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Z PRAC RADY GMINY I WÓJTA
INFORMACJE URZĘDU GMINY JAWORZE
V SESJA RADY GMINY JAWORZE – zapowiedź czerwcowej relacji
Informujemy, że V sesja Rady Gminy Jaworze odbyła się 21
kwietnia br. Z przyczyn technicznych relację z tej sesji zamieścimy w czerwcowym wydaniu Echa Jaworza.
Poniżej zamieszczamy jedynie ogólne informacje dotyczące
poruszanych zagadnień i podejmowanych uchwał.
•
zmiany uchwały Nr III/24/10 Rady Gminy Jaworze w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011,
•
zmian w budżecie gminy na rok 2011,
•
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworze
na lata 2011-2022,

•
•
•
•
•

przekazania środków finansowych dla Policji,
ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jaworze,
ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez
przedszkola publiczne, dla których Gmina Jaworze jest organem prowadzącym,
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Jaworze,
wyboru przedstawicieli do rady społecznej Samodzielnego
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu.
Na podstawie inf BIP: Redakcja Echa Jaworza

URZĄD GMINY JAWORZE
43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82 tel.: 33/817 21 95, 817 28 13, 817 25 34, fax.: 817 28 71,
e-mail: sekretariat@jaworze.pl

KOMUNIKAT
Wójt Gminy Jaworze zwraca się z ponownym apelem do
mieszkańców Gminy o korzystanie z pojemników na Pety
oraz szkło zgodnie z ich przeznaczeniem. Szanowni Państwo
ponownie wraca problem nieodpowiedniego korzystania
z punktów przeznaczonej do selektywnej zbiórki odpadów.
Nie traktujmy ich jako miejsca gdzie można wyrzucić wszelkiego rodzaju odpady. Nie róbmy śmietników w naszej miejscowości. Zbliża się okres wakacyjny, jak co roku będą przyjeżdżać do naszej miejscowości turyści, postarajmy się aby
jedynymi ich wspomnieniami były walory krajobrazowej naszej pięknej miejscowości a nie śmieci znajdujące się min.
wokół punktów zbiórek do selektywnej zbiórki odpadów.
Nieodpowiedzialny sposób postępowania z ww. odpadami
spowoduje, że punkty
te zostaną zlikwidowane i znów powróci problem z tego rodzaju odpadami.
Od każdego z nas zależy jak będzie wyglądać nasza mała
ojczyzna, kluczową kwestią jest odpowiedzialność, bądźmy
odpowiedzialni!!!, odpowiedzialnie gospodarujmy odpadami
i pozbywajmy się ich w sposób prawidłowy, bezpieczny dla
środowiska naturalnego.
Aktualny wykaz miejsc na terenie gminy Jaworze, gdzie znajdują się pojemniki na puste butelki plastikowe (typu PET) oraz opakowania szklane:
1. skrzyżowanie ul. Cisowej z ul. Myśliwską (Jaworze Nałęże),
2. ul. Turystyczna na ostatnim przystanku autobusowym,

3. parking na przeciwko Skansenu przy ul. Cyprysowej,
4. parking przy ul. Leczniczej,
5. na skrzyżowaniu ul. Wapienickiej z ul. Zdrojową (centrum),
6. ul. Wapienicka koło Gimnazjum,
7. plac koło mostku przy ul. Cisowej w kierunku Jasienicy.
Ponadto przypominam że:
Do pojemnika o kolorze żółtym, służącego do selektywnej zbiórki odpadów należy wrzucać:
•
tylko i wyłącznie puste butelki plastikowe po różnych napojach (np. typu PET).
Do pojemnika ani obok jego nie wolno wrzucać:
•
opakowań po medykamentach, tworzyw piankowych, styropianu, produktów z tworzywa sztucznego typu: zabawki,
szczoteczki do zębów, opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych, sprzętu AGD,
oraz żadnych innych odpadów.
Do pojemników (kolor zielony) wrzucamy:
•
szklane butelki, inne opakowania ze szkła.
Do pojemników (kolor zielony) nie wolno wrzucać:
•
zakrętek, kapsli, korków, porcelany, szkła okiennego, luster
i szkła zbrojonego, świetlówek, żarówek, innych źródeł światła, szkła łączonego z innymi materiałami,
				

Wójt Gminy Jaworze
Zdzisław Bylok

KOMUNIKAT dot. Programu oczyszczania kraju z azbestu
W związku z udziałem Gminy Jaworze w Konkursie na realizacje w 2011 roku zadań wynikających z „Programu oczyszczania
kraju z azbestu na lata 2009-2032” i otrzymaniem dofinansowania na realizacje zadania pn. „Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jaworze”, Wójt
Gminy Jaworze informuje, że w dniach od 15 maja 2011 r. do 30
czerwca 2011 r. zostanie przeprowadzona na terenie Gminy inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Osobą przeprowa-

dzającą inwentaryzację będzie pracownik firmy EKO – TEAM KONSULTING z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Goleszowska 16/125.
W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą
do wszystkich mieszkańców Jaworza (GMINY JAWORZE)
o umożliwienie wejścia na posesje oraz udzielenie osobie
przeprowadzającej inwentaryzacje wszelkich informacji dotyczących wyrobów zawierających azbest znajdujących się
na danej posesji.
Wójt Gminy Jaworze Zdzisław Bylok
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OGŁOSZENIE
W związku z niekorzystnymi okolicznościami, które
zaistniały w czasie ostatniej zbiórki makulatury,
czyli deszczową aurą oraz zmianą miejsca zbiórki
wynikłą z przyczyn technicznych,
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu
biorąc pod uwagę sugestie mieszkańców,
ponownie organizuje

ZBIÓRKĘ MAKULATURY

2011 ROK

W dniu 16. 06. 2011 r. (czwartek),
w godzinach 7.00 - 19.00
będzie ustawiony specjalny kontener na parkingu
w centrum Jaworza przy ul. Zdrojowej (pod Ośrodkiem Zdrowia)
Uprzejmie prosimy o oddawanie segregowanej makulatury
- gazety, książki i tektury bez folii i innych tworzyw sztucznych
(z wyłączeniem kartonów po sokach i mleku!)
Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w zbiórce
i z góry dziękujemy wszystkim, którzy
zechcą przyłączyć się do tej akcji.

BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO W JAWORZU
Przedmiotem projektu pn. „Budowa kompleksu sportowego
w Jaworzu” zlokalizowanego w rejonie ulicy Koralowej w Jaworzu jest budowa ogólnodostępnej otwartej infrastruktury sportowej
obejmującej trzy obiekty sportowe – boisko do piłki nożnej, kort
tenisowy oraz boisko do piłki siatkowej wraz z trybunami. Ta
realizowana od blisko roku gminna inwestycja przyczyni się w
rezultacie do poprawy stanu zdrowia mieszkańców gminy oraz
regionu, na co wpływ będzie mieć głównie zwiększona aktywność fizyczna mieszkańców sprzyjająca w dalszej kolejności poprawie ich zdrowia. Jest to szczególnie istotne w naszej gminie,
gdzie nie było dotąd w zasadzie możliwości aktywnego spędzania
czasu wolnego. Tym samym na terenie oddziaływania inwestycji
z uwagi na brak w bliskim otoczeniu ogólnodostępnych obiektów
infrastruktury sportowej i rekreacyjnej istniało niezwykle duże zapotrzebowanie lokalnej społeczności
na realizację tego typu inwestycji.
Na obszarze gminy Jaworze zidentyfikowano następujące problemy, które realizacja projektu ma
rozwiązać:

•

•

•

niewykorzystany potencjał sportowców i działaczy wielu klubów
sportowych działających na obszarze gminy,
brak możliwości rozwoju zawodników klasy regionalnej, ponadregionalnej, a nawet ogólnopolskiej,
wynikający z braku odpowiedniej
infrastruktury sportowej,
mała aktywność mieszkańców
gminy w czynnym uczestnictwie

•
•

w sporcie i rekreacji ruchowej z uwagi na brak odpowiednich
warunków,
pogarszający się stan zdrowia dzieci i młodzieży, w tym duży
udział dzieci z wadami postawy w ogólnej liczbie dzieci i młodzieży szkolnej,
brak dostępu do pełnowymiarowych obiektów sportowych na terenie Gminy, spełniających odpowiednie normy i standardy - nieodpowiedni do współczesnych wymagań standard infrastruktury

•
•

społecznej (tak jakościowy, jak i ilościowy),

brak możliwości rozwoju dzieci i młodzieży oraz seniorów w dyscyplinach sportowych wymagających odpowiedniego zaplecza,
niewystarczające warunki do prowadzenie zajęć edukacyjnych
(w tym pozalekcyjnych) z zakresu
sportu i rekreacji oraz kultury dla
dzieci i młodzieży,

• problemy zdrowotne dzieci i mło-

dzieży oraz zagrożenie patologiami społecznymi,

• marginalizacja regionu w zakresie

rozwoju kultury, sportu i rekreacji
oraz niewielkie zainteresowanie
ze strony turystów,

• niski poziom wykorzystania infra-

struktury sportowej przez kluby
i sekcje sportowe,

• niepełne

wykorzystanie potencjału społecznego gminy oraz
regionu,

• niedostateczny

poziom atrakcyjności inwestycyjnej gminy i regionu wywołany niedorozwojem funkcji społecznych.
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Wskaźnik rezultatu dla projektu „Budowa kompleksu sportoWymienione powyżej problemy jednoznacznie świadczą o kowego w Jaworzu” zdefiniowano jako:
nieczności realizacji inwestycji polegającej na budowie pełnowy• Liczba osób korzystających z otwartych obiektów sportowych miarowego kompleksu sportowego na terenie Gminy Jaworze.
5 222 osoby.
Kompleks sportowy zlokalizowany będzie przy ulicy Koralowej
• Liczba zorganizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych i wykorzystywany będzie przez wszystkich mieszkańców Gmi22 szt.
ny Jaworze na zasadach ogólnodostępności i nieodpłatnego ko• Liczba osób niepełnosprawnych korzystających z otwartych
rzystania.
obiektów sportowych po zrealizowaniu projektu – 524 osoby.
Celem ogólnym projektu, zgodnym z celem Priorytetu IX oraz
Struktura finansowania inwestycji przedstawia się w naDziałania 9.3. RPO WSL jest poprawa stanu zdrowia mieszkaństępujący sposób:
ców regionu i gminy Jaworze stymulowana poprzez poprawę
•
wkład własny (15%) 188 615,99 zł
warunków aktywnego spędzania czasu wolnego. Celem bezpo•
środki EFRR (85%) 1 068 823,92 zł
średnim projektu pod tytułem „Budowa kompleksu sportowego
w Jaworzu” jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców regionu i gminy Jaworze wyrównanie szans
Lp.
Dane techniczne
Nazwa elementu
w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez
• Poziom terenu 393,50 m n. p. m.
stworzenie nowego obiektu o charakterze spor• Wymiary 126,00 x 70,00 = 8820 m²
1
Boisko do piłki nożnej
towym i rekreacyjnym, dostępnym dla wszyst• Pole gry 110,00 x 64,00 = 7040 m²
kich mieszkańców regionu i gminy.
Wskaźnik produktu dla inwestycji określo• Poziom terenu 393,0 m n. p. m.
no jako:
• Wymiary 17,97x33,79 = 607,21m²
2
Kort do tenisa ziemnego

•
•

•
•

Liczba wybudowanych otwartych obiektów
sportowych – 1 szt.

Powierzchnia wybudowanych otwartych
obiektów sportowych – 9 847,21 m2 Liczba
wybudowanych obiektów infrastruktury towarzyszącej przy otwartym obiekcie sportowym – 1 szt.

3

Boisko do siatkówki

Ogółem powierzchnia boisk:

•

Pole gry 10,97x23,77 = 260,76 m²

•
•
•

Poziom terenu 393,0 m n. p. m.
Wymiary 28,00 x 15,00= 420,00 m²
Pole gry 9,00 x 18,00 = 162,00 m²

9 847,21 m²
•

Powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury towarzyszącej przy otwartym obiekcie sportowym – 311 m2.

4

Trybuny

Liczba obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach
realizacji projektu – 1 szt.

5

Piłkochwyty

6

Ogrodzenie

•

Powierzchnia trybun 3-rzędowych
(wraz z dojściami i schodami) - 182m²
Powierzchnia trybun 2-rzędowych
(wraz z komunikacją) 129m²
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2.

3.

•
•

wydatki niekwalifikowane 67 253,48 zł
RAZEM 1 324 693,39 zł
Do głównych korzyści w związku z realizacją niniejszej inwestycji należą m.in.:
• popularyzacja dyscyplin sportowych – moda na sport;
• kształtowanie nawyków kultury fizycznej i zdrowotnej;
• poprawa sprawności fizycznej dzieci i młodzieży;
• promocja sportowo-rekreacyjnych zajęć pozalekcyjnych;
• możliwość aktywnego spędzania czasu przez cały rok(również zimą);
• poprawa stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej mieszkańców;
• wyrównanie szans w dostępie do pozaszkolnej i ogólnodostępnej infrastruktury sportowej na obszarach wiejskich;
• zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w szkolnym systemie;
• współzawodnictwa sportowego;
• zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa podczas zajęć sportowych;
• wzrost uczestnictwa w różnych formach aktywności ruchowej;
• równy i nieutrudniony dostęp do obiektu dla amatorskich oraz
nieamatorskich klubów sportowych;
• wyrównywanie różnic w rozwoju fizycznym dzieci
i młodzieży o różnym statusie społecznym, pochodzących z
terenów wiejskich oraz uczniów niepełnosprawnych;
• wspieranie postaw promujących aktywność ludności
w sferze sportu;
• wspieranie inicjatyw upowszechniania aktywności
fizycznej i rekreacji wśród osób niepełnosprawnych;
• zagospodarowanie gminy, regionu oraz województwa w infrastrukturę sportu i rekreacji umożliwiającą upowszechnianie
kultury fizycznej, osiąganie sukcesów sportowych oraz prozdrowotną rekreację;
• rozwój infrastruktury krzewienia kultury fizycznej i sportu wśród
dzieci i młodzieży;
• rozwój infrastruktury sportowej ogólnodostępnej.

