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Z PRAC RADY GMINY I WÓJTA
INFORMACJE URZĘDU GMINY JAWORZE

• Nowe oblicze Jaworza
Odrestaurowany pomnik, dookoła skwer i estetyczne alejki – tak 

już późną jesienią będzie wyglądało centrum Jaworza. Inwestycja 
jest możliwa dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych, a konkret-
niej rzecz ujmując z Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, w ramach Lokalnej Grupy Działania Ziemia 
Bielska. Jaworze dzięki obecności w strukturach LGD Ziemia 
Bielska mogło pozyskać środki z tego funduszu, bo normalnie 
nie byłoby  to możliwe, gdyż pieniądze z tego unijnego programu 
przeznaczone są na pomoc gminom, gdzie jest wysoka stopa 
bezrobocia oraz niski dochód podatkowy dla mieszkańców- tłu-
maczy Radosław G. Ostałkiewicz Zastępca Wójta Gminy Jaworze. 
W Jaworzu mamy sporo zamożnych obywateli, stopa bezrobocia 
jest stosunkowo niska- nie przekracza 5%. Zatem dzięki temu, 
że należymy do grupy jest możliwa przebudowa całego centrum 
Jaworza. Przede wszystkim zostanie odrestaurowany Pomnik 
Ofiar Faszyzmu w centrum miejscowości, który na razie bardziej 
odstrasza, aniżeli zachęca do przebywania w pobliżu. Obelisk nie 
straci swojej formy - jest pod opieką konserwatora zabytków- zosta-
ną zmienione płyty lastrikowe, odświeżone tablice z nazwiskami, 
będą wykonane nowe stopnie, zatem zmieni się na lepsze cała 
otoczka pomnika. Obelisk będzie oświetlony, zostaną ustawione 
ławki oraz zostanie wydzielony skwer. Miejsce, gdzie znajduje się 
pomnik zostanie przebudowane, a wyjazd dla samochodów pomię-
dzy pomnikiem, a budynkiem Goruszki zamknięty, tam powstanie 
skwer z miejscami parkingowymi. Natomiast na drogę powiatową 
będziemy wyjeżdżać wzdłuż apteki, co zdecydowanie wpłynie na 
poprawę bezpieczeństwa drogowego. Projekt obejmuje również 
przebudowę i wybrukowanie alei prowadzącej do kościoła katolic-
kiego, co będzie korelować z klimatem parku, z którym też zostanie 
połączona. Niewątpliwą atrakcją z pewnością stanie się ławeczka 
z brązu ustawiona przy wejściu do parku, obok mostu na potoku 
Wysokim, na której będzie siedział twórca uzdrowiska hrabia 
Maurycy Saint Genois d’Anneaucourt. Zdecydowanie inwestycje 
te wpłyną na podniesienie atrakcyjności Jaworza, bezpieczeństwa 
komunikacyjnego, jak i przywrócą miejscowości charakter uzdro-
wiskowy - podkreśla Ostałkiewicz- ponadto w Jaworzu zostanie 
wydzielone miejsce, które nie tylko będzie nazywane centrum, ale 
w istocie będzie takie funkcje pełniło. Koszt projektu to blisko 600 
tys zł, zaś dofinansowanie to ok. 75% kosztów kwalifikowanych 
czyli ponad 360 tys zł. Termin realizacji- do końca października tego 
roku. Chcemy zdecydowanie, by Aleja Kościelna była gotowa na 
1 listopada, zaś do końca września powinien być odrestaurowany 
Pomnik Ofiar Faszyzmu oraz wydzielony skwer- dodaje zastępca 
wójta gminy Jaworze. 

• Wygodniej, nowocześniej
Sala konferencyjna i sesyjna w jednym, poza tym większe lokum 

dla Gminnej Biblioteki Publicznej gwarantuje wydzierżawienie 
budynku „Pod Goruszką”.

Można powiedzieć, że dziełem przypadku jest owa dzierżawa. 
Spółdzielnia Samopomoc Chłopska zlikwidowała sklep, który 
znajdował się pod restauracją. Spółdzielnia chciała wynająć lokum 
w celach handlowych. Dzięki współpracy z Rudolfem Galoczem, 
przedstawicielem Rady Nadzorczej Spółdzielni Samopomoc 
Chłopska udało nam się porozumieć z ówczesnym prezesem 
w sprawie wydzierżawienia tej nieruchomości na długi czas, 

Flesz wydarzeń gminnych właściwie tak długi, że nie planujemy stamtąd wychodzić - mówi 
Radosław G. Ostałkiewicz- zamierzaliśmy wykorzystać budynek 
położony w strategicznym miejscu gminy na cele publiczne. 
Jednak ta inwestycja będzie bardzo kosztowna. Stan budynku 
ogólnie jest dobry, jednak wymaga gruntownego remontu chodzi o 
posadzki ściany, węzeł sanitarny, dlatego została podjęta decyzja, 
że trzeba ją realizować etapami. W pierwszej kolejności ma być 
oddany do użytku parter. W dawnych pomieszczeniach po sklepie 
zostanie utworzona sala wielofunkcyjna, która będzie spełniać 
rolę sali sesyjnej Gminy Jaworze, konferencyjnej - bowiem takiej 
w gminie nie ma oraz sali ślubów. Obecnie młodzi ludzie ślubują 
sobie miłość i wierność na całe życie w Urzędzie Gminy Jaworze, 
w stosunkowo małej sali. 

Z tego miejsca będą mogły także korzystać organizacje poza-
rządowe urządzając zebrania, konferencje czy odczyty. W drugiej 
części, gdzie była najpierw apteka, a potem kwiaciarnia znajdzie 
lokum Gminna Biblioteka Publiczna, która jest dziś najmniejszą w 
Powiecie Bielskim, bowiem mieści się na 40 m kw., jest to metraż 
średniego mieszkania w blokach. Nowe miejsce będzie dwa razy 
większe- ponad 80 m kw- co da możliwości na to, by tę jakże po-
trzebną instytucję unowocześnić. Ponadto na ciekawe spotkania, 
wykłady czy odczyty będzie można wykorzystywać wspomnianą 
już salę wielofunkcyjną.  Koszty to 500 tys zł, jednak władze gminy 
liczą na to, że przy procedurze przetargowej znacznie spadną. Sala 
wielofunkcyjna powinna być gotowa na 2 września, kiedy będą się 
odbywały uroczystości związane z dwudziestoleciem samorządu, 
a biblioteka wprowadzi się do nowego lokum późną jesienią. 

• Profesjonalnie o geotermii i balneologii
Europejski Kongres Gospodarczy odbywający się w Katowicach 

jest imprezą prestiżową, zaś tytuł geotermia i balneologia realną 
szansą rozwoju gmin stał się dla Jaworza prawdziwym wyzwaniem.

