, że 
sztukę napisał Janusz Legoń Kierownik Literacki Teatru Polskiego 
w Bielsku-Białej, wyreżyserował Kuba Abrahamowicz dyplomo-
wany aktor i reżyser bielskiej sceny, natomiast znakomicie całość 
zagrali aktorzy Teatru Polskiego i aktorzy amatorzy – wszyscy two-
rzący spektakl zasługują na niesłabnące brawa i podziw. Amatorzy 
mieli na początku mniejsze lub większe obawy, zastanawiali się czy 
podołają zadaniu, jednak wszyscy mówią o cudownej przygodzie 
i często nowym rozdziale życia.

Katarzyna Barwicka-Pułtorak – Jaguś żona Jonka
Choć na początku nie miałam większych obaw, jednak pojawiły 

się problemy, bowiem trzeba było mówić gwarą. Nie miałam stycz-
ności z gwarą, nie pochodzę z Jaworza i jak pierwszy raz czytali-
śmy scenariusz, to ja nic nie rozumiałam. Później dochodziliśmy 
do znaczenia słów, tłumaczyliśmy sobie kolejne zdania. Z czasem 
gwara przestała być dla mnie problemem. Teraz jak rozmawiamy 
to wciskamy różne dialektowe słowa.

To była zdecydowanie wspaniała przygoda, wspaniała zabawa. 
Wytworzyła się kapitalna atmosfera między ludźmi, co zaowocowało 
zgrana grupą. Natomiast jeśli teraz ktoś zaproponowałby mi ponow-
nie zagranie w sztuce, bez zastanowienia przyjęłabym propozycję.

Spotkanie z teatrem pobudziło wyobraźnię. Jak urzeczona słucha-
łam, kiedy reżyser Kuba Abrahamowicz wszystko nam opowiadał 
obrazami. Potrafił tak tłumaczyć, że my to widzieliśmy. Teraz jak 
rozmawiam z kimś to łapię się na tym, że i ja posługuję się obrazami.

Małgorzata Sikora – Maćkowa Hanka
Poznałam teatr od najlepszej strony dzięki reżyserowi Kubie 

Abrahamowiczowi, wspaniałemu człowiekowi z moralnym kręgo-
słupem. Miałam na początku pewne opory. Reżyser pokazywał 
nam, jak mamy się wczuwać w rolę, co mamy robić, przedstawiał 
nam wszystko w najdrobniejszych szczegółach. Reszta przyszła 
sama z siebie. Było sporo śmiechu, humoru, znakomitej zabawy.

I wreszcie to, co każdy z nas poczuł w mniejszym, bądź więk-
szym stopniu – trema. Przed samym występem była ogromna, 
dokładnie tak jak Kuba opowiadał. Na początku jakieś zaniki pa-
mięci, luki w tekście, a potem wszystko idzie, jak z płatka i człowiek 
zaczyna się czuć, jak przysłowiowa ryba w wodzie.

Małgorzata Sikora na co dzień prowadzi dom, zajmuje się wy-
chowaniem dzieci i jak twierdzi dzięki spotkaniu ze sztuką uświa-

domiła sobie ważną rzecz – wydaje mi się, że teatr zawsze był we 
mnie. Wymyślanie bajek dla dzieci, inscenizowanie zabaw przy 
tym zaangażowanie i świetna zabawa. W czasie przygotowywania 
spektaklu odkryłam, że mój dziadek działał w amatorskim teatrze, 
z tego wynika, iż coś przekazał mi w genach.

Czy wzięłabym raz jeszcze udział w sztuce? Jeśli miałabym 
wsparcie od rodziny i ich zgodę na to, że mnie nie ma czasami w 
domu, to chętnie ponownie zagrałabym w sztuce.
Krystyna Plaza-Popielas – kuracjuszka i kucharka

W pierwszej części grałam kuracjuszkę w sanatorium, była 
kąpiel w wannie i ciekawe śmieszne dialogi. Natomiast w drugiej 
pojawiam się jako kucharka.

Kiedy padła propozycja zagrania w sztuce w pierwszej chwili 
pomyślałam, że nie dam rady. Jednak potem powiedziałam so-
bie – Krystyna weź się w garść, poradzisz sobie. Kolejny etap to 
ogromna mobilizacja. Razem z koleżanką (Irena Mikler, przyp. 
red.) niesamowicie się pilnowałyśmy, pracowałyśmy angażując 
się bez reszty w każdą próbę, byłyśmy skupione i uważne. Udało 
się. Teraz zakładamy kółko teatralne, będziemy się spotykać raz 
w miesiącu, by nie zaprzepaścić tego potencjału, który w nas jest, 
a z którego przecież nie do końca zdawałyśmy sobie sprawę. 
Zaprosiliśmy Kubę Abrahamowicza i aktorów z Teatru Polskiego, 
którzy obiecali, że od czasu do czasu będą służyć radą i pomocą. 
Jest w nas chęć działania, pójścia za ciosem.

A co z tremą? Jak zobaczyłyśmy ilu ludzi przyszło nas oglądać 
przyszła trema i to spora. Pomimo, że przecież ja pracuję z ludźmi 
na co dzień, występuję publicznie (Krystyna Plaza-Popielas prze-
wodniczy Kołu Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jaworzu, przyp. 
red.) to drżałam przed wyjściem na scenę. Na szczęście dość szyb-
ko wszystko minęło. Teraz ponownie chętnie zagrałabym w sztuce.
Justyna Waszczyńska – Maria panna ze Lwowa

Myślałam, że nie dam rady, ale znajomi i rodzice skutecznie 
mnie namówili i poszłam na spotkanie. Bardzo chętnie podjęłam 
temat i okazało się, że czasowo także próby wpasowały się w 
moje obowiązki. Nie wiedziałam kogo będę grała, bowiem na po-
czątku reżyser przyglądał się nam oceniając nasze predyspozycje 
i możliwości. Bardzo się ucieszyłam, że zagram tę postać, choć 
zastanawiałam się czy podołam wyzwaniu. Nie miałam większych 
oporów czy blokad, ale zdawałam sobie sprawę z tego, że trzeba 
się „przenieść” mentalnie w zupełnie inne czasy, posługiwać się 
innym językiem, prezentować inne maniery. Udało się.

Jak oceniam przygodę z teatrem z perspektywy czasu? Teraz 
brakuje mi prób, przez dwa, trzy tygodnie przed premierą ćwiczyli-
śmy prawie codziennie po kilka godzin. Wciąż łapię się na tym, że 
myślę o tym, kiedy i gdzie jest spotkanie. Teatr to magia, widzowi 
trzeba pokazać to czego nie ma w rzeczywistości, tak by przenieść 
go w zupełnie inny wymiar.

Owszem była trema, pytania – jak to wyjdzie, czy odbiorca będzie 
zadowolony. Generalnie jednak lepiej czułam się podczas spektaklu, 
kiedy mówi się do ogółu, działa się na innych falach. Zawodowo zaj-
muję się dziećmi, pracuję w przedszkolu, gdzie ważne są autentyczne 
emocje, bowiem najmłodsi są najbardziej wymagającymi „widzami”.

Jeszcze kilka słów o Kubie Abrahamowiczu, to niezwykle pozytyw-
na osoba, dał nam coś bardzo cennego – wiarę w siebie. Początkowy 
dystans szybko zmienił się w nieomal rodzinną atmosferę. Teraz bez 
wahania zgodziłabym się ponownie zagrać w sztuce. Na razie mam 
ochotę zaangażować się w stowarzyszenie, a jak powstanie teatr 
amatorski to i tam poszukam swojego miejsca.

z praC rady gminy, wóJta
inFormaCJe urzĘdu gminy Jaworze
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Barbara Szermańska – Kwisdowa
Na początku mojej roli w sztuce po prostu nie było. Kiedy przynie-

siono scenariusz miałam grać kogoś zupełnie innego, ale patrząc 
na to z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że zmiana wyszła 
na dobre. Okazało się, że nie będę mogła brać udziału we wszyst-
kich próbach, a postać Kwisdowej mogłam dopasować do swoich 
możliwości czasowych, a tym samym sprostać wyzwaniu.

Obawy były rzeczywiście ogromne, jednak na początku dominu-
jącym uczuciem było zaskoczenie. Zaproszono mnie na pierwsze 
spotkanie, gdzie występowałam , jako gospodarz miejsca prób. Kiedy 
się pojawiłam wraz z moimi uczniami działającymi w kole teatralnym, 
a mającymi grać w spektaklu, ku mojemu zaskoczeniu dostałam rolę.

Podobnie było z Radosławem Ostałkiewiczem, który z kolei 
pojawił się na spotkaniu, jako koordynator. Na początku mieliśmy 
grać małżeństwo, ale jak się okazało rola Kwisdowej bardzo przy-
padła mi do gustu chociaż to taka wstrętna baba była, ale bardzo 
sympatycznie się ją grało i myślę, że odbiór sceniczny też był dobry.

To były cudowne spotkania, nawet nie będę tego nazywała pró-
bami. Poznałam jaworzan od zupełnie innej strony, jako aktywnych, 
uśmiechniętych ludzi, pełnych inicjatywy, każdy poświęcał swój 
czas, nawet w soboty. Do teraz kiedy się spotykamy witamy się 
z uśmiechem, zaś na przykład do Andrzeja Śliwki nie mówimy ina-
czej jak – witamy Panie hrabio. Te wspomnienia są najcenniejsze.

Była ogromna trema. Można rzec, że jestem człowiekiem obytym 
z publicznością, tymczasem nie ukrywam, że stojąc za kulisami 
różne myśli przychodziły mi do głowy. Jednak przecież trzeba było 
wyjść i dać z siebie wszystko. Pierwsze sceny są humorystyczne, 
gwarowe, bardzo wesołe, widzieliśmy znakomicie grających kole-
gów, trema ich w żaden sposób nie sparaliżowała, wręcz można 
powiedzieć, że dostali skrzydeł. Wówczas powiedziałam do siebie 
– nie możesz dać plamy.

Nie sposób nie wspomnieć o młodych ludziach, których gra za-
pierała dech w piersiach, a których w Kole Teatralnym prowadzi 
Barbara Szermańska, pełniąca jednocześnie odpowiedzialną funk-
cję dyrektora gimnazjum. Swoją przygodę z teatrem zaczęłam jako 
polonista. Nie studiowałam teatrologii, tylko właśnie polonistykę 
o specjalności nauczycielskiej i kiedy zaczęłam pracować z mło-
dzieżą – od początku gimnazjalną – pojawił się pomysł na insce-
nizowanie II części Dziadów. Było wielu chętnych, a wówczas nie 
było w gimnazjum grupy teatralnej, nie wolno było także młodych 
ludzi, pełnych zapału odprawić z kwitkiem . Na początek zrobili-
śmy widowisko muzyczno-poetyckie związane ze świętami. Z tym 
przedstawieniem wystąpiliśmy w gimnazjum, później w kościołach: 
katolickim i ewangelickim, prowadząc jednocześnie zbiórkę w 
ramach akcji Pola Nadziei. Młodzież pięknie się zaangażowała 
i tak krok po kroku grupa się tworzyła. Potem przyszedł czas na  
Metro – nad tym pracowaliśmy od początku, jednak przygotowania 
do spektaklu świątecznego trochę pozmieniały nam harmonogram. 
W ten sposób młodzież przekonała się, jak wiele można zdziałać 
w szkolnym teatrze, że to nie chodzi o wyklepanie wierszyka, 
a o zdecydowanie bardziej ambitne i satysfakcjonujące działania. 
To poważna praca i wspaniałe spotkania. Ostatnio przypomniałam 
sobie słowa piosenki „Księżyc w misce”, G. Turnaua:
A teatr jest po to,
żeby wszystko było inne niż dotąd.
Żeby iść do domu w zamyśleniu
w zachwycie.
I już zawsze odtąd księżyc w misce widzieć”.
Czyli rzeczywiście zrobić coś z niczego, w misce zobaczyć 

księżyc. I takie zamyślenie ja wielokrotnie przeżywałam, wracając 
z prób mijałam czasami zjazd do domu. Myślę, że zgodziłabym 
się bez namysłu zagrać ponownie, gdyby taka propozycja padła.

Andrzej Śliwka – hrabia
Nie wyobrażałem sobie, że mógłbym zagrać. Choć jestem 

wielkim miłośnikiem teatru, pięknego słowa, to aż tak daleko nie 
posuwałem się w marzeniach. I znienacka zaproponowano mi 
rolę, a powiem, że trudno było odmówić.

Próby były wspaniałym doświadczeniem i przeżyciem. Najlepiej 
może o tym świadczyć fakt, że staliśmy się piękną, teatralną rodzi-
ną. Dowodem na moje słowa jest to, że nawet teraz, po premierze 
staramy się tę naszą niezwykłą przyjaźń ze sztuki zrodzoną za-
chować. Zostało powołane do życia Stowarzyszenie Miłośników 
Sztuki, gdzie między innymi nadal będziemy amatorsko uprawiać 
teatr, ale nie tylko. Bowiem te kilkanaście osób, które brało udział 
w sztuce – wraz z młodzieżą – ma wiele innych zainteresowań. 
Nawet aktorzy z Teatru Polskiego obiecali nam pomoc.

Czy miałem tremę? I to okropną. Od młodości zdarzało mi się 
zabierać głos publicznie, ale tym razem było inaczej. W panice 
zastanawiałem się czy człowiek w moim wieku wszystko zapa-
mięta, czy nie pomylę tekstu, czy wszystko wyjdzie jak należy 
wszystko. Pół godziny przed wyjściem na scenę dostałem nawet 
małej drgawki. Jak zacząłem grać, wszystko opadło i można rzec 
– było nieźle. Jakoś się opanowałem. Na pewno, gdyby pojawiła 
się taka okazja, z ochotą zagrałbym ponownie w sztuce.
Irena Mikler – przewodnicząca KGW 2 – kuracjuszka i kucharka

Oczywiście, że miałam obawy, przede wszystkim wówczas 
kiedy przed premierą zobaczyłam, że widownia jest pełna, a tu 
przecież trzeba grać tak, by nie popełnić żadnej gafy. Reżyser 
Kuba Abrahamowicz po spektaklu podszedł i powiedział, że jest 
bardzo zadowolony.

Wraz z koleżanką (Krystyna Plaza-Popielas, przyp. red.) dostały-
śmy role zupełnie niespodziewanie. Zostałyśmy zaproszone do szkoły 
i reżyser zapytał czy mogłybyśmy zagrać w tej sztuce, a role zostaną 
dla nas napisane. Kiedy przyszłyśmy następnym razem faktycznie, 
role już na nas czekały. Ponieważ tekst był kapitalnie wesoły, tym 
bardziej postanowiłyśmy zagrać. Powolutku, z uwagą uczyłyśmy się 
naszych postaci. Myślę, że 5 września zdałyśmy egzamin.

Kuba Abrahamowicz to człowiek znający ludzi, ich psychikę, 
umiejący wytłumaczyć sztukę, grę, a nawet tremę. Przygotował 
nas fantastycznie, to zaowocowało.

Cudowne doświadczenie, na tyle inspirujące, że teraz zakładamy 
teatr amatorski, nie chcemy, by ulotniły się pasja i chęć działania.
Gdyby mi ktoś teraz zaproponował zagranie w sztuce zapewne 
wyraziłabym zgodę.
Radosław Ostałkiewicz – Jonek

Pierwsze skojarzenie – szkoda, że się skończyła super przygoda, 
człowiek odczuł pewną pustkę. W czasie przygotowywania sztuki 
zarówno my amatorzy, jak i aktorzy profesjonalni stworzyliśmy 
jedną wielką rodzinę. Jak przysłowiowa kurtyna opadła skończyło 
się coś, co ubogacało nam życie. Spotykaliśmy się ze sobą przez 
kilka dni w tygodniu, przez kilka miesięcy, teraz mamy kontakt 
mailowy czy telefoniczny, ale to nie to samo

To było coś, co człowiek zapamięta do końca życia. Andrzej 
Śliwka powiedział piękne zdanie, że dla tego jednego dnia warto 
było żyć te sześćdziesiąt kilka lat.

Pewnie, że były wątpliwości i obawy. Na początku miałem być 
tylko koordynatorem projektu w ramach, którego realizowaliśmy 
sztukę, a trzeba przyznać, że jest on niezwykle skomplikowany 
pod względem logistycznym. 18 rożnych działań, wystawy, panele 
dyskusyjne, ponad 70 umów podpisanych w ramach tego projektu. 
Moja praca miała się do tego właśnie ograniczać. Na spotkaniu, 
w pewnym momencie, Kuba Abrahamowicz zapytał mnie czy 
mógłbym poświęcić trochę swojego czasu na sztukę. Odparłem, 
że oczywiście tak, od strony logistycznej jak najbardziej. Wówczas 
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padło pytanie czy nie mógłbym zagrać. Powiedziałem, że mogę 
zagrać drzewo. Dowiedziałem się, iż mam rolę, ale bynajmniej 
nie drzewa, a chłopa. Wątpliwości – nazwałbym je obyczajowe 
– pojawiały się cały czas. Zastanawiałem się, jak jestem i będę 
postrzegany, bowiem to rola komiczna. Na szczęście mam dystans 
do siebie i sporo autoironii więc spróbowałem.

Mówi się, że człowiek zaangażowany w grę traci kontakt z tym, 
co dzieje się dookoła. Poczułem to najsilniej podczas premiery, 
kiedy przestałem zwracać uwagę na publiczność. Trema była 
za kulisami, potem już inny świat. Pomimo, że było potwornie zimno 
nic nie czułem, a występowałem w samej koszuli. Bardzo istotne 
jest to, że dzięki temu przedsięwzięciu urodziła się ciekawa idea 
dla gminy. Niesamowita jest ta iskra, ten zapał wszystkich aktorów, 
którzy wzięli udział w przedstawieniu. Do życia jest powoływane 
stowarzyszenie zajmujące się sztuką. Ponadto istnieją pomysły 
na to, by te działania kontynuować, żeby napisać inne projekty, by 
wprowadzić na stałe wielką kulturę i sztukę do Jaworza. To była 
świetna przygoda, nawet chciałabym to powtórzyć, jednak wiem, 
że to nie jest moje życiowe powołanie.
Edward Podstawny – Maciek

To była  nieoczekiwana propozycja zagrania w spektaklu. Pod-
czas wizyty w Urzędzie Gminy jedna z urzędniczek zapytała czy 
chciałbym zagrać w sztuce teatralnej. Najpierw pomyślałem, że 
przecież nie mam czasu na to, ale postanowiłem choć popatrzeć. 
Kiedy na spotkaniu przeczytałem tekst, Kuba Abrahamowicz po-
wiedział tylko – Ty już to grasz.