2011 ROK

w najbliższej okolicy podobne obiekty nie występują – Gmina Jaworze jako jedyna w powiecie bielskim nie posiadała
dotąd ogólnodostępnej infrastruktury sportowej.
Ogólnodostępność nowo wybudowanego obiektu otwartej infrastruktury sportowej, który będzie
w pełni osiągalny i otwarty dla mieszkańców Gminy Jaworze i najbliższych okolic – będzie wykorzystywany również
przez kluby sportowe, stowarzyszenia i inne organizacje
sportowe i rekreacyjne z tym, że zasadą będzie, iż pierwszeństwo wykorzystania obiektu będą mieć mieszkańcy
gminy oraz amatorskie organizacje i stowarzyszenia.
Promocję aktywnych form spędzania czasu z wykorzystaniem kompleksu sportowego (boisk oraz kortu) poprzez
organizację imprez sportowych i rekreacyjnych oraz organizowanie zajęć i sekcji sportowych – formą zapewniającą
odpowiedni poziom imprez i wydarzeń będzie m.in. wyposażenie kompleksu w trybuny dla widzów.

PROJEKT PN. „BUDOWA KOMPLEKSU SPORTOWEGO
W JAWORZU” WSPÓŁFINANSOWANY JEST PRZEZ
UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013

Mając na uwadze wnioski z niniejszego Studium, można
bez obaw udowodnić, że realizacja przedmiotowego projektu zapewni:
1. Spełnienie potrzeb mieszkańców Gminy Jaworze w zakresie infrastruktury sportowej, które wynikają z faktu, że

Wyniki wyborów do Izb Rolniczych
Dnia 3 kwietnia br. odbyły się ogólnokrajowe wybory do Izb Rolniczych. W gminie Jaworze delegatem do Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej wybrany został Pan Jan Stekla. Będzie on
reprezentował interesy rolników z terenu gminy Jaworze, zrzeszonych w Śląskiej Izbie Rolniczej.

Liczba członków Śląskiej Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania w okręgu wyniosła – 224
•
Liczba osób, którym wydano karty do głosowania – 22
•
Oddano głosów – 22
•
Głosów nieważnych oddano – 1
•
Głosów ważnych oddano – 21
Nowo wybranemu przedstawicielowi składamy serdeczne
gratulacje i życzymy owocnej pracy w Radzie Powiatowej ŚIR.
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

„Program aktywnej integracji w gminie Jaworze”
Komisja Rekrutacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu w marcu br. dokonała wyboru uczestników programu
na 2011r. Spośród 13 osób, które wyraziły chęć udziału w projekcie, 10 zostało zakwalifikowanych do udziału, 2 osoby pozostają na
liście rezerwowej, a jedna osoba nie została zakwalifikowana. Dokonano także niezbędnych uzgodnień z Powiatowym Urzędem Pracy w Bielsku-Białej w zakresie skierowania osób bezrobotnych.
Zostały także zawarte kontrakty socjalne z uczestnikami ustalające zasady współpracy dotyczącej aktywizacji zawodowej i społecznej.
Na chwilę obecną została także wyłoniona firma do realizacji szkoleń „miękkich”.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Stop przemocy domowej
Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wprowadziła nowe rozwiązanie służące niwelowaniu tego zjawiska, czyli utworzenie
w każdej gminie zespołu interdyscyplinarnego złożonego z przedstawicieli różnych
instytucji i organizacji zajmujących się problemem przemocy domowej. 30 grudnia
Rada Gminy Jaworze podjęła uchwałę Nr III/27/10 regulującą tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Jaworzu
oraz warunki jego funkcjonowania.
Zespół realizować będzie zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy, między innymi diagnozować
problem, podejmować działania profilaktyczne i interwencyjne w środowisku oraz
rozpowszechniać informacje o możliwościach udzielenia pomocy osobom i rodzinom w środowisku lokalnym i inicjować działania w stosunku do sprawców.
18 marca Zdzisław Bylok Wójt Gminy Jaworze podpisał porozumienia z instytucjami, których przedstawiciele wejdą w skład zespołu gminnego. Policję reprezentował Komendant Miejski Policji inspektor Ireneusz Szwarga, Samodzielny Gminny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Jaworzu – jego Kierownik Katarzyna Dzięcioł, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu - jego Kierownik Dorota Sacher-Wejster,
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworzu – jej Przewodniczący Waldemar Saltarius, oświatę - Dyrektor Szkoły Podstawowej Ewa Cholewik i Dyrektor Gimnazjum Barbara Szermańska.
W najbliższym czasie zostanie podpisane porozumienie z Prokuraturą Rejonową
w Bielsku-Białej określające zasady udziału Prokuratora w pracach Zespołu. Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Jaworzu rozpocznie swoją działalność w kwietniu 2011 roku.
Informacja i Foto: GOPS

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Starsze pokolenie jaworzan doskonale zna tradycyjny strój cieszyński, wszystkie jego elementy, detale, kolorystykę uzależnioną od okazji na jaką był ubierany, lecz czy kolejne pokolenia są
w stanie odtworzyć kompletny tradycyjny strój zarówno kobiecy
jak i męski? Może warto dopytać tych którzy pamiętają i utrwalić
wzory dla następnych pokoleń.
Wakacje za pasem, więc i wolnego czasu będzie trochę więcej.
Idąc za tą myślą;

Gminna Biblioteka Publiczna
w Jaworzu ogłasza konkurs
plastyczny pt.:
„Tradycyjny strój regionalny
Śląska Cieszyńskiego”

którego celem jest kultywowanie
i podtrzymywanie tradycji regionalnej
Prosimy o prace plastyczne wykonane dowolną techniką
i z użyciem dowolnych materiałów, mogą być rysunki, wycinanki, kolaże, oraz wszelkiego rodzaju wyroby rękodzielnicze
z wykorzystaniem tektury, tkanin,włóczek itp.

Format jest dowolny, a jedyna obowiązująca zasada jest taka,
że praca ma przedstawiać kompletny strój regionalny damski lub męski.
Oceniana będzie wierność szczegółów, estetyka oraz pomysłowość wykonania.
Gotowe prace należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu , ul. Zdrojowa 82, do dnia 30.07. 2011 r.
Prace należy opatrzyć następującymi danymi: imię i nazwisko
wykonawcy, wiek lub jedna z konkursowych kategorii, ewentualnie adres zamieszkania, koniecznie numer telefonu kontaktowego. Opis powinien być czytelny, oraz trwale dołączony do pracy.
Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych;
•
Kategoria I - dzieci, uczniowie szkoły podstawowej
•
Kategoria II - uczniowie gimnazjum i młodzież do 18 roku
życia
•
Kategoria III - dorośli
Przewidziano atrakcyjne nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych w każdej kategorii, oraz wystawę pokonkursową.
Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.
Szczegółowe informacje i regulamin dostępne w GBP.
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Odpowiedzi na pytania z quizu nr 2
1. Jaworze uzyskało prawa uzdrowiska w 1862 roku.
2. Maria Dąbrowska - „Noce i dnie”.
3. Cieszyński rynek zdobi figura św. Florian.
Zwycięzcą quizu nr 2 została pani Małgorzata Michalska, która
już odebrała w bibliotece swoją nagrodę książkową. Gratulujemy
QUIZ SPECJALNY - dla dzieci
Z okazji zbliżającego sie Dnia Dziecka przygotowaliśmy specjalną edycję quizu dla naszych najmłodszych czytających mieszkańców. Trzy proste pytania związane z książkami i bohaterami dziecięcych lektur.
1. Wymień trzech bohaterów książkowych, którzy mieszkają
w Stumilowym Lesie.

Spotkanie autorskie

Ostatniego dnia marca naszą bibliotekę odwiedziła autorka
książek dziecięcych Pani Renata Piątkowska. Pisarka pochodząca z Bielska-Białej ma na swoim koncie już 18 tytułów książek opublikowanych w szerokim nakładzie, oraz kilka nagród za
swoją twórczość. Świat dziecięcych przygód, rozterek i pytań
jest jej bardzo bliski, czemu daje wyraz w swoich opowieściach.
Jej książki pełne są fantazji, przygód, treści edukacyjnych oraz
dobrego humoru. Autorka mawia że: „Dzieci najbardziej na
świecie lubią się śmiać", więc
ona stara się dawać dzieciom powody do uśmiechu.
Pani Renata jest osobą niezwykle zajmującą, potrafi opowiadać z taką pasją, że udało
jej się przykuć uwagę dzieciaków przez blisko godzinę. Dzieci miały niecodzienną okazję
spotkać się z pisarką, porozmawiać, zadać nurtujące je pytania, a co najważniejsze zdo-
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2. Rodzeństwo Lisa , Lasse i Bosse to jedni z bohaterów książki Astrid Lindgren - podaj jej tytuł.
3. Jakiego „żelaznego potwora” chciał wziąć na rogi Koziołek
Matołek?
Prosimy rodziców i dziadków o pomoc dzieciom w dostarczeniu
prawidłowych odpowiedzi do Biblioteki, można przesyłać mailem
na adres: biblioteka-jaworze@wp.pl, bądź przynieść osobiście
w kopercie z podanym nazwiskiem, wiekiem dziecka i numerem telefonu kontaktowego. Na odpowiedzi czekamy do dnia
30.05. 2011 r. Wśród uczestników rozlosowane zostaną nagrody
w postaci audiobooków i książek. Wręczenie nagród odbędzie się
w czwartek 02. 06. 2011 r. o czym laureaci zostaną powiadomieni
indywidualnie.

być dedykację z autografem. Biblioteka dokupiła dostępne pozycje książkowe Renaty Piątkowskiej , tak więc większość tytułów
można wypożyczać - a naprawdę warto, szczególnie 'Opowiadania dla przedszkolaka", czy "Opowiadania z piaskownicy" dla najmłodszych. Nieco starszym dzieciom proponujemy "Z przysłowiami za pan brat", lub pełen humoru "przewodnik" po zwyczajach "Gdyby jajko mogło mówić". Są to bardzo wartościowe książki, które szczerze polecamy.

Audiobooki
Chcemy poinformować wszystkich zainteresowanych o wprowadzeniu nowej oferty do usług bibliotecznych. Od kwietnia dostępne są do wypożyczenia książki mówione na płytach CD. Obecnie oferta obejmuje kilkadziesiąt tytułów klasycznej
literatury pięknej oraz lektur szkolnych. Audiobooki w zależności od objętości nagrania można wypożyczyć na okres od 3 do
14 dni. Kolekcja książek mówionych będzie w miarę możliwości poszerzana, mamy również zamiar gromadzić zbiór filmów
na DVD z ekranizacjami powieści oraz bajki dla dzieci.

DWIE DEKADY PO PRL-u
UWAGA!!! W tytule do konkursu na str 23 Echa Jaworza/
kwiecień 2011 nr 227 wkradł się chochlik. Prawidłowy tytuł
konkursu brzmi „Dwie dekady po PRL-u”. Treść ogłoszenia
konkursowego pozostaje bez zmian. Również w samym tekście tytuł konkursu nie zawiera błędu.
Redakcja Echa Jaworza
Od Redakcji Echa Jaworza: na nasz adres wpłynęło zaproszenia do udziału w niniejszym konkursie. Uważamy, że formuła
jest ciekawa, gdyż została skierowana nie tylko do sympatyków
lewicy, ale także tych , którzy mają odmienne poglądy. Stąd też
postanowiliśmy konkurs ten poprzez Echo Jaworza rozpropagować wśród Mieszkańców Jaworza.
„Dwie dekady po PRL-u”
Regulamin konkursu
Prof. Adam Gierek – poseł do Parlamentu Europejskiego
Biblioteka Śląska w Katowicach oraz Śląski Oddział Terenowy
Stowarzyszenia Pokolenia ogłaszają konkurs na wspomnienia pod

hasłem „Dwie dekady po PRL-u”, nawiązujący do przeprowadzonego konkursu „Moja młodość w PRL-u”.
1. Celem konkursu jest zgromadzenie autentycznych świadectw
o ponad dwudziestu latach, które minęły od 1989 roku, ukazujących blaski i cienie tego okresu, dokumentujących zarówno wielkie wydarzenia, jak również osobiste przeżycia piszących. Były
to lata, które przyniosły wielkie zmiany Polsce i jej obywatelom.
2. Prace konkursowe można nadsyłać do końca sierpnia 2011
roku, pocztą, drogą elektroniczną lub dostarczać osobiście do
Biura Poselskiego w Dąbrowie Górniczej.
Biuro Posła do PE prof. Adama Gierka
Pałac Kultury Zagłębia, pl. Wolności 1, pokój 118
41-300 Dąbrowa Górnicza, tel. 32 266 00 52
e-mail: gierek@interia.eu
3. Do pracy konkursowej należy dołączyć dane autora: imię i nazwisko, adres, numer telefonu kontaktowego, zgodę na gromadzenie i przetwarzanie tychże danych do celów związanych z
konkursem.
4. Najlepiej, gdyby wspomnienia były pisane na komputerze lub
na maszynie. Do oceny dopuszczone będą także rękopisy, ale
pod warunkiem, że zostaną sporządzone wyraźnym pismem,
łatwym do odczytania.
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5. Do oceny zostaną dopuszczone prace dotychczas niepublikowane o maksymalnej objętości 50 stron znormalizowanego maszynopisu.
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca 2011 roku. Lista nagrodzonych zostanie ogłoszona do końca stycznia 2012 roku.
Komisja konkursowa oceni nadesłane prace, biorąc pod uwagę autentyzm opisanych spraw oraz osobiste refleksje autora.
7. W skład komisji konkursowej wejdą: prof. Adam Gierek – przewodniczący, prof. Jan Malicki, Jan Wójtowicz (Stowarzyszenie
Pokolenia), prof. Jacek Wódz, prof. Zygmunt Woźniczka, Ireneusz
Łęczek (sekretarz komisji).
8. Decyzje komisji konkursowej podejmowane będą większością
głosów. W przypadku równej liczby głosów, dodatkowym gło-
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sem dysponuje przewodniczący komisji. Decyzje komisji są
ostateczne.
9. Autorzy trzech najwyżej ocenionych prac zostaną w nagrodę
zaproszeni przez posła na wycieczkę do Parlamentu Europejskiego, wraz z osobą towarzyszącą.
10.Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac. Zostaną one włączone do zbiorów Biblioteki Śląskiej.11.Organizatorzy zakładają możliwość wydania drukiem wyboru
nadesłanych prac. W związku z tym nadesłanie pracy na konkurs oznacza wyrażenie zgody przez autora na jej nieodpłatną
publikację we wspomnianym wydawnictwie.
Patronat medialny – TVP Katowice