Organizatorzy kongresu w Katowicach zwrócili się bowiem do 
wójta Zdzisława Byloka z prośbą o zorganizowanie sesji dys-
kusyjnej, poświęconej problematyce wykorzystania źródeł wód 
termalnych i leczniczych w inwestycjach stymulujących rozwój 
gmin i miejscowości. Taki też panel został przez naszą gminę 
zorganizowany. Trzeba przypomnieć, że Europejski Kongres Go-
spodarczy jest jedną z największych tego typu imprez w naszym 
kraju, dlatego takie zaproszenie to zdecydowane wyróżnienie 
dla Jaworza, jak i docenienie działań gospodarza gminy na niwie 
programowania wykorzystania energii geotermalnej. Do udziału 
w kongresie Zdzisław Bylok zaprosił znakomitych naukowców 
zajmujących się tą problematyką,  wśród których znaleźli się mi. 
in. : dr inż. Wiesław Bujakowski z Instytutu Gospodarki Surowcami 
Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, dr hab. inż. Józef 
Chowaniec Dyrektor Oddziału Karpackiego Państwowego Instytutu 
Geologicznego, prof.dr hab.inż. Beata Kępińska Prezes Zarządu 
Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego czy dr Jerzy Ziora 
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Ślaskiego. Sesja plenarna trwała dwie godziny 
i cieszyła się sporym zainteresowaniem. Trzeba pamiętać, że 
jednocześnie podczas kongresu trwa kilka bądź kilkanaście sesji, 
zatem tematyka i temperatura spotkania były na tyle gorące, że 
przyciągały publiczność i dyskutantów. Pośród uczestników można 
było dostrzec posłów z tak odległych miejscowości ja Lidzbark 
Warmiński, przedstawicieli administracji czy kół naukowych. Warto 
przypomnieć, że Europejski Kongres Gospodarczy stał się jedną 
z najważniejszych imprez gospodarczych w Europie Środkowej 
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w ciągu zaledwie trzech lat. Szefem rady programowej kongresu 
jest Jerzy Buzek Przewodniczący Parlamentu Europejskiego. W 
tym roku w Katowicach gościło 6 tys osób, 900 panelistów, nie 
zabrakło też polityków – premierów Polski, Węgier, Chorwacji i 
Republiki Czeskiej oraz przedstawicieli nauki i biznesu. 

• Kłopotliwe cyfry
Nie będzie jednolitych numerów posesji w Jaworzu. Tak zde-

cydowali mieszkańcy. Jak się okazało problem ujednolicenia nu-
merów ma dwie strony. Jedna to chaos, który szczególnie jest to 
widoczny- wręcz dotkliwy- na długich ulicach takich, jak Słoneczna 
czy Cisowa. Obok budynku z numerem 20, stoi na przykład dom 
mający numer 600, a za nimi lokal, na którym widnieje liczba 228. 
Krótko rzecz ujmując można się pogubić. Istnieje jednak druga 
strona owego problemu, pewna trzy członowa uciążliwość -choć 
jednorazowa, to jednak dokuczliwa- finansowa, organizacyjna i 
czasowa. Mimo, że z naszego punktu widzenia nie było to, aż 
tak dużym problemem, jednak mieszkańcy mieli prawo spojrzeć 
na rzecz inaczej. Trzeba było zatem sprawę rozważyć na dwóch 
płaszczyznach interesu społecznego, ale także indywidualnego. 
Dlatego przed podjęciem ostatecznych decyzji postanowiliśmy 
poznać opinie Jaworzan, czyli przeprowadzić badanie sondażowe- 
twierdzi Ostałkiewicz. Uruchomiliśmy akcję w dwóch wymiarach, 

tradycyjnie- konsultacje poprzez ulotki, coś podobnego do refe-
rendum oraz poprzez internet. Badania trwały od marca do końca 
kwietnia. Do Urzędu Gminy w ciągu niespełna dwóch miesięcy 
dotarło 113 ankiet w formie papierowej, zaś za pośrednictwem 
internetu głos oddało 831 mieszkańców. Procentowo głosy ułożyły 
się mniej więcej podobnie 45% za 55% przeciw. Trzeba było zatem 
wziąć pod uwagę, że nie ma jednomyślności, a owe konsultacje 
miały służyć właśnie poznaniu opinii wszystkich mieszkańców 
gminy. Dlatego Zdzisław Bylok Wójt Gminy Jaworze zdecydował, 
że numeracja nie zostanie ujednolicona, być może za czas jakiś 
będzie dla tego przedsięwzięcia lepsza społeczna koniunktura. 
Władze Gminy Jaworze szanują wolę mieszkańców, stąd odstą-
pienie od dalszych działań w tej materii. Natomiast jeśli ktoś z 
mieszkańców będzie chciał indywidualnie zmienić numer posesji 
wystarczy, że zgłosi się do Urzędu Gminy, do Referatu Gospodarki 
i Infrastruktury, a wszelkie formalności zostaną załatwione. Trudno 
się dziwić takiemu obrotowi sprawy, bowiem w lipcu miała rozpo-
cząć się ogólnonarodowa akcja wymiany dowodów osobistych, ale 
jak słyszymy i czytamy w mediach rząd odstąpił od tego zamiaru 
przynajmniej na półtora roku. Być może wówczas będzie można 
wrócić do tematu zmiany numeracji. 

Przygotowała 
Agata Jędrysko

V Sesja rady Gminy Jaworze Vi Kadencji
W V sesji, która miała miejsca  w dniu 21.04.2011r  uczestniczyło 

15 radnych, a więc pełny skład rady. Rada Gminy przyjęła propo-
nowany  porządek obrad po wykreśleniu z jego porządku dwóch 
punktów oraz przyjęła protokół z poprzedniej sesji.

Rada Gminy podjęła między innymi następujące uchwały:
a) zmiany uchwały Nr III/24/10 Rady Gminy Jaworze w sprawie 

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narko-
manii na rok 2011,

Pełnomocnik Wójta ds. PiRPA Waldemar Saltarius wyjaśnił, iż 
dzięki ponadplanowym dochodom z tytułu korzystania z zezwoleń 
na sprzedaż napoi alkoholowych i niezrealizowaniu w całości 
zaplanowanych wydatków w roku ubiegłym powstała nadwyżka 
w gminnych programach profilaktyki, którą planuje przeznaczyć 
się na dofinansowanie biblioteki – organizację konkursu dla dzieci 
i młodzieży, akcję letnią dla dzieci uczestniczących w zajęciach 
świetlicy socjoterapeutycznej, dożywianie dzieci w szkołach oraz 
prowadzenie szkolnych programów profilaktyki. 

b) zmian w budżecie gminy na rok 2011,
Skarbnik Gminy Jaworze Zofia Gruszczyk poinformowała, iż 

zmiana w budżecie gminy na 2011 rok związana jest ze zwięk-
szeniem wydatków m.in. na dokończenie budowy zatoki autobu-
sowej przy ul. Wapienickiej, a także na remont obiektu Goruszka. 
W związku z powyższym zwiększony został deficyt budżetowy na 
rok 2011, który zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych. 
Wyjaśniła, iż powyższe zmiany nie wpłyną natomiast na stan zadłu-
żenia gminy. Poinformowała, iż dokładne uzasadnienie wydatków 
związanych z omawianą uchwałą zostało przekazane radnym wraz 
z materiałami na sesję.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Roman Kruczek 
poinformował, iż zmiany w budżecie na rok 2011 zostały omówione 
na Komisji Budżetu i Finansów i uzyskały pozytywną opinię, chociaż 
nie wszyscy radni byli zgodni co do tych zmian.