Miałem obawy najpierw czy dam sobie radę, zastanawiałem się 
czy aby nie nazbyt wiele wziąłem na siebie. Potem w niedzielny po-
ranek dopadła mnie trema, podczas próby generalnej. Na szczęście 
występuję w Zespole Regionalnym Jaworze i to obycie scenicznie 
bardzo mi pomogło. Poza tym nie miałem problemów z mówieniem 
gwarą, a i wyjątkowo dopisująca publiczność też mnie nie przerażała.

Ta sztuka, próby, nasze spotkania to było piękne oderwanie się 
od rzeczywistości, niecodzienna przygoda, która na długo zapada 
w pamięć. Szczególnie wizyta w Teatrze Polskim, mogę to określić 
tylko jednym słowem – magia. Gdyby ponownie ktoś zaproponował 
mi rolę w sztuce, zgodziłbym się bez namysłu. Jeśli zaś powstanie 
teatr amatorski, bardzo chętnie zasilę jego szeregi.

Nie ma wątpliwości, że aktorzy dotknęli gwiazd, których blask 
oświetla im drogę.
Wiadomość z ostatniej chwili

Sztuka to Pani, która upomina się o ludzi otwartych, wciąż pra-
gnących dotyku gwiazd. Choć Radosław G. Ostałkiewicz podkre-
ślił, że aktorstwo nie jest Jego powołaniem życiowym, ponownie 
przyjdzie mu stanąć na scenie. Otóż dostał propozycję zagrania 
roli kelnera mówiącego z francuskim akcentem, w skeczu w ra-
mach tegorocznej edycji sztuki charytatywnej, wystawianej przez 
Małgorzatę Handzlik posłankę do Europarlamentu. Ta opowieść 
oparta jest na kanwie Baśni o małej syrence mistrza Andersena.

Rozmawiała: Agata Jędrysko

„dzieje Jaworza na przestrzeni wieków”

To tytuł publikacji, która była 
prezentowana 14 sierpnia w 
jaworzańskim amfiteatrze pod-
czas I Targów Agroturystycz-
nych. W spotkaniu brali udział 
wszyscy autorzy tej książki fak-
tograficznej. Właśnie – jak pod-
kreśliła dr Małgorzata Kiereś 
– nie jest to typowa monografia, 
lecz książka faktograficzna. Ale 
godne podkreślenia jest to, że 
jest to pierwsza tego typu po-

zycja w dziejach Jaworza, w której znajdziemy wiele wiadomości 
dotyczących historii Jaworza od czasów najodleglejszych po rok 
2009. Od wiadomości o faunie i florze Jaworza, poprzez wykaz 
pomników przyrody, zabytki, dzieje oświaty, kościoły, zasłużonych 
jaworzan, w tym rodziny hrabiowskie, po wykaz wójtów oraz współ-
czesne i historyczne zdjęcia.

Teksty opracowała Jadwiga Roik, a cała książka została przygo-
towana przez redakcję w składzie: Jadwiga Roik i Józef Czader 
przy współpracy Ryszarda Stanclika. Zaś konsultacją etnograficz-
no-redakcyjną zajęła się Dyrektor Muzeum Beskidzkiego w Wiśle 
dr Małgorzata Kiereś. Książka jest bogato ilustrowana, autorem 
większości współczesnych zdjęć – w tym lotniczych – jest Józef 
Czader. Zdjęcia archiwalne i wykorzystane w publikacji dawne 
zdjęcia i pocztówki Jaworza należą do Ryszarda Stanclika i jego 
ojca Karola. Duża część fotografii dawnych oraz zdjęć wykonanych 
w minionych latach powojennych pochodzi ze zbiorów Jadwigi 
Roik. Cała bogato ilustrowana książka liczy 219 stron.

W książce zawarto dzieje Jaworza, poczynając od opisu śro-
dowiska geograficzno-przyrodniczego. Następnie, wychodząc 
od pierwszych zapisków o istnieniu Jaworza z 1302 roku poprzez 
dzieje Śląska Cieszyńskiego, od pradawnych czasów aż do współ-

czesności, prezentowana jest bogata historia naszej miejscowości. 
Największy rozwój Jaworza przypada na II połowę XIX wieku, kiedy 
to Jaworze, dzięki zaangażowaniu ówczesnych właścicieli Jaworza 
z rodu Saint-Genois d’Anneaucourt, stało się w 1862 r. znanym 
uzdrowiskiem. Dzięki pasji Jadwigi Roik i jej mozolnym wieloletnim 
staraniom w pozyskaniu informacji, dokumentów, archiwaliów itd. 
na temat dawnych właścicieli Jaworza dysponujemy dziś bardzo 
dużą wiedzą na ten temat. Ów trud został w 2005 roku uwieńczony 
pozyskaniem archiwaliów rodziny Saint-Genois d’Anneaucourt. 
Gdyby nie te zadzierzgnięte kontakty ze wspomnianymi instytu-
cjami i potomkami, dziś – jak mówi Jadwiga Roik – nie mielibyśmy 
właściwie żadnych wiarygodnych informacji o życiu i działalności 
hrabiów. Realizacja opisanego wyżej wycinka nie byłaby możliwa 
bez pomocy Ryszarda Stanclika i kustosza Muzeum Śląska Cie-
szyńskiego w Cieszynie Mariusza Makowskiego, którzy uczestni-
czyli w tych wyprawach

W „Dziejach Jaworza na przestrzeni wieków” nie brakuje również 
wielu informacji historycznych z okresu międzywojennego, czasów 
okupacji, jak i trudnych czasów powojennych, kiedy Jaworze utra-
ciło samodzielność administracyjną i przez 18 lat było sołectwem – 
wcześniej Gminy Wapienica (1973-1976), a od 1977-1990 – Gminy 
Jasienica. Nie brakuje w tej wyjątkowej pozycji faktograficznej 
wykazów radnych, wójtów, dziejów kościołów wyznaniowych, szkół, 
wykazu pomników przyrody, zabytków Jaworza itp.

Zatem pozycja warta jest nie tylko szybkiego przejrzenia, ale 
dogłębnej lektury.

Zresztą, wbrew być może obiegowym opiniom na temat książek 
historycznych, ta bynajmniej nie jest „ciężka” w odbiorze, a kolejne 
strony tej lektury wręcz wciągają czytelnika. Dlatego każdy z miesz-
kańców Jaworza w ramach swego lokalnego patriotyzmu winien 
przynajmniej raz przeczytać tę książkę. Być może dla starszych 
jaworzan będzie to tylko przypomnienie mniej lub bardziej odległych 
czasów, natomiast dla tych osób, które stosunkowo niedawno wybrały 
Jaworze na miejsce zamieszkania oraz dla dorastających potomków 
– będzie to okazja do poznania bogatej historii urokliwej podgórskiej 
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miejscowości. Pomiędzy rozdziałami gratka dla miłośników poezji 
– wiersze znanych poetów Śląska Cieszyńskiego, jak i rodzimych, 
traktujące o Jaworzu i naszych Beskidzkich Groniach.

Jak mówi autorka książki – Jadwiga Roik – jej zamiłowanie 
do historii i zbierania wszystkiego, co wiązało się z dziejami 
Jaworza odziedziczyła niejako w „testamencie” od innego pa-
sjonata historii Józefa Kobieli (przewodniczącego Prezydium 
Gromadzkiej Rady Narodowej w latach 1965-1970). Jednak 
do pani Jadwigi przylgnęło także inne określenie – „jaworzańska 
kronikarka”, bowiem przez większą część swego życia sama 
starała się utrwalać na zdjęciach nie tylko wydarzenia, jakie 
miały miejsce w Jaworzu, ale i krajobrazy, budynki itp. Stąd dziś 
w wielu domach zachowały się jeszcze widokówki wydawane w 
latach 80-90. XX wieku według jej projektów, na których znajdują 
się np. nieistniejące już obiekty wczasowe jak DW „Agniesz-
ka” czy tuż obok ośrodek wczasowy Centrali Zaopatrzenia 
Hutnictwa. Ponadto kronikarka sama przepisywała informacje 
na temat Jaworza z materiałów źródłowych, jakie znajdują się 
w Archiwum Państwowym w Bielsku-Białej, w muzeach, książni-
cach, a także w sądach i innych instytucjach. Część informacji, 
a czasami wskazówek do dalszych poszukiwań znalazła w 
kronice parafialnej Parafii pw. Opatrzności Bożej w Jaworzu.

Ponadto, jak podkreśla autorka „Dziejów Jaworza na przestrzeni 
wieków”, na początku, gdy zespół redakcyjny wspólnie przystępo-
wał do składania książki i przygotowywania zgromadzonych mate-
riałów faktograficznych pod kątem edytorskim – publikacja miała 
jeszcze obejmować wiele innych dziedzin, m.in. nazwy regionalne 
poszczególnych części Jaworza, geologia terenu oraz informacje 
o dawnych zarządcach Jaworza – jak chociażby o Edwardzie 
Kwisdzie i Karolu Fornerze.

Niestety, w ostatnim momencie okazało się, że ze względu 
na wymogi programu unijnego, w ramach którego była przygo-
towywana ta pozycja, książka nie może przekroczyć 200 stron. 
Stąd w ostatniej chwili 
dokonano cięć i zostało 
219 stron. Być może, 
w następnym wydaniu 
„Dziejów Jaworza…” 
w roku 2011 uda się ją 
poszerzyć – mówi z na-
dzieją Jadwiga Roik.

Jak dodaje koordy-
nator projektu Malwina 
Kleszcz, równolegle 
do tej pozycji książko-
wej wydany został tylko 
w języku polskim mały 
przewodnik (folder) pod 
nazwą „Spacerem po Jaworzu” w nakładzie 800 egzemplarzy. 
Zawiera on opracowane przez Jadwigę Roik informacje histo-
ryczne o Jaworzu. W tej publikacji wykorzystano zdjęcia Jadwigi 
Roik, Józefa Czadera i Ryszarda Stanclika. Natomiast, jeśli chodzi 
o pierwszą publikację, tj. „Dzieje Jaworza na przestrzeni wieków”, 
w związku z tym, że gmina składała wniosek o dofinansowanie 
do programu transgranicznego, konieczne było dwujęzyczne 
opracowanie: w języku polskim i czeskim.

Do realizacji tego projektu przystąpiliśmy w lutym 2010 roku. 
Według informacji na dzień dzisiejszy – dodruk książek powinien 
nastąpić w 2011 roku. O ile teraz pozycje te były bezpłatne, gdyż 
zostały sfinansowane ze środków unijnych, o tyle w przyszłym 
roku będą już dostępne tylko w sieci sprzedaży. Póki co, dla osób 
zainteresowanych polecam zakładkę na naszej stronie: www.
jaworze.pl, gdzie całą książkę można przeczytać, przeglądając 
plik PDF, dodaje Malwina Kleszcz.

***
Książki zostały również wysłane do instytucji zagranicznych, 

którym zawdzięcza się wzbogacenie naszych zbiorów historycz-
nych o bardzo cenne dokumenty. 

Mamy już pierwsze echa oceny tego wydawnictwa. Oto, 
co pisze na ten temat do autorki książki dyrektor Rollett-
museum w Baden pod Wiedniem dr Rudolf Maurer:
Droga Pani Roik,
Przed paroma dniami dotarła do nas Pani wspaniała ilustrowana 

książka z tymi pięknymi naparstnicami na stronie tytułowej i eleganc-
kim zdjęciem na odwrocie! Oglądając, odkryłem także wzmiankę 
o Rollettmuseum w Baden pod Wiedniem, a ta wielka ilość zdjęć 
i widokówek obudziły we mnie wspomnienia pięknych dni spędzo-
nych na Śląsku. Myślę, że Jaworze może być dumne z posiadania 
takiej książki o swojej małej Ojczyźnie. Również Autorka powinna 
być odrobinę dumna z tego, że po wielu żmudnych pracach poszu-
kiwawczych stworzyła tak wspaniałe dzieło – wręcz dzieło życia.

Wiele, wiele podziękowań z serdecznymi życzeniami szczęścia 
i zdrowia oraz z przyjacielskim pozdrowieniem – R. Maurer.

***
Nadmienia się, że Muzeum to ma możność zapoznania się 

z tekstem polskim książki, ponieważ od blisko 30 lat pracuje tam 
Polka, której mąż jest Austriakiem.

Dr Rudolf Maurer gościł w Jaworzu i w Muzeum Śląska Cieszyń-
skiego w październiku 2006 roku. Obok prezentujemy zdjęcie dr. R. 
Maurera podczas pobytu w Jaworzu oraz zdjęcie pałacu w Baden 
(Austria) – dawnej rezydencji spadkobierców rodu Saint-Genois 
d’Anneacourt. Obiekt ten swą architekturą przypomina nasz pałac w 
Jaworzu – dawną siedzibę tego zacnego rodu hrabiowskiego.

***
Na koniec zamieścimy jeszcze kilka słów samej autorki książki 

– Jadwigi Roik tytułem „podsumowania”.

W książce wspomniałam, jak doszło do tego, 
że podjęłam się jej napisania, a chciałabym 
jeszcze dodać o perypetiach, które mi towarzy-
szyły w trakcie jej tworzenia. Otóż na przestrzeni 
tych kilkudziesięciu lat przejrzałam i zebrałam 
ogromną ilość materiałów i wstępnie spisałam je 
chronologicznie w jedną całość. Po stwierdzeniu, 
że zaplanowana objętość książki nie jest w sta-
nie zmieścić tej ilości, zaczęłam ją „odchudzać” 
poprzez usuwanie niektórych zagadnień, a także 
skracanie opisów, co było żmudnym zajęciem, 
wiążącym się również z usunięciem przygoto-
wanych do zamieszczenia w książce fotografii. 
Decyzje nie należały do łatwych, ale niestety 

były konieczne. Dopasowywanie zdjęć do tekstów pochłaniało 
bardzo dużo czasu. Informacje zawarte w książce kończyły 
się na roku 2008. Ponieważ termin promocji książki ustalono 
na rok 2010, coś mnie pokusiło, aby uzupełnić treść choćby 
częściowo, o rok 2009. I to był mój ogromny błąd. Nigdy bym 
nie przypuszczała, że tyle z tym będzie kłopotu i poprawek, 
rzutujących na całokształt wydawnictwa. Na szczęście nad 
tym wszystkim czuwał i ze stoickim spokojem wprowadzał 
zmiany współredaktor Józek Czader. Każda zmiana odkształ-
cała ułożoną już szatę graficzną i wszystko trzeba było do-
pasowywać od nowa, a nie zawsze wszystkie zmiany można 
było uchwycić, bo wiadomo „chochlik” czyha…                           

Przygotował: Piotr Filipkowski
więcej zdjęć na stronie: www.jaworze.pl 

w zakładce Echo Jaworza
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Smacznie, tradycyjnie, międzynarodowo

Tak można określić II Polsko-Słowacki Przegląd „Kulinarne 
Dziedzictwo”, podczas którego prezentowały się głównie Koła 
Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu bielskiego oraz z Name-
stowa. W konkursowe szranki 29 sierpnia stanęło 34 uczestników 
prezentując dawne, tradycyjne dla danych regionów potrawy, 
przygotowane według starych przepisów.

Jaworzańskie gospodynie także pojawiły się na przeglądzie 
z pięknie i suto zastawionymi stołami, prezentowały się znakomi-
cie, ale co najważniejsze smacznie i zgodnie z tradycją. Zespół 
Regionalny Jaworze otrzymał pierwsze wyróżnienie w kategorii 
zupy za polywke ze syrem, do tego na stole pojawiły się: placki 
ze ziymioków – bogate, biołe bómbony, nalewka ze śliwek węgie-
rek oraz buchta z kaszą gryczaną. Dzięki takim imprezom tradycja 
i dawne obyczaje nie zaginą – mówi Danuta Pawlus – dlatego 
są one tak ważne. Przepisy kulinarne naszych babć i mam stano-
wią przecież istotny element obyczajów. Irena Mikler szefująca 
KGW nr 2 również podkreśla, że bez takich konkursów wiele 
zwyczajów po prostu poszłoby w zapomnienie. Niebagatelna jest 
także możliwość zaprezentowania swojej pracy i zdolności. Panie 
przygotowały: zupę z fasolki szparagowej z ziemiokami, paprykarz 
cielęcy z ryżem, pasztet drobiowy z grzybami, kołacz drożdżowy 
z dynią oraz napój jabłkowy z dodatkiem wina.

Jaworzańskie Koło Rencistów, Emerytów i Inwalidów pod 
przewodnictwem Krystyny Plaza-Popielas, jako produkt ser-
wowało pasztet wyborny, do tego zupę marchewkową, gulasz 
chłopski, krepliki z nadzieniem różanym oraz nalewkę wiśniową 
na spirytusie. Tego typu konkursy są absolutnie potrzebne – po-
twierdza Krystyna Plaza-Popielas – jedyną niedogodnością był 
fakt, że impreza odbywała się na wolnym powietrzu, na stadionie. 
Tym bardziej, że pogoda w tym dniu daleka była od ideału. Wszy-

scy konkursowicze zostali nagrodzeni talonem wartości 200 zł, 
oprócz tego był także talon na towary niezbędne do przygotowania 
potraw. W ten sposób KGW 2 wzbogaciło się o nowy zestaw kawo-
wy i 12 białych talerzy, zaś KERiI zakupiło czajnik bezprzewodowy, 
30 szklanek z uszkami oraz literatki.

II Polsko-Słowacki Przegląd „Kulinarne Dziedzictwo” stanowił 
najsmakowitszy punkt programu XI Dni Powiatu Bielskiego, od-
bywających się w Porąbce (28-29 sierpnia). 

Konkurs zrealizowano z projektu pn. „Promocja kultury, sportu 
i turystyki – podstawą rozwoju polsko – słowackiej współpracy 
transgranicznej, współfinansowanego przez Unię Europejską z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika 
Słowacka 2007 – 2013 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem 
Euroregionu Beskidy.

Przygotowała: Agata Jędrysko
Foto: Zbigniew Putek

Rozstrzygnie
`
cie konkursu fotograficznego

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu informuje, że rozstrzygnięto konkurs fotograficzny 
pt.: „Książka, mój przyjaciel i towarzysz wakacyjnych podróży”.

Wyróżniono zdjęcia wykonane przez Katarzynę Barwicką-Pułtorak, za oryginalne ujęcie tematu.
Nagrodą, jak przystało na Bibliotekę, były oczywiście książki. Gratulujemy pani Katarzynie!