OŚRODEK PROMOCJI GMINY JAWORZE
Miłośnicy sztuki jednoczą się
Razem raźniej, wspólnie można więcej? Pewnie te i inne ideały
przyświecały tym, którzy stwierdzili, że można i da się zjednoczyć
artystów - miłośników szeroko rozumianej sztuki - od plastyków, poprzez rzeźbiarzy, poetów, fotografików, aż po twórców wykonujących biżuterie, ozdoby ze szkła, wyroby sztuki użytkowej, hafciarzy,
koronczarki itd.
Plany powołania organizacji zrzeszającej rodzimych artystów,
przybrały formę realnych działań w 2010 roku. W końcu udało się –
i w dniu 24 marca 2011 roku w bielskim sądzie zarejestrowane zostało
Stowarzyszenie Miłośników Sztuki w Jaworzu. Założycielami stowarzyszenia i zarazem członkami zarządu są: Krzysztof Labza (przewodniczący), Dorota Gogler (I wiceprzewodnicząca) i Wioleta Kuś
(II wiceprzewodnicząca) oraz Barbara Galocz-Siwiecka (sekretarz).
Organizacja może prowadzić działalność gospodarczą. Celem
działania stowarzyszenia są twórcze tradycje kultury ludowej we
wszystkich dziedzinach i rodzajach sztuki, popularyzacja najbardziej
wartościowych i nie tylko przejawów twórczości artystycznej, rozbudzanie i popieranie inicjatyw sprzyjających rozwojowi kultury, promocja i działania na rzecz pełnej integracji w ramach Unii Europejskiej.
Stowarzyszenie swe cele będzie realizować poprzez:
• inspirowanie współczesnej twórczości ludowej wychodzącej
z tradycji i dorobku kultury polskiej, dbałość o wartości artystyczne tejże twórczości i zabezpieczenie jej kontynuacji poprzez szkolenia , kursy , warsztaty, wykłady, odczyty itd.,
• prezentacja twórców oraz ich twórczości poprzez prezentacje,
pokazy, kiermasze, spotkania i inne formy współdziałania z instytucjami zajmującymi się ochroną i upowszechnianiem sztuki w kraju i za granicą,

•

czynienie starań o wydawnictwa i publikacje dorobku twórczości ludowej i historycznej,
• działanie na rzecz osób niepełnosprawnych w szczególności poprzez tworzenie i realizację programów mających na celu prowadzenie zajęć terapii zajęciowej, autoterapii, warsztatów terapii zajęciowej,
• współdziałanie w tworzeniu i realizacji programów aktywnej walki
z bezrobociem , realizowanie programów szkoleniowych.
W tej chwili zajmujemy się pozyskiwaniem funduszy na rozpoczęcie kursów i warsztatów. Stowarzyszenie podjęło współpracę ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska z Bielska-Białej, które z wielką aprobatą podeszło do jednego z pomysłów Stowarzyszenia Miłośników Sztuki. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie w przyszłym roku w wakacje będziemy mieli wielka niespodziankę dla mieszkańców Jaworza w postaci imprezy kulturalnej trwającej kilka dni.
Celem tej imprezy jest nie tylko popularyzacja sztuki i pokazanie
jaworzanom, że wśród mieszkańców działają artyści różnych specjalności. To będzie także promocja Jaworza w skali powiatu.
Dokładny termin tego plenerowego wydarzenia zostanie podany
gdy poczynione zostaną wszystkie uzgodnienia zarówno z artystami jak i LGD „Ziemia Bielska”.
Osoby, które chciałyby uzyskać więcej informacji na temat stowarzyszenia mogą kontaktować się z Dorotą Gogler, Wioletą Kuś i
Krzysztofem Labzą, a miejscem kontaktu pozostaje Galeria na Zdrojowej w godzinach jej otwarcia.
Informacja Stowarzyszenia Miłośników Sztuki

„V Międzynarodowy Rajd Samochodowy” – 12. 06 - 13. 06. 2011
Szanowni Państwo!
Ośrodek promocji Gminy Jaworze serdecznie zaprasza do
udziału w imprezie, która uzyskała uznanie uczestników, środowiska a mianowicie
„V Międzynarodowego Rajdu Samochodowego”
mającego formę rekreacyjną – nie sportową. Polegającą na fakcie przejechania wyznaczonej trasy i zdobycia
etapowych punktów w konkurencjach rekreacyjno-sportowych mających na celu wyłonienie „Załogi Roku
2011”. Tym razem trasa Rajdu nie przekracza granicy Państwa, w ten sposób chcemy przybliżyć uczestnikom Rajdu region Jury Krakowsko-Częstochowskiej.
Rajd Samochodowy to impreza II etapowa.
I Etap rozpocznie się 12. 06. 2011 – start na Jurę pod
Częstochowę w trakcie przejazdu zaplanowano zwie-

dzanie wielu ciekawych miejsc mające na celu przybliżenie przepięknego krajobrazu uczestnikom rajdu. Na półmetku zorganizowane zostaną konkurencje sportowo-rekreacyjne w celu zdobycia punktów poprzez poszczególne załogi. Następnie
zostanie zorganizowany posiłek
i nocleg na bazie campingowej ośrodka harcerskiego w miejscowości Konopiska.
II Etap rozpocznie się w dniu 13. 06. 2011 – załogi
wyruszą na metę rajdu znajdującą się w Jaworzu na
terenie Ośrodka Rehabilitacji „Villa Barbara” gdzie
zorganizowany zostanie „Piknik na Powitanie Wakacji”
na mecie zostaną przeprowadzone konkurencję sportowe w celu podreperowania dorobku punktowego.
Następnie zostanie przeprowadzone podliczenie punktacji i oficjalne wręczenie nagród, pucharów, dyplomów
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dla członków poszczególnych załóg. Podczas pikniku zapewniony
będzie skromny poczęstunek i program artystyczny.
Wpisowe w tym roku wyniesie 100zł/osobę w ramach wpisowego gwarantujemy obsługę logistyczną, nocleg z wyżywieniem
(obiad, kolacja, śniadanie, poczęstunek na mecie rajdu) oraz liczne atrakcję i nagrody.
Zapisy prowadzimy do dnia 31.05.2011 roku – w celu rejestracji
należy pobrać formularz zgłoszenia znajdujący się na stronie internetowej www.opgj.pl i przesłać go drogą elektroniczną na ad-
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res mailowy biuro@opgj.pl bądź też dostarczyć go osobiście lub
listownie do biura OPG Jaworze znajdującego się w Jaworzu przy
ul. Zdrojowej 111 (biura nad „Galerią na Zdrojowej).
Szczegółowe informację można uzyskać od poniedziałku do
piątku w godzinach od 7:00-15:00 pod nr tel. 694-601-544 lub
(33) 488-31-16.
Liczba miejsc ograniczona – liczy się kolejność zgłoszeń!
Zapraszamy!

Z wizytą w Galerii na Zdrojowej
Miesiąc kwiecień w Galerii na Zdrojowej to czas wystaw, od
tych jeszcze świątecznych akcentów , poprzez biżuterie, haft,
decupage po różnorakie pamiątki z Jaworza . To także stała ekspozycja obrazów rodzimych artystów. Chociaż stale też pojawiają się tutaj nowe obrazy, a inne trafiają do klientów. Bo pamiętajmy, że w Galerii na Zdrojowej działającej pod patronatem Ośrodka Promocji Gminy, można nie tylko podziwiać dzieła sztuki, ale
i je kupić, wypić smaczną kawę, zjeść lody czy w końcu wypożyczyć rower i udać się na wycieczkę.
Od połowy kwietnia swoje obrazy eksponowała pochodząca
z Republiki Czeskiej artystka Olga Marie Fidzińska.
Obrazy niebanalne wymagające zastanowienia i skupienia. Zapewne każdy z odwiedzających tę wystawę mógł dostrzec w tych
obrazach inny ukryty przekaz jakim chciała się podzielić artystka.
Kolejne pierwsze dni maja to także akcent czeski w ramach
Jaworzańskiej Majówki i wystawa materiałów informacyjnych – turystycznych gmin zaolziańskich (Republika Czeska).
P. Filipkowski

Wystawa turystycznych walorów gmin czeskich - Zaolzie.

NOWE BRZMIENIE „GLORIETY”
„Gama w tonacji LG-Dur, czyli muzyczne oblicza Ziemi Bielskiej”- to bynajmniej nie tytuł utworu, ale projektu unijnego, dzięki któremu można było zakupić nowe instrumenty. Tuba, tenor,
saksofon barytonowy, saksofon altowy oraz po 2 sztuki klarnetów
i puzonów tenorowych wzbogaciły instrumentarium jaworzańskiej
Orkiestry Dętej „Glorieta”. W drugim dniu Majówki można było
zobaczyć, a nade wszystko usłyszeć grające piękności podczas
mini koncertu inauguracyjnego p.t. „Gama w tonacji LG-Dur”. Do
owego muzycznego przedsięwzięcia „Glorieta” od stycznia przy-

Ośrodek Promocji Gminy i Galeria na Zdrojowej zapraszają na dzień 28 maja na godzinę 16.00 do Galerii na spotkanie z dyplomowanym masażystą i bioenergoterapeutą
Piotrem Sikorskim. Podczas spotkania prelegent będzie mówił
o bioenergoterapii we współczesnym świecie, faktach i mitach jakie narosły wobec tej dziedziny leczenia różnych
schorzeń.

gotowała się starannie, opracowując nowy repertuar - 8 różnych
utworów związanych z gminami należącymi do obszarów Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Bielska”. Zatem muzyką malowane
są: Bestwina, Wilkowice, Jasienica, Czechowice-Dziedzice, Porąbka, Kozy, Wilamowice i oczywiście Jaworze.
Realizacja przedsięwzięcia była możliwa dzięki funduszom
z Unii Europejskiej - małe projekty w ramach działania 413, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego Programem Rozwoju
i Odnowy Wsi na lata 2007-2010, za pośrednictwem Lokalnej
Grupy Działania „Ziemia Bielska”.
Pierwotnie planowane koszty przedsięwzięcia to 35.030,49 zł,
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zaś Ośrodkowi Promocji Gminy Jaworze udało się pozyskać na ten
cel 70%, to znaczy 24.521,34 zł. Z uwagi na oszczędności podczas
realizacji wartość projektu ulegnie pomniejszeniu, co proporcjonalnie pomniejszy wartość refundacji. W chwili obecnej do rozliczenia OPGJ przedstawi wartość 30.659,19 zł, a więc zwrot ze środków UE wyniesie ok. 21.461,43 zł. Natomiast dodatkowym kosztem jest wartość podatku Vat z instrumentów, które we wniosku
o dofinansowanie można było ująć w wartości netto.
Na koniec słów kilka o instrumentach.
Tuba daje szerokie brzmienie dolnych rejestrów orkiestry,
tenor- najlżejsze zadęcie i łatwość w wydobywaniu dźwięku.
Charakteryzuje go ciepłe brzmienie i komfort grania. Saksofon
barytonowy, czyli baryton ze względu na szerszą menzurę swe-
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go korpusu łatwiej wydobywa dźwięki niższe i prowadzi zwykle
samodzielną melodię w rejestrze basowym. Odznacza się również łatwością zadęcia i miękkim, soczystym dźwiękiem. Klarnet
wykonany ze znakomitej jakości drewna grenadilla posiada
wysokie właściwości akustyczne, które mają wpływ na profesjonalne brzmienie instrumentu, co podkreśla jakość brzmienia orkiestry.
Puzon tenorowy jest instrumentem suwakowym, natomiast saksofon altowy to nade wszystko łatwość wydobywania dźwięków
oraz wygodna aplikatura. Konstrukcja, korpus z blachy lakierowanej i niezwykle precyzyjne wykonanie zmiękczają barwę dźwięku,
dając miękkie brzmienie orkiestrze.
Przygotowała Agata Jędrysko na podstawie materiałów OPGJ

JAWORZAŃSKA MAJÓWKA
Rozmowa z wójtem Zdzisławem Bylokiem
Pierwszy dzień jaworzańskiej Majówki pomimo zmiennej aury
był okazją dla wielu Jaworzan i gości do skorzystania z oferty
programowej przygotowanej przez Ośrodek Promocji Gminy Jaworze. Pomijając występy artystyczne, uwadze obecnych w amfiteatrze nie umknęły zmiany, jakie zachodzą w Parku Zdrojowym.
Chodzi szczególnie o teren wokół dawnego stawu, który dziś w niczym nie przypomina owego zbiornika sprzed lat. Pomysłodawcą
zmian i przebudowy terenu był Zdzisław Bylok wójt Gminy Jaworze. Oczywiście zmiany nie byłyby możliwe, gdyby nie akcepta-

Wójt Z.Bylok.
cja ze strony Rady Gminy. Zatem kolejny raz widać, że współpraca i porozumienie przynoszą pozytywne owoce.
EJ: Jedną z niezapowiadanych wcześniej atrakcji tegorocznej
majówki są nowe trakty spacerowe wokół dawnego stawu, od strony północnej amfiteatru?
Z. Bylok: Tak, rzeczywiście dzięki sprzyjającej pogodzie udało
nam się przyspieszyć prace związane z przebudową części Parku
Zdrojowego, włączając w to koryto potoku biegnące wzdłuż amfiteatru i przylegający staw. Ten został gruntowanie odbudowany,
a właściwie przebudowany. Brzegi zostały utwardzone kamieniami, które zostaną pokryte roślinnością. Dostępu do stawu „bronią”
stylowe łańcuchy, a wokół ustawiliśmy ławeczki, kosze na śmieci
i latarnie korzystające z baterii słonecznych. Mało tego – dotąd
teren wokół stawu był porośnięty chwastami, jedyną „atrakcją”
wokół była ścieżka szutrowa prowadząca od amfiteatru, do terenu cmentarza i kościoła katolickiego. Teraz są tu nowe ścieżki
z ławeczkami i oświetleniem. Na środku dawnego stawu usypano
wysepkę, na której zostaną zasadzone odpowiednie krzewy, z myślą o ewentualnych gniazdach ptactwa wodnego. Zaś atrakcją dla
odpoczywających tu Jaworzan oraz gości jest fontanna wodna.
EJ: Widać, że nie wszystkie prace zostały już zakończone. Co
jeszcze ulegnie zmianie i przebudowie?