Wątpliwości  części radnych budziły koszty związane z remontem 
budynku „Goruszka”. W związku z powyższym członkowie klubu 
„O przyszłość Jaworza” zapoznali się z umową w przedmiotowej spra-
wie, stwierdzając iż w ich opinii nie zabezpiecza ona w pełni interesów 
gminy w zakresie poniesionych przez gminę kosztów na jego moder-
nizację. Ponadto zastrzeżenia czwórki członków klubu radnych  budzi 
stan techniczny obiektu „Goruszka”, ponieważ ich zdaniem konieczne 

są m.in. zmiany konstrukcyjne w obiekcie. Dodatkowo według ich wie-
dzy do tej pory nie ma kosztorysu remontu i oceny stanu technicznego 
obiektu, a ponadto inwestuje się w cudzą własność. W dalszej części 
wyjaśniali, iż przeciw zaproponowanym zmianom w budżecie na rok 
2011 przemawia również inwestycja dot. wykonania zatoki autobuso-
wej przy ul. Wapienickiej, z której kosztami i sposobem wprowadzenia 
w preliminarz inwestycji w roku 2010 nie zgadzali się już w roku ubiegłym.

Wójt Gminy Jaworze Zdzisław Bylok poinformował, iż w związku 
ze zgłaszanymi wątpliwościami do umowy najmu obiektu „Gorusz-
ka”, została ona ponownie przeanalizowana, a następnie sporzą-
dzono stosowny aneks (dotyczący zwrotu poniesionych nakładów 
na modernizację w przypadku rozwiązania umowy). Wyjaśnił, 
iż sporządzony aneks został przedstawiony nowemu prezesowi 
Spółdzielni „SAMOPOMOC” Jasienica-Jaworze.

Radny Roman Lorek stwierdził, iż informacja o sporządzonym 
aneksie do umowy jest satysfakcjonująca dla klubu „O przyszłość 
Jaworza”. Członkowie klubu postanowili wstrzymać się podczas 
glosowania nad przedstawionymi radzie zmianami w budżecie 
gminy na rok 2011. Rada Gminy przegłosowała uchwałę w sprawie: 
zmian w budżecie gminy na rok 2011: 11 – głosów za, 4 – głosy 
wstrzymujące.

c) zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Jaworze na lata 2011-2022,

Skarbnik Gminy Jaworze Zofia Gruszczyk poinformowała, iż 
zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest konsekwencją 
zmian wprowadzonych w budżecie gminy na 2011 rok. Wyjaśniła, 
iż w przedstawionej prognozie w kolumnie rok 2010 zostały za-
mieszczone dokładne dane (wysokość wykonanych dochodów, 
wydatków, deficyt i kwota długu) za ten okres.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Roman Kruczek 
poinformował, iż projekt uchwały został omówiony na Komisji 
Budżetu i Finansów i uzyskał pozytywną, choć również niejedno-
myślną opinię.

Rada Gminy przegłosowała uchwałę w sprawie: zmiany uchwały 
o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze na lata 2011-
2022. 11 – głosów za, 4 – głosy wstrzymujące.

d) przekazania środków finansowych dla Policji,
Pełnomocnik Wójta ds. PiRPA Waldemar Saltarius wyjaśnił, iż 

przedmiotowa uchwała jest techniczną uchwałą, konsekwencją 
przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych na 2011 rok, w którym zaplanowano środki na płatne patrole 
w okresie letnim w wysokości 6 tysięcy złotych. Poinformował, iż 
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podjęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne w celu podpisania 
stosownej uchwały z Komendą Miejską Policji.

Zastępca Komendanta Komisariatu Urszula Szatkowska po-
informowała, iż wykupienie płatnych służb jest cennym projekt 
dla gminy, ponieważ pozwala na zmniejszenie przestępczości, a 
tym samym zapewnia większe bezpieczeństwo dla mieszkańców 
i turystów przebywających na terenie gminy. Wyjaśniła, iż wyso-
kość środków przeznaczonych w GPRPA na tę akcję pozwoli na 
wystawienie jednego dodatkowego patrolu z piątku na sobotę i z 
soboty na niedzielę.

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Gustaw 
Bohucki poinformował, że projekt uchwały został omówiony na 
Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych i uzyskał pozytywną opinię.

e) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Jaworze,
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jaworze i przewodniczący 

klubu radnych „Jaworze Górą” Zbigniew Putek odczytał wniosek 
o zmianę wynagrodzenia dla wójta gminy Jaworze, który został 
skierowany na ręce Przewodniczącego Rady Gminy Jaworze.

Radny Roman Lorek w imieniu klubu „O przyszłość Jaworza” 
przedstawił stanowisko klubu w przedmiotowej sprawie. Odniósł 
się do sprawy zbyt późnego jego zdaniem ustalenia wynagrodzenia 
dla wójta stwierdzając, iż w opinii jego klubu termin podjęcia tej 
uchwały jest niewłaściwy, gdyż kwestia ta powinna być ustalona w 
możliwie najkrótszym terminie po zaprzysiężeniu wójta. Przyznanie 
zaś podwyżki powinno wiązać się z oceną pewnego etapu pracy/
działalności wójta, a takim byłoby przyznanie wójtowi np. absolu-
torium. Odnosząc się do wysokości wynagrodzenia stwierdzili, iż 
w ich mniemaniu jest jednym z najwyższych w stosunku do innych 
gmin ościennych. Poinformował, iż podjęte w ostatnim okresie 
przez wójta działania wpłynęły na zmianę decyzji członków klubu 
tj. na komisji członkowie klubu głosowali przeciw zaproponowanej 
podwyżce, a obecnie wstrzymają się od głosowania. Rada Gminy 
przegłosowała uchwałę w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta 
Gminy Jaworze  11 – głosów za, 4 – głosy wstrzymujące.

f) ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez 
przedszkola publiczne, dla których Gmina Jaworze jest organem 
prowadzącym,

Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty Maria Łepecka 
poinformowała, iż przedmiotowa uchwała jest konsekwen-
cją zmiany ustawy o systemie oświaty. Wg przedmiotowej 
ustawy przedszkole musi świadczyć 5 godzin bezpłatnych 
zajęć wychowawczych realizujących podstawy programowe. 
Wyjaśniła, iż poza zajęciami obowiązkowymi w wymiarze 5 
godzin, każda następna godzina będzie płatna 2zł w ramach 
których realizowane będą dodatkowe zajęcia takie jak or-
ganizacja wycieczek i imprez okolicznościowych, rytmika, 
logopeda, taniec, zajęcia wyciszające i inne. Poinformowała, 
iż po podpisaniu stosownych umów przez rodziców, wiado-
mym będzie w jakim wymiarze dzieci będą uczęszczały do 
przedszkola. Przedmiotowa informacja jest niezbędna do 
uruchomienia ewentualnej dwuzmianowości pracy w przed-
szkolach. Wyjaśniła, iż uchwała ponadto określa koszty, 
sposób płatności, rezygnacji z przedszkola. Przedstawiła 
dotychczasowe finansowanie placówek przedszkolnych skła-
dające się z dochodów pochodzących z opłat od rodziców 
oraz dofinansowania gminy.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Joanna Buzderewicz zapy-
tała, czy dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowo płatne w 
godzinach ponadwymiarowych będzie ponosiło również koszty 2 
zł za godzinę, o których była mowa wcześniej. 

Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty Maria Łepecka poinfor-
mowała, iż zajęcia dodatkowo płatne nie powinny odbywać się w 
czasie zajęć przedszkolnych. 

Radca Prawny mec. Katarzyna Wysogląd wyjaśniła, iż jeśli do 
przedmiotowych zajęć będzie zaangażowany pracownik przed-
szkolny to rodzic poniesie dodatkowe koszty – 2 zł za godzinę.

Przewodnicząca Komisji Samorządu i Spraw Lokalnych Krystyna 
Szczypka poinformowała, iż projekt uchwały został omówiony na 
komisji i uzyskał pozytywną opinię.

g) zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami 

Gminy Jaworze,
Sekretarz Gminy Jaworze Anna Skotnicka-Nędzka poinformowa-

ła, iż zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym została przygoto-
wana uchwała określająca zasady i tryb konsultacji projektów 
uchwał z mieszkańcami. Wyjaśniła, iż zasady i tryb zostały 
przygotowane z uwzględnieniem możliwości technicznych 
urzędu oraz obecnie stosowanego sposobu ogłaszania/
publikowania aktów prawnych. Stwierdziła, iż konsultacje 
będą wykorzystywane do konsultowania projektów uchwał 
narzuconych ustawami jak również do innych celów np. 
kiedy urząd będzie chciał poznać opinię mieszkańców w 
jakieś sprawie.

Przewodnicząca Komisji Samorządu i Spraw Lokalnych Krystyna 
Szczypka poinformowała, że projekt uchwały został omówiony na 
komisji i uzyskał pozytywną opinię.

h) wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego 
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu

Sekretarz Gminy Jaworze Anna Skotnicka-Nędzka po-
informowała, iż Rada Społeczna jest ciałem kolegialnym, 
kadencyjnym stąd konieczność podjęcia nowej uchwały. 
Poinformowała, że w skład Rady obligatoryjnie wchodzi wójt 
jako jej przewodniczący, przedstawiciel wojewody śląskiego 
oraz dodatkowo członkowie wybrani przez Radę Gminy. Wy-
jaśniła, iż proponowany skład rady pozostał niezmieniony w 
stosunku do dotychczasowego.

Radna Danuta Mynarska zwróciła się z zapytaniem dlaczego 
do rady społecznej nie zaproponowano członka komisji Zdrowia i 
Spraw Społecznych. 

Zastępca Wójta Gminy Jaworze Radosław G. Ostałkiewicz  
wnioskował o rozszerzenie składu Rady Społecznej SGZOZ 
do 6 członków oraz  zaproponował, aby kandydatury radnych 
do składu Rady Społecznej SGZOZ zostały zgłoszone i prze-
głosowane przez Radę Gminy. Zastępca Wójta Gminy Jawo-
rze Radosław G. Ostałkiewicz zgłosił kandydaturę radnego 
Zbigniewa Putka do składu Rady Społecznej Samodzielnego 
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej uzasadniając wybór. 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Joanna Buzderewicz 
zaproponowała zaś radnego Zygmunta Podkówkę i radną 
Irenę Mikler.

Rada Gminy przegłosowała wniosek zastępcy Wójta Gminy 
Jaworze Radosława Ostałkiewicza w sprawie rozszerzenia skła-
du Rady Społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej do 6 osób 

Rada Gminy przegłosowała uchwałę w sprawie: wyboru przed-
stawicieli do rady społecznej Samodzielnego Gminnego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Jaworzu): 15 – głosów za.

Ad. 7, 8.
Wójt Gminy Jaworze Zdzisław Bylok przedstawił sprawozdanie 

z pracy wójta w okresie międzysesyjnym oraz podejmowane 
zarządzenia. Odniósł się do sprawozdania: wyjazdowe posie-
dzenie Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powiatu 
Bielskiego dotyczyło przebudowy przepustu na ul. Słonecznej. 
Przedstawił koszty związane z opracowaniem projektu tej 
inwestycji, które miałyby zostać poniesione po połowie przez 
gminę Jaworze i powiat bielski. Wyjaśnił, iż na samą inwestycję 
powiat mógłby ubiegać się o tzw. środki powodziowe z budżetu 
wojewody śląskiego. Odnosząc się do poruszanej wcześniej 
kwestii remontu budowy budynku dawnej restauracji „Pod 
Goruszką”, poinformował, iż dzierżawą obiektu od Spółdzielni 
Samopomoc były zainteresowane różne podmioty gospodarcze 
chcące uruchomić tam placówki handlowe. Takie rozwiązanie 
spowodowałoby jednakże brak inwestowania w obiekt, ponie-
waż nikt nie byłby wówczas zainteresowany jego remontem, a 
to z kolei powodowałoby jego dalsze niszczenie. Poinformował 
iż urząd wbrew niektórym informacjom posiada ocenę stanu 
technicznego budynku, który został oceniony jako dobry, a pro-
jekt remontu był konsultowany z konserwatorem zabytków. Na 
koniec dodał, iż stan techniczny budynku „Goruszka” jest lepszy 
niż budynku Urzędu Gminy, a także przedstawił koncepcję jego 
zagospodarowania.
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Być jak Pele

„Pele jest jednym z nielicznych, którzy przeczą mojej teorii: 
zamiast piętnastu minut sławy będzie miał piętnaście stuleci.” 

(Andy Warhol)

Sport to zdrowie, znakomita kondycja i niewątpliwa przyjemność, 
znacznie większa jeśli przyjdzie uprawiać jakąś dyscyplinę sportu 
w pięknym krajobrazowo miejscu. Każdy, kto będzie korzystał z 
kompleksu sportowego przy ulicy Koralowej w Jaworzu z pewnością 
nie tylko dbać będzie o ciało, ale jeszcze oczy nakarmi cudnymi 
widokami. Pełnowymiarowe trawiaste boisko do piłki nożnej, kort te-
nisowy oraz boisko do piłki siatkowej graniczą z Parkiem Zdrojowym, 
zaś trybuny ustawione są tak, aby widzowie nie musieli nadto porą 
letnią chować się przed słońcem. 31 maja 2011 r. kompleks został 
uroczyście otwarty. Prestiżu imprezie dodali goście: Stanisław Dą-
browa I Wicewojewoda Śląski, Marian Ormaniec były wicemarszałek 
Województwa Śląskiego, a obecnie radny Sejmiku Województwa 
Śląskiego, który na tej uroczystości reprezentował Marszałka Wo-
jewództwa Śląskiego Adama Matusiewicza oraz Mirosław Szemla 
Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Katowicach. Byli także przedstawiciele 
ościennych samorządów i oczywiście władze Gminy Jaworze, jak 
i przedstawiciele kościołów, szkół i organizacji pozarządowych. 