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie wszystkim uczestnikom i zachęcamy do śledzenia kolejnych 
ogłoszeń na łamach Echa Jaworza, bo z pewnością takie będą.

Podzie
`
kowanie

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu dziękuje wszystkim mieszkańcom Jaworza, którzy wzięli udział  
w zbiórce makulatury. Wzorem poprzednich akcji  środki finansowe  pozyskane ze zbiórki zostaną przeznaczone 
na zakup książek.
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Urząd Gminy w Jaworzu z inicjatywy Wójta – Zdzisława Byloka, realizuje Projekt pn. „Aktywizacja zawodowa dla zaawansowanych”. 
Szkolenie realizowane jest pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, a współfinansowane przez Unie Europejską w 
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 6.3. Inicjatywy 
lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.

Szkolenia te są kontynuacją zeszłorocznego Projektu pn. „Aktywizacja zawodowa dla początkujących” współfinansowanego również 
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Duże zainteresowanie zeszłoroczną edycją tychże 
kursów odsłoniły realny problem na który napotykają mieszkańcy Gminy, a mianowicie – barierę finansową która w wielu przypadkach 
uniemożliwia udział w podobnych szkoleniach / kursach organizowanych m.in. przez prywatne szkoły w Bielsku.

W rezultacie bezrobotni, osoby o niskich dochodach a także te wchodzące dopiero na rynek pracy są pozbawione możliwości udziału w tego 
typu projektach a co za tym idzie nie mają szans na podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. A jak powszechnie wiadomo – na obecnym 
rynku pracy ma to szczególne znaczenie. I w ten oto sposób tworzy się swoiste „błędne koło”. Mamy nadzieję, że dzięki staraniom Wójta Gminy 
w pozyskaniu środków na realizację Projektu „Aktywizacja zawodowa dla początkujących / zaawansowanych”, problem ten może nie zostanie 
w pełni rozwiązany ale z pewnością przyczyni się do poprawy sytuacji mieszkańców Jaworza na rynku pracy.

W ramach obecnego Projektu mieszkańcy mają możliwość udziału w kursie języka angielskiego dla zaawansowanych oraz w szko-
leniu z praktycznych aspektów prowadzenia firmy – w tym pisania wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

O udział w Projekcie mogą ubiegać się mieszkańcy Gminy Jaworze którzy z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje 
zawodowe. Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób: bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo – np. studenci, emeryci 
i renciści oraz zatrudnionych – w tym również prowadzących działalność gospodarczą.

Kurs języka angielskiego (72 godziny), będzie rozwijał takie umiejętności jak: czytanie, rozumienie tekstu, naukę zaawansowanego 
słownictwa oraz gramatykę. Po ukończeniu szkolenia uczestnik powinien radzić sobie z większością sytuacji komunikacyjnych zarówno 
w życiu zawodowym jak i prywatnym.

Szkolenie z praktycznych aspektów działalności gospodarczej (72 godziny), będzie obejmowało m.in. takie zagadnienia jak finanse, 
marketing, zarządzanie, współpraca z innymi podmiotami, rozliczenia, fundusze strukturalne w tym pisanie wniosków o dofinansowanie 
ze środków z Unii Europejskiej.

Głównym celem Projektu jest ukończenie i zdanie egzaminu końcowego z zakresu języka angielskiego oraz praktycznych aspektów 
działalności gospodarczej przez większość Uczestników Projektu. Ukończenie kursu / szkolenia zostanie potwierdzone stosownym 
zaświadczeniem.

Wśród celów szczegółowych Projektu wymienić należy m.in.:
• zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy wsią i miastem;
•  wzrost szansy na awans zawodowy lub zdobycie pracy poprzez podnoszenie kwalifikacji;
• stworzenie warunków lepszego dostępu do inicjatyw szkoleniowych;
•  zrozumienie mechanizmów sterujących obecnym rynkiem pracy.
Wszelkie uwagi dotyczące realizacji Projektu pn. „Aktywizacja zawodowa dla początkujących / zaawansowanych” oraz propozycje 

szkoleń jakie mogłyby być realizowane w przyszłości przez UG Jaworze można kierować do Biura Projektu:
Urząd Gminy Jaworze
43 – 384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
pokój 110 (I piętro), tel. 33 817-21-95 wew. 109
e-mail mbednarek@jaworze.pl
Państwa spostrzeżenia będą wykorzystane przy pisaniu wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej kolejnych projektów.

Koordynator Projektu – Marcin Bednarek

realizacja projektu „aktywizacja zawodowa dla zaawansowanych”

Galeria na Zdrojowej
ZAPRASZA

Od dnia 1 października 2010 r.  do 15  października 2010 r.  w Galerii na Zdrojowej
 będzie wystawa haftu krzyżykowego, wyrobów szydełkowych, decoupage

oraz wierszy Władysława Dużniaka, Marii Woźniczki, Edyty Oreluk, Doroty Pyka

Galeria organizuje  także  odpłatne  warsztaty  ceramiki, decoupage, oraz biżuterii wykonywanej szydełkiem.
Szczegółowe informacje w Galerii na Zdrojowej.

Strona internetowa: www.galeria.jaworze.pl
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tradyCJa KLuCzem do aKtywizaCJi zawodoweJ ii…
…to kontynuacja projektu realizowanego w 2009 r. kiedy to cieszył się on wśród jego uczestników ogromnym zainteresowaniem. 

Szczególnie zakończenie projektu z 2009 r. pn „Tradycja kluczem do aktywizacji zawodowej” pokazał władzom Gminy Jaworze, że warto 
realizować tego rodzaju przedsięwzięcia, ponieważ dzięki organizacji różnego rodzaju kursów umożliwia się mieszkańcom Jaworza 
jak i miejscowości ościennych podnosić swoje kwalifikacje zawodowe, a co najważniejsze zapewnia się im wspólne spotkania, które 
pozwalają na integrację międzyludzką.

Zeszłoroczna realizacja projektu pokazała, że wśród mieszkańców jest wiele osób, które odznaczają się wielkimi zdolnościami  
w zakresie rękodzielnictwa ludowego jak i sztuki kulinarnej, lecz nigdy wcześniej nie miały możliwości pokazania tego co potrafią. 
Dopiero podczas kursów rękodzielnictwa ludowego i kursu kulinarnego miały one możliwość wykazania się swoimi umiejętnościami. 
Kiedy przyszedł czas zakończenia projektu (dla przypomnienia listopad 2009 r.) uczestnicy obu kursów wykazali chęć - ba, wręcz starali 
się pokazać i udowodnić władzom naszej miejscowości, że podejmowanie takich inicjatyw ma ogromne znaczenie dla nich, ponieważ 
dzięki temu mogą wyjść z domu, miło spędzić, czas a jednocześnie zdobywać różnego rodzaju umiejętności.

Wójt Gminy Jaworze nie pozostał obojętny na opinie uczestników kursów i z myślą o wszystkich mieszkańcach Jaworza w lutym 
2010 r. złożył wniosek o dofinansowanie kontynuacji projektu. W lipcu dotarła od Wojewódzkiego Urzędu Pracy informacja, że projekt 
przeszedł ocenę pozytywnie, wobec czego gmina po raz kolejny otrzymała dofinansowanie na szkolenia rękodzieła i sztuki ludowej jak i 
szkolenie kulinarne. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. W ramach projektu gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 49 717,00 zł  
co pozwoliło na uruchomienie kolejnej tury szkoleń z zakresu rękodzielnictwa ludowego oraz sztuki kulinarnej.

W ramach szkolenia rękodzieła i sztuki ludowej zostały przygotowane 3 moduły tematyczne, które są po części powtórką tematów 
projektu realizowanego w 2009 r. Zalicza się do nich haft istebniański i cieszyński, który zostanie poszerzony o haftowanie  trudniejszych  
i czasochłonnych wzorów wymagających większego zaangażowania uczestników. Ponadto przedstawiony będzie sposób malowania 
wzorów, które następnie będą haftowane na specjalnym materiale. Co więcej na szkoleniu będzie pokazana sztuka prawidłowego 
obszywania obrusów, serwet jak również sztuka obrabiania obrusów i serwet koronką wykonaną na szydełku.

Trzeci moduł tematyczny będzie dotyczył sztuki decoupage, który niewątpliwie cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Ten moduł 
zostanie poszerzony o sztukę wyrobu drobnej biżuterii, która niejednokrotnie zachwyca swoją oryginalnością.

Kurs rękodzielnictwa jest kierowany zarówno dla osób młodszych jak i starszych, którzy chcą zdobyć umiejętności rękodzielnicze 
jak również podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i zwiększyć swoje szanse na lokalnym rynku pracy. Kurs kierowany jest również 
dla tych, którzy już posiadają zdolności rękodzielnicze, lecz chcą je poszerzyć, a co najważniejsze wyjść z cienia, pokazać je innym i 
podzielić się swoim doświadczeniem. 

Każdy moduł tematyczny zakończy się egzaminem praktycznym, polegającym na wykonaniu wskazanego przez wykładowcę ele-
mentu związanego z haftami lub techniką decoupage. 

Po zaliczeniu egzaminu, na zakończenie kursu każdy jego uczestnik otrzyma zaświadczenie potwierdzające zdobycie kwalifikacji 
w zakresie rękodzielnictwa ludowego.

Szkolenie kulinarne to podróż po różnych regionach Polski i zdobywanie wiedzy teoretycznej jak i umiejętności praktycznych w za-
kresie przygotowywania potraw specyficznych dla Polski i jej poszczególnych regionów. Uczestnicy szkolenia będą mogli pod okiem 
fachowca sporządzać potrawy kuchni polskiej, jak również poznać wartości odżywcze poszczególnych potraw oraz ich skład witami-
nowy. Co więcej uczestnicy na każdych zajęciach otrzymają przepisy, które będą mogli wykorzystywać dla swojego użytku. Szkolenie 
zostanie zakończone egzaminem teoretycznym i praktycznym, którego zaliczenie będzie uprawniało do otrzymania stosownego 
zaświadczenia o zakończeniu kursu. 

Szkolenie to kierowane jest do mieszkańców Gminy Jaworze, którzy pragną miło spędzić wolny czas, zdobywając przy tym umiejęt-
ności kulinarne oraz sztuczki, które sprawia, że każda przyrządzone przez nich potrawy będą urzekać smakiem.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy zarówno kobiety jak i mężczyzn, którzy wykazują chęć zdobycia tajemnicy sztuki kulinarnej. 

Wszystkich chętnych mieszkańców Gminy Jaworze do udziału w szkoleniach zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych 
znajdujących się na stronie www.jaworze.pl  lub  w siedzibie urzędu. Udział w szkoleniach jest całkowicie bezpłatny!

Szczegółowych informacji można zasięgnąć w Biurze Projektu:
Urząd Gminy Jaworze
43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82
pok. 110 (I piętro)
tel. 33 817-21-95 wew. 110, e-mail. bgalocz@jaworze.pl
Koordynatorem projektu jest: Barbara Galocz-Siwiecka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Człowiek – najlepsza inwestycja
Od 1 lutego 2010 r. do 31 grudnia 2011 r. Gmina Jaworze realizuje w Gimnazjum nr 1 im. Gen. Stanisława Maczka i Szkole Pod-

stawowej nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszy Społecznego – pn. EDUKACJA PRZYSZOŚCIĄ JAWORZA w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji 
w regionie”, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w 
systemie oświaty”, Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszanie dysproporcji w ich osiągnięciach eduka-
cyjnych oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w celu zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych pomiędzy dużymi 
ośrodkami miejskimi i małymi gminami wiejskimi poprzez wdrożenie programów rozwojowych szkół z terenu wiejskiej Gminy Jaworze 
prowadzących kształcenie ogólne.

Cele szczegółowe projektu to:
a)  wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół ukierunkowanej na rozwijanie umiejętności kluczowych (ze szczególnym uwzględnieniem 

ICT, języków obcych, przedsiębiorczości, nauk przyrodniczo-matematycznych) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w 
życiu społecznym, zawodowym i gospodarczym,

b)  rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym,
c)  wprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych oraz specjalistycznych służących wyrównywaniu dysproporcji 

edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum,
d) objęcie doradztwem i opieką pedagogiczno-psychologiczną uczniów z obszaru Jaworza wykazujących problemy w nauce, w tym 

przeciwdziałanie uzależnieniom, wykluczeniu społecznemu, marginalizacji i patologiom społecznym,
e) ograniczenie niekorzystnych zjawisk w szkołach, związanych z zachowaniami agresywnymi, przestępczymi, aspołecznymi i pro-

wadzącymi do szerzenia niekorzystnych postaw uczniów,
f)  pomoc uczniom zagrożonym niepowodzeniami szkolnymi, aby umożliwić im osiągnięcie sukcesów na miarę ich możliwości,
g)  ujawnienie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, kształtowanie umiejętności interpersonalnych,
h) propagowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.
W ramach projektu w okresie luty – czerwiec zrealizowano atrakcyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży:
1. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO – WYRÓWNAWCZE:
• korekcyjno – kompensacyne 118 godz.
• rewalidacyjne 40 godz.
• wyrównawcze I-III 137 godz.
• logopedyczne 170 godz.
• gimnastyka korekcyjna 220 godz.
Wyrównawcze z:
• j. polskiego 71 godz., j. angielskiego 78 godz., matematyki 78 godz., przyrody 44 godz. informatyki 44 godz., biologii i chemii    

48 godz., geografii 30 godz., j. niemieckiego 35 godz.
W okresie luty – czerwiec zrealizowano 1110 godzin zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, wzięło w nich udział 274 uczniów, w tym 

115 dziewcząt i 159 chłopców.
2. W ramach DORADZTWA I OPIEKI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ odbyły się zajęcia:
• Spójrz inaczej 71 godz. dla 327 uczniów
• Kurs szybkiego czytania 40 godz. dla 30 uczniów
• Dam Radę 34 godz. dla 13 uczniów
Spotkania grupy „Dam radę” odbywają się w atmosferze klubu młodzieżowego, mają na celu rozwijanie kompetencji Inter- i intra-

personalych. W ramach zajęć zorganizowano całodniową wycieczkę integracyjno – diagnozującą do Kamesznicy i wyjazd do centrum 
wspinaczkowego TOTEM do Bielska Białej. W atmosferze zabawy, z pełnym poczuciem bezpieczeństwa i zaufania uczestnicy poznają 
swoje emocje, sposób komunikowania się, cele życiowe oraz trenują umiejętność odmawiania, radzenia sobie z presją grupy, asertyw-
ność wobec agresji, pokonują trudności i podnoszą poczucie własnej wartości w całkowitej „tajemnicy grupy”.

Łącznie w zadaniu wzięło udział 369 uczniów (186 dziewcząt i 183 chłopców), zrealizowano 145 godzin zajęć.
3. W ramach realizacja ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH I POZALEKCYJNYCH realizowano działania rozwijające pasje, zaintere-

sowania i kompetencje kluczowe:
Koła: wokalno – instrumentalne 100 godz., rękodzielnicze 76 godz., teatralne 34 godz., taneczne 74 godz., plastyczne 191 godz., 

filmowe 34 godz., dziennikarskie 34 godz., Moja Mała Ojczyzna 37 godz., łucznicze 33 godz., informatyczne 176 godz., j. angielskiego 
47 godz., j. rosyjskiego 38 godz., matematyczne 46 godz.,

Zajęcia: sportowo – rekreacyjne 134 godz., turystyczno – przyrodniczo – matematyczne 68 godz., przyrodniczo – matematyczne 20 
godz., warsztaty ekologiczne 20 godz., kurs j. angielskiego 66 godz.

W ramach zajęć koła filmowego odbywały się regularne wyjazdy na premiery do kina w Bielsku-Białej, ponadto oprócz niezbędnej 
dawki teorii oraz historii filmu uczniowie poznają klasykę kina polskiego i światowego, sami filmują wydarzenia szkolne, montują filmy 
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przy pomocy różnych programów komputerowych, aby w ostateczności nakręcić własną etiudę filmową. Wynikiem pracy grupy jest 
film o szkole, który spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem w całej społeczności szkolnej i nie tylko.

Wyjątkową atrakcją dla uczniów Gimnazjum, którzy nie mają na co dzień możliwości ćwiczenia na pełnowymiarowej sali gimna-
stycznej, były wyjazdy na mecze sparingowe na halę w Jasienicy oraz na basen w Skoczowie. Ponadto nasze Gimnazjum znane jest 
z osiągnięć w łucznictwie na najwyższym poziomie a udział w projekcie pozwolił na sfinansowanie wyjazdu na zawody łucznicze w 
ramach Ligii międzyszkolnej w Suchej Beskidzkiej czy zakup nowych strzał do treningów. Tegorocznym osiągnięciem może pochwalić 
się Aleksander Grzymek -6 miejsce w Turnieju Nadziei Olimpijskich we Lwowie, 3 miejsce w Międzynarodowych Mistrzostwach Krako-
wa, brązowy medal Mistrzostw Polski Młodzików w tym złoto na 30 m, pozostali uczestnicy są wdrażani w system współzawodnictwa 
na poziomie Polskiego Związku Łuczniczego – przygotowanie do Pucharów Polski i Mistrzostw Polski. Drużyna młodzików starszych 
zajęła 8 miejsce w Mistrzostwach Polski.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się wyjazdowe warsztaty ekologiczne w okolice Jeziora Żywieckiego. Były to niezapomniane lekcje 
w terenie prowadzone przez pracowników dydaktycznych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Dotknąć, poczuć, przeżyć- chyba 
nie ma lepszej metody na edukację.

Uczestnicy koła „Moja mała ojczyzna” zwiedzili z przewodnikami Kraków i obóz zagłady w Oświęcimiu, mieli też możliwość pracy 
z cennymi dokumentami szkolnymi przygotowując wystawę „Szkolne Skarby” oraz folder na 100-lecie szkoły polskiej w Jaworzu.

na przeglądy artystyczne do Cieszyna, Częstochowy i do Bielska, wycieczki do Pszczyny,
Zrealizowano 1 228 godzin zajęć dla 366 uczniów (203dziewcząt i 163 chłopców).
4. W ramach doradztwa zawodowego odbywały się zajęcia:
Poradnictwo edukacyjno – zawodowe 33 godz. dla 43 uczniów
Chemia inaczej w ramach doradztwa zawodowego 36 godz. dla 10 uczniów.
Zorganizowano wyjazd do zakładów w Żywcu i do Zakładu Dydaktyki Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Zrealizowano 69 godzin zajęć doradztwa zawodowego dla 46 uczniów.
Łącznie w projekcie w okresie od lutego do czerwca wzięło udział 519 uczniów, zrealizowano 2 555 godzin.
Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w projekcie. Wszystkie zajęcia są bezpłatne, ponieważ zostały dofinansowane przez 

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. Gmina Jaworze pozyskała na nie kwotę  
1 041 074,00 zł. W ramach projektu został zakupiony niezbędny sprzęt, materiały i pomoce naukowe wartości ok. 70 000,00 zł.