Z. Bylok: Mamy już utwardzone i przebudowane koryto potoku doprowadzającego wodę do zbiornika. Inwestycja związana ze stawem i terenem okalającym go, jest tylko częścią całego
projektu związanego z przebudową tej części Jaworza „Modernizacja Parku Zdrojowego wraz z Amfiteatrem jako centrum
rozwoju turystyki w Gminie Jaworze”. Sprawdziła się już inwestycja związana z latarniami solarnymi. Mówiąc szczerze myślę także, aby w innych miejscach gminy, gdzie chcielibyśmy
w przyszłości zamontować oświetlenie skorzystać z tej ekologicznej formy pozyskiwania energii elektrycznej. Inwestycja może
i droższa na początku, ale widoczne już są efekty praktycznie
darmowego oświetlenia. Ponadto chcemy sięgnąć do korzeni
historycznych. Patrząc na dawne mapy katastralne chcemy odtworzyć w tej części Jaworza dawne ścieżki spacerowe i wypoczynkowe. Teraz chcemy je wybrukować. Całą inwestycję chcemy
zakończyć w tym roku. Powiem tyle - może nieskromnie - że jaworze chyba zmienia się na korzyść?
EJ: Jakie jeszcze inwestycje będą prowadzone w ramach tego
programu?
Z. Bylok: Wybrukowanie miasteczka gastronomicznego oraz
dróg dojazdowych i okalających scenę. Kończymy budowę kompleksu sportowego za wzgórzem amfiteatru od strony ul. Koralowej.
EJ: Kiedy jest planowane oddanie tego obiektu do użytku?
Z. Bylok: Wpierw przez kilka miesięcy cały teren musi być jedynie utrzymywany w należytym porządku, a więc m.in. zasianie trawnika i koszenie go. Wówczas dopiero, gdy okaże się, że
teren nie ulega żadnej degradacji, można poprosić nadzór budowlany o ostateczną ekspertyzę i zgodę na oddanie terenu do użytkowania. Mam nadzieję, że to nastąpi we wrześniu br lub mówiąc
ogólniej jesienią tego roku. Chciałbym przygotować jedno wielkie
otwarcie całego projektu sportowego „Budowa kompleksu sportowego w Jaworzu” na Jaworzański Wrzesień, a więc i zakończoną przebudowę terenu wokół amfiteatru, Parku Zdrojowego, kompleksu sportowego na ul. Koralowej i parkingów.
EJ: No właśnie wracając do tematu parkingów. O ile ten przy
ul Wapienickiej przy wjeździe na teren prowadzący do cmentarza
katolickiego nie budzi zastrzeżeń, o tyle parking tzw górny przy
zbiegu ul Wapienickiej i Koralowej wzbudza duże kontrowersje.
Jest po prostu za mały w stosunku do tego, co było przed jego
brukowaniem.
Z. Bylok: Powodem zmian niekorzystnych na tzw górnym
parkingu są po prostu przepisy związane z realizacją tegoż projektu. Poza tym zgodnie z przepisami i nazewnictwem to nie jest
parking, a miejsca postojowe. Na parking w świetle przepisów
zwyczajnie nas nie stać, np. muszą być tzw łapacze oleju itd.
Poza tym wymagania wobec parkingu, a miejsc postojowych są
zupełnie inne. Stąd to, co mamy na górnym „parkingu”, to miejsca
postojowe, wybrukowane wraz z wjazdami od strony ul;. Koralowej
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i Wapienickiej. Chciałbym w tym miejscu rozwiać ewentualne
wątpliwości. Miejsca postojowe na górnym „parkingu” są przeznaczone dla samochodów osobowych. Dla autokarów zastaną
wyznaczone miejsca przy ul Koralowej ( parking wewnętrzny na
terenie kompleksu sportowego). Poza tym sama ulica będzie przebudowana pod kątem praktycznie zakończonego kompleksu sportowego. Na ul Koralowej po lewej stronie (patrząc od strony ul.
Wapienickiej) powstaną zatoczki z miejscami postojowymi. Natomiast jeśli idzie o tzw górny „parking przy ul. Wapienickiej, to ta
część wybrukowanych już miejsc postojowych pozostanie bez
zmian. Natomiast zostanie utwardzona część „zielona” miejsc postojowych od wjazdu do amfiteatru, po właśnie tę już wybrukowaną część – czyli niejako pod „górę”. Tak więc w sumie nie stracimy wiele miejsca postojowych dla samochodów.
EJ: A jak z bezpieczeństwem tego miejsca wokół amfiteatru.
Centrum Jaworza z Goruszką i Parkiem Zdrojowym są objęte monitoringiem, a jak będzie tutaj?
Z. Bylok: Od kilku lat także amfiteatr jest monitorowany całą
dobę. Tutaj także zostaną zainstalowane kamery. Niestety ławeczki i oświetlenie wokół stawu wraz z fontanną oprócz niewątpliwych pozytywnych walorów pokazało nam, że są wśród nas
i tacy, którzy chcieliby zrobić z tego miejsca wysypisko odpadów.

MAJÓWKA - PIERWSZY DZIEŃ
Majáles, czyli po czesku w Jaworzu
Mimo kapryśnej aury trzydniowa Majówka w Jaworzu została rozpoczęta. Pierwszy dzień upłynął pod znakiem rzęsistego
deszczu, chmur i nie za wysokiej temperatury, ale niezawodna
publiczność- być może było mniej
amatorów zabawy, niż zazwyczaj- pojawiła się w amfiteatrze.
Na scenie królowały dzieci,
które przyjechały do nas z czeskich gmin, a zatem z Czeskiego Cieszyna, Jabłonkowa, Ligotki Kameralnej i innych miejscowości znajdujących po czeskiej
stronie Śląska Cieszyńskiego
czyli z Zaolzia.
W pierwszym dniu imprezy- nazwijmy go czeskim- program artystyczny zdecydowanie urozmaicony, od żywiołowych pokazów tańca latynoamerykańskiego w wykonaniu najmłodszych
po breakdance. Milusińscy mieli swoje przeżycia artystyczne,
bowiem dla nich został przygotowany mini teatrzyk.
Zespół z Jabłonkowa pokazał tradycyjne tańce Śląska
Cieszyńskiego, a co najciekawsze zaprezentował częściowo zapomnianą tradycję wielkanocnego „goiczka” czyli wielkanocnego
drzewka. O zwyczaju tym wspominaliśmy w poprzednim wydaniu Echa Jaworza, przy okazji wykładu prof. Daniela Kadłubca.
Nie tylko na scenie wiele się działo. W Galerii na Zdrojowej,
jak i na terenie amfiteatru na stoiskach każda z zaolziańskich
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W drodze do kurortu - staw koło amfiteatru i ścieżki.
Wieczorami na ławeczkach nie wszyscy odpoczywają… Przed
majówką musieliśmy ze stawu wyławiać puszki po piwach, butelki
i opakowania Pet, przecież tylko nieliczni uważają, że można wypoczywać wśród śmieci. Poza tym ten staw od lat był miejscem,
gdzie wylęgały się żaby dając później cudne koncerty. Tak będzie
nadal, stąd wkrótce pojawią się tutaj kamery. Zapewne nie będą
przeszkadzały amatorom wypoczynku, ale utrudnią życie jednostkom aspołecznym.
Rozmawiał: P.Filipkowski

gmin prezentowała publikacje - informatory turystyczne, foldery czy przewodniki. Dodatkowo w galerii można było oglądnąć
bogato ilustrowane albumy traktujące o poszczególnych miejscowościach, jak i walorach krajobrazowych czeskiej części
Śląska Cieszyńskiego.
Południowi sąsiedzi mieli także stoisko- można je nazwać gastronomicznym- z wyrobami cukierniczymi i napojami.
Nie zabrakło rodzimych artystów ze Stowarzyszenia Miłośników Sztuki, którzy prezentowali swoje dzieła. Oprócz typowych pamiątek można było
kupić m.in. biżuterię rękodzielniczą, hafty, koronki, wyroby
dekoracyjne ze szkła czy obrazy haftowane.
Ponieważ na czas Majówki
teren wokół amfiteatru został
utwardzony, zatem było coś dla
ciała czyli miasteczko gastronomiczne oraz mini wesołe miasteczko dla najmłodszych.
Akcentem edukacyjnym
z pewnością był punkt informacyjny Lokalnej Grupy Rybackiej „Bielska Kraina”, zaś motoryzacyjnym miejsce, gdzie stały dwa Fiaty 126 p przerobione na
kabriolet i mini pickupy, które można było podziwiać za sprawą
grupy zapaleńców i jednej z bielskich firm.
Impreza odbyła się w ramach projektu p.n. „Współpraca bez
granic”, który ubiega się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego POWT Republika
Czeska- Rzeczpospolita Polska 2007-2013 i budżetu państwa,
za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.
Przygotowali
Agata Jędrysko i Piotr Filipkowski
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MAJÓWKA - DRUGI DZIEŃ
Zabawa umajona
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o tym, że spektakl ich nudzi. Przeszkadzali innym w odbiorze
sztuki, niwecząc ponadroczne wysiłki zespołu aktorskiego. Nie
do końca wiadomo, po co w ogóle pojawili się w amfiteatrze.
Dla wszystkich, którzy z różnych względów nie dotarli ani na
prapremierę przedstawienia, ani na majową premierę mamy
internetowe rozwiązanie. Na stronie www.kultura.jaworze.pl
można zobaczyć „Kurort. Sekrety dawnego Jaworza” i choć to
nie zastąpi odbioru na żywo, zawsze jest jakąś alternatywą.

Tym razem słońce nie zawiodło, piękna aura ściągnęła do
amfiteatru wielu amatorów jaworzańskiej zabawy. Pierwsza
część drugiego dnia Majówki należała do najmłodszych. Klowni i szczudlarze od 15-stej zabawiali milusińskich, były tańce,
wspólne śpiewanie i pokazy akrobatyczne. Pomysłowością, kreatywnością i prawdziwym artyzmem
mogły wykazać się dzieci podczas konkursu rysunku na betonie, dzięki temu szara kostka przed sceną ożyła barwami.
Nieco starsi poznawali sprzęt gaśniczy i wozy
strażackie jaworzańskiej OSP. Zaś druhowie opowiadali o swojej niełatwej przecież służbie. Można by rzec, że to najlepsza promocja dla straży
pożarnej, która w przyszłości może zaowocować
nowymi ochotnikami.
O godz. 17:00 na scenę weszły dzieci ze Szkoły Podstawowej i 10 Gromady Zuchowej Kubusia
Puchatka.
Natomiast uczniowie z Gimnazjum nr 1 wystawili „Moralność Pani Dulskiej” – akt I. Trzeba przy- Występ artystyczny dzieci ze Szkoły Podstawowej.
znać, że młodzi aktorzy potrafili znakomicie wczuć się
Oczywiście wspomnieć należy, że tak jak i pierwszego dnia
w grane postacie, co zaowocowało perfekcyjnym wykonaniem.
w miasteczku gastronomicznym można było się posilić, zaś na
O samej inscenizacji można przeczytać w tekście dotyczącym
stoisku Stowarzyszenia Miłośników Sztuki kupić pamiątki i uniGimnazjum na stronie… Część – nazwijmy ją młodzieżową- zakatowe dzieła, które wyszły spod rąk rodzimych artystów. Dziekończył porywający występ zespołu Reputacja z Jasienicy.
ciaki natomiast mogły dać upust energii w małym wesołym miasteczku. W tym dniu Ośrodek Promocji Gminy także miał swoje stoisko z folderami o Jaworzu. Na uwagę zasługiwał bogato ilustrowany mini przewodnik „Rowerem po Jaworzu”. Były
także darmowe, nowe widokówki z Jaworza oraz wznowione, poprawione i poszerzone wydanie książki faktograficznej
Jadwigi Roik - „Dzieje Jaworza na przestrzeni wieków”. Książka kosztowała 60 zł, a ponieważ wydana jest w formie albumu, na znakomitym papierze kredowym, w twardej obwolucie,
cenę śmiało można nazwać promocyjną. Po Majówce „Dzieje
Jaworza na przestrzeni wieków” będzie można kupić w biurze
Ośrodka Promocji Gminy.
Przygotowali
Agata Jędrysko i Piotr Filipkowski
Kurort. Sekrety dawnego Jaworza. Foto: J.Czader.
Orkiestra Dęta „Glorieta” zaprezentowała nowe instrumenty,
a co za tym idzie bogatszy repertuar, tym razem dedykowany
poszczególnym gminom naszego powiatu, zaś Zespół Regionalny Jaworze niejako dopiął klamrę rozrywki wokalno-tanecznej. Na koniec prawdziwa gratka, premiera sztuki „Kurort. Sekrety dawnego Jaworza”, w której oprócz aktorów profesjonalnych widzowie mogli podziwiać znakomitych amatorów. Autorem
scenariusza jest Janusz Legoń (kierownik literacki Teatru Polskiego w Bielsku-Białej), zaś reżyserem przedstawienia Kuba
Abrahamowicz. Prapremiera sztuki odbyła się w ubiegłym roku,
podczas Jaworzańskiego Września i była przyjęta owacyjnie.
Pomimo przeszywającego zimna jaworzański amfiteatr zapełnił się widzami, wśród których nie zabrakło wicedyrektor Teatru
Polskiego w Bielsku-Białej pani Sabiny Muras. Szkoda tylko, że
na przedstawienie przybyło także wielu miłośników piwa i nieco mocniejszych napojów. Zachowanie ich świadczyło jedynie

Stoisko Szkoly Podstawowej nr 1
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MAJÓWKA - TRZECI DZIEŃ
„Niech się święci 3 maja”
Została uchwalona w 1791 roku, była pierwszą w Europie
i drugą na świecie nowoczesną, spisaną konstytucją. Dlatego
w dniu 3 maja - gdyż tego dnia została uchwalona zasadnicza
ustawa - obchodzimy święto narodowe. Takim też ojczyźnianym akcentem rozpoczął się trzeci dzień Majówki w Jaworzu.
W godzinach porannych przedstawiciele władz samorządowych,
organizacji pozarządowych, szkół i kościołów, policji straży
pożarnej złożyli wiązanki kwiatów pod obeliskiem Marszałka
Józefa Piłsudskiego oraz Pomnikiem Ofiar Faszyzmu, znajdującym się w centrum Jaworza.
W tych miejscach harcerze
i zuchy pełnili honorowe warty.
Podniosłym chwilom towarzyszyli goście niechciani – ulewny deszcz i przenikliwy ziąb.
Aura – powiedzmy delikatnie
pod psem – sprawiły, że kolejny
punkt programu został odwołany. Mowa o Rodzinnym Rajdzie
Rowerowym. Pomimo że kilkoro zapaleńców chciało stanąć
na starcie, organizatorzy imprezy ze względu na ich bezpieczeństwo musieli zrezygnować
z tego, jakże lubianego punktu programu Majówki – końcem
maja Urząd planuje zorganizować Rajd w ramach Dnia Sportu.
Na scenie amfiteatru można było oglądać znakomity
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi
Cieszyńskiej im. J. Marcinkowej.
Ma już 61 lat, powstał w marcu 1950 roku z inicjatywy Danuty Juraszek-Baranowskiej.
Wówczas osiem par pozostających pod niezwykłym urokiem muzyki i tańca ludowego