Stanisław Dąbrowa wespół z wójtem Zdzisławem Bylokiem oraz 
Rudolfem Galoczem Kierownikiem Placówki Zamiejscowej Urzędu 
Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przeciął wstęgę, później eku-
meniczne kompleks sportowy poświęcili: ks. Władysław Wantulok 
i ks. Adam Gramatyka. 

Wiele słów uznania pod adresem wójta gminy padło z ust wicewoje-
wody. Istotnie Jaworze ma znakomite efekty w pozyskiwaniu unijnych 
funduszy i nieomal bezbłędnym ich inwestowaniu. Ponadto należy pod-
kreślić, że poprzez takie inwestycje najlepiej oddziałuje się na młodego 
człowieka. To nie tylko dobry przykład na przyszłość, ale znakomita 
zachęta do relaksu i zdrowej rywalizacji sportowej. Jaworze chwalił 
też Marian Ormaniec, a  i Mirosław Szemla miał wiele ciepłych słów, 
szczególnie dotyczących funduszy związanych z ochroną środowiska.

Wiemy wszyscy, że tego typu inwestycje robi się głównie ze względu 
na dzieci i młodzież i w błędzie byłby ten, kto uważa, że oni tego nie 
doceniają. Uczniowie Gimnazjum im. gen. St. Maczka, korzystający 
31 maja z boisk nie kryli zadowolenia. Trzecioklasiści już zacierają 
ręce z radości i pewnie co niektórzy planują karierę sportową. 

Kacper twierdzi, że nie tylko miło będzie można spędzać czas, 
ale w końcu będzie można uczyć się sportu, dowartościowywać 
się, a pewnie z czasem i drużyna się znajdzie. 

Dzięki temu kompleksowi mogę rozwijać swoje zainteresowania 
czyli bardziej profesjonalnie uczyć się gry w piłkę nożną – do-
daje Rafał. Mamy możliwość, by rozwijać umiejętności sportowe.  
I nie tylko chodzi o grę w nogę, ale i tenis, który dla wielu tutaj będzie 
nowością, jak i siatkówkę - tę grę lubi sporo osób. Myślę, że każdy 
znajdzie tu dyscyplinę dla siebie- Paweł nie kryje zadowolenia

Wreszcie będzie można poważnie potrenować, na prawdziwym 
boisku- dla Kuby ważny jest profesjonalizm.  Z prawdziwą satysfak-
cją na obiekt spoglądała Barbara Szermańska dyrektor rzeczonego 
gimnazjum. Bardzo się cieszę, że taki obiekt jest oddany do użytku 
właśnie w gminie Jaworze. Z pewnością odciąży oddany rok temu 
do użytku kompleks sportowy Orlik, który cieszy się niesłabnącym 
powodzeniem, także wśród osób dorosłych i czasami bywało tam 
tłoczno. Znakomicie, że młodzi ludzie szukają takich form spędzania 
wolnego czasu, dlatego idealnym rozwiązaniem jest ta inwestycja. 
Dotychczas w ramach zajęć z wychowania fizycznego wychodzili-
śmy do Wapienicy, by korzystać z tamtejszego stadionu, odległość 
podobna, jednak lokalizacja przy Koralowej- można rzec- bajkowa. 

Również obecna na majowej imprezie dr Grażyna Habdas 
Dyrektor Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego ma 
nadzieję, że dzieci przebywające na oddziale neurologicznym w 
jaworzańskim szpitalu będą mogły z obiektu korzystać.

Jeśli jeszcze ktoś miałby wątpliwości, co do zasadności tej in-
westycji warto uświadomić sobie parę faktów, o których wspomina 
Zdzisław Bylok.

W tym miejscu znajdowało się pierwsze boisko - tak to nazy-
wano kiedyś - jak powstał klub sportowy w Jaworzu. Kiedy ja 
obejmowałem funkcję wójta w 2002 roku żadnego klubu nie było, 

Zapytania radnych dotyczyły między innymi Jaworzańskiej 
Majówki, wcześniejszego zwoływania komisji problemowych tak 
aby radni mogli lepiej się przygotować na posiedzenia, zasad 
rekrutacji na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy i stoso-
wanych kryteriów. Ten temat wyjaśniał zastępca wójta Radosław 
G. Ostałkiewicz.

Kolejne pytania dotyczyły m.in. rozmów z dyrekcją Szpitala 
Opieki Długoterminowej BZLR w sprawie ponownego nasadzenia 
drzew w parku przy Oddziale dziecięcym szpitala (ul. Wapienicka). 
Temat ten jak wyjaśnił wójt Z.Bylok monitoruje nadleśnictwo w 
porozumieniu z dyrekcją BZLR. Kolejne pytania dotyczy m.in. rewi-
talizacji wzgórza Goruszka, możliwości  odnowienia oznakowania 
poziomego i pionowego ulic Turystycznej, Słonecznej, Zacisznej, 
ustawienia ławek przy ul. Słonecznej. Dyskusja radnych dotyczyła 
także potrzeb ale i kosztów związanych z zakupem przenośnych 
szalet WC w rejonie szałasu „Nad Jasionką”, uporządkowania ulicy 
Bielskiej pod względem pozwoleń na tworzenie kolejnych „szrotów 
z częściami motoryzacyjnymi”

Komisja Uchwał i Wniosków przedstawiła zgłoszone wnioski: wnio-
sek Zastępcy Wójta Gminy Jaworze Radosława G. Ostałkiewicza 
w sprawie rozszerzenia składu Rady Społecznej Samodzielnego 
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej do 6 osób został przegłosowany.

Wniosek radnego Jerzego Ryrycha w sprawie odnowienia 
oznakowania poziomego i pionowego na skrzyżowaniu ulic Tu-
rystycznej, Słonecznej, Zacisznej oraz ograniczenie prędkości 
na ul. Słonecznej poprzez ustawienie znaku ograniczającego 
prędkość – 50km/h. Rada Gminy przegłosowała ten wniosek 
-15 – głosów za. Wniosek radnego Jerzego Ryrycha w sprawie 
ustawienia ławek w ilości 1, 2 wzdłuż ul. Słonecznej na odcinku 
od wzgórza Goruszka do ul. Stokrotek. Rada Gminy przegłoso-
wała wniosek- 15 – głosów za. Wniosek radnego Jerzego Ryry-
cha w sprawie ustawienia WC przy szałasie „Nad Jesionką” na 
czas letni (miesiąc maj – wrzesień). Rada Gminy przegłosowała 
wniosek -15 – głosów za.