Zajęcia są okazją do niepowtarzalnych spotkań z nauką i ludźmi w perspektywie niemożliwej do powtórzenia w ramach lekcji. Dys-
kutujemy, przeprowadzamy doświadczenia a przede wszystkim dobrze się bawimy!

Opracował: koordynator projektu Barbara Kuzdrowska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Flesz wydarzeń gminnych
By oczy ucieszyć

Jeśli uzdrowisko to wykwintne i eleganckie, zaś by takiego 
obrazu dopełnić potrzebne jest kilka niezbędnych inwestycji. Bu-
dowa fontanny do nich należy z pewnością, a gdy jeszcze opływa 
solanką, kropka nad i została postawiona. To zadanie jest częścią 
dużego projektu (4 mln dofinansowania) dotyczącego modernizacji 
parku zdrojowego i amfiteatru. Wsparcie zapewnione z funduszy 
unijnych w ramach programu kluczowego Rozwój Infrastruktury 
Okołoturystycznej Subregionu Południowego to 85% środków. 
Zawsze podkreślaliśmy, że park powinien pełnić rolę swego ro-
dzaju wabika dla turystów, gości czy kuracjuszy przebywających 
na terenie Gminy Jaworza – twierdzi Radosław G. Ostałkiewicz 
Zastępca Wójta Gminy Jaworze – fontanna z pewnością będzie 
elementem ściągającym i upiększającym park. Ponieważ pod 
gminą znajdują się źródła solankowe Zdzisław Bylok Wójt Gminy 

Jaworze zaproponował, by w ten sposób wyeksponować naturalne 
bogactwo miejscowości.

Zapewne wiele osób zadaje sobie pytanie – dlaczego taka 
lokalizacja?

Park Zdrojowy znajduje się pod ścisłą ochroną konserwatora 
zabytków, który także zajmuje się przyrodą i właśnie z nim należało 
skonsultować projekt wodotrysku jeśli chodzi o usytuowanie oraz 
jego oddziaływanie na przyrodę w parku. Trzeba przypomnieć, że 
w obiegu zamkniętym krążyć będzie solanka. Ponadto należało 
się zastanowić nad kilkoma innymi kwestiami, jak choćby miejsce 
wkopania zbiornika o pojemności – bagatela – 10 tys. litrów, uzbro-
jenie go w całą niezbędną instalację oraz droga dojazdowa dla 
beczkowozów wożących solankę. Przy wyborze miejsca ustawienia 
fontanny brano także pod uwagę system korzeniowy drzew, roślin-
ności – w parku zdrojowym są także pomniki przyrody – oraz ułoże-
nie sieci gazowej i wodociągowej. Po przeanalizowaniu wszystkich 
możliwości wybrano najlepszy wariant ustawienia fontanny.



2010 ROKECHO JAWORZA STR. 12PAŹDZIERNIK

Jeśli chodzi o konstrukcję wodotrysku nałożyły się dwie kwestie- 
techniczna i artystyczna. Pierwsza dotyczy budowy fundamentu 
cokołu, na którym znajduje się rzeźba oraz instalacja – osiem dysz 
wychodzących od dołu i jedna większa z osiemnastoma strumie-
niami. Do tego trzeba pamiętać, że ta instalacja musi obsługiwać 
solankę, która ma – co tu kryć – właściwości żrące, dlatego nale-
żało również odpowiednio dobrać rodzaj surowca, z którego całość 
jest wykonana. Po różnych badaniach i opiniach specjalistów 
ustalono ponad wszelką wątpliwość, że tylko granit – i to odmiana 
karkonoska – spełni wszelkie wymogi, a nade wszystko będzie 
odporny na działanie roztworu. Warto wspomnieć, że skała owa 
występuje na terenach Polski zachodniej, a ściślej rzecz ujmując 
znaleźć go można w kamieniołomach w Szklarskiej Porębie. Ko-
lejnym etapem było poszukanie odpowiedniego artysty, który w 
takim kamieniu twórczo działa. Zwracaliśmy się do miejscowych 
rzeźbiarzy, ci jednak od razu uświadomili nam, że kamień ów 
jest wyjątkowo odporny na obróbkę artystyczną i wenę twórczą 
– opowiada Radosław G. Ostałkiewicz – na szczęście udało się 
znaleźć odpowiedniego człowieka. Maciej Wokan właściciel Galerii 
Izerskiej, który robił już podobne rzeczy w Szklarskiej Porębie 
–gdzie jest między innymi autorem Magicznego Szlaku Ducha 
Gór – czy Jeleniej Górze. Artysta potwierdził, że granit karkonoski, 
to bardzo wymagający kamień, a rzeźbić w nim można wyłącznie 
palnikiem. Zastanawialiśmy się czy dać nieobrobiony głaz czy też 
pójść w stronę czegoś wyjątkowego, oryginalnego. Stąd właśnie 
pojawienie się trzech głów, każda z nich waży ponad 3 tony, misa 
ok. 5 ton, całość ponad ton 15. W stosownym czasie czytelnicy 
Echa Jaworza dowiedzą skąd wziął się pomysł kształtu fontanny. 
Koszt tego przedsięwzięcia to około 400 tys.

Fontanna w tym roku zostanie uruchomiona, ale póki co popłynie 
przez nią tylko woda. Na zimę, woda zostanie wypompowana. 
Natomiast solanką zbiornik zostanie napełniony wiosną 2011 roku.

rowerowych przy ulicach: Zdrojowej i Cisowej, teraz efekty cieszą 
spacerowiczów i amatorów dwóch kółek. Zabezpieczenie pojawia 
się tam, gdzie pojawiają się wykopy. Przy ul. Wapienickiej takowych 
nie ma, a przypomnę, że jest to wymiana chodnika. Zatem niestety 
do końca listopada, kiedy to modernizacja się zakończy, piesi winni 
poruszać się z wielką ostrożnością, zgodnie z zasadami ruchu drogo-
wego czyli po pasie nadjeżdżających pojazdów – dodaje Ostałkiewicz.

Zabawa z fantazją
Plac zabaw przy amfiteatrze został otwarty przez dzieciaki pod-

czas Jaworzańskiego Września. Spontanicznie i bez zbędnej fety 
milusińscy od razu zajęli się zabawą. Teraz czas przybliżyć kilka 
szczegółów tej inwestycji.

Budowa obiektu także została wpisana w projekt, o którym już 
wspominaliśmy czyli modernizacja parku zdrojowego i amfiteatru. 
Plac zabaw powstał nie tylko z myślą o najmłodszych mieszkań-
cach Jaworza, ale także ich rodzicach. To także pomysł na pewne 
ożywienie amfiteatru, by tętnił życiem nie tylko podczas imprez 
różnego rodzaju. Wiadomo, że miejsce to cieszy się zainteresowa-
niem wielu mieszkańców, którzy chętnie spędzają tam swój czas 
wraz z milusińskimi. Dzieci do tej pory nie miały gdzie spożytkować 
swojej energii stąd pomysł stworzenia dla nich odpowiedniego miej-
sca- Radosław G. Ostałkiewicz nie kryje zadowolenia- teraz, kiedy 
już taki plac jest, z pewnością mieszkańcy i ci najmłodsi i nieco 
starsi z większą ochotą będą spędzać tu wolne chwile. Podczas 
imprez dzieci są najczęściej średnio lub wcale zainteresowane 
występami zespołów czy innymi wydarzeniami scenicznymi, co 
tym bardziej uzasadnia taką inwestycję. Kiedy rozpisywaliśmy 
przetarg chcieliśmy by architektonicznie plac zabaw wpisywał się 
w otoczenie amfiteatru i parku- bez krzyczących kolorystycznie 
plastikowych elementów – oraz korespondował z tym już istnie-
jącym w dolnej części parku – twierdzi Ostałkiewicz. Przetarg 
wygrała firma z okolic Zakopanego, specjalizująca się w tego typu 
budowach. Plac zabaw został wykonany z drzewa akacjowego 
i modrzewiowego, które ma gwarancję na 10 lat, jest robiony 
ręcznie i warto wspomnieć, że to projekt autorski, oryginalny. Co 
najważniejsze, miejsce to ma działać na milusińskich rozwojowo, 
bowiem kształtem plac zabaw przypomina zamek, w tym miejscu 
zatem można uruchomić nie tylko mięśnie, ale i wyobraźnię. Koszt 
całego przedsięwzięcia to 70 tys.

Rok szkolny z przytupem
Dzieje się wiele w jaworzańskich placówkach oświatowych. 

W fazę decydującą wszedł projekt realizowany przez szkołę 
podstawową i przez gimnazjum, dotyczący organizacji zajęć po-
zalekcyjnych dla uczniów tych placówek. Koszt przedsięwzięcia 
to ponad milion zł., będzie ono trwało jeszcze półtora roku, a w 
pełni działa już od pół roku. Również i przedszkolaki w unijnych 
dofinansowaniach nie zostały pominięte. Podobny projekt o war-
tości blisko 800 tys. zł obejmie placówki przedszkolne. Będzie to 
zadanie wymagające, zarówno jeśli chodzi o jego rozliczenie, jak 
i stronę merytoryczną. Obejmuje on bowiem również dzieciaki, 
które do przedszkoli nie uczęszczają czyli w grę wchodzą zajęcia 
popołudniowe i sobotnie oraz dni wolne od nauki – ferie czy wa-
kacje. Jak zawsze rozpoczęcie roku szkolnego to kolejne nowe 
wyzwania dla uczniów, szczególnie tych którzy po raz pierwszy 
występują w tej roli. To także nowy rozdział w działalności szkoły 
podstawowej, gdzie po blisko 30 latach pracy odeszła Maria Strzel-
czyk i zastąpiła ją Ewa Cholewik oraz jej zastępczyni Maria Kuś. 
Oczywiście przy okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego odbyły 
się uroczyste akademie, w których brali udział przedstawiciele 
władz gminy. Zdzisław Bylok odwiedził szkołę podstawową zaś 
zastępca Radosław G. Ostałkiewicz gościł w gimnazjum.

Przygotowała: Agata Jędrysko

Per pedes po równym
Rzecz dotyczy modernizacji chodnika przy ulicy Wapienickiej.
Inwestycja została dofinansowana z tego samego projektu, 

dzięki któremu powstała fontanna (program kluczowy Rozwój Infra-
struktury Okołoturystycznej Subregionu Południowego przyp.red.). 
W ramach unijnych środków zostanie jeszcze zbudowany parking 
dolny – przy fontannie i górny – nad amfiteatrem. Te inwestycje – 
już rozpoczęte – trwać będą do maja przyszłego roku. Drugą, ale 
jakże ważną kwestią jest zabezpieczenie chodnika. Deptak ma to 
do siebie, że nie da się go odgrodzić od reszty drogi, jak w przy-
padku budowy fontanny, gdzie dało się wyizolować plac budowy 
mówi Radosław G. Ostałkiewicz – w tym przypadku pragniemy 
zaapelować do wszystkich mieszkańców o zrozumienie, bowiem 
realizacja takiej inwestycji niesie z sobą pewne niedogodności. 
Podobnie było w przypadku budowy deptaków i ścieżek pieszo- 
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XXXViii Sesja rady gminy Jaworze 
26 sierpnia 2010 r.

Radnych i gości przywitał Przewodniczący Rady Gminy Andrzej 
Śliwka. W sesji uczestniczyło 15 radnych, a zatem pełny skład.
1. Wystąpienia zaproszonych gości.

Na wstępie głos zabrała dyrektor Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-
Rehabilitacyjnego Grażyna Habdas w sprawie nowej oferty zabiegów, 
jakim można się poddać w szpitalu, zwracając uwagę na 20% rabat 
dla mieszkańców naszej gminy (do 31 października br.).

W kolejnym wystąpieniu Walter Wehsoly podjął temat pojemni-
ków na PETy – czyli plastikowe opakowania. Skrytykował zacho-
wanie mieszkańców, którzy – jego zdaniem – nie zrozumieli czemu 
tak naprawdę mają służyć te kosze i wrzucają do nich właściwie 
wszystko. Zaproponował, aby pojemniki ustawić w miejscach 
bardziej monitorowanych, by nie trzeba było likwidować zbiórki 
odpadów typu Pet z powodu ignorancji ze strony części miesz-
kańców . Ponadto w dalszej części swej wypowiedzi poinformował 
o sukcesach piłkarskich KS Czarni Jaworze.

Ten ostatni głos spowodował, że rozgorzała dyskusja na temat 
akcji zbiórki plastikowych opakowań i butelek oraz częstotliwości 
opróżniania pojemników. Zarazem zgromadzeni na sesji zgodzili 
się, że kwestią podstawową będzie konieczność podjęcia akcji 
uświadamiania mieszkańców, że przed wrzuceniem do pojemnika 
należy takie opakowanie zgnieść, by kosze mogły pomieścić więcej 
przeznaczonych do recyklingu odpadów.
2. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

Do komisji uchwał i wniosków powołano Jana Bathelta i Jana 
Steklę.
3. Przyjęcie zmian do ustalonego porządku obrad.

Nie wniesiono propozycji zmian. Porządek obrad w głosowaniu 
rada przyjęła jednogłośnie.
4. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Gminy Jaworze prze-
prowadzonej w dniu 01.07.2010 r.

Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty przez radnych  
14 głosami za, 1 wstrzymującym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a)  zmian w budżecie gminy na 2010 rok,
b)  zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na sfinansowanie za-

dania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze”,
c)  trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
Powyższe uchwały zreferowała Skarbnik Gminy Zofia Gruszczyk
Sprawa dotyczyła zmian w wydatkach i dochodach w budżecie 

na 2010. W związku z otrzymaniem przez gminę promesy woje-
wody na dodatkowe środki na usuwanie skutków majowej i czerw-
cowej powodzi zwiększyły się dochody gminy. Ponadto pojawiły 
się również dodatkowe środki z kolejnych projektów unijnych (w 
ramach PO Kapitał Ludzki) na kontynuację kursów podnoszących 
kwalifikacje mieszkańców gminy (kurs kulinarny oraz prowadze-
nia firmy). Część unijnych finansów pozyskanych przez gminę to 
kwota na programy realizowane przedszkolach. W związku z tym 
zwiększeniu ulegną wydatki związane z realizacją programów. 
Z drugiej strony nowe wydatki są efektem konieczności dofinan-
sowania działań Ośrodka Promocji Gminy, w tym przesunięcia 
środków na pokrycie wkładu własnego do projektów unijnych, 
a które zostaną zrefundowane dopiero w późniejszym okresie. 
Szczegółowy harmonogram zmian wydatków zaplanowanych w 
tegorocznym budżecie znajdzie się w protokole z sesji.

Zofia Gruszczyk poinformowała także o konieczności zaciągnię-
cia preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska w Katowicach na budowę kanalizacji, w wysokości 
5 mln 118 tys. zł. Środki te stanowić będą uzupełnienie wkładu 
gminy w projekcie unijnym i zostały „przyobiecane” gminie już 
przed dwoma laty. Spłata pożyczki nastąpi w latach 2012-2017. 
Uchwałę w imieniu komisji budżetowej pozytywnie zaopiniował jej 

przewodniczący, który wyraził nadzieję na utrzymanie olbrzymiej 
dyscypliny inwestycyjnej tak, aby w jej realizacji nie było „poślizgu”, 
a tym samym nie zostało zagrożone unijne dofinansowanie.

Skarbnik Gminy omówiła także projekt uchwały w sprawie trybu 
prac nad projektem uchwały budżetowej. Zgodnie z nową ustawą 
budżet musi zostać uchwalony najpóźniej do 31 stycznia roku ko-
lejnego, w przeciwnym razie zostanie on narzucony przez organ 
nadzoru (RIO w Katowicach). Szczegóły zmian w podejmowaniu 
uchwał dotyczących zmian w budżecie czy uchwalania nowego 
na kolejny rok zostały zapisane w protokole z sesji. Absolutorium 
za realizację budżetu za rok 2010 musi zostać przyjęte do czerwca 
2011 roku.

Wszystkie ww. uchwały radni przyjęli jednogłośnie.
d) zatwierdzenia projektu pod nazwą „Aktywizacja zawodowa 

dla zaawansowanych” w ramach działania 6.3 Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego, ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego,

e) zatwierdzenia projektu pod nazwą „Tradycja kluczem do ak-
tywizacji zawodowej II”, w ramach działania 6.3 Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego,

Tematy dotyczące środków unijnych, jak jest to od lat w zwy-
czaju, omówił zastępca wójta Radosław G. Ostałkiewicz, który 
poinformował, że oba te projekty są kontynuacją realizowanych 
w 2009 roku działań, które cieszyły się ogromnym zaintereso-
waniem mieszkańców. Zgodnie z oczekiwaniami społecznymi 
gmina podjęła wysiłki, aby projekty te miały swój ciąg dalszy w 
okresie 2010/2011. (szczegóły prezentowane były w Echu Jaworza 
09/2010 – przyp.red)

Rada Gminy przyjęła projekt uchwały „d” do realizacji 15 gło-
sami za, zaś jeden radny wstrzymał się od głosu, pozostali radni 
głosowali za jego przeprowadzeniem.

f) przejęcia od Powiatu Bielskiego zadania pn. „Przebudowa 
zatoki autobusowej przy ul. Wapienickiej w Jaworzu”, w ciągu 
drogi powiatowej nr S 4413.

Projekt tej uchwały omówił zastępca wójta Radosław G. Ostał-
kiewicz, który wyjaśnił, że przedsięwzięcie dotyczy budowy zatoki 
autobusowej w Jaworzu Średnim naprzeciw gimnazjum. Zgodnie 
z uzgodnieniami z zarządem dróg powiatowych i władzami powiatu 
gmina Jaworze będzie głównym inwestorem robót, które powinny 
rozpocząć się już w połowie października.