Nikiel Band. Foto: OPG.
rozpoczęło te niezwykłą przygodę. Po trzech latach ta skromna
grupa przeobraziła się w stuosobowy zespół. Na repertuar składają się przede wszystkim tańce,
melodie i pieśni regionu cieszyńskiego, ale również tańce i przyśpiewki Beskidu Śląskiego i Żywieckiego, a także tańce z regionów: sądeckiego, rzeszowskiego,
lubelskiego, pszczyńskiego, opolskiego, podhalańskie, górnicze,
łowieckie i narodowe. Zespół otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia,
koncertował nie tylko w Polsce,
ale i w wielu krajach Europy. Można rzec, że są to wysoce profesjonalni amatorzy: uczniowie, studenci i ludzie różnych zawodów. (www.
ziemia-cieszynska.pl).
Później na deskach amfiteatru
zagrał „Nikiel Band”, zaś na koniec prawdziwa gratka. Gwiazda wieczoru – Andrzej Rosiewicz,
polski piosenkarz estradowy, kom
pozytor, gitarzysta, choreograf.
Znany nie tylko ze znakomitego głosu i umiejętności tanecznych, ale
i poczucia humoru, delikatnie dawkowanej satyry z klasą. Wychwalał polskie dziewczyny, które mają
najwięcej witaminy czy śpiewał
o chłopcach radarowcach. Niezmiennie kojarzymy go z polskim
serialem „Czterdziestolatek”, i piosenką – „Czterdzieści lat minęło”.
Na zakończenie dla najbardziej
wytrwałych, którzy nie przestraszyli
się padającego śniegu do tańca zagrał zespół „Acord”.
WIĘCEJ ZDJĘĆ z tegorocznej
Jaworzańskiej Majówki
można zobaczyć na stronie
www.opgj.pl
Przygotowali: Agata Jędrysko
i Piotr Filipkowski
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Nasze dzieci, nasza młodzież
Trzeci Festiwal Piosenki Zuchowej
Gorące serca i śpiew dzieci sprawiły, że w sobotę 16 kwietnia było nie tylko słonecznie, ale i ciepło. Taka aura jest warunkiem koniecznym udanych imprez plenerowych, do których z pewnością zaliczyć trzeba Trzeci Festiwal Piosenki Zuchowej. Do końca wierzyłam, że pogoda będzie dla maluchów
łaskawa, iż swoją spontanicznością odpędzą ciemne chmury.
Tak też się stało -powiedziała hm. Joanna Buzderewicz szefowa 10 Gromady Zuchowej Kubusia Puchatka w Jaworzu,
a zarazem wiceprzewodnicząca Rady Gminy Jaworze. Zresztą
w dzisiejszym rozpolitykowanym społeczeństwie, chyba tylko
dzieci mogą, chcą i potrafią wznieść się ponad wszelkie podziały świata dorosłych. Wesołe zuchowe piosenki, dorośli harcerze drużynowi, którzy mimo wieku pozwolili nam wszystkim
beztrosko i przyjemnie wejść w świat milusińskich nutek, zaś
kropką nad „i” była obecność klowna. Bynajmniej jego rola nie
ograniczała się do bycia maskotką imprezy, w każdym momencie zagrzewał publiczność do aplauzu, a po wychodzące
spod jego ręki balonikowe cudeńka ustawiała się kolejka dzieciaków. W pewnym momencie patrząc na jej długość powracały wspomnienia z czasów PRL…. Tyle, że tu nie było „uprzywilejowanych”, a porządku w kolejce pilnowały dzieci.
Powróćmy jednak do festiwalu. Pomimo bądź co bądź
poważnej formy imprezy, i szacownego jury, które musiało
oceniać występy zuchów w poszczególnych kategoriach, to
i tak na twarzach dzieciaków nie było widać tremy. W końcu liczyła się dobra zabawa i ten cel został osiągnięty
w stu procentach. Podczas otwarcia imprezy powitano gromady zuchowe oraz działaczy ZHP: Komendanta Chorągwi Śląskiej ZHP hm. Andrzeja Lichotę, Komendanta Hufca
Beskidzkiego ZHP Sławomira Gajdę, Andrzeja Śliwkę
Przewodniczącego RG Jaworze wraz ze swoim zastępcą
Zbigniewem Putkiem, Krystynę Szczypka Przewodniczącą
Komisji Samorządu i Spraw Lokalnych Jaworze, Radosława G.
Ostałkiewicza Zastępcę Wójta oraz Józefa Drożdża Kawalera Orderu Uśmiechu – byłego Komendanta Hufca Beskidzkiego ZHP (instruktora harcerskiego, harcmistrza, wieloletniego
komendanta hufca ZHP w Bielsku Białej, nauczyciela, członka ruchu oporu, więźnia obozów Auschwitz-Birkenau i Mauthausen-Gussen, działacza Polskiego Związku Narciarskiego
i Szkolnych Związków Sportowych, kawalera Orderu Uśmiechu
(2005). Ponadto Pan Józef jest prezesem bielskiego oddziału koła Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych.
Całość imprezy prowadzili hm.
Joanna Buzderewicz i phm. Justyna Witas.
W skład jury festiwalu hm. J.Buzderewicz zaproponowała; Zbigniewa Putka (wiceprzewodniczącego RG Jaworze), Erykę Binek-Pytlowany - wieloletnią instruktorkę Hufca Beskidzkiego ZHP oraz szefową
nieistniejącego już zespołu artystycznego „Alert”, który zdobył wiele prestiżowych laurów na ogólnopolskich
Na festiwal do Jaworza J. Drożdż przybył po raz trzeci.

festiwalach), Krzysztofa Czulaka zastępcę Komendanta Hufca
Beskidzkiego ZHP oraz Urszulę Przewoźnik Inspektora Namiestnictwa Zuchowego.
Dla każdej Gromady Zuchowej przewidziano zarówno poczęstunek, jak i na koniec nagrody, niezależnie od zajętego miejsca
wszyscy byli „zwycięzcami”- w końcu liczyła się dobra zabawa
i humor. Wśród nagród dla zuchów przewidziano m.in. gry planszowe, kredki, zestawy słodyczy, etui na płyty CD, zaproszenie do Figloparku, zaproszenie do Teatru Lalek Banialuka, kubki
pamiątkowe, a zwycięska drużyna dodatkowo otrzymała puchar.
W imprezie wzięło udział ogółem prawie 200 osób.

Jury konkursu
Lista Gromad Zuchowych biorących udział w III Festiwalu Piosenki Zuchowej:
• 1 Beskidzka Gromada Zuchowa Aniołki - Bielsko-Biała
• 7 Beskidzka Gromada Zuchowa Przyjaciele Kubusia Bielsko-Biała
• 10 Beskidzka Gromada Zuchowa Wesoła Gromadka
Kubusia Puchatka Jaworze
• 15 Gromada Zuchowa Tygryski - Bielsko-Biała
• 21 Gromada Zuchowa Leśne Skrzaty- Bielsko-Biała
• 26 Gromada Zuchowa Rozśpiewane Nutki - Bielsko-Biała
• 27 Gromada Zuchowa Wesołe Nutki - Bielsko-Biała
• 38 Beskidzka Gromada Zuchowa Zwierzaki - Bielsko-Biała
• 58 Beskidzka Gromada Zuchowa Elfy - Bielsko-Biała
• 12 Gromada Zuchowa Bajkowe Stworki Czechowice-Dziedzice
Wyniki:
Kategoria: piosenka zuchowa śpiewana gromadą:
I miejsce
10 Beskidzka Gromada Zuchowa
„Wesoła Gromadka Kubusia Puchatka”
II m-ce
7 BGZ “Przyjaciele Kubusia”
III m-ce
27 GZ “Wesołe Nutki”
Wyróżnienie: 15 BGZ “Tygryski”
Kategoria: piosenka bajkowa
I m-ce
26 GZ “Rozśpiewane Nutki”
II m-ce
15 GZ “Tygryski”
III m-ce
7 BGZ “ Przyjaciele Kubusia”
Wyróżnienie: 38 BGZ “Zwierzaki”
Kategoria: duet
I m-ce
27 GZ “Wesołe Nutki” Marysia Cader,
Magdalena Polak
II m-ce
10 BGZ “Wesoła Gromadka Kubusia Puchatka”
Natalia Lach, Marta Buzderewicz
III m-ce
1 GZ „Aniołki” Wiktoria Soter, Oliwia Lach
Wyróżnienie: 38 BGZ “Zwierzaki” Julia Witas,
Aleksandra Kosowska
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Rozmowa z hm. Andrzejem Lichotą Komendantem Chorągwi Śląskiej ZHP
EJ: Jesteśmy na półmetku III Festiwalu Piosenki Zuchowej w Jaworzu. Jak Pan ocenia tego typu imprezy oraz organizację tej jaworzańskiej?
A. Lichota: Impreza jest fantastyczna. Przede wszystkim widać, jak te dzieciaki i ich rodzice razem się bawią. Myślę, że to
jest taka impreza, która łączy nas wszystkich niezależnie od wieku.
EJ: Czy tego typu festiwale odbywają się także w innych chorągwiach ZHP na Śląsku?
A.Lichota: Oczywiście, nawet dziś mamy w naszej
Śląskiej Chorągwi ZHP trzy festiwale piosenki - ale
harcerskiej np. w Bytomiu i Sosnowcu. Każda z tego
typu imprez ma swój niepowtarzalny klimat. Tutaj w
Jaworzu bywałem już wielokrotnie, choć na Festiwalu Piosenki Zuchowej jestem po raz pierwszy, a
każdy z nich jest okazją do promocji harcerstwa.
EJ: Proszę powiedzieć czym harcerstwo jest dziś dla
młodego człowieka, a więc co może mu zaoferować?
A. Lichota: Niegdyś harcerstwo (w czasach PRL
– przyp.red) kojarzyło się z jakimś przymusem. Dziś jest zupełnie inaczej. W całym województwie śląskim mamy 12 tysięcy zuchów, harcerzy i instruktorów. Od 6-latków poczynając, a
kończąc na Józefie Drożdżu, który ma 94 lata. Jest to więc organizacja wielopokoleniowa, w której każdy może i potrafi znaleźć dla siebie miejsce. Przede wszystkim zaś, zyskać osobistą radość z pracy w harcerstwie i dla harcerstwa. Jeśli zaś idzie

o same dzieciaki - one chcą mieć ciekawszą alternatywę zabawy i współzawodnictwa. Tego nie może zastąpić ani telewizja
ani komputer. Tutaj dzieci mogą się zaprezentować ze swoim
programem, ale też poznać rówieśników z innych drużyn. Przynależność do zuchów i potem harcerzy uczy współdziałania w zespole, rozwija osobowość młodego człowieka, uczy go odpowiedzialności za siebie i innych. Pomijam już tutaj wartości
patriotyczne i wychowanie młodego człowieka w duchu poszanowania tradycji i historii naszego narodu, co nie pozostaje bez znaczenia. Jednak przede
wszystkim jest to symbioza wspaniałej przygody,
zabawy, zdrowego współzawodnictwa, nawiązywania właściwych relacji społecznych – tak ważnych
w dorosłym życiu. Wielu ludzi nauki, biznesu czy
polityki zaczynało swoją społecznikowską przygodę
właśnie w harcerstwie. Pozwolę sobie wymienić tylko
dwie nasuwające mi się teraz na myśl osoby - Małgosię Handzlik eurodeputowaną i Jana Olbrychta
także posła do Parlamentu Europejskiego. Pewnie
i przed hm. Joanną Buzderewicz otwiera się kariera polityczna, w końcu od niedawna jest wiceprzewodniczącą
Rady Gminy w Jaworzu. W harcerstwie można nauczyć się pewnego sposobu na życie, czyli odkryć w sobie tkwiące charyzmaty
i talenty. Doświadczenia i nawyki wyniesione z harcerstwa mogą
przydać nam się w naszej przyszłej karierze zawodowej, politycznej, jak i codziennym życiu.
Rozmawiał: P. Filipkowski

Z życia Szkoły Podstawowej nr 1
„Sinfonietta” gra i osiąga sukces
Minął rok od poprzedniego występu Zespołu
Instrumentalnego „Sinfonietta”, działającego w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzu, na XI Powiatowych Spotkaniach Amatorskich Grup Artystycznych „Saga 2010”. Członkowie „Sinfonietty”
od września 2010 bardzo pilnie pracowali nad repertuarem, przygotowując się do następnej „Sagi”. XII Powiatowe Spotkania Amatorskich Grup Artystycznych „Saga 2011”odbyły się 30.03.2011r.w
Centrum Wychowania Estetycznego im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej. Zespół wykonał dwa utwory „Rytm czasu” i „Melodia dla
Zuzi”. Była artystyczna mobilizująca trema i wielkie emocje. Z radością informuję, że „Sinfonietta” kolejny raz osiągnęła sukces – I
miejsce w kategorii Zespoły Muzyczne. Dużym wyróżnieniem
było zaproszenie zespołu do udziału w Koncercie Laureatów Sagi
2011, który odbył się w „Kubiszówce” 06. 04. 2011r. Niespodzianką
dla uczniów okazała się nagroda rzeczowa w postaci DVD Micro
Hi Fi System firmy L.G.
Gratuluję. Opiekun zespołu Teresa Adamus