Wniosek radnego Romana Lorka  w sprawie dokonania przeglądu 
dróg gminnych pod względem ich bezpieczeństwa – ograniczenia 
widoczności przez nasadzone wokół posesji krzewy i wystąpić do 
właścicieli o ich usunięcie. Rada Gminy przegłosowała wniosek 
-15 – głosów za.

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Śliwka podziękował za 
aktywny udział w obradach oraz zamknął obrady V sesji Rady 
Gminy VI Kadencji.

Zatwierdził do druku Przewodniczący RG Jaworze 
Andrzej Śliwka.
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jak i boiska. Wraz z byłym wicewójtem Greniem postaraliśmy 
się o to, by powstał klub sportowy, a co za tym idzie trzeba było 
pomyśleć, gdzie reprezentanci gminy mogą ćwiczyć i rozgrywać 
mecze. Poprzednie boisko, na którym grali śmiało można nazwać 
pastwiskiem, z pewnością nie nadawało się do gry. 

Pomimo że obiekt uroczyście otwarto, na jego oddanie do użytku 
trzeba będzie jeszcze poczekać do października, wówczas płyta 
boiska będzie gotowa do użytku. Chodzi o ciągłe koszenie, na-
wożenie i walcowanie, innymi słowy o technologię przygotowania, 
trawa musi być odpowiednio zakorzeniona, aby nie było ubytków, 
jak i trzeba wybudować zaplecze. Przetarg został ogłoszony wła-
śnie 30 maja, rozstrzygnięcie 20 czerwca, i wszystko wskazuje na 
to, że do końca listopada przy wejściu na kompleks stanie budynek 
o wymiarach 200 m kw. Będą tu zlokalizowane pokoje dla drużyn, 
dla sędziów, magazyny na sprzęt sportowy i ogrodniczy. Oprócz 
tego zakupiona zostanie kosiarka-traktor, sprzęt do malowanie linii, 
bo na tym obiekcie jest to niezbędne i – co bodaj najważniejsze- 
system zraszaczy-  tłumaczy Radosław G. Ostałkiewicz – obecny 
wicewójt Jaworza.

Teraz czas na poruszenie kwestii delikatnej czyli słów kilka o 
pieniądzach. Inwestycja kosztowała ponad 1 mln 324 tys. zł, z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego gmina otrzy-
mała nieco ponad 1 mln 68 tys. zł, zaś wkład własny to15% czyli 
ponad 88 tys. zł. Część kosztów - nieco ponad 67 tys. - to koszty 
niekwalifikowane, związane z wykonaniem trybun, bowiem projekt 
ten współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013( w ramach Prioryte-
tu IX „Zdrowie”, Działanie 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa) 
obejmował budowę jedynie boisk i to był wydatek podstawowy. 
Między innymi dlatego z tego programu nie mogliśmy wybudować 
zaplecza kompleksu, ponieważ zapisy programowe na to nie 
pozwalały- mówi Ostałkiewicz. 

Warto przypomnieć, że Jaworze jako jedyna gmina w powiecie biel-
skim nie miała takiego obiektu, dlatego też uzyskała dofinansowanie i 
zajęła czwarte miejsce rankingowe w całym województwie na realizację 
projektu. Nie tylko władze gminy były przekonane o słuszności tej in-
westycji, ale także eksperci z województwa podzielali to zdanie. Poza 
tym kto wie czy właśnie z Jaworza nie wyjdzie drugi Pele?

Przygotowała Agata Jędrysko
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

KOnSuLTACJe SPOŁeCzne

W wyniku konsultacji społecznych w sprawie wprowadzenia 
jednolitej porządkowej numeracji budynków, jakie Urząd Gminy 
Jaworze przeprowadził w marcu i kwietniu 2011 roku, okazało się, 
że zdania mieszkańców na ten temat są wyraźnie podzielone. 

Do Urzędu Gminy Jaworze trafiło 113 ankiet w formie papierowej 
oraz 831 głosów złożonych za pośrednictwem Internetu. Wyniki 
głosowania przedstawiają się następująco:

tak wymianę praw jazdy i dowodów rejestracyjnych w przypadku 
zmiany nazwy ulicy reguluje ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo 
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 ze zm.), a 
konkretnie obowiązujące od 3 stycznia 2008 r. przepisy art. 79b 
(w odniesieniu do dowodów rejestracyjnych) oraz art. 98a (w od-
niesieniu do praw jazdy). Zgodnie z wymienionymi przepisami w 
sytuacji, gdy zmiana stanu faktycznego w zakresie adresu kierowcy 
wymagająca wydania nowego dowodu rejestracyjnego oraz prawa 
jazdy spowodowana została zmianami administracyjnymi, rada 
powiatu może, w drodze uchwały, zmniejszyć opłatę lub zwolnić 
od jej uiszczenia osoby obowiązane do ubiegania się o wydanie 
tego dokumentu. Zwolnienie od opłaty bądź też jej pomniejszenie 
jest więc wyłącznie autonomiczną decyzją rady powiatu.

W odpowiedzi na ww. pismo Starosta Powiatu Bielskiego nie po-
dzielił w pełni argumentów Urzędu Gminy Jaworze, uzasadniając 
swą odmowę podjęcia ww. uchwał kondycją budżetu powiatu oraz 
brakiem możliwości techniczno-organizacyjnych do przeprowa-
dzenia tak wielkiej akcji wymiany dokumentów. Zasygnalizowano 
jedynie, że Starostwo mogłoby nieodpłatnie czynić stosowne wpisy 
do dowodów rejestracyjnych, zaś wymiana prawa jazdy musiałaby 
się wiązać z wniesieniem pełnej opłaty w kwocie 84 złotych.

Mając na uwadze uzyskany wynik konsultacji społecznych (brak 
zgody większości mieszkańców na zajęcie się tym problemem), 
negatywną odpowiedź Starosty Bielskiego na wniosek gminy o 
zwolnienie mieszkańców z opłat za wymianę dokumentów oraz 
odstąpienie rządu od wymiany dowodów osobistych w 2011 roku, 
Wójt Gminy Jaworze zdecydował w chwili obecnej nie przeprowa-
dzać działań związanych z wprowadzeniem jednolitej numeracji 
porządkowej budynków w Jaworzu.

Nadmieniamy jednak, że na wniosek właściciela nieruchomości 
istnieje możliwość zmiany numeru budynku w ramach jednolitej 
numeracji porządkowej. Bliższych informacji w tym zakresie udzie-
la kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury p. Łucja Habdas 
(tel. 338172195 w. 112, e-mail: lhabdas@jaworze.pl). 

Wszystkim, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym, ser-
decznie dziękujemy.