Uchwałę w tym punkcie rada przyjęła 15 głosami za.
g) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości oznaczonej w 

ewidencji, jako dz. 3046/5 o pow. 0,0922 ha położonej w 
Jaworzu, stanowiącej własność Gminy Jaworze powstałej 
w wyniku podziału dz. 3046/3, objętej księgą wieczystą  
nr BB1B/00056008/0 na dz. 285/10 o pow. 0,0922 ha, po-
łożoną w Jaworzu, stanowiącą własność osób prywatnych 
(wnioskodawców), powstałej w wyniku podziału dz. 285/9, 
objętej księgą wieczystą nr BB1B/00007477/0 znajdującą 
się pomiędzy ul. Cyprysową i Zagajnikową,

Temat omówiła Łucja Habdas – kierownik Referatu Gospodarki 
i Infrastruktury. Poinformowała ona, że obecni właściciele (spad-
kobiercy) nieruchomości gruntowej wystąpili do Urzędu Gminy 
z wnioskiem o zamianę części gruntów tak, aby ułatwić dojazd 
z nowo powstających posesji do ulicy Bielskiej, poprzez ulice: 
Cyprysową i Zagajnikową.

Pozytywną opinię wyraziła radna Irena Mikler – przewodnicząca 
Komisji Inwentaryzacji, wobec czego uchwała została przyjęta 
przez radnych jednogłośnie.

h) przyjęcia aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy 
Jaworze na lata 2010 – 2017,

i) zmiany Uchwały Nr XXXVII/291/10 z dnia 1.07.2010 r. w 
sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska 
dla Gminy Jaworze.
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zastępca wójta Radosław G. Ostałkiewicz, który wyjaśnił pewne 
wątpliwości radzie odnośnie kontaktów z austriacką gminą Laa an 
der Thayaa, w której podobny projekt już funkcjonuje.

Radna Eleonora Golonka zadała pytanie dotyczące remontu 
ulicy Jaśminowej – tutaj wyjaśnienia złożył wicewójt Ostałkiewicz, 
informując, że wiosenna powódź spowodowała przesunięcie środ-
ków własnych gminy na inne bardziej pilne inwestycje kosztem 
wcześniej zaplanowanych. Następna kwestia dotyczyła „wypłuka-
nego asfaltu” na drogach i chodniku przy ul. Turystycznej, a przede 
wszystkim koniecznych napraw.

Roman Lorek wspomniał o remoncie mostku przy ul. Południo-
wej. Wicewójt złożył wyjaśnienie, że wyasfaltować można tylko w 
graniach istniejącego przepustu. Kolejna wymiana zdań między 
Radosławem G. Ostałkiewiczem, a Romanem Lorkiem dotyczyła 
wycinki jednego drzewa przy ul. Leszczynowej. Radny Lorek miał 
wątpliwości, czy drzewo to zostanie kiedykolwiek wycięte, o co 
wnioskował w czerwcu. Wicewójt poinformował, że w związku 
z faktem, że drzewo rośnie przy ulicy gminnej wycinka może się 
odbyć za uprzednią zgodą starosty bielskiego, na co musiała być 
wydana decyzja. Jak poinformował dalej, wycięcie drzewa nastą-
pi za kilka dni, gdyż w tym celu gmina musiała zawrzeć umowę 
z wykonawcą zewnętrznym, który dysponował tzw. zwyżką z uwagi 
na to, że w sąsiedztwie drzewa przebiega linia energetyczna.

Radny Jerzy Ryrych podziękował za umieszczenie tablicy 
ogłoszeń w swoim rejonie, a także tablicy ogłoszeń dotyczących 
poszczególnych etapów budowy kanalizacji. Wyjaśnienia, co do in-
formowania jaworzan o budowie kanalizacji złożył Radosław G. 
Ostałkiewicz, który zwrócił uwagę, że funkcjonuje już m.in. strona 
internetowa www.kanalizacja-jaworze.pl .

Kolejne tematy dotyczyły tablic informacyjnych w Jaworzu i nisz-
czenia ich przez nieznanych sprawców kolektorów słonecznych, 
niszczenie drenów przy budowie kanalizacji i zapytania kto będzie 
to naprawiał, gdyż na pewno nie leży to w gestii spółki wodnej. Ko-
lejne pytania dotyczyły m.in. : zapadnięcia studzienki kanalizacyjnej 
przy ul. Turystycznej, bałaganu przy posesji naprzeciw Skansenu 
przy ul Cyprysowej, sprawy drzew przy ul. Lipowej, lotnych patroli 
Policji w Jaworzu i ich rezultatów w kontekście działania grupki 
młodzieży w amfiteatrze w sierpniu, gdzie dewastowane były 
obiekty budowanego placu zabaw – jednak tutaj zdaniem części 
radnych działania policji nie zawsze były skuteczne.
Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

Zgłaszanie wolnych wniosków: Roman Lorek zgłosił wniosek 
aby w programie następnej sesji wprowadzić punkt dotyczący 
omówienia przez Wójta Gminy Jaworze konkretnych działań 
związanych ze strategią Gminy Jaworze w przedmiocie budowy 
wykorzystania wód mineralnych od 2006 roku. Komisja uchwał 
i wniosków przedstawiła wniosek R.Lorka. Za głosowało 7 radnych, 
przeciwnych było 6 radnych, 2 radnych było nieobecnych.

Zapytanie radnego R.Lorka o naprawę dziur w nawierzchni ul. 
Południowej – gdzie wcześniej asfalt tu kładła firma z Bielska-Bia-
łej. Wójt wyjaśnił, że był na miejscu z przedstawicielem tej firmy, 
lecz jak dotąd firma ta nie wykonała obiecanej naprawy.

Wójt Zdzisław Bylok odniósł się do szerokości nakładki asfalto-
wej na ulicy Południowej zobowiązując się do interwencji w firmie 
prowadzącej roboty drogowe. W efekcie radny R.Lorek pozostawił 
tylko pierwszy ze zgłoszonych wniosków.

Radosław G. Ostałkiewicz zaproponował, aby podczas na-
stępnej sesji wrócić do tematu związanego z pismem burmistrza 
Bogatyni o pomoc finansową w związku z powodzią 7 sierpnia br. 
Zastępca wójta zaproponował, aby na ten cel została przekazane 
w wysokości 10-15 tys. zł.

Andrzej Śliwka podziękował radnym za udział w sesji i zamknął 
obrady.

pf

Tematy „h” i „i” omówiła również Łucja Habdas – projekty obu 
uchwał dotyczyły aktualizacji programu ochrony środowiska i aktuali-
zacji programu gospodarki odpadami, a właściwie prawnych aspek-
tów związanych z ogłoszeniem uchwał do wiadomości publicznej.

j) szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 
3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejsco-
wego gminy Jaworze w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji,

Temat omówiła Anna Talik  – kierowniczka Referatu Administra-
cyjnego i Spraw Obywatelskich, prezentując nowe przepisy, jakie 
w tym zakresie obowiązują od marca br.

Uchwała została przyjęta przez Radę Gminy Jaworze 15 glo-
sami za.

k) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jaworze
Temat omówiła Anna Talik, wyjaśniając, że sprawa dotyczy skargi 

mieszkańca Jaworza Nałęża w zakresie działalności komisji sza-
cującej straty po powodzi w maju br., a ściślej mówiąc formy spo-
rządzonego protokołu. Sprawą zajęła się Komisja Rewizyjna Rady 
Gminy pod przewodnictwem Zbigniewa Lisowskiego. Komisja uznała 
skargę jednogłośnie za bezzasadną. Rada Gminy przyjęła uchwałę 
o bezzasadności skargi mieszkańca jednogłośnie 15 głosów za.

l) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jaworze.
Temat omówiła Łucja Habdas. Rzecz dotyczyła braku odpowie-

dzi na pismo złożonego do UG z lutego br. i niepodjęcie działań 
w sprawie przyłączenia jednego z budynków przy ulicy Zdrojowej 
do kanalizacji. Temat w znacznej części wyjaśniła mecenas Kata-
rzyna Wysogląd, odpowiadając na pytania radnych. Głos w sprawie 
zajął również przewodniczący Komisji Rewizyjnej, który odczytał 
opinię, jaką podjęli członkowie komisji – jednogłośnie przyznali, 
że skarga na brak działań UG jest bezzasadna.

Rada Gminy podjęła uchwałę o uznaniu skargi za bezzasadną 
– 12 głosami za, 1 wstrzymującym się, 2 głosami przeciwnymi
6. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

Wójt Zdzisław Bylok przedstawił sprawozdanie ze swojej pracy 
i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym. Przede wszyst-
kim działania wójta Byloka w minionym okresie koncentrowały się 
na likwidacji skutków powodzi oraz przygotowywaniu wniosków 
i interpelacji w sprawie likwidacji szkód. Została podpisana także 
umowa na realizację I etapu budowy kanalizacji.
Zapytania i interpelacje radnych.

Pytanie Jerzego Ryrycha dotyczyło kontroli NIK-u i planowania 
przestrzennego w Gminie Jaworze. Wyjaśnienie złożyła Łucja 
Habdas, która poinformowała, że zgodnie z protokołem Najwyższej 
Izby Kontroli realizowane przez urząd zadania ocenione zostały 
w zasadzie pozytywnie oraz sformułowano trzy wnioski celem 
usprawnienia pracy na przyszłość.

Pierwszy wiceprzewodniczący Rady Gminy Zbigniew Putek poin-
formował zebranych o prawnych i technicznych aspektach składania 
oświadczeń majątkowych przez radnych na dzień 12 września.

Wójt Zdzisław Bylok oświadczył, odpowiadając na pytania 
radnego R. Lorka, że co prawda prowadzi rozmowy nt. inwestycji 
geotermalnej z austriackim inwestorem, lecz rozmowy mają na tyle 
wstępny charakter, że inwestor ten nie życzy sobie, aby udzielać 
na dzień dzisiejszy jakichkolwiek bardziej szczegółowych informa-
cji. Radny Lorek stwierdził, że odpowiedź wójta go nie zadowala 
oraz w jego opinii rada gminy w kwestii balneologii nie zrobiła nic, 
a podjęte dwukrotnie przetargi na dzierżawę terenu inwestorowi 
były daremne. R. Lorek przywołał tutaj przykład gminy Czernichów, 
gdzie powołano spółkę, która ma się zająć podobną inwestycją. 
Wyjaśnienia złożył także przewodniczący Andrzej Śliwka. Radny 
Lorek, powołując się na prasowe wypowiedzi wójta (w tym ostatni 
wywiad w Echu Jaworza) podkreślił, że wiele wypowiedzi o bal-
neologii było „na wyrost”. Do burzliwej już dyskusji włączył się 
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Źródło: Gazeta Prawna

Certyfikat ISO potwierdzony. W dniach 29-30 
października br. odbył się w Urzędzie Gminy Jaworze 
pierwszy audyt zewnętrzny systemu zarządzania ja-
kością ISO 9001:2008 w nadzorze i nasz urząd zdał 
„egzamin” z ISO po roku jego posiadania WZOROWO. 
To oczywiście powód do dumy ale i dalszej pracy 
na rzecz jego utrzymania. Jak wiemy firmy certyfi-
kujące i przyznające ISO nie dają tych certyfikatów 
na zawsze. Każda firma czy urząd musi co pewien 
czas poddać się ponownej kontroli ( audytowi) aby 
potwierdzić, że wszystkie normy zapisane w księgach 
ISO są respektowane.

***
Nasza gmina ostatnimi czasy w rankingach 

dotyczących m.in. pozyskiwanie i wydatkowanie 
środków unijnych zajmuje bardzo wysokie lokaty. 
I tak dziennik „Rzeczpospolita” z dnia 21 lipca br. 
opublikował ranking gmin wiejskich w Polsce. Gmi-
na Jaworze znalazła 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 samo-
rządowej i stopę bezrobocia.

W kolejnym zaś rankingu Gmina Jaworze uhono-

rowana została wyróżnieniem „Dziennika – Gazety 
Prawnej” w czwartej edycji rankingu Europejska 
Gmina – Europejskie Miasto 2010. Zajęliśmy 14 
miejsce w województwie śląskim (na 167 samo-
rządów), wykazując się 35,3 mln pozyskanych z Unii 
Europejskiej dotacji na realizację różnego rodzaju 
projektów infrastrukturalnych i miękkich. Ranking 
Europejska Gmina – Europejskie Miasto 2010 wska-
zuje, które samorządy w Polsce mogą poszczycić 
się największymi osiągnięciami w pozyskiwaniu 
środków unijnych. Brane są pod uwagę wszystkie 
programy pomocowe, których beneficjentami są za-
równo władze samorządowe, jak i przedsiębiorstwa, 
rolnicy i organizacje społeczne.

Podstawą do oceny była wartość przyznanej pomo-
cy z UE, liczba realizowanych projektów oraz liczba 
mieszkańców według GUS. Dane pochodziły z doku-
mentacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencji 
Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa i obejmują 
umowy podpisane do połowy kwietnia 2010 r. (bez 
programów przedakcesyjnych). W uroczystości wrę-
czenia wyróżnień w siedzibie redakcji Gazety Prawnej 
uczestniczyli wójt Zdzisław Bylok i przewodniczący 
Rady Gminy Andrzej Śliwka.

gmina Jaworze w  czołówce jednostek samorządowych  
pod względem pozyskania środków unijnych

Europejska Gmina, Europejskie Miasto 2010, 
Województwo Śląskie

Liczba

Liczba Liczba środki z UE środki UE
 

dotacje z UE 
projektów 
na 1000

L.P. gmina/miasto JST Powiat ludności projektów w tys.zł w zl/glowę w tys.zł/projekt  mieszkań Punkty
1 Mikołów gm.m. mikołowski 38 821 53 378 152,0 9 740,91 7 134,90 1,4 5 112,68
2 Lędziny gm.m. bieruńsko-

ledziński
16 259 29 163 024,4 10 026,72 5 621,5 1,8 4 793,47

3 Gilowice gm.w. żywiecki 5 846 17 64 853,8 11 093,70 3 814,9 2,9 4 662,77
4 Łodygowice gm.w. żywiecki 13 535 18 91 962,5 6 794,42 5 109,0 1,3 3 616,40
5 Rajcza gm.w. żywiecki 9 014 16 63 250,3 7 016,90 3 953,1 1,8 3 378,30
6 Jeleśnia gm.w. żywiecki 13 409 20 80 982,4 6039,40 4 049,1 1,5 3 087,51
7 Lipowa gm.w. żywiecki 9 917 18 61 697,4 6 221,38 3 427,6 1,8 2 982,06
8 Ujsoly gm.w. żywiecki 4 633 14 31 042,5 6 700,30 2 217,3 3,0 2 836,05
9 Milówka gm.w. żywiecki 9 999 22 62 002,6 6 200,88 2 818,3 2,2 2 818,42

10 Koszarawa gm.w. żywiecki 2 493 12 16 896,1 6 777,41 1 408,0 4,8 2 696,23
11 Ślemień gm.w. żywiecki 3 462 31 23 660,8 6 834,43 763,3 9,0 2 678,16
12 Źory M m.Żory 62 044 36 201 993,4 3 255,65 5 610,9 0,6 2 616,55
13 Gierałtowice gm.w. gliwicki 10 776 26 57 768,0 5 360,80 2 221,8 2,4 2 394,30
14 Jaworze gm.w. bielski 6 746 22 35 246,3 5 224,77 1 602,1 3,3 2 207,54
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KALENDARZ WYBORCZY

Termin wykonania

 czynności wyborczej

Treść czynności wyborczej

1 2

do 2 października 2010 r.  podanie  do publicznej  wiadomości,  w formie obwieszczenia,  informacji  o  okręgach wybor-

czych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym 

oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad po-

wiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wój-

tów, burmistrzów i prezydentów miast,

 zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wybor-

czego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

do 4 października 2010 r.  zgłaszanie  komisarzom wyborczym kandydatów na  członków terytorialnych  komisji  wybor-

czych

do 7 października 2010 r.  powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych

do 22 października 2010 r. 

do godz. 2400

 zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każ-

dego okręgu wyborczego dla  wyborów do rad gmin,  rad powiatów,  sejmików województw, 

Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy

do 27 października 2010 r. 

do godz. 2400

 przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów 

wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do 

wszystkich sejmików województw,

 zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów 

miast,

do 29 października 2010 r. 

do godz. 2400

 przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowoje-

wódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną 

listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez 

Państwową Komisję Wyborczą,

 zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników 

komitetów wyborczych lub osoby pisemnie upoważnione przez pełnomocników

do 31 października 2010 r.  przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które 

zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im 

przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wy-

konującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim,

 podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach 

obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych

do 6 listopada 2010 r. rozplakatowanie obwieszczeń:

a) właściwych terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na rad-

nych zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w 

zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lu-

stracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub 

współpracy z nimi,

b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na wójtów, burmistrzów i 

prezydentów miast, na których umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, 

imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata, 

nazwa  partii  politycznej,  do  której  należy  kandydat,  oraz  treść  oświadczeń  lustracyjnych 

stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z 

nimi

od 6 listopada 2010 r.  nieodpłatne rozpowszechnianie audycji  wyborczych w programach telewizji  publicznej  i  pu-

blicznego radia

do 7 listopada 2010 r.

 

 powołanie przez gminną komisję wyborczą obwodowych komisji wyborczych,

 sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy

do 11 listopada 2010 r.  składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do 16 listopada 2010 r.
 składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybra-

nym obwodzie głosowania na obszarze gminy

19 listopada 2010 r. 

o godz. 2400
 zakończenie kampanii wyborczej

20 listopada 2010 r.  przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców

21 listopada 2010 r. 

godz. 800-2200
 głosowanie
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Warszawa, dnia 20 września 2010 r.

     

Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  
oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,  zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami do organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 r., 
informuje o warunkach głosowania przez pełnomocnika.

Przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, póz. 1547, 
z późn. zm.) umożliwiają ustanowienie pełnomocnika, który w imieniu wyborcy odda głos w wyborach.

Szczegółowe zasady w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do. głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia l września 2010 r. 
(Dz. U. Nr 170, póz. 1146).

Pełnomocnictwo do głosowania może obejmować głosowanie:
1. w dniu 21 listopada 2010 r. (w wyborach do rad oraz w wyborach wójta burmistrza i prezydenta miasta) i w dniu ponownego gło-

sowania (tzw. II tura, jeżeli będzie ona przeprowadzona w przypadku wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta), gdy akt 
pełnomocnictwa zostanie sporządzony przed dniem pierwszego głosowania;

2. w dniu ponownego głosowania w wyborach wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta głosowania (tzw. II tura wyborów), gdy akt pełno-
mocnictwa zostanie sporządzony po dniu pierwszego głosowania.

Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają:
• wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy posiadający równoznaczne 

orzeczenie organu rentowego, tj. orzeczenie o:
1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 

13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
2. 4)  niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt l;
3. 5)  całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt l;
4. 6) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5. 7) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny oraz
• wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.
Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.
Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa 

do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci na radnego oraz na wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, 

dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub 
kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upo-
ważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w 
której jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek taki należy złożyć najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 11 listopada 2010 r.