Laureaci I miejsca - tegoroczni członkowie „Sinfonietty” w strojach, które udało się zakupić w ramach realizacji projektu unijnego „Edukacja przyszłością Jaworza”.
Od lewej stoją: Aleksandra Pałka, Angelika Sulikowska, Katarzyna
Manda, Malwina Witkowska, Julita Kisiała, Tomasz Białas, Paweł Ficek, Łukasz Gańczarczyk, Norbert Zipser, Zuzanna Czader,
Zuzanna Buzderewicz, Katarzyna Przerada, Martyna Cholewik.
Klęczą: Michał Pasterny, Kacper Łukasz, Karolina Gwóźdź.
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Z życia GIMNAZJUM NR 1
„Moralność Pani Dulskiej” akt 1
14 kwietnia tuż po egzaminie gimnazjaliści-teatromani pracowali nad ostatecznym wykończeniem pierwszego aktu „Moralności Pani Dulskiej” w ramach warsztatów prowadzonych
przez aktora Teatru Polskiego w Bielsku-Białej Pana Jerzego
Dziedzica. Cztery godziny intensywnej pracy, dużo śmiechu
ale i nowych doświadczeń scenicznych.
Obsada: Dulska – Grażyna Krutak („ja zawsze tak żyłam, żeby
nie być powodem skandalu”), Dulski – Mateusz Grygierczyk (nie
mówi nic, przy takiej żonie… nikt się nie dziwi), Heśka Dulska –
Dorota Mojeścik (temperamentna córeczka, ona wie, skąd się
biorą dzieci i gdzie się włóczy Zbyszko), Mela Dulska – Paulina Panewka (kraina łagodności i… naiwności), Zbyszko Dulski – Kacper Bożek (niespokojna dusza – „jestem i znikam”),
Hanka, służąca –Sandra Kwaśniowska (niestety dała się uwieść
Zbyszkowi), lokatorka – Anna Dziendziel (ta
z parteru co się truła, i to dla kogo! Dla mężczyzny!) oraz Juliasiewiczowa – Natalia Kulpa (ma
opanować sytuację po tym, jak Zbyszko nabroił).
Kolejny projekt koła teatralnego działającego w Gimnazjum związany jest z klasyką
literatury. Lektura dziś już nadobowiązkowa wielu dorosłym jest bardzo dobrze znana z czasów
szkolnych. Młodzież przyjęła propozycję z pełnym zaufaniem do opiekuna. Przydział ról obył

się bez większych problemów, dopasowano je do charakterów uczniów,
predyspozycji, uzdolnień. Po siedmiu
miesiącach prób (raz w tygodniu) zaprosiliśmy aktora, aby obejrzał efekty naszej i pracy i podpowiedział, jak
rozwiązać niektóre wątpliwości.
To był ostatni dzień egzaminów
gimnazjalnych, Dulski i Zbyszko pisali test z języka angielskiego, reszta skróciła sobie dzień wolny i w pełnej gotowości stawiła się na próbie.
Zdjęcia, które są załączone do artykułu, najlepiej chyba oddają atmosferę panującą na warsztatach. Powtarzanie tekstu
(tego nigdy dosyć, tego nie robi się co dzień), kilkadziesiąt powtórzeń tego samego gestu, słów. To była naprawdę ciężka
praca, niektórzy padali za sceną, niektórzy podglądali pracę
Jerzego Dziedzica, a wielu też z zaciekawieniem zaglądało, co
takiego dzieje się na szkolnej scenie.
Pierwsze przedstawienie planujemy dla rodzin i przyjaciół 27 kwietnia o godzinie 18.00, najtrudniejszy dla młodzieży występ odbędzie się w czasie jaworzańskiej majówki, na
powtórkę – dla wszystkich zainteresowanych – zapraszamy
w dzień otwarty w Gimnazjum 20 maja o godzinie 17.00. Szczerze liczymy na wizytę fanów teatru ale i tych, którzy zazwyczaj
myślą, że gimnazjaliści to głuptasy bez pomysłu na siebie i czas
wolny – jest szansa na głębokie rozczarowanie;)

Gimnazjum im gen St. Maczka w Jaworzu – DZIEŃ OTWARTY
20 maja br. Gimnazjum nr 1 w Jaworzu przy ul. Wapienickiej otworzy swoje
drzwi dla szóstoklasistów ze szkoły podstawowej w Jaworzu ale nie tylko. Nasze gimnazjum ma do zaoferowania nie tylko obowiązkowa edukację …
Proponujemy zajęcia sportowe - czyli UKS „Dziesiątka Komes” (łucznicy), wielofunkcyjne boisko ORLIK, Muzeum, Fauny i Flory Morskiej, prężnie działające w skali całego kraju Międzynarodowe Szkolne Koło Ligi Morskiej i Rzeczne z ofertą flisów
odrzańskich, Zlotów Jungów i rejsów morskich. Szkoła także ma do zaoferowania
zajęcia muzyczne, komputerowe, wymianę młodzieży ze Słowacją, Węgrami
i Holandią, a także warsztaty teatralne.
Więcej szczegółów będzie można poznać podczas
Dnia Otwartego Szkoły w dniu 20 maja w godzinach 12.00-17.00
Tegoroczni absolwenci szkół podstawowych mile widziani.
O szkole opowiedzą i po szkole oprowadzą sami gimnazjaliści.
ZAPRASZAMY!!!

UWAGA!!!
Proszę wszystkich o zbiórke nakrętek
plastikowych na wózek inwalidzki
dla DANIELA W. lat 19
z Bielska-Białej .
MA ZŁAMANY KRĘGOSŁUP
W 3 MIEJSCACH.
Z GÓRY SERDECZNIE DZIĘKUJE!
Jeśli ktoś uzbiera chętnie odbiorę
Joanna Buzderewicz
Drużynowa 10 GZ
Wesoła Gromadka Kubusia Puchatka
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Holendrzy w jaworzańskim gimnazjum
Dnia 15 maja br. w późnych godzinach popołudniowych na lotnisku w Katowicach – Pyrzowicach wylądował samolot z grupą
uczniów ze z Zevenbergen. Na ich powitanie wraz z kilkoma uczennicami czekała już pani Bożena Wierońska. Obie grupy poznały
się bez problemu i po kilku minutach organizacyjnych wyruszono
w podróż do Jaworza. Tam czekała już na grupę pani dyrektor Barbara Szermańska wraz z zresztą rodzin goszczących Holendrów.
Po oficjalnym powitaniu wszyscy wyruszyli na kolację do domów.
Następnego dnia o 8 rano miała miejsce zbiórka przed wycieczką Oświęcim – Kraków. Jej pierwszym celem było muzeum obozu koncentracyjnego Auschwitz – Birkenau. Po wizycie w tym nieco przygnębiającym miejscu cała grupa poszła na krótki obiad.
Następnie wyruszono w drogę do Krakowa. Tam spacerkiem
zwiedzono i poznano krótką historię najważniejszych zabytków
i interesujących miejsc w Krakowie, która została przedstawiona przez kilku z naszych uczniów. Później uczniowie wraz z osobami, które gościły w swych domach Holendrów otrzymali czas
wolny i w kilku grupkach wspólnie wybrali się na zakupy i małe
przekąski. Po tych bardzo integrujących chwilach wyruszono
w drogę powrotną, jednakże po drodze mieliśmy przystanek na
kolację. Każdy z uczestników wymiany otrzymał 3 kawałki ogromnej pizzy. Po posiłku, późnym wieczorem dojechaliśmy do Jaworza i wrócili-śmy do domów.
Kolejnym dniem była niedziela. Tego dnia polskie rodziny miały
zapewnić holenderskim nastolatkom atrakcje. Część osób zwiedziła Cieszyn oraz Wisłę, a reszta została przy tradycyjnej wapienickiej Zaporze oraz bielskiej galerii „Sfera” oraz kręglach.
Przedostatni dzień grupa spędziła na wycieczce w pobliskie góry.
Celem tej trasy była Błatnia. Po drodze nie obyło się bez bitwy na
śnieżki oraz licznych śmiechów i wygłupów. Po zdobyciu szczytu
był krótki odpoczynek w pobliskim schronisku. Kiedy już wszyscy
odpoczęli wyruszono w wędrówkę powrotną, której cel był bardzo
oczekiwany przez wielu – obiad w Gimnazjum. Po nim na krótką chwilę wszyscy wybyli do domów by znów później spotkać się

wspólnie na Orliku lub zakupach. Znaczna część grupy przybyła jednak na Orlik, gdzie rozegrało się kilka meczy w piłkę nożną
oraz siatkówkę. Była to pomocna rozgrzewka do dnia następnego.
We wtorek wszystko zaczęło się od chóralnych śpiewów „Sto
lat”, bowiem jedna z Holenderek i jedna z polskich uczennic
obchodziły tego samego dnia urodziny. Później na lekcji z p. Wierońską odbyło się kilka prezentacji o kulturze polskiej – kuchni,
stroju ludowym, a także współczesnej muzyce. Po krótkiej przerwie p. Gańczorz przeprowadziła z nami lekcje o różnych znaczeniach dobranych słów wraz z kolorami w języku angielskim,
a następnie p. Kominek przybliżyła znaczenie wody i jej zasobów,
a także działalności SKLMiR i oprowadziła po muzeum fauny
i flory morskiej. Potem grupa miała znów sposobność zasmakować naszych szkolnych przysmaków, po których odbyły się zajęcia sportowe na Orliku. Wymieszane składy polsko – holenderskie
brały udział w zawodach o różnych i bardzo śmiesznych konkurencjach. Na sam koniec odbył się krótki trening łuczniczy klubu
„Dziesiątka”. Po wszystkim miało miejsce krótkie spotkanie pożegnalne i ostatnie grupowe zdjęcia. Cała grupa została potem na
Orliku, by dalej spędzać aktywnie czas.
W środę o godziny ok. 8.30 autobus ze wszystkimi uczestnikami wymiany wyruszył na lotnisko w Katowicach – Pyrzowicach. Nasi Polacy pragnęli pożegnać swych kolegów z Holandii,
których będą mieć okazję znów zobaczyć w maju. Oczywiście nie
obyło się bez pożegnalnych uścisków. Jednakże wszystko co dobre, szybko się kończy.
W imieniu wszystkich uczestników wymiany bardzo dziękuję
stronie polskiej jak również holenderskiej za stworzenie możliwości poszerzenia tych naszych horyzontów kulturowych, ale co
najważniejsze także językowych. Myślę, że jest to dla nas niezapomniana szansa, której być może już nigdy nie będziemy mieć
w życiu dorosłym. Dziękujemy!
Marcelina Grąbkowska

Z życia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
Wiosna to dla chłopców z MOW okres wytężonej pracy i nauki.
Trzecioklasiści przystąpili do egzaminu kończącego naukę w gimnazjum; reszta uczniów już teraz stara się zdobyć dobre oceny na
świadectwach. Obok nauki jest oczywiści czas i na inne sprawy.
Obecnie wychowankowie MOW uczestniczą w dwóch projektach. Jednym z nich jest Wojewódzki Konkurs Plastyczny na
plakat pod hasłem: „Polska dla Europy – Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej” organizowany w ramach III Regionalnego Forum Edukacyjnego – „Aktywny obywatel zmienia świat”.
Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do artystycznej
wypowiedzi na temat Prezydencji
Polski w Unii Europejskiej. Konkurs ma umożliwić młodzieży zaprezentowanie swojego talentu
oraz promować członkostwo Polski w UE, zwłaszcza podczas Prezydencji. Opiekunem konkursu
jest Jadwiga Kruczek.
Kolejnym projektem, w który zaangażowali się nasi uczniowie, jest II Edycja Konkursu Ekologicznego pod hasłem „Mój
pomnik przyrody”. W konkursie organizowanym przez Towarzystwo Miłośników Jaworza, Nadleśnictwo Bielsko oraz Ośrodek Promocji Gminy Jaworze biorą udział uczniowie gimnazjum,

których prace konkursowe w postaci zdjęć jaworzańskich pomników przyrody wraz z opisem powstają pod okiem panów M. Hyjka
i P. Gruszczyka. Rozstrzygnięcie konkursu 3 czerwca.
Okres świąteczny większość chłopców spędziła w domach;
wcześniej jednak pracowali nad świątecznymi ozdobami,
które można było kupić w dwie kwietniowe niedziele na kiermaszu pod jaworzańskim kościołem katolickim pw. Opatrzności Bożej. Na zajęciach plastycznych, prowadzonych przez
B. Bartoszek, powstały jajka
ozdabiane techniką decoupage,
sznurkową i wstążeczkową (tzw.
jajka „karczochowe”) oraz wielkanocne koszyczki i stroiki. Prace cieszyły się dużym zainteresowaniem.
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Wiosna to także czas dbania o dobrą formę. Tym aspektem
zajmują się w MOW zwłaszcza panowie. Czterech chłopców
z Ośrodka trenuje pod okiem R. Stronczyńskiego w LKS
Drzewiarz Jasienica. W najbliższym czasie drużynę czeka
starcie z Podbeskidziem oraz Cukrownikiem Chybie. Chłopcy wraz
z Ł. Góreckim ćwiczą sprawność przed mającymi się wkrótce odbyć w Lidzbarku Warmińskim Mistrzostwami Polski w Piłce Plażowej; inni zaś, pod opieką M. Tyca, szlifują formę przed biegami
przełajowymi, na które pojadą aż do Włocławka. Pierwszy sprawdzian swoich możliwości mieli 26 kwietnia, startując w XIII Wio-
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sennym Biegu Przełajowym, organizowanym corocznie przez
A. Machnika. Trasę, wynoszącą 2,5 kilometra, pokonało 24 zawodników. Najlepszy okazał się uczeń klasy I gimnazjum Łukasz
Wiącek, który przybył na metę w czasie 7.17 s.
Sprostowanie do poprzedniego artykułu dot. MOW:
W projekcie ”One week in March at Slovak, Italian, Polish school” bierze udział pani Bogumiła Wierzbicka, a nie, jak błędnie
podano p. Bogusława Bartoszek.
A.Szeliga

Z życia i działalności organizacji pozarządowych
Wieczór Pieśni Pasyjnej
w Kościele Ewangelicko Augsburskim
Tradycją stały się Wieczory Pieśni Pasyjnej w ewangelickim kościele w Jaworzu,
organizowane przez Polskie Towarzystwo Ewangelickie Oddziałw Jaworzu. W Niedzielę Palmową 10 kwietnia miał miejsce kolejny wieczór pieśni pasyjnej wprowadzający
wiernych w atmosferę przeżywania Wielkiego Tygodnia.
Foto: Tomasz Wróbel

Zespół Dziecięco Młodzieżowy

Z życia Koła Pszczelarzy w Jaworzu
W poprzednim numerze Echa Jaworza informowaliśmy o zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Koła Pszczelarzy. Wówczas
z ust nowego przewodniczącego koła Jana Stekli padła propozycja,
aby przekazać czytelnikom Echa Jaworza garść informacji nie tylko
o pracy pszczelarzy, ale o znaczeniu pszczół w naszym ekosystemie.
Temat od razu nam się spodobał, nie tylko ze względu na smak
miodu… Ale rzeczywiście niewiele wiemy o roli tych pożytecznych
owadów w całym ekosystemie, ale i produktach pszczelich nasza
wiedza często też bywa mniej niż dostateczna.
ROLA PSZCZÓŁ W EKOSYSTEMIE
Pszczelarstwo jest jedną z dziedzin rolnictwa, pszczoły zaś
najbardziej wydajnymi „zapylaczami” wśród wszystkich owadów.
Pszczela społeczność żyje przez cały rok, podczas, gdy u innych
owadów zimę są w stanie przetrwać jedynie samice zakładające gniazda dopiero wiosną. Miodowa rodzina na początku wio-

Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej

Zespół Cantate

sny dysponuje armią owadów gotowych do zapylenia kwiatów.
W tym okresie następuje gromadzenie nektaru i pyłku, co zmusza
pszczoły do zapylania kwiatów, w tym także drzew owocowych.
Osobnym tematem jest zapylanie kultur owadopylnych – chociażby łanów rzepaku. Również zapylanie roślin dziko rosnących ma
swoje znaczenie proekologiczne, gdyż nasadzenia takich roślin
np. w miejscu dotychczasowych nieużytków podnosi wartość estetyczną terenu, a w konsekwencji umożliwia to pozyskanie większej ilości miodu. Reasumując – rozwój pszczelarstwa na danym
terenie powoduje, że środowisko przyrodnicze staje się coraz bogatsze, wzrasta ilość plonów rolników i sadowników.
Wszyscy wiedzą, że pszczoły wytwarzają miód, bardziej zorientowani wiedzą też o propolisie zwanym kitem pszczelim, mleczku
pszczelim, wosku, no i jadzie- za pomocą, którego owady bronią
swych skarbów. Wszystkie te produkty stanowią około 10% wartości pracy pszczół. Pozostałe 90% wartości ich pracy to zapylanie, bez którego nie byłoby na świecie 70% wszystkich owoców,
warzyw, jarzyn, kwiatów. Miód to jedynie 1% efektu pracy pszczół.
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Pyłek kwiatowy to męskie komórki rozrodcze produkowane
przez kwiaty w bardzo dużych ilościach i przynoszone do ula przez
pszczoły zbieraczki w postaci obnóży.
Pyłek jest najwartościowszym odżywczym produktem roślinnym. Zawiera białka, cukry proste i złożone, tłuszcze, sterole, flawonoidy, karotenoidy, nukleoproteidy, witaminy i sole mineralne.
Pierzga jest to pyłek kwiatowy w postaci obnóży złożony przez
pszczołę zbieraczkę do komórki plastra i zmieszany przez pszczołę ulową z wydzieliną gruczołów ślinowych i miodem, a następnie
ubity w celu zabezpieczenia go przed dostępem powietrza, zalany
do pełna miodem i zasklepiony woskiem. W warunkach beztlenowych mieszanina pyłku, miodu i śliny pszczół ulega fermentacji mlekowej, dzięki której pierzga jest zakonserwowana i łatwo strawna.
Propolis czyli inaczej kit pszczeli znany był już starożytnym
Grekom, na co wskazuje jego światowa nazwa „propolis”. Słowo
to jest pochodzenia greckiego i oznacza dosłownie „przedmurze
miasta”. Słuszność stosowania tej nazwy dla omawianego produktu pszczelego wynika stąd, że pszczoły budują niekiedy barierę propolisową tuż za otworem wejściowym usytuowaną w taki
sposób, że wszyscy mieszkańcy muszą przez nią przejść w drodze z i do ula. Propolis jest substancją wzmacniającą konstrukcję ula, uszczelniającą i zabezpieczającą wnętrze ula przed rozwojem drobnoustrojów. Jest też spoiwem służącym zarówno do
przytwierdzenia plastra do ścian ramek, jak też naprawy wszelkich uszkodzeń ula. Źródłem propolisu są zbierane przez pszczoły smoliste i balsamiczne substancje pączków niektórych drzew
i krzewów oraz żywica znajdująca się w szparach kory drzew.
Dotychczas wyodrębniono około 300 substancji wchodzących
w skład propolisu i ilość ta ulega systematycznie zwiększeniu
w miarę rozwoju badań. Wśród poznanych składników propolisu
znajdują się substancje z grupy: flawonoidów, kwasów fenolowych,
estrów aromatycznych, alkoholofenoli, ketofenoli, kumaryny, substancje lipidowe i woskowe, biopierwiastki, witaminy, związki białkowe
i inne. Według obecnych badań uważa się, że skuteczność
działania propolisu stanowi sumę działań wszystkich składników mikrobiologicznie aktywnych. Wiadomo, że bakterie szybko uodparniają się na antybiotyki farmaceutyczne, gdyż wytwarzają antyciała i ten antybiotyk nie będzie już działał na następne
pokolenia bakterii. Propolis natomiast to zespół związków chemicznych synergicznie współdziałających. Bakterie nie mają
możliwości wytworzenia tylu antyciał w ciągu jednego pokolenia.
Nie mając czym się bronić wszystkie giną. Niektórzy naukowcy
nazywają propolis antybiotykiem XXI wieku.
Mleczko pszczele należy do produktów pasiecznych wykazujących zarówno właściwości odżywcze, jak i biotyczne, co uzasadnia jego bogaty skład. Ma konsystencję gęstej śmietany, jest
koloru białego z perłowym odcieniem, posiada specyficzny, lekko kwaśny smak. W mleczku stwierdzono ponad dwadzieścia
makro- i mikroelementów, m.in. miedź, magnez, potas, fosfor,
żelazo, siarkę, mangan, nikiel, kobalt, krzem, chlor, bizmut, arsen. Ponadto mleczko zawiera 24 aminokwasy, enzymy, inhibiny, hormony (szczególnie wzrostowy). Mleczko jest skarbnicą
witamin. Badania na zwierzętach wykazały, że przyspiesza dojrzewanie płciowe i wzmaga aktywność rozrodczą. (stąd uważane
jest za afrodyzjak). Dzięki stymulacji centralnego układu nerwowego, mleczko pszczele wywiera korzystny wpływ na stan fizyczny i psychiczny człowieka. Stosowane u ludzi - wykazuje działanie wzmacniające, usuwa zmęczenie, podwyższa efektywność
pracy i powoduje przypływ sił życiowych. Polepsza samopoczucie, koncentrację uwagi oraz przywraca równowagę psychiczną.
Z tego względu, należy stosować je w stanach wyczerpania, osłabienia i napięcia mięśni, w wyczerpaniu nerwowym i bezsenności,
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a także w celu przyspieszenia procesów myślowych, jak również
w stanach zapalnych nerwu słuchowego. Mleczko pszczele reguluje procesy przemiany materii, zapobiega zaburzeniom związanym z niewłaściwym odżywianiem. Podwyższa odporność organizmu na zakażenia.
Wosk pszczeli - jest wydzieliną gruczołów woskowych 12-18
dniowych pszczół, tzw. woszczarek. Do wyprodukowania 1kg.
wosku rodzina pszczela zużywa ok. 3,6 kg. miodu. Przemysł
farmaceutyczny wykorzystuje wosk do wyrobu maści i plastrów,
a kosmetyczny do produkcji kremów, pomadek do ust, kredek
i szminek. Niektórzy lekarze polecają, by zamiast gumy żuć,
odkrajane kawałki plastra z miodem lub woskowo miodowe cukierki. Żucie aktywizuje wytwarzanie śliny, podwyższa przemianę
materii, wosk mechanicznie oczyszcza zęby z nalotu i wzmacnia dziąsła, pomaga w zapaleniu jamy ustnej, w astmie i gorączce siennej. Jest też polecany dla palaczy, którym jednocześnie
pomaga odzwyczaić się od nałogu.
Niestety w skali całej Unii Europejskiej mamy do czynienia z ginięciem rodzin pszczelich. Przyczyną tego stanu rzeczy jest między
innymi – często nieumiejętne- stosowanie chemicznych środków
ochrony roślin, co powoduje niszczenie szkodników atakujących
uprawy roślin, jak i pożytecznych owadów, między innymi pszczół.
U nas najwięcej pszczół ginie w okresie kwitnienia rzepaku, przy
zwalczaniu stonki ziemniaczanej i przy niszczeniu chwastów.
ŻYCIE W ULU
„Pracowity jak pszczółka”- stare znane przysłowie nie jest
pozbawione prawdy. Owady te średnio oddalają się od ula w promieniu 1,5-2 km w celu zapylenia kwiatów. Wylatują w temperaturze nie niższej niż 12 st C, gdy nie pada ulewny deszcz.
Dotyczy to pszczół „lotnych”, a więc mających 15 i więcej dni życia, które w czasie mniejszego deszczu też zbierają nektar, odparowując potem z niego wodę- już w ulu. Pszczoły latają także
w nocy, o ile nie jest zbyt chłodno, a w pobliżu ula jest dużo nektaru.
Są też pszczoły „nielotne” pozostające w ulu. Bynajmniej nie
z lenistwa. Są to owady młodsze , które niezależnie od pogody mają swoją pracę w ulu: pielęgnują czerw (stadia rozwojowe
pszczół od jajeczka do wygryzających się dorosłych osobników),
karmią i pielęgnują matkę, odparowują nektar, utrzymują straż,
schładzają lub dogrzewają przestrzeń, w której znajduje się czerw.
Pszczoła żyje średnio około 40 dni, w miejsce umierającej wygryza się nowy owad, który po kilkunastu dniach staje się w pełni
użytecznym. To oczywiście wielki skrót tego co dzieje się w ulu. Na
osobny rozdział zasługuje życie matki pszczelej oraz jej rola w ulu.
PSZCZELA SYMBOLIKA
Miód zastępował niegdyś ludziom cukier. Ludy pierwotne zbierały plastry miodu w rozpadlinach skalnych i dziuplach drzew. Dawnym ludom nie uszedł uwagi także wysoce zorganizowany„styl
życia” pszczół- porządek, pracowitość, czystość. Wizerunek tego
owada w starożytności znajdował się na wielu monetach. Mleko
i miód uchodziły za mistyczny pokarm. Także na kartach Pisma
Świętego znajdujemy wiele odniesień do pszczół i miodu. Np.
popularne wśród Żydów imię Debora oznacza „Pszczołę” ( „mówiącą , mrzęrzącą”) . W Księdze Mądrości Syracha czytamy m.in.
„Mała jest pszczoła wśród latających stworzeń, lecz owoc jej ma
pierwszeństwo wśród słodyczy”(11;3).
Opracował: P. Filipkowski
Na podstawie:
X Międzynarodowe Warsztaty Pszczelarskie.
Program Edukacji Ekologicznej. Jelenia Góra 2009.
http://www.apiterapia.biz/index.html
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Z życia Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Jaworzu
Informujemy, że zgodnie ze Statutem Akcji Katolickiej Diecezji
Bielsko-Żywieckiej, z dnia 3 lutego br., Mieczysław Urbaniak został powołany na stanowisko Prezesa Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Jaworzu z dniem
4 lutego 2011 roku, na czteroletnią kadencję.
Dekret mianowania podpisali ks bp Tadeusz Rakoczy – biskup Diecezji Bielsko-Żywieckiej i ks.
Stanisław Dadak Kanclerz Kurii.
„Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi”

atyfikację Jana Pawła II. Szczegóły dotyczące godziny, jak i repertuaru tego koncertu
zostaną podane na plakatach na tablicach informacyjnych w Jaworzu i oczywiście w gablocie przy kościele pw Opatrzności Bożej.
Na koncert 29 maja br. już dziś zapraszamy wszystkich jaworzan!
Informacja POAK w Jaworzu

Jan Paweł II, 22 października 1978
Dzień 1 maja 2011 roku zapisze się w pamięci wiernych kościoła katolickiego nie tylko w Polsce, jako wyjątkowa data.
W tym dniu papież Benedykt XVI beatyfikował swego poprzednika
Papieża-Polaka Jana Pawła II.
Uroczystość miała miejsce w dniu,
kiedy przypada zarówno święto Józefa Robotnika, jak i Święto Miłosierdzia Bożego. Na uroczystość do Rzymu udało się
wielu Polaków, ale znaczna część
pozostała w domach, łącząc się
duchowo ze Stolicą Apostolską, przez transmisję telewizyjną z uroczystości beatyfikacyjnych. W pierwszą majową
niedzielę również w kościołach katolickich całego kraju msze św były poświęcone dziękczynieniu za
dar beatyfikacji. W parafii pw. Opatrzności Bożej w Jaworzu planujemy zorganizować 29 maja br. Koncert „Santo Subito”, a więc
koncert muzyki i wieczór poezji religijnej, jako dziękczynienie za be-

Informacja Stowarzyszenia Nasze Jaworze
Na początku roku podawaliśmy informacje dotyczące wyjazdów
integracyjnych organizowanych przez nasze stowarzyszenie. Na
planowany wcześniej wyjazd do Zakopanego zapisało się już 65
osób, niestety z przyczyn niezależnych nie ma możliwości zabrania tak dużej grupy.
Dla pozostałych proponujemy wyjazd integracyjny (16 lipca
br.) na piknik u pana Nalewajki do Republiki Czeskiej, do zaprzyjaźnionej z Jaworzem gminy Gnojnik. Celem tego wyjazdu będzie
odwiedzenie polskich miejsc pamięci na Zaolziu oraz zabytkowych
kościołów. I tak zamierzamy udać się do Cierlicka, gdzie 11 września 1932 zginęli lecący na meeting lotniczy do Pragi Franciszek
Żwirko i Stanisław Wigura. Samolot rozbił się w lesie pod Cierlickiem Górnym na terenie Czech. Przyczyną wypadku było oderwanie się skrzydła RWD-6 podczas burzy (zobacz Żwirkowisko).
Piloci zostali pochowani w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Stanisław Wigura był odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem
Zasługi. W miejscu ich katastrofy w 1935 wybudowano mauzoleum
i postawiono krzyż, zniszczone w 1940 przez nazistów. W 1950
postawiono nowe mauzoleum nazwane Żwirkowiskiem. Obecnie
zarządzane jest przez Miejscowe Koło PZKO Kostelec (Kościelec). Przez stulecia wieś miała wielu właścicieli, ale od 1731 roku