Zdzisław Bylok
Wójt Gminy Jaworze

W międzyczasie Urząd Gminy Jaworze wystąpił do Starostwa 
Powiatowego w Bielsku-Białej oraz radnych powiatu bielskiego z 
wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia na podstawie 
przepisów art. 79b i art. 98a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – 
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. 
zm.) od uiszczenia opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz 
prawa jazdy w przypadku zmian administracyjnych dotyczących 
zmiany adresu właściciela pojazdu lub zmiany adresu kierowcy 
powodowanych zmianami administracyjnymi. Na podstawie prze-
pisów art. 79b i art. 98a Prawa o ruchu drogowym ustawodawca 
upoważnił Radę Powiatu Bielskiego do zmniejszenia lub zwolnie-
nia od uiszczenia opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz 
prawa jazdy w przypadku zmian administracyjnych dotyczących 
zmiany adresu właściciela pojazdu lub zmiany adresu kierowcy. I 
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 Dobiega już końca realizacja projektu Tradycja kluczem do akty-
wizacji zawodowej II, będącego kontynuacją projektu o podobnej 
nazwie realizowanego w 2009r.

W ramach projektu udało się zorganizować szkolenie rękodzieła 
i sztuki ludowej dla zaawansowanych, który przewidywał naukę w 
zakresie 3-ech modułów, tj. haft cieszyński, haft istebniański i uwiel-
biany przez wszystkich decoupage. Drugim szkoleniem było szkolenie 
kulinarne w zakresie przygotowania potraw regionalnych Polski.

Oba szkolenia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem czego 
najlepszym dowodem było szybkie zakończenie rekrutacji.

W sumie w projekcie wzięło udział 60 osób – mieszkańców Gmi-
ny Jaworze, jak i kilku mieszkańców Gminy Jasienica – z czego 
49 osób stanowiły kobiety, a 11 osób mężczyźni.

Wartość projektu opiewała na kwotę 49 719,00 zł brutto.
Realizacja projektu po raz kolejny pokazała, że koniecznym 

jest podejmowanie działań przez władze Gminy Jaworze na rzecz 
organizacji szkoleń, które mają na celu aktywizację zawodową 
uczestników szkoleń, jak również przyczyniają się do integracji 
mieszkańców, którzy mają możliwość wyjścia z domu i spędzenia 
wspólnie z innymi swojego wolnego czasu.

 Ostateczne zakończenie projektu – rozdanie certyfikatów dla 
uczestników odbędzie się 6 czerwca 2011r. (szkolenie kulinarne) 
oraz 13 czerwca 2011r. (szkolenie rękodzieła i sztuki ludowej).

 Więcej informacji na temat projektu i szczegółów jego oficjalnego 
zakończenia w następnym (lipcowym) wydaniu Echo Jaworze.

Barbara Galocz-Siwiecka

rękodzielniczo-kulinarne zakończenie projektu
Tradycja kluczem do aktywizacji zawodowej ii

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO.

W dniu 30 kwietnia 2011 roku zakończono realizacjĘ projektu pn. 
Digitalizacja najcenniejszych dokumentów rodziny Saint Genois 
d’Anneaucourt wkładem w upamiętnienie dziedzictwa historycz-
nego południowej części województwa śląskiego – w ramach 
którego zdigitalizowano najcenniejsze pergaminy i dokumenty 
z archiwum rodziny Saint Genois d’Anneaucourt, przekazane w 
2005 r. przez Dianę Voigt oraz Marię del Pilar Keuschnig na rzeczy 
gminy Jaworze, a będące aktualnie w depozycie Muzeum Śląska 
Cieszyńskiego. Dokumenty te obejmują okres od XV (a częściowo 
i XIII) wieku do początków XX wieku. 

W związku z zamknięciem projektu pn. Digitalizacja najcenniej-
szych dokumentów rodziny Saint Genois d’Anneaucourt wkładem 
w upamiętnienie dziedzictwa historycznego południowej części wo-
jewództwa śląskiego przy okazji wizyty starostów zaprzyjaźnionych 
gmin czeskich i słowackich podczas Dni Polsko-Czesko-Słowac-
kich w Jaworzu wydano broszurę informacyjną o projekcie (którą 
kolportowano m.in. z przedostatnim numerem Echa Jaworza”), a 

także zorganizowano konferencję prasową o rezultatach projektu.
Warto jeszcze raz przypomnieć, że głównym działaniem w 

ramach tego projektu był proces wyprodukowania zapisu cyfro-
wego – kopii elektronicznych zbiorów archiwalnych, obejmujący 
przygotowanie materiałów do digitalizacji, digitalizację I dezyn-
fekcję, obróbkę i porządkowanie plików i wreszcie powszechne 
ich udostępnianie. Zdigitalizowane pliki zostaną udostępnione w 
formie zapisów na stronie internetowej www.kultura.jaworze.pl 
oraz na nośnikach informatycznych kolportowanych nieodpłatnie. 

Jak mówił wójt Zdzisław Bylok, prezentując efekt końcowy digi-
talizacji, wszystkie prace w zakresie digitalizacji prace były prowa-
dzone zgodnie z najlepszymi praktykami według najnowszych oraz 
najbezpieczniejszych z punktu widzenia dbałości o dziedzictwo 
historyczne technologii. Mimo niewielkich nakładów finansowych 
(całość kosztowała blisko 90 tys. złotych) w porównaniu z innymi 
projektami realizowanymi przez gminę,  przedsięwzięcie to było 
jednym z najbardziej pracochłonnych i skomplikowanych działań, 

SCHOWAnO, zAKOnSerWOWAnO, zdiGiTALizOWAnO
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wśród których można wymienić chociażby sporządzenie listy iden-
tyfikacyjnej obiektów, katalogu obiektów, protokołów i zestawień, 
paginację, pakowanie dokumentów do i po digitalizacji oraz do i 
po dezynfekcji, samą digitalizację oraz dezynfekcję archiwaliów 
w Archiwum Państwowym, sprawdzanie jakości każdego z 9 tys. 
plików po digitalizacji, wprowadzenie nazw zdigitalizowanych pli-
ków do systemu przeglądarkowego oraz przygotowanie platformy 
przeglądarkowej, przygotowanie krótkiego opisu (streszczenia) 
zdigitalizowanych materiałów celem ich powszechnego udostęp-
nienia, nagranie plików na nośniki optyczne i elektroniczne aż po 
przechowywanie i powszechne udostępnianie digitalizatów.