Wyborca, który po dniu pierwszego głosowania będzie chciał udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w dniu ponownego głosowania 
w wyborach wójta, burmistrza i prezydenta miasta składa wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania najpóźniej w 10. dniu przed 
dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 25 listopada 2010 r. W przypadku, gdy ponowne głosowanie przeprowadzane będzie w innym terminie, 
wniosek składa się na 10 dni przed dniem ponownego głosowania.

Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa stanowi załącznik nr l do niniejszej informacji.
Do wniosku należy dołączyć:
• pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania – wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa 

stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji;
• kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełno-

mocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;
Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub w innym 

miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.
Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie 

najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia 19 listopada 2010 r. (w przypadku przeprowadzania ponownego głosowania w wyborach wójta, 
burmistrza i prezydenta miasta najpóźniej na 2 dni przed dniem ponownego głosowania, tj. do dnia 3 grudnia 2010 r.), stosownego oświadczenia 
wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania, lub doręczenie takiego oświadczenia 
właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu może zagłosować osobiście, pod warunkiem, że zrobi to wcześniej niż pełnomocnik.
Jednocześnie Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że głosowanie przez pełnomocnika będzie odbywało się w następujący sposób:
• pełnomocnik przed przystąpieniem do głosowania okaże obwodowej komisji wyborczej dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości 

(dowód osobisty, paszport, inny dokument ze zdjęciem) oraz akt pełnomocnictwa do głosowania,
• obwodowa komisja wyborcza odnotuje nazwisko i imi ę (imiona) pełnomocnika wyborcy w spisie wyborców w rubryce „uwagi” odpowiada-

jącej pozycji, pod którą umieszczono nazwisko wyborcy, wraz z oznaczeniem „pełnomocnik”, a akt pełnomocnictwa do głosowania załączy 
do spisu wyborców,

• pełnomocnik potwierdzi otrzymanie karty do głosowania własnym czytelnym podpisem w rubryce spisu przeznaczonej na potwierdzenie otrzy-
mania karty do głosowania przez wyborcę udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, a następnie uda się do pomieszczenia zapewniającego 
tajność głosowania, gdzie na karcie do głosowania zaznaczy na kogo oddaje głos, po czym wrzuci kartę do głosowania do urny.

Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w: obwodach głosowania utworzonych w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach 
karnych i aresztach śledczych.

          Przewodniczący 
          Państwowej Komisji Wyborczej
          Stefan J. Jaworski

PAŃSTWOWA 
KOMISJA WYBORCZA

ZPOW-703-42/10
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odpady – w jaki sposób z nimi postępujemy?

Ponownie przypominamy że z odpadami powstałymi w na-
szych gospodarstwach domowych należy postępować zgodnie 
z przepisami prawa jak również ze zdrowym rozsądkiem. Po-
mimo zorganizowanych na terenie gminy bezpłatnych punktach 
zbiórki niektórych odpadów nadal spotykamy się z bezmyślną 
postawą mieszkańców, którzy albo nie rozumieją albo nie chcą 
zrozumieć jak należy postępować z odpadami. Taka postawa nie 
tylko wpływa negatywnie na warunki estetyczne naszej urokliwej 
miejscowości ale również pośrednio wpływa na nasze zdrowie. 
Organizm dorosłego człowieka jest bardziej odporny na wszelkie 
zanieczyszczenia znajdujące się wokół nas ale co z dziećmi? 
Myślę, ze każdy powinien się nad tym zastanowić zanim wyrzuci 
śmieci do przydrożnego rowu lub w każde inne nie przeznaczone 
do tego miejsce. Zbliżająca się zima i konieczność ogrzania na-
szych budynków znowu jak co roku zwiększy proceder spalania 
śmieci (plastików) w naszych piecach. Znowu szkodliwe substancje 
wydostające się z kominów domu będą stanowić ogromne zagro-
żenie dla środowiska naturalnego, a przede wszystkim dla zdrowia 
ludzi. Uświadomienie sobie jak bardzo szkodliwe jest wpro-
wadzanie do atmosfery substancji pochodzących ze spalania 
odpadów w nie przystosowanych do tego urządzeniach, może 
nas wszystkich uchronić przed najgorszym – zachorowaniem 
na nieuleczalną chorobę.

Ponownie wraca problem wyrzucania czy tez podrzucania 
odpadów z gospodarstw domowych do pojemników gmin-
nych znajdujących się min. na przystankach autobusowych. 
Wszyscy zapewne chcemy aby było na terenie gminy czysta. 
Spacerując, jadąc na rowerze czy samochodem nieraz widzimy 
jak różnego rodzaju śmieci zwłaszcza różnego rodzaju opakowa-
nia leżą wzdłuż drogi, chodnika. Ale zastanówmy się gdzie osoba 
może wyrzucić opakowanie jak ktoś wcześniej do pojemnika koło 
przystanku wyrzucił worek śmieci z domu? Dlatego nie dziwmy 
się jeżeli takie sytuacje mają miejsce. Pracownicy Urzędu Gminy 
systematycznie opróżniają gminne pojemniki ale ze względu 
na niedużą pojemność takiego urządzenia jakim jest kosz nie 
zawsze efekty ich pracy są widoczne. Czasami nawet w przy-

padku zgłoszenia kosze są opróżniane kilka razy dziennie. Ale 
przecież kosze takie mają całkiem inne zastosowanie, przecież 
służą do pozbycia się zbędnych drobnych śmieci, które akurat w 
danej chwili posiadamy. Ponownie przypominamy że śmieci (w tym 
odpady komunalne) „wyprodukowane” w gospodarstwach domo-
wych powinny ostatecznie znaleźć się w pojemnikach a następnie 
powinny być odebrane przez firmę z którą każdy mieszkaniec 
powinien mieć podpisaną umowę. Firmy prowadzące działalność w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych, posiadający stosowne 
zezwolenie wydane przez uprawniony organ do jego wydania, jest 
obowiązany do odbierania wszystkich selektywnie zbieranych 
rodzajów odpadów komunalnych, w tym powstających w gospo-
darstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego i odpadów z remontów 
oraz ograniczania ilości odpadów ulegających biodegradacji kiero-
wanych do składowania. Zawsze dodatkowe informacje dotyczące 
gospodarki odpadami w tym firm które posiadają zezwolenie 
na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców na terenie 
gminy Jaworze można uzyskać pod numerem Tel: 33 817 21 95 
wew.: 109, lub wysyłając email: mbednarek@jaworze.pl .

Jak bumerang ponownie wraca problem zbiórki Pet-ów. 
Oprócz właściwych odpadów niestety zarówno w pojemnikach 
jak i obok nich mieszkańcy pozostawiają różnego rodzaju inne 
„gratisy”. Nie pomaga nawet zmiana miejsc postawienia pojem-
ników gdyż sytuacja cyklicznie się powtarza. Przypominamy, 
że do pojemników wrzucamy tylko i wyłącznie puste butelki 
plastikowe po różnych napojach (typu PET). Korzystajmy z po-
jemników na Pety zgodnie z ich przeznaczeniem, nie traktujmy ich 
jako miejsca gdzie można wyrzucić wszelkiego rodzaju odpady. 
Jeżeli sytuacje takie będą miały miejsce to będziemy musieli zre-
zygnować z tego typu rodzaju zbiórki.

Szanowni Państwo, trzymając w ręce przed wyrzucaniem 
jakikolwiek odpad zastanówmy się, czy na pewno prawidłowo 
zgodnie z przepisami i zdrowym rozsądkiem z nim postępujemy? 
Jak nasze postępowanie wpłynie na nasze zdrowie oraz naszych 
dzieci? Odpowiedzialnie gospodarujmy odpadami i pozbywajmy 
się ich w sposób bezpieczny dla nas oraz środowiska naturalnego.

Marcin Bednarek

z żyCia i działaLnośCi organizaCJi pozarządowyCh

PolSKie toWarzyStWo eWangeliCKie

Parafia EwangElicka w Jaworzu
urząd MiEJski – wydział kultury w BiElsku-BiałEJ

Polski związEk chórów i orkiEstr – oddział BiElsko-Biała 

ZaprasZają
23 października br. / sobota/ godz. 17.00

do Kościoła Ewangelicko-augsburskiego w jaworzu na koncert chórów:
Pakaty Female Choir - Dr Agnes Fazekas, Budapeszt /Węgry/

Chór Kameralny Akademii Medycznej - Agnieszka Franków-Żelazny, Wrocław /Polska/
Chór Kameralny AF Musik - Andrzej Marciniec, Żory /Polska/

w ramach VI Międzynarodowego Festiwalu Chórów - „Gaude Cantem”

WSTĘP WOLNY
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Apel Społecznej  ochrony i odnowy zAbytków w jAworzu

Dnia 31 października i 1 listopada w dniu Wszystkich Świętych
przeprowadzona będzie na naszych cmentarzach w Jaworzu kwesta

celem zebrania kolejnych funduszy na renowację zabytkowych grobów i pomników,
grobowca jana cichego na cmentarzu ewangelickim  

i grobowca karola Fornera w „kwaterze hrabiowskiej” na cmentarzu katolickim. 
Kwestować będą członkowie Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego

i Akcji Katolickiej.

Za wszystkie złożone dary serdecznie dziękujemy.

Społeczna Rada Ochrony i Odnowy Zabytków w Jaworzu

z żyCia toWarzyStWa miłośniKóW JaWorza

Jan łysek – nauczyciel i legionista
Osoba Jana Łyska – poety, powieścio-

pisarza, nauczyciela, aktora amatora, 
wreszcie żołnierza legionów polskich nie 
przypadkowo stała się obiektem wykładu, 
z jakim w niedzielę 12 września wystąpiła 
prelegentka ze Skoczowa – Halina Szotek 
– dyrektor Muzeum w Skoczowie.

Otóż w tym roku mija 100 lat od momentu powstania w Jaworzu 
Średnim polskiej szkoły Towarzystwa Szkoły Ludowej. W dalszej 
części posiad Towarzystwa Miłośników Jaworza – młodzież 
z Gimnazjum im gen Maczka w Jaworzu Średnim pod kierunkiem 
Doroty Klajmon przygotowała wystawę starych dokumentów 
z tamtych czasów, a więc między innymi dzienników lekcyjnych, 
sztandaru szkoły, tabliczki – zeszytu (można rzec odpowiednika 
dzisiejszego laptopa), na jakim kiedyś dzieci uczyły się języka 
polskiego i matematyki.

To właśnie Jan Łysek był jednym z założycieli Legionu Śląskie-
go, wśród których przeważali zwłaszcza nauczyciele. Był jednym 
z tych, którzy poświęcili swe życie, walcząc o wolną Polskę z wiarą, 
że cały Śląsk Cieszyński znajdzie się w jej granicach.

 Legion Śląski powstał, co prawda na bazie „Stałych drużyn po-
lowych” Sokoła, których komendantem był Hieronim Przepiliński, 
dyrektor szkoły Macierzy w Cieszynie, ale zgłaszali się do niego nie 
zrzeszeni robotnicy, chłopi, studenci, nauczyciele, lekarze i przed-
stawiciele innych zawodów. Legion uformował się w Parku Sikory, 
położonym w Cieszynie, tuż nad lewym brzegiem Olzy. Ochotnicy 
najpierw korzystali z gościnności sibickich gospodarzy (wioska 
Sibica, obecnie dzielnica zaolziańskiej części Cieszyna), potem 
zaczęli rozbijać namioty, budować kuchnie polowe i wznosić centra 
sanitarne, nie zaniedbując oczywiście ćwiczeń wojskowych i nauki 
strzelania z austriackich karabinów, w które zostali wyposażeni.

W pierwszym dniu manewrów legion podzielił się pod zamkiem 
cieszyńskim na dwie kompanie. Jedną dowodził Feliks Hajduk, 
drugą – wspomniany już Jan Łysek. Całością kierował komendant 
Przepiliński. Obie kompanie wyruszyły w kompletnym rynsztunku, 
z oddziałem sanitarnym i kuchniami polowymi. Jedna skierowała 
się do Łazów (obecnie dzielnica Orłowej), druga do Frysztatu 
(przemianowanego po II wojnie światowej przez komunistyczne 
władze czechosłowackie na Karwinę I).

Wreszcie nastał oczekiwany dzień wymarszu. 21 września 1914 
Legion, żegnany przez wielotysięczne tłumy opuścił Cieszyn. Jego 
ideą była droga do wolnej i niepodległej Polski przez czyn. Obie 
kompanie Legionu Śląskiego skierowano do Galicji Wschodniej. 
Pierwszą bitwę stoczyli cieszyńscy legioniści 24 października 
1914, po czym szybko po sobie nastąpiły kolejne, krwawe starcia, 
często bezpośrednie – na bagnety. Przypłacił je wkrótce życiem 
m.in. dowódca jednej z kompanii Legionu Śląskiego, ppor. Hajduk, 
zginęło wielu żołnierzy, oficerów i podoficerów.

W połowie października 1915 nadeszła do legionistów śląskich 
radosna wieść, że wszystkie brygady legionowe mają zostać 
połączone i odtąd będą walczyć razem. 15 października 3 pułk 
piechoty Legionów został transportem kolejowym przewieziony 
na Wołyń, gdzie już od trzech tygodni walczyły razem dwie bry-
gady legionowe (pierwsza i trzecia). Razem z oddziałami wojska 
austriackiego legioniści z I i III brygady stoczyli zacięte walki 
pod Kostiuchówką, gdzie zostali zmuszeni przez przeważającą 
siłę wroga do wycofania się na dalsze pozycje, w wyniku czego 
powstała w froncie ogromna luka, zagrażająca oddziałom legio-
nowym. Do zapełnienia tej luki i odebrania wzgórza dominującego 
nad Kostiuchówką przerzucone zostały dwie kompanie I baonu 3 
pułku piechoty Legionów – pierwsza podhalańska i druga śląska 
dowodzona przez por. Łyska. Nieprzyjaciel zdążył się już okopać 
i umocnić swoją pozycję zasiekami z drutów kolczastych i naszpi-
kować karabinami maszynowymi. Pomimo gęstego ognia, obie 
kompanie podeszły aż pod druty pozycji nieprzyjacielskiej, lecz tu 
natarcie utknęło. Ostrzał z broni maszynowej przeciwnika zrobił 
jednak swoje. Żołnierze polscy przylgnęli do płaskiego terenu, 
próbując się okopać, lecz tworzyli łatwy i widoczny cel.

Porucznik Łysek, który nigdy w boju nie tylko się nie położył, ale 
nawet głowy nie schylił, ukląkł wtedy na prośbę żołnierzy, lecz w 
tym momencie został trafiony kulą w głowę. Padł bez przytomności 
i po kilku godzinach skonał. Obie kompanie walczyły do wieczora, 
lecz ich atak został przez Moskali odparty. Był to najkrwawszy 
bój w dziejach walk drugiej kompanii śląskiej. Niemcy, którzy byli 
świadkami tej bitwy, spoglądali odtąd z podziwem na oddziały 
legionowe, a wzgórze, na cześć męstwa legionistów (a zwłaszcza 
kompanii śląskiej) nazwali Polską Górą.

Na podstawie informacji :http://www.zaolzie.org/zaolzie2005/
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naSze dzieCi, naSza młodzież

z żyCia młodzieżoWego ośrodKa WyChoWaWCzego

Posiady prowadziła Irmgarda Gryczka – członek Zarządu Towa-
rzystwa Miłośników Jaworza wraz z Ryszardem Stanclikiem. 
Z kolei prelegentką była Halina Szotek – znakomity historyk, 
nauczyciel i wieloletni pracownik Muzeum im. Gustawa Mor-
cinka w Skoczowie.

Przedstawiła ona sylwetkę Jana Łyska – poczynając od wieku 
dziecięcego, a więc wiejskiego pastuszka, 
poprzez jego naukę w Istebnej, potem 
gimnazjum Macierzy Szkolnej w Cieszynie, 
poprzez pełną poświęcenia pracę peda-
gogiczną i literacką, po żołnierską walkę w 
polskich legionach o wolną Polskę i śmierć 
na dalekich kresach wschodnich.

Halina Szotek przypomniała zebranym 
sytuację polityczną i społeczną Ślaska Cie-
szyńskiego i Galicji w II połowie XIX wieku. 
Wyjaśniła pochodzenie inteligencji polskiej 
na Śląsku Cieszyńskim, która rekrutowała 
się spośród chłopstwa. Do grona wyjąt-
kowych nauczycieli należeli właśnie Jan 
Łysek i Walenty Krząszcz. Pierwszy z nich 
zapisał się w wyjątkowy sposób na kartach 
historii Śląska Cieszyńskiego.

Jan Łysek był synem górala, urodził się na pograniczu Beskidu 
Śląskiego, Żywieckiego i Słowacji. W szkole w Istebnej dał się 
poznać jako pilny uczeń. Stąd poszedł na naukę do gimnazjum 
macierzy Szkolnej w Cieszynie. Tutaj objawił się jego talent aktor-
ski. Był także poetą, pierwsze wiersze – pisał pod pseudonimem 

Jan Obuszek – traktowały one o wolności prostego ludu i Polski, 
która była wówczas pod zaborami. Jego wzorcem była postać 
Stanisława Wyspiańskiego, a w życiu często przewijały się idee 
wolności, rozpadu starego porządku politycznego i rewolucji. 
Można powiedzieć, że przewidywał to, co działo się w Europie 
w latach 1914-1918. Jan Łysek wierzył, że przywódcy ludu 
muszą rekrutować się spośród ludu. Stąd kładł nacisk na edu-
kację prostych ludzi wierząc, że to oni poniosą w przyszłości 
kaganek wolności i polskości. Jan Łysek w Jaworzu Średnim 
napisał swój dramat „Śpiący rycerze”, tu tworzył liczne wiersze, 
poematy, dzienniki czy powieści adresowane do swoich uczniów 
w jaworzańskiej szkole. Podkreślenia wart jest jego talent peda-
gogiczny, aby lepiej trafić do młodych ludzi, w formie poetyckiej 
starał się przekazać wiedzę o otaczającym świecie. Jan Łysek 
niczym św. Franciszek z Asyżu szczególnie uwrażliwiony był 
na piękno otaczających go form życia, a więc świata ptaków, 
roślin i zwierząt, o których życiu pisał opowiadania.

Działał w polskich organizacjach – w Macierzy Szkolnej, towa-
rzystwie pedagogicznym. Był inicjatorem 
rozwoju teatrów amatorskich – głównie 
wśród polskich nauczycieli i młodzieży.