Nie lękajcie się!
Nie lękajcie się! Idzie czas nowy,
Chrystusa mocno się uchwyćcie, On poprowadzi!
Niech każdy z was będzie na to gotowy,
bo tylko ta Miłość naszym potrzebom zaradzi!
Nie bójcie się człowieka i życia, choć boli,
Dramatów tego świata, które spędzają sen z powiek.
Czuwajcie! Tylko Chrystus- Prawda was wyzwoli,
Tylko w wolności Ducha pełnią żyje człowiek!
I przylgnijcie do Niego jak można najbliżej,
Niech bicie Jego serca waszym się stanie!
Odwagę Ducha zaczerpnijcie z Krzyża,
Wasze rany zanurzcie w Jego Ranie!
On Swoją tęsknotą ogarnie ludzką słabość,
podniesie raz jeszcze i życie odnowi,
to Jego miłosierdzie daje prawdziwą radość.
Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!
K.Gutan

stała się własnością wpływowego rodu Larisch-Mönnich. Rodzina ta uruchomiła pierwszą kopalnię węgla kamiennego w Karwinie w 1798. Zaś w roku 1963 oddano do użytku Zaporę Cierlicką (wówczas największą tamę sypaną w Europie Środkowej),
a woda zalała 141 budynków, w tym wiele użyteczności publicznej wraz z kościołem. W 1964 połączono Cierlicko Dolne i Górne w jedną gminą, zaś Grodziszcz dołączono w 1975. Dzięki
Zalewowi Cierlickiemu gmina przeobraziła się w popularny ośrodek sportów wodnych i miejsce rekreacji.
Dzięki pomocy pań z KGW i Kola Emerytów i Rencistów chcemy na ten piknik integracyjny przygotować nasze potrawy. Autobus mamy zarezerwowany w firmie ze Skoczowa. Docelowym
miejscem naszej podróży będzie Gnojnik. Miejscowość powstała na przełomie XIII i XIV wieku. Znajduje się tu barokowy pałac
rodziny von Beess Kronsztein z XVIII wieku, przebudowany w
XIX wieku, projektu Józefa Kornhäusela oraz empirowy kościół
Wniebowzięcia Marii Panny, wybudowany w latach 1808-1812.
W miejscowej szkole podstawowej uczył poeta i pedagog Jan
Kubisz, autor m.in. pieśni „Płyniesz Olzo po dolinie”, jego grób
znajduje się na miejscowym cmentarzu. Tak więc nasz wyjazd
będzie miał charakter integracyjny i poznawczy, odnoszący się do
naszej wspólnej historii.
Zygmunt Podkówka
Przewodniczący Stowarzyszenia Nasze Jaworze
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Znaczenie wyrazów
POZIOMO
1. W Jaworzu jest i katolicka i ewangelicka
5. Droga odciążająca ruch w mieście
10. Uczucie strachu, obawa
11. Twarda pokrywa ziemi na obszarach
polarnych
12. Miasto na dzisiejszej Ukrainie kojarzone
ze zdradą
13. Kulszowa dolegliwość
14. Ręczne pompy pożarnicze
15. Słynny wodospad w Ameryce
18. Duże jezioro w pd-wsch Afryce
20. Otwierane w ciepłych dniach
22. Coraz wyżej i dłużej na niebie
24. Anglosaska miara gruntu
26. Dzielnica Gdańska ze słynnymi organami
27. Może być biały, żółty lub topiony
29. Coś konkretnego, rzeczywistość
30. Część drogi, rajdu
31. Obramowanie, lamówka
32. Pieśni solowe w operze
34. Defekt, który wymaga naprawy
37. Państwo władcy arabskiego
42. Atomy pierwiastka, których jądra
różnią się liczbą neutronów
43. Człowiek bardzo biedny, żebrak
44. Utwór poetycki liryczny
45. Nina - aktorka, recytatorka i poetka
46. Imieniny obchodzi 25 września

1

2

3

4

5
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PIONOWO
1. Nazwa domu wczasowego adwokatów
w Jaworzu
2. „Naczelny…” w każdej redakcji
3. Ruch wody na morzu, jeziorze
4. Amerykański astronauta , uczestnik
pierwszej wyprawy na księżyc
5. Osiem dni po święcie lub interwał muzyczny
6. Miasto Romea i Julii
7. Linia komunikacyjna
8. Wyspa na Balearach lub model Seata
9. Meksykańska roślina, z której produkuje
się tequilę
16. Grupa ludzi lub zwierząt, zbiorowisko
17. Może być szkolny, akademicki, a nawet
przestępny
19. Charakteryzuje drzewa iglaste
20. Mieszkańcy jednego z państw Skandynawii
23. Pożądany efekt plażowania
25. Może być ostry, prosty lub rozwarty
27. Dyskutowanie, kłótnia
28. Kropelki poranne na trawie
29. Może być ozdobą obrazu
30. Lekka tkanina bawełniana
33. Włoski twórca renesansu, malarz
„Madonny Sykstyńskiej”
35. System wynagradzania za pracę
36.Cerkiewne obrazy
38. Rodzaj dietetycznej kaszy
39. Pensja inwalidy
40. Dynastia panująca w Anglii (np. Henryk VIII)
41. Komputerowe zwierzątko

6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21

ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI NR 6/KWIECIEŃ
2011: „Radosnego Alleluja”. Autorem kolejnej
krzyżówki nr 7 jest pani Aniela Mieszczak z Jaworza. Rozwiązanie krzyżówki - samo hasło po
wpisaniu w oznaczone pola pod krzyżówką można
nadsyłać mailem na adres Ośrodka Promocji
Gminy Jaworze, e-mail: biuro@opgj.pl
Ze względu na fakt, że Echo Jaworza nie dociera
do wszystkich mieszkańców w jednakowym
czasie, rozwiązania krzyżówki można przesyłać
na wyżej podany adres NIE WCZEŚNIEJ niż
1 czerwca br.
Dla pierwszych trzech osób, które prześlą
prawidłowe rozwiązanie krzyżówki, Ośrodek
Promocji Gminy wręczy nagrody.
Nagrody ufundowali: Piotr Filipkowski Redaktor Naczelny Echa Jaworza i Villa Barbara
Centrum Zdrowia i Rehabilitacji w Jaworzu ul.
Wczasowa 171 w Jaworzu oraz Ośrodek Promocji Gminy. A są nimi trzy podwójne bezpłatne
zaproszenia na specjalność kawiarni Villi Barbara.
Do tego są przygotowane niespodzianki od OPG.

Po odbiór nagrody należy zgłaszać się do
Ośrodka Promocji Gminy Jaworze wraz ze stroną
Echa zawierającą krzyżówkę i jej rozwiązanie.

MAJ

ECHO JAWORZA STR. 22

2011 ROK

W RAMACH PROMOCJI PROJEKTU PN.
„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE JAWORZE”

WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU
OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO ZACHĘCAMY MIESZKAŃCÓW GMINY JAWORZE
DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE KRZYŻÓWKOWYM

ZNACZENIE WYRAZÓW
POZIOMO
1. Glob
6. Jadalna roślina zielna
9. Poszerzenie wiedzy
13. Miękka, ciepła wełniana
lub bawełniana tkanina
14. Znaczenie danego wyrażenia
językowego
15. Drewniany manekin
przedstawiający człowieka
18. Polski pisarz Jarosław
19. Kanalizacyjne
24. Zawołanie marynarskie
25. Powszechny akt łaski
28. Skrót - Komitet Badań Naukowych
29. Ptak domowy hodowany dla
mięsa i jaj
30. Jednostka pamięci komputera
31. Prawa burta statku
33. Tafla lodu dryfująca na
powierzchni wody
35. Przenośnie pajac, błazen
36. Wyspecjalizowane glony
39. Przyprawa korzenna
42. Skrót Przedsiębiorstwo
Komunikacji Samochodowej
44. Broń palna miotająca pociski
o kalibrze ponad 20 mm
45. Sól kwasu azotawego
46. Przedmiot służący do odbijania
piłki, np. w tenisie
48. Inaczej kurz
49. Klub gromadzący fascynatów żeglarstwa
52. Kontynent
53. Człowiek śniegu, tajemnicza istota
55. Instytucja państwowa
56. Nieprzychodzenie na czas, spóźnianie się
58. Wynik dzielenia
59. Dawniej: nauczyciel
60. Hiszpańskie słodkie wino
PIONOWO
1. Brak czegokolwiek; nic
2. Mebel mający kształt prostopadłościanu
3. Skrót Ochotniczej Straży Pożarnej
4. Wprowadzać świadomie w błąd
5. Końcowy odcinek wyścigu
7. Jednostka miary powierzchni
8. Zatopiony lub zniszczony statek
9. Kraina historyczna w Chorwacji

10. Wybetonowany zbiornik umieszczony
pod powierzchnią jezdni
11. Ludowy rosyjski instrument muzyczny
szarpany
12. Podręczny w podróży
16. Urządzenie wzmacniające siłę głosu
17. Kobieta, która odziedziczyła spadek
20. Lekarz prowadzi operacje
21. Elektrokardiogram
22. Budowana w Gminie Jaworze
23. Przyrząd do pisania
26. W średniowiecznych wierzeniach:
zlot czarownic
27. Mały las; zagajnik
32. Duży samochód ciężarowy
34. Mała beczka
37. Antidotum
38. Nadające się pod uprawę pole
40. Aromat wina
41. Naturalny, większy ciek wodny
42. Inaczej natura

43. Energia fizyczna lub duchowa
45. Obszar poza linią boiska
47. Komenda wydawana do psa
w znaczeniu: „przynieś”
50. Drapieżne zwierzę padlinożerne
zamieszkujące Afrykę i Azję
51. Objaśniający komentarz
52. Urządzenie ostrzegające
o niebezpieczeństwie
54. Pierwiastek chemiczny
57. Motyl nocny
AUTOREM PROMOCYJNEJ
KRZYŻÓWKI JEST
URZĄD GMINY JAWORZE.
Rozwiązanie krzyżówki – samo hasło po
wpisaniu w oznaczone pola pod krzyżówką
można nadsyłać e-mailem na adres:
jrp@jaworze.pl do 10 czerwca 2011r
Na pierwszych 10 osób, które prześlą prawidłowe rozwiązanie czekają atrakcyjne nagrody.
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W SPORTOWEJ RYWALIZACJI
KICK BOXING
Zawodnicy Kick-Boxingu na medal
W dniach 8-10 kwietnia 2011 roku w Głogowie odbyły się
Mistrzostwa Polski Juniorów w formule K-1. Startowało 280
zawodników z całej Polski.
Wyniki naszej kadry klubu:
Marta Jabłońska wicemistrzyni Polski kat. - 56 kg
Arkadiusz Drohomirecki
brazowy medal kat. - 60 kg
Szymon Batelt 6 miejsce
kat. - 63 kg
Mateusz Markiefka 5 miejsce
kat. - 74 kg.
Z kolei w dniach 14-17 kwietnia 2011 w Insbrucku w Austrii
odbył się Puchar Świata. Brało w nim udział 1730 zawodników
z 63 krajów.
Wyniki kadry klubu Beskid-Dragon:
Sandra Paszek brązowy medal kat - 50 kg
Sylwia Szymala 5 miejsce 2 wygrane walki
Natalia Turchan 6 miejsce
Julia Setla 5 miejsce Anna Kołek 7 miejsce Juliusz Szatan Kacper
Kufel Patrycja Leś 6 miejsce Karolina Konieczny 7 miejsce Daniel
Trojok 6 miejsce.

CZARNI JAWORZE
WŁADZE KLUBU
K. S. „CZARNI” JAWORZE
PREZES ZARZĄDU
WICEPREZES ZARZĄDU
WICEPREZES ZARZĄDU
SEKRETARZ KLUBU
GOSPODARZ

Marcin Ząbek
Adam Pałecki
Rafał Stornczyński
Agnieszka Fąferko
Marcin Sztykiel

KIEROWNIK DS. PORZĄDKU
I BEZPIECZEŃSTWA

Artur Michalak

KADRA SZKOLENIOWA
K. S. „CZARNI” JAWORZE
TRENE DRUŻYNY SENIORÓW
TRENER DRUŻYNY JUNIORÓW

Arkadiusz Lanc
Mariusz Wacławski
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klub łuczniczy
Z działalności Klubu X-Dziesięć
Rok 2011 zapowiada się bardzo pracowicie dla Zarządu i zawodników Klubu Łuczniczego X-10. Po inauguracji Pucharu Polski 3D w Pabianicach koło Częstochowy 2 kwietnia 2011, gdzie
nasz klub był organizatorem wraz z Sołectwem Pabianice, ruszył
również Polsko-Czesko-Słowacki Puchar, a jego inauguracja miała miejsce 23 kwietnia 2011 w Słowackim Divinie, urokliwej miejscowości nad zaporą wodną Ruzina. W bieżącym roku do rozegrania są jeszcze 3 rundy Pucharu Polski i 7 rund międzynarodowych, z czego 2 rundy odbędą się w Jaworzu Nałężu. Czeka
nas jeszcze również jeszcze jedno wyzwanie, a mianowicie organizacja w Jaworzu Mistrzostw Polski 3D po raz pierwszy według
regulaminu FITA (Światowa Organizacja Łucznicza), we współ-

2011 ROK

pracy z Polskim Związkiem Łuczniczym. Dotychczas rozgrywki
opierały się na regulaminach europejskiej federacji EAA. Koordynatorem organizacji MP i przygotowania regulaminów oraz rozmów z Polskim Związkiem jest w naszym klubie Lucjan Socha.
W marcu miało miejsce zebranie sprawozdawczo wyborcze,
na którym po omówieniu dotychczasowej działalności i ustaleniu planu działania na bieżący rok, dokonano wyboru nowych
władz klubu.
Prezesem został Adam Bisok
V-ce Prezesem Adam Cymkiewicz
Sekretarzem Piotr Kiser
Jako członkowie zarządu zostali wybrani Roman Sikora
oraz Dariusz Socha
Do komisji rewizyjnej wybrano Jarosława Matogę –
przewodniczący
oraz Lucjana Sochę i Krzysztofa Gruszkę – członkowie

Na początek sezonu ucieszyła nas ogromnie informacja o uzyskaniu dotacji z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, z programu Polska – Słowacja 2007-2013 „Partnerstwo dla Wspólnego Rozwoju” na
organizację Zawodów Międzynarodowych 3D Polsko - Słowackich, we współpracy z Gminą Varin, a ich pierwsza odsłona będzie miała miejsce 14 maja 2011 w Jaworzu Nałężu.
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane łucznictwem do naszego klubu, a w szczególności młodzież, gdyż uzyskana dotacja umożliwia nam wyposażenie w
podstawowy sprzęt łuczniczy sporą grupę osób. Zapraszamy również wszystkich na zawody w Jaworzu, gdyż rywalizacja sportowa z widzami i sympatykami jest bardziej przyjemna
i ważna dla zawodników.
Prezes ŁKS X-10 Adam Bisok
Zawody krajowe 3D:
03.05.2011 - Toszek (Mistrzostwa Śląska)
14.04.2011 - Jaworze
11.06.2011 - Tomaszów Mazowiecki
09.07.2011 - Mistrzostwa Polski 3D Jaworze
13.08.2011 - Potachy (Wielkopolska)
10.09.2011 - Jaworze

USŁUGI ZWYŻKĄ
 Montaż dekoracji i reklam  WYSIĘG 20 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
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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)

F.H.U. KOMPLEX
Bogdan Skrzydelski
INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE, WOD-KAN, C.O.,
PRZYŁĄCZA WODNO-KANALIZACYJNE, USŁUGI KOPARKĄ,
pozostałe Instalacje wewnętrzne i zewnętrzne
Montaż agregatów prądotwórczych
Doradztwo i serwis awaryjny
tel. 33 817 29 90, tel. kom. 664 383 369

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

ZPiT Ziemia Cieszyńska

Zespół z Jabłonkowa
z wielkanocnym
Goiczkiem

Andrzej Rosiewicz

Foto: OPG

Orkiestra Dęta Glorieta

Kurort. Sekrety dawnego Jaworza

Foto: J.Czader
Zespół Reputacja z Jasienicy

Foto: OPG