W 1914 roku widział szansę na odro-
dzenie dla Ślaska Cieszyńskiego i Polski. 
Uważał, ze czas „zawiesić” pióro i chwycić 
za oręż. Stąd jego działalność we współ-
tworzeniu Legionu Śląskiego i walkach 
o Polskę.

Koniec życia – podobnie jak i wybuch 
wojny – przeczuwał. Jego listy do rodziny 
w 1915 roku przepełnione są nostalgią. 
Zanim poległ na Polesiu, zdążył napisać 
historię Legionu Śląskiego „Oddział śląski 
w legionach polskich”, którą uzupełnili jego 
koledzy już po śmierci pisarza, o wątek 

poświęcony swemu dowódcy Janowi Łyskowi. Na dzień przed 
śmiercią napisał wiersz o miłości, który zaprezentowała Halina 
Szotek, która w końcowej części swej prelekcji czytała fragmenty 
jego dzieł – opisy Beskidu Śląskiego czy w końcu humorystycznego 
monologu gwarowego wygłoszonego podczas występu w teatrze 
amatorskim.                                 Opracował: P. Filipkowski

Wakacje większość wychowanków spędziła w swoich domach. 
Dla pozostałych został zorganizowany atrakcyjny wypoczynek w 
różnych zakątkach Polski. Pierwszy wakacyjny turnus chłopcy 
spędzili w najbliższej okolicy; kilka dni mieszkali pod namiota-
mi w Ćwiklicach niedaleko Pszczyny, gdzie pracowali na rzecz 
przytuliska dla zwierząt „Przystań Ocalenie”, ucząc się nie tylko 
ciężkiej pracy ale i wrażliwości na los „braci mniejszych”. Resztę 
czasu zajęły wędrówki po Beskidzie Śląskim (z eksploracją jaskiń 
włącznie), wycieczka na górę Żar, wyjazdy na basen do Czecho-
wic, rywalizacja sportowa.

Drugi turnus wyjechał do Trzebieży (woj. zachodniopomorskie). 
W ciągu dziewięciu dni chłopcy zdążyli zobaczyć Zamek Książąt 
Zachodniopomorskich w Szczecinie, promenadę, gwiazd, molo 
i gabinet figur woskowych w Międzyzdrojach, odbyć rejs statkiem 
oraz zwiedzić miasteczko Wolin z drewnianą twierdzą i repliką 
grodu. W chwilach wolnych od wrażeń kąpali się w Zalewie 
Szczecińskim.

Krótka notka biograficzna: Jan Łysek (ur. 7 lipca 1887 w Ja-
worzynce, zginął 5 listopada 1915 w bitwie pod Kostiuchnówką 
nad Styrem) – nauczyciel, działacz kulturalno-oświatowy, poeta 
związany z Cieszynem i Śląskiem Cieszyńskim .

Pracował jako nauczyciel na Zaolziu w Datyniach , Suchej oraz 
w Jaworzu, gdzie od 1912 roku był kierownikiem szkoły TSL. 
Działał również w Polskim Towarzystwie Nauczycielskim i był 
jednym z inicjatorów powołania skautingu na Śląsku Cieszyń-
skim. Swoje utwory drukował na łamach pisma Zaranie Śląskie, 
a jego najwybitniejszym dziełem jest dramat „Śpiący rycerze”.
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Ostatni turnus spędzał wakacje w Szubinie (woj. kujawsko-po-
morskie). I tutaj nie zabrakło wrażeń i atrakcji. W ciągu kilkunastu 
dni wychowankowie ośrodka otrzymali sporą dawkę wiedzy histo-
rycznej, która, podana w nader atrakcyjny sposób, z pewnością 
długo nie zostanie zapomniana. Chłopcy mieli okazję zobaczyć 
Gniezno i Kruszwicę oraz najstarszą polską osadę w Biskupinie; 
uczestniczyli w lekcji historii w Muzeum Ziemi Szubińskiej, podró-
żowali zabytkową kolejką wąskotorową na trasie Żnin-Wenecja; 
spacerowali wzdłuż tężni solankowych w Ciechocinku, zwiedzali 
Toruń z jego zabytkami. Mieli również okazję uczestniczyć w me-
czu eliminacyjnym polskiej reprezentacji koszykowej, która grała 
w Bydgoszczy z Portugalią.

Wszystko, co dobre, szybko się kończy, więc i wakacje minęły 
niepostrzeżenie. Pierwszego września rozpoczęliśmy nowy rok 
szkolny. Chłopcy pomału poznają swoje obowiązki i wpadają w 
rytm pracy. 17 września wszyscy uczestniczyli w akcji „Sprzątanie 
świata”, zbierając śmieci w okolicach jaworzańskiego amfiteatru, 
parku, wzdłuż strumyka i dawnego PGR-u. Po raz kolejny zebrali 
kilkadziesiąt worków odpadów.

Istotną informacją jest, iż został rozstrzygnięty przetarg 
na remont pałacu a także podpisana została umowa na re-
alizację projektu remontu budynku. Projekt ten, wyłoniony 
spośród 17 ofert, ma zostać przedstawiony do końca roku. 
W chwili obecnej zabytkowy budynek jest odgruzowany 
i tymczasowo zabezpieczony.

Aleksandra Szeliga

z żyCia SzKoły PodStaWoWeJ nr 1

Witaj Szkoło!

Inauguracja nowego roku szkolnego 2010/2011 miała w naszej 
szkole bardzo uroczysty charakter. Przybyli na nią przedstawiciele 
władz samorządowych gminy, dyrekcja szkoły, nauczyciele, ucznio-
wie i rodzice. Dyrektor Ewa Cholewik szczególnie ciepło przywitała 
pierwszoklasistów, życząc im, aby szkoła stała się dla nich drugim 
domem, w którym spotkają serdecznych ludzi. Do wszystkich 
uczniów kierowała natomiast słowa: „Czeka was kolejny rok zdoby-
wania wiedzy, poszukiwania i zgłębiania tajemnic. Obiecuję, że ta 
podróż zaprowadzi was do krainy pełnej przygód”. Życzyła im dużo 
wiary w siebie i swoje możliwości oraz zdobywania wysokich ocen.

Kolejnymi adresatami słów pani dyrektor byli nauczyciele. „Życzę 
wam dużo satysfakcji, zdobywania stopni awansu zawodowego. 
Niech każdy dzień przynosi wam radość, jak najmniej stresu i roz-
czarowań, dużo zapału i optymizmu” – mówiła swojej kadrze pani 
dyrektor. Następnie zwróciła się do rodziców, bez których wysiłki 
edukacyjne szkoły byłyby bezowocne – „We współczesnej szkole 
rola rodziców jest ogromna, a wasza pomoc niezbędna. Mam na-
dzieję, że nasze wspólne działania przyniosą oczekiwane efekty, 
że wspólnie będziemy tworzyć wymarzona szkołę”. Na zakończe-

nie swojego przemówienia E.Cholewik zwróciła uwagę na rolę 
samorządu lokalnego w budowaniu właściwego wizerunku szkoły.

W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście. 
Wójt Zdzisław Bylok zapewniał o szczególnej trosce, jaką Urząd 
Gminy otacza szkołę, starając się m.in. o unijne fundusze na bu-
dowę nowoczesnego boiska. Wiceprzewodniczący Rady Gminy,  
Zbigniew Putek życzył dobrej współpracy z samorządem lokal-
nym, a przewodniczący Rady Rodziców, pan Marek Heinrich 
samych wspaniałych ocen i sukcesów. Głos zabrali też przedsta-
wiciele Samorządu Uczniowskiego, życząc gronu pedagogicznemu 
i dyrekcji cierpliwości do uczniów.

W drugiej części uroczystości mikrofony przejęli artyści z klas 
szóstych pod opieką Marzeny Grygierczyk i Teresy Adamus.

Przy dźwiękach piosenki „Na plaży fajnie jest” wspominali wa-
kacyjne atrakcje – kąpiele wodne i słoneczne, zbieranie pamiątek, 
pisanie listów z kolonii oraz witali szkolne mury:
„Witaj, szkoło, oto wracamy,
Żegnaj, piasku nad sinym morzem.
Już ze ścian białymi skrzydłami
 Sfruwa do nas nasz szkolny orzeł.”

 polonista Tomasz Zdunek

z żyCia gimnazJum

świetne wyniki gimnazjum w egzaminie 
2010!

64 uczniów z Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka 
pisało w kwietniu egzamin składający się z trzech części: huma-
nistycznej, matematyczno-przyrodniczej i językowej. W czerwcu 
ogłoszono wyniki…

W tabeli na następnej stronie zestawiono średnie wyniki egza-
minu gimnazjalnego, dla porównania dodano wyniki sąsiednich 

Gimnazjów z Jasienicy i Bielska-Białej (Wapienicy). W okresie ferii 
letnich dotarły z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie 
szczegółowe dane, które aktualnie są analizowane przez zespoły 
nauczycielskie w kontekście EWD.

Dla większości osób niezwiązanych z edukacją pojęcie EWD 
brzmi niezrozumiale. Jest to Edukacyjna Wartość  Dodana, 
którą oblicza się dla każdego ucznia na podstawie kalkulatora 
opracowywanego corocznie przez specjalistów. Na podstawie 



2010 ROKECHO JAWORZA STR. 22PAŹDZIERNIK

wyników danego rocznika w sprawdzianie po szkole podstawowej 
„kalkuluje” się, jaki wynik powinien osiągnąć uczeń na egzaminie 
gimnazjalnym. Jeśli gimnazjalista dokonał postępów, rozwinął się 
ma dodatnie EWD, jeśli zaś nie nastąpił u ucznia przyrost wiedzy 
i zmarnował on swój potencjał – EWD jest ujemne, zerowe EWD 
oznacza, że uczeń osiągnął wynik zgodny z przewidywaniami. Tak 
w największym skrócie można opisać nowy sposób analizowania 
wyników egzaminu.

Oczywiste jest, że na wyniki ucznia wpływa wiele czynników.  
Warunki nauczania w szkole, to tylko jeden z aspektów, w 
okresie intensywnego dojrzewania bywa, że nie one decydują 
o wszystkim. Bardzo istotne są wpływy środowiska, zarówno 

część humanistyczna
część matematyczno-

przyrodnicza
część językowa

(j. ang.)

Gimnazjum w Jaworzu 33,6 26,37 32,6

Gimnazjum w Jasienicy 31,4 22,6 31,9

Gimnazjum nr 15
w Bielsku-Białej (Wapienica)

30,8 23,5 29,7

miasto Bielsko-Biała 32,37 26,11 33,16

powiat bielski 30,71 23,69 29,8

województwo śląskie 30,88 23,65 30,2

kraj 30,34 23,9 29,88

rówieśników jak i rodziny. Truizmem jest twierdzenie, że dziecko 
przeżywające kryzys związany np. z problemami ze zdrowiem, 
rodzinnymi, konfliktami z kolegami, prawem nie będzie myślało 
o szkole w kategoriach „życiowego zadania”, nie nauka jest 
wtedy najważniejsza.

Jesteśmy dumni z naszych absolwentów, którzy osiągnęli 
naprawdę dobre wyniki. Projekt realizowany w szkole w ramach 
EFS „Edukacja przyszłością Jaworza” z pewnością przyczyni się 
jeszcze do wzrostu wiedzy i umiejętności naszych uczniów więc  
wyniki w przyszłym roku na pewno nie będą gorsze. 

Barbara Szermańska
Dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu

z żyCia harCerzy

u nas dzieci się nie nudzą…

Przedszkole nr 2 w Jaworzu Średnim poza spełnianiem usta-
wowych obowiązków, czy udziału w projekcie unijnym, umożli-
wiającym dzieciom mieszkającym na terenie gminy skorzystanie 
z bogatej oferty zajęć popołudniowych, również na co dzień po-
dejmuje przedsięwzięcia, aby podopieczni mogli spędzić tu czas 
w interesujący sposób.

W związku z tymi działaniami 10 września dzieci uczęszczające 
do przedszkola mogły odbyć przejażdżkę Ciuchcią Beskidzką. Jest 
to inicjatywa podejmowana corocznie, lecz dla dzieci przemiesz-
czających się po swojej miejscowości tym środkiem lokomocji było 
to niesamowite i niezapomniane przeżycie. Największe wrażenie 
zrobiło to na grupie najmłodszej, dla której jest to najczęściej 
pierwsza tego typu przejażdżka. Mogą jednak mieć nadzieję, czy 
nawet pewność, że za rok ta atrakcja czeka ich ponownie.

Kolejnym interesującym dniem dla dzieci był 13 września, wtedy 
w murach przedszkola zjawili się dwaj policjanci. W spotkaniu 
ze stróżami prawa wzięły udział grupy średniaków i starszaków. 
Panowie prezentowali dzieciom mundury policyjne, sprzęt, którego 
używają na co dzień oraz do zadań specjalnych. Dzieci mogły 
także dotknąć pistolet, kajdanki, pałkę policyjną, przymierzyć kami-
zelkę, czy inne elementy munduru. Bardzo ciekawym momentem 
był czas, kiedy dzieci ze wszystkich grup wyszły przed budynek 
i mogły obejrzeć radiowóz policyjny, wejść do niego, przetestować 
sygnały, czy po prostu posiedzieć za kierownicą.

Na tym oczywiście nie koniec, przed dziećmi dopiero co 
rozpoczęty rok szkolny, a w ciągu tego roku czeka dzieci jesz-
cze wiele interesujących wydarzeń i niezapomnianych wrażeń 
o co z pewnością postarają się Pani Dyrektor wraz ze swoimi 
pracownicami.

Magdalena Grabda-Pełka

z żyCia PrzedSzKola SamorządoWego nr 2 W JaWorzu

Ojczyzna- Nauka – Cnota
obchody 100-lecia  
harcerstwa w hufcu Beskidzkim 
Chorągwi śląskiej zhP 
w Bielsku-Białej

Takie właśnie mają znaczenie litery na harcerskiej lilijce, 
zaś sam kwiat od początków chrześcijaństwa symbolizuje 
czystość i cnotę. Nosili ją na swych szatach królowie, 

na sztandarach książęta, a na herbach rycerze. Harcer-
ska lilijka ma swym kształtem przypominać zakończenie 
igły magnetycznej kompasu, gdyż tak jak igła wskazywała 
żeglarzom bezpieczną drogę do domu, tak i ta na har-
cerskim mundurze symbolizuje jedną z najważniejszych 
powinności harcerza: 

POSTĘPOWANIE ZGODNIE  
Z  PRAWEM HARCERSKIM
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Ojczyzna – nasze miejsce na ziemi, miejsce bliskie każdemu 
harcerzowi; miejsce, które kochamy i któremu chcemy służyć 
realizując nasze życiowe powołanie.

Nauka – poznanie i poszukiwanie, zbiór naszych wiadomości 
i umiejętności świadomie ubogacany i doskonalony.

Cnota – przywiązanie i oddanie wartościom poznawanym w na-
szym harcerskim i uznawanym za własne. Wartościom zapisanym 
w Harcerskim Prawie, w Prawie Zucha jak również w Kodeksie 
Wędrowniczym i harcerskiej tradycji.

Główne uroczystości Hufca Beskidzkiego ZHP rozpoczęły się 
w sobotę 18 września Uroczystym Apelem Hufca w Parku im Ju-
liusza Słowackiego w Bielsku-Białej. Oprócz drużyn należących 
do Beskidzkiego Hufca ZHP, na uroczystość przybyli także dawni 
harcerze- niejednokrotnie działacze jeszcze międzywojennego har-
cerstwa. Nie zabrakło także przedstawicieli władz Urzędu Miasta 
Bielsko-Biała z prezydentem Jackiem Krywultem, wicestarosty 
Powiatu Bielskiego Mirosława Szemli, wójta Gminy Jaworze 
Zdzisława Byloka i jego zastępcy Radosława G. OStałkiewicza 
oraz przewodniczącego Rady gminy Jaworze Andrzeja Śliwki. 
Niejako w podwójnej roli – dyrektora Ośrodka Promocji Gminy 
i zarazem Związku Drużyn „Skalistych” w Buczkowicach – Szczyrku 
w uroczystościach uczestniczył druh phm Leszek Baron. Ponadto 
przybyli parlamentarzyści, przedstawiciele policji, straży pożarnej, 
wojska oraz skauci z organizacji JUNAK z Republiki Czeskiej.

Niejako drugą część rocznicowych obchodów wypełnił Chopinow-
ski Koncert Galowy w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły 
Muzycznej z Bielska-Białej w sali Bielskiego Centrum Kultury. 
Po muzycznych uniesieniach przyszedł czas na jakże dla wielu 
wzruszające chwile wspomnień byłych harcerzy, jak wicestarosty 
bielskiego Mirosława Szemli, posłanki do europarlamentu Małgo-
rzaty Handzlik czy sympatyka harcerstwa – prezydenta miasta 
Jacka Krywulta. Była też okazja do życzeń, wręczania odznaczeń 
harcerskich, dyplomów i podziękowań za wielkie serce, życzliwość 
i działalność. To, że obchody stulecia harcerstwa mogły się odbyć 
– to także wynik postawy dzieci i młodzieży, którzy w harcerstwie 
widzą sposób na życie – zabawę, ale i naukę. To wspólne przygo-

przynależność do zuchów czy harcerstwa to także składki. Fakt , że 
niewielkie pieniądze ale jednak 3 zł za miesiąc czyli 36 zł za cały rok. 
Czy wychowanie patriotyczne i pewne zasady dyscypliny wpajane 
młodym ludziom można jednak przeliczać na pieniądze? Chyba nie. 
Tym bardziej, że nie rzadko lekką ręką wydajemy „kasę” na niepo-
trzebne gadżety. Oszczędzanie na wychowaniu dzieci i młodzieży 
poprzez harcerstwo nie kończy się dobrze.

Drużyna Harcerska w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzu 
ma już rok, zaś dzieciaki – obecni czwartoklasiści – rekrutują 

harcerze i zuchy w Jaworzu – dzień dzisiejszy, 
pytanie o jutrzejszy?

Pomimo hucznych rocznicowych obchodów i wielu ciepłych słów 
pod adresem ZHP, organizacja ta na co dzień nie zawsze jest roz-
pieszczana. Aby móc działać potrzebne jest miejsce zbiórek. Drużyny 
działają zazwyczaj przy szkołach, ale zdarza się też że działają przy 
parafiach, ośrodkach kultury w danej miejscowości. Każdy marzy 
o jakimś swoim kącie do którego mógłby się przytulić. Poza tym 

dy, zdobywanie kolejnych sprawności, wyrabianie poczucia współod-
powiedzialności za siebie i grupę i co za tym idzie samodyscypliny, 
a więc tego wszystkiego, co jest niezbędne w dorosłym życiu.

Zwieńczeniem części oficjalnej było otwarcie w Sali BCK wystawy 
poświęconej 100-leciu istnienia ZHP głównie na naszym terenie oraz 
Harcerstwu Polskiemu działającemu na Zaolziu (Republika Czeska). 

W tym czasie w parku im. J. Słowackiego oraz na pobliskim 
„Orliku” trwała już impreza pod nazwą „Rodzinne harcowanie”, 
były zabawy zręcznościowe, tor przeszkód, rysowanie, ścianka 
wspinaczkowa, zabawy rycerskie, gry planszowe XXL i wiele innych 
atrakcji. Ponadto na postawionej scenie w parku koncertowały ze-
społy harcerskie, można było też popatrzeć na pokaz ratownictwa 
medycznego. To tylko część niespodzianek, jakie czekały na zu-
chów i harcerzy. A we wspólnych rocznicowych obchodach brały 
nie zabrakło także zuchów z 10 Gromady Zuchowej „Wesoła 
Gromadka Kubusia Puchatka” oraz 11 Drużyny Harcerskiej 
„Impessa”, działających w SP 1 w Jaworzu.

Wracając do części oficjalnej w BCK-u należy podkreślić, 
iż w gronie wyróżnionych, którym przedstawiciele Chorągwi 
Śląskiej na wniosek instruktorów Beskidzkiego Hufca ZHP 
wręczyli odznaczenia – „Honorową Odznakę Przyjaciela Har-
cerstwa” – znaleźli się: wójt Zdzisław Bylok, przewodniczący 
Rady Gminy Andrzej Śliwka, oraz opiekun harcerstwa z ramie-
nia SP 1 w Jaworzu pani Aleksandra Podstawny.                                            

Piotr Filipkowski
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z KroniKi poLiCyJneJ

mówi hm. Joanna Buzderewicz. Mogą sobie ją po swojemu czyli 
po harcersku urządzić, powiesić harcerskie symbole, ustawić 
symboliczny kominek. No cóż my z kolei mamy gazetkę i szafkę 
na nasze materiały programowe i klasę w której mamy zbiórki 
i z tego też się cieszymy, zdajemy sobie sprawę, że dzieci w 
szkole uczą się na dwie zmiany dodaje J. Buzderewicz. 

Dyrektorzy szkół, którzy wygospodarowali pomieszczenia 
tylko na zbiórki zostali uhonorowani podczas gali na 100-lecie 
harcerstwa oznakami przyjaciół harcerstwa. Zuchów w naszej 
gromadzie jest na razie około 18. Mamy nadzieję, że liczba ta 

nie będzie maleć ale wręcz 
przeciwnie – rosnąć. W koń-
cu zuchowe czy harcerskie 
zbiórki to naprawdę czas 
mile i atrakcyjnie spędzony 
w gronie rówieśników. Gdyby 
było inaczej, to chociażby 
na ostatnich rocznicowych 
obchodach nie byłoby tylu 
„pełnoletnich”, a czasami 
i sędziwych harcerzy. To, że 
trwają z ZHP, to coś więcej 
niż moda czy przyzwycza-
jenie. To „coś” czego nie da 
ani telewizja, komputer czy 
dyskoteka w klubie. Warto 

spróbować tego co oferuje ZHP! Może to jest to czego akurat 
szukacie?

Piotr Filipkowski
PS Więcej informacji o naszych zuchach na stronie:
http://www.zuchpuchatek.jaworze.eu

się z niegdysiejszej grupy zuchowej. Po okresie próbnym, jaki 
przeszli młodzi ludzie, drużyna rozkazem komendanta hufca 
otrzymała numer 11 i nazwę Impessa. Pierwszą drużynową 
była dh. samarytanka Anna Dziak. Z uwagi na maturę i egzaminy 
na studia od czerwca drużynowym jej został przyboczny dh. Antoni 
Rzeszuto. Obecnie stan liczebny drużyny i gromady zmienią się, 
gdyż jesteśmy w trakcie naboru. Ciąg wychowawczy w ZHP polega 
na tym iż, zuchy przechodzą po zakończeniu 3 klasy do drużyny 
harcerskiej, ale niestety nie każdy zuch chce zostać tak szybko 
harcerzem – mówi hm. Joanna Buzderewicz.

Zbiorki zuchów odbywają 
się w piątki od 16.00-17.30

a zbiórki harcerzy też  
w piątki w godzinach 

16.00-18.00
na terenie Szkoły Podsta-

wowej nr w Jaworzu.

Harcerze z Impessy reali-
zują swoje zbiórki w oparciu 
o wcześniej napisany plan 
pracy zatwierdzony przez 
Namiestnika harcerskiego w 
Hufcu. Oprócz tego starają 
się pokazywać na ważniej-
szych imprezach w Jaworzu. W dniu 3 Maja drużyna wystawiła 
warty honorowe podczas uroczystości pod jaworzańskimi pomni-
kami, brała też udział wraz zuchami w korowodzie dożynkowym 
reprezentując Szkołę Podstawową nr 1. Największą bolączką 
jaką mamy to brak swojego pomieszczenia. Bardzo zazdrościmy 
innym drużynom, które mają swoją harcówkę – czy zuchówkę – 

najdroższe piwo podczas XXiV 
Jaworzańskiego Września

Najdroższe piwo w dziejach dożynek w Jaworzu zafundowało 
sobie dwóch uczestników biesiady. Mężczyźni w wieku 19 i 26 lat 
próbowali wprowadzić w obieg fałszywy banknot o nominale 100 
zł. Miłośnicy chmielowego napoju chcieli nim zapłacić za piwo 
podczas festynu dożynkowego.

Korzystając z tego, że sporo osób ustawiało się w kolejce 
do stoisk w „miasteczku gastronomicznym“, nieuczciwi piwosze 
próbowali oszukać sprzedawczynię w wyjątkowo perfidny sposób. 

26-letni mężczyzna jednostronnie skserował banknot stuzłotowy 
i przekazał go swojemu 19-letniemu koledze, który miał zakupić piwo.

Na tej wątpliwej jakości „fałszywce” szybko poznała się jednak 
ekspedientka. Sprawcy zostali zatrzymani przez policjantów 
z Jasienicy. Teraz za nielegalny kolportaż fałszywych bankno-
tów obu spragnionym piwa mężczyznom grozi kara do 10 lat 
pozbawienia wolności.

Opracował: P. Filipkowski na podstawie:
http://www.bielsko.slaska.policja.gov.pl/wiadomosci/ 

art3287,placili-falszywka-za-piwo.html

UWAGA REKLAMODAWCY
Ogłoszenia reklamowe na dany miesiąc są przyjmo-
wane 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 podat-
kiem VAT. Z uwzględnieniem, że rozmiar czcionki nie 
może być mniejszy niż 12 pkt. Reklamy przyjmuje  
Janusz Kos w godzinach pracy UG Jaworze.

w dniu  
ŚwiętA niepodległoŚci 

11 liStopAdA 
zapraszamy  mieszkańców  na spotkanie połączone   

ze złożeniem wiązanek kwiatów pod  jaworzańskimi  
pomnikami pamięci.

Spotykamy się  o godzinie 10.00 w parku zdrojowym  
przy  pomniku Marszałka józefa piłsudskiego 

zAprASzAMy
 Wójt i Rada Gminy Jaworze 

wraz z Ośrodkiem Promocji Gminy
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w SportoweJ rywaLizaCJi
mistrzostwa Polski w kick-boxingu

W dniach 17-19 września w Świebodzicach odbyły się Mistrzo-
stwa Polski seniorów w kick-boxingu w formule low-kick. Zawod-
nicy klubu Beskid-Dragon wywalczyli dwa medale złoto i brąz.

Mistrzynią Polski 2010 w kat. 70 kg została po raz drugi z rzędu Mar-
ta Waliczek. Brązowy medal wywalczył Arkadiusz Drohomirecki 
w kat. 57 kg, a trzeba zaznaczyć że jest to debiut naszego zawodnika  
w seniorach, w tym roku jeszcze startował jako junior.

Następne zawody, w których wystartują nasi zawodnicy  
to Mistrzostwa Polski Kick-Light Juniorów i Młodzieżowców, 
które odbędą się w dniach 1-2.10.2010 r. w Kobyłce pod 
Warszawą Po startach seniorów i juniorów przyjdzie też czas 
na starty kadetów, naszych młodszych zawodników. Zawodnicy 
przygotowują się do wyjazdu zagranicznego na International 
Tokol Cup, który odbędzie się w dniach 12-14.11.2010 r. Trzy-
mamy za nich kciuki!

Klub Beskid Dragon

Xiii turniej łuczniczy o Puchar Wójta gminy 
Jaworze

11 września w Jaworzu odbył się XIII Turniej Łuczniczy o Puchar 
Wójta Gminy Jaworze. Oto  główni  zwycięzcy z Jaworza:

 Wśród najmłodszych 3 miejsce zajął Grzegorz Satława (naj-
młodszy z najmłodszych), Szymon Kubala był 4-ty w kategorii 
chłopców starszych, a dziewczyny starsze- Gabriela Mroszczyk 
(1 miejsce) i Zuzanna Grzymek (3 miejsce) nie chciały podzielić 
się podium z przeciwniczkami.

Drużynowo zdobyliśmy 3 miejsce. 18 września w Kołobrzegu 
nosi zawodnicy wystartowali w Turnieju Nadziei Olimpijskich. 
Drużyna:  Szczypka, Grzymek zdobyła 6 miejsce. Indywidualnie 
Aleksander Grzymek zajął 11 miejsce (2 w swoim roczniku).

25-26 września w Ścinawce Średniej odbył się ostatni Puchar 
Polski Juniorów, w którym Natalia Szczypka zajęła 5 miejsce.

A.H.

Brak wiary

Dnia 5 września 2010 o godzinie 19:00 rozegrany został w Ja-
worzu k/Bielska – Białej mecz o Superpuchar Diecezji Bielsko-
Żywieckiej w ramach turnieju Bosko Cup. Drużyny walczące 
o to trofeum:

MB Królowej Różańca Świętego w Trzebini (Mistrz Halowy) – św. 
Andrzeja Ap. w Gilowicach (Mistrz Letni).

To właśnie ten dzień przejdzie do historii Bosko Cup gdyż po raz 
pierwszy rozegrano mecz o to trofeum. Niesprzyjająca aura, która 
towarzyszyła temu spotkaniu, nie przeszkodziła ministrantom z pa-
rafii pw. MB Królowej Różańca Świętego w Trzebini, w odniesieniu 
efektownego zwycięstwa 12 : 4.

Pogoda naszym ministrantom nie sprzyjała od początku, pierw-
sze obfite opady deszczu we wtorek 31 sierpnia uniemożliwiły 
rozegranie meczu o Superpuchar. Niedziela 5 września była dość 

nietypowym dniem, bo w końcu to dzień Pański, a więc pierwsze 
niedzielna Eucharystia, a potem zmagania o Superpuchar. Pogoda 
była nie do przewidzenia. Nad Orlikiem w Jaworzu przechodziły 
opady, a także od czasu do czasu świeciło słońce dając efekt, że 
z boiska wychodziły dwie ogromne tęcze, które miały dodać energii 
i zapału do gry, w końcu walka o taki puchar to już nie przelewki.

W rozmowach z kapitanami obu zespołów przed meczem 
dowiedzieliśmy się, że obie drużyny przyjechały, by wywalczyć 
o cenne trofeum i nie mają zamiaru wracać do domu z pustymi 
rękami, każdy ma nadzieję, że to właśnie jego drużyna odniesie 
zwycięstwo.

Mecz rozgrywany przy sztucznym świetle dodawał dodatko-
wego piłkarskiego smaczku, a sami zawodnicy czuli tym samym 
atmosferę prawdziwego święta. Do przerwy ministranci z Trzebini 
wygrywali 6:2, z czego większość bramek dla zdecydowanie lepiej 
grającego zespołu zdobył Dawid Górka. Na początku gra była 
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wyrównana, lecz później inicjatywę przejęła Trzebinia. Zawodnicy 
zwycięskiego zespołu jak sami przyznają dużo trenowali przed 
dzisiejszym meczem.

Zdaniem sędziów spotkanie było bardzo wyrównane, ale wynik 
mówi sam za siebie, ministranci pokazali dobrego ducha walki, 
i o to chodzi, liczy się zabawa, obie drużyny pokazały prawdziwą 
grę fair-play.

„Czujemy się dumni, że to właśnie my zdobyliśmy ten tytuł” – 
mówią zawodnicy z Trzebini.

„Jest to na pewno sukces, pokazaliśmy, że jesteśmy najlepsi”– 
mówi kapitan zespołu.

Dziwi mimo wszystko postawa „mistrzów lata”, którzy z rzadka 
atakowali bramkę, a jeśli już to czynili, to bez wiary w odniesienie 
jakiegokolwiek sukcesu. Wiara we własne umiejętności to połowa 
sukcesu w sportowej rywalizacji, a jej jak się okazało nie zabrakło 
ministrantom z Trzebini, którzy wykazywali się również stoickim 
spokojem i pomysłowością w konstruowaniu akcji pod bramką 
„rywali”. Wielka liczba wymienionych podań pomagała im w zdo-
bywaniu kolejnych metrów boiska, stwarzając okazję do zagro-
żenia pod gilowicką bramką. Wygrał zespół lepszy! Wykazujący 
większą ochotę do gry, a przede wszystkim mający chyba większe 
doświadczenie, które przyszło im zdobywać, choćby przy okazji 
uczestnictwa w tegorocznych Mistrzostwach Polski ministrantów 
w Elblągu.

Gilowiczanie tłumaczą słabszą grę brakiem swojego najlepszego 
gracza – Piotrka Małysiaka. Faktem jest, że jest to najważniej-

sze ogniwo tego zespołu, o czym przekonał nas mecz finałowy 
23 czerwca! Ale zespół liczy 5 zawodników, jeden zawodnik meczu 
nie wygra. Dziś zabrakło zespołu, zabrakło lidera, który pociągnie 
drużynę i zmotywuje do sportowej walki. Choć był Aleksander Ło-
boda, ale piłkarsko i osobowościowo to nie to samo co Małysiak.

Sezon 2009/2010 dobiegł końca. Przed nami kolejny sezon i ko-
lejne rozgrywki. Mamy nadzieję, że przyniesie on wiele piłkarskich 
niezapomnianych wrażeń.

W naszej diecezji coraz większą renomę zyskuje Turniej Bosko 
Cup. Właśnie na jaworzańskim „Orliku” rozegrano mecz o SUPER-
PUCHAR Diecezji Bielsko – Żywieckiej, który wieńczy sezon 2010. 
Owe trofeum wywalczył zespół z parafii pw. MB Różańca Św. w 
Trzebini zwyciężając 12 : 4 zespół z parafii pw. św. Andrzeja Ap. 
Jak widać organizatorzy nie próżnują, gdyż już rusza sezon 2011! 
Serdecznie wszystkich zapraszamy do wzięcia udziału w rozgryw-
kach nowego sezonu. Znów czeka na uczestników wiele atrakcji 
. Największą zmianą w tym sezonie jest dwudniowe rozgrywanie 
fazy finałowej 19 – 20 luty! Oj będzie się działo! Dlatego nie może 
zabraknąć waszej wspólnoty liturgicznej na tych rozgrywkach. Po-
proście waszych duszpasterzy o pomoc w organizowaniu drużyny, 
spełniając przy tym wszystkie wymagania regulaminu i zagrajcie 
o cenne trofeum, które w edycji halowej daje przepustkę do gry 
na Mistrzostwach Polski.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.boskocup.
brenna.biz.pl

Autor: Ks. MarcinPomper 

K.S. „Czarni” JaWorze – więcej na www.jaworze.pl w zakładce echo Jaworza

taBela WyniKóW KlaSy „a” SenioróW – JeSieŃ 2010

NAZWA KLUBU MECZE PUNKTY ZWYCIĘSTWA REMISY PORAŻKI BRAMKI

STRZELONE STRACONE

1 „ŻAR” 
MIĘDZYBRODZIE 

BIALSKIE

6 13 4 1 1 12 4

2 „SOKÓŁ” 
BUCZKOWICE

5 12 4 0 1 13 6

3 „SOKÓŁ” 
HECZNAROWICE

6 11 3 2 1 9 9

4 „WILAMOWICZANKA” 
WILAMOWICE

5 10 3 1 1 10 4

5 „ZAPORA” 
WAPIENICA

5 10 3 1 1 7 4

6 „SOŁA” KOBIERNICE 5 9 3 0 2 10 5

7 BESTWINKA 5 8 2 2 1 11 8

8 „PRZEŁOM” KANIÓW 6 7 2 1 3 12 16

9 „CZARNI” JAWORZE 6 6 1 3 2 7 8

10 „ORZEŁ” KOZY 6 6 2 0 4 10 16

11 „GROŃ” BUJAKÓW 5 4 1 1 3 5 10

12 „PIONIER” 
PISARZOWICE

5 3 1 0 4 5 9

13 MRKS II 
CZECHOWICE-

DZIEDZICE

6 3 1 0 5 3 16
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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

Jaworze,  u l .  Zdro jowa 78, 1 p iętro

  Paznokcie żelowe na naturalnej płytce  – 50 zł
 Kosmetyka twarzy i ciała
  Manicure, pedicure
  Kolczykowanie
  Opalanie natryskowe
  Makijaż permanentny
  Makijaż ślubny 24 h

www.studiocameleon.pl
tel. 0 607 276 296

ogłaSza naBór 
na zajęcia indywidualne oraz grupowe 

(4-8 osób) dla dzieci, młodzieży i dorosłych

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)

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)

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;  inter-
net: 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.

Kursy tańca
Zapraszamy na zajęcia:
• dzieci
• młodzież
• dorosłych
Tel. 505 537 386, 
      796 295 912
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ii Polsko – Słowacki Przegląd „Kulinarne dziedzictwo” 
– więcej na stronie 7

Koło emerytów i rencistów z Jaworza Koło gospodyń Wiejskich nr 2  
z Jaworza średniego

od lewej: irena mikler – przewodnicząca KgW nr 2 i radna rg Jaworze,  
Krystyna Plaza-Popielas (przewodnicząca Koła emerytów i rencistów),  

danuta Pawlus (zespół regionalny „Jaworze”) 

zespół regionalny Jaworze

Foto: zbigniew Putek