W trakcie konferencji koordynatorzy projektu wskazywali, że był 
on realizowany w oparciu o opracowany przez Gminę Jaworze 
we współpracy z Muzeum Śląska Cieszyńskiego oraz Książnicą 
Cieszyńską plan działań obejmujący jej doświadczenia w zakresie 

realizacji projektu „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzic-
twa piśmienniczego” w ramach Mechanizmu Finansowego Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego. Szczególne podziękowania 
skierowano na ręce zaangażowanych w realizację projektu osób 
i instytucji, a mianowicie:

• Mariusza Makowskiego – kustosza Archiwum St. Genois 
d’Anneaucourt (Muzeum Śląska Cieszyńskiego)

• Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie i jego dyrektora 
Mariana Dembinioka

• Łucji Brzeżyckiej z Książnicy Cieszyńskiej – Działu Ochrony i 
Konserwacji Zbiorów

• Archiwum Państwowego w Katowicach i kierownik działu 
konserwacji Katarzyny Kwaśniewicz

• Adama Wrony z pracowni webmasterskiej Twoje-Bielsko.pl
• Piotra Urbanka z firmy Mediagraf Bielsko-Biała

PROJEKT PN. „DIGITALIZACJA NAJCENNIEJSZYCH DOKUMENTÓW RODZINY SAINT GENOIS D’ANNEAUCOURT WKŁADEM W UPA-
MIĘTNIENIE DZIEDZICTWA HISTORYCZNEGO POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO” WSPÓŁFINANSOWANY JEST PRZEZ 
UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU 
OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013

KOmuniKAT

Wójt Gminy Jaworze informuje, że w dniu 12 maja 2011 r.  
na terenie Gminy Jaworze przy udziale MEGA SERVICE RE-
CYCLING Sp. z o.o., odbyła się bezpłatna zbiórka zużytego 
sprzętu elektronicznego i elektrycznego. W trakcie trwania 
zbiórki zebrano 7,960 Tony zużytego sprzętu elektronicznego 
oraz elektrycznego. 

Taka duża ilość zebranego zużytego sprzętu świadczy o dużej 
odpowiedzialności i świadomości ekologicznej mieszkańców 
naszej gminy. 

Dobrze, że ww. odpady trafiły do wyspecjalizowanej firmy 
zajmującej się przetwarzaniem zużytego sprzętu elektrycz-

urzĄd Gminy JAWOrze
43-384 Jaworze, ul. zdrojowa 82  
tel.: 33/817 21 95, 817 28 13, 817 25 34
fax.: 33 817 28 71 
e-mail: sekretariat@jaworze.pl

KOmuniKAT

Wójt Gminy Jaworze informuje, że w związku z nieprawi-
dłowym korzystaniem z punktów przeznaczonych do selek-
tywnej zbiórki odpadów, pojemniki na puste butelki plastikowe 
(typu PET) oraz opakowania szklane z punktu znajdującego  
się na skrzyżowaniu ul. Wapienickiej z ul. Zdrojową (centrum), 
zostały przeniesione na parking przy ul. Zdrojowej (centrum 
Jaworza).

Z przykrością należy stwierdzić, że punkty gdzie moż-
na oddać ww. odpady przerodziły się w dzikie wysypiska 
wszelkiego rodzaju innych odpadów czego dowodem jest 
poniższe zdjęcie. Niestety nie jest to odosobniony przy-
padek. Podobne sytuacje mają miejsce również w innych 
punktach zbiórki odpadów. Nieodpowiedzialny sposób 

nego i elektronicznego a nie do lasu, przydrożnego rowu 
czy potoku… 

Wójt Gminy Jaworze 
Zdzisław Bylok

urzĄd Gminy JAWOrze
43-384 Jaworze, ul. zdrojowa 82  
tel.: 33/817 21 95, 817 28 13, 817 25 34
fax.: 33 817 28 71 
e-mail: sekretariat@jaworze.pl

postępowania z ww. odpadami spowoduje, że punkty  
te zostaną zlikwidowane. 

Szanowni Państwo zastanówmy się jaki wpływa ma na 
walory krajobrazowej naszej pięknej miejscowości taki 
sposób postępowania z odpadami?

Wójt Gminy Jaworze
Zdzisław Bylok
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworzu realizo-
wany jest projekt systemowy pn. „Program aktywnej integracji 
w gminie Jaworze” współfinansowany przez Unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten 
planuje kilka instrumentów aktywnej integracji dla 10 uczestni-
ków. Pierwszym z nich są Treningi kompetencji i umiejętności 
społecznych. Realizujemy je począwszy od 20 kwietnia 2011r. co 
tydzień w środę. W kwietniu odbyły się dwa spotkania, w trakcie 
których uczestnicy projektu zaprezentowali swoją sytuację ży-
ciową i swoje mocne strony. Formułowano oczekiwania wobec 
Treningów, i ich wpływu na plany zawodowe. Uczestnicy zostali 
także zapoznani z rolą komunikacji w relacjach międzyludzkich i 
podstawowymi zasadami komunikacji niewerbalnej. Uczestnicy 

zostali poproszeni o ocenę swoich dotychczasowych działań na 
rynku pracy, co miało na celu przygotowanie ich do analizy swojej 
indywidualnej ścieżki zawodowej/życiowej. Treningi te będą trwać 
do lipca 2011r. Kolejnym zastosowanym instrumentem w projek-
cie będą indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, które 
odbędą się początkiem czerwca 2011r. Dla każdego uczestnika 
zaplanowano 2 godziny takich konsultacji. Została już wyłoniona 
firma do realizacji tego zadania. Kolejno wyłaniane będą firmy 
do realizacji szkoleń „twardych” w postaci kursów zawodowych i 
„miękkich”, dobranych indywidualnie dla poszczególnych uczest-
ników, według zaplanowanych „ścieżek reintegracji”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Aktywna integracja wiosną

Gminny zespół interdyscyplinarny

26 kwietnia 2011 roku Zarządzeniem Nr 27/2011 Pan Zdzisław 
Bylok Wójt Gminy Jaworze powołał Gminny Zespół Interdyscyplinar-
ny w Jaworzu w składzie: 1) Dorota Sacher-Wejster i Ewa Winek 
- przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jawo-
rzu; 2) Ewa Górny-Jędroszak - przedstawiciel Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworzu; 3) asp. Adam 
Żak i mł. asp. Rafał Gruszka - przedstawiciele Komisariatu Policji 
w Jasienicy z siedzibą w Jaworzu; 4) Anna Skolik - przedstawiciel 
Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu; 5) Iwona Królak - przedstawiciel Szkoły 
Podstawowej Nr 1 w Jaworzu; 6) Małgorzata Porębska - przed-
stawiciel Samodzielnego Gminnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 
Jaworzu; 7) Lucyna Styczyńska - kurator sądowy specjalista ds. 
wykonywania orzeczeń w sprawach karnych Sądu Rejonowego w  
Bielsku-Białej; 8) Beata Michalska -  kurator sądowy specjalista 

ds. wykonywania orzeczeń w sprawach rodzinnych i nieletnich 
Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej; 9) Teresa Sikora – Prokurator 
Prokuratury Rejonowej Bielsko-Biała – Północ.

Pierwsze posiedzenie Zespołu odbyło się 10 maja 2011 roku. 
Przewodniczącym Zespołu wybrano Dorotę Sacher-Wejster, Zastępcą 
Przewodniczącego Ewę Winek, a Sekretarzem Iwonę Królak. Człon-
kowie Zespołu obecni na posiedzeniu złożyli oświadczenie o treści: 
„Oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych, które 
uzyskałem przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem  
przemocy w rodzinie oraz, że znane mi są przepisy odpowiedzialności 
karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich 
dostępu osobom nieuprawnionym.”  Ustalono plan działania Zespołu 
i właściwych służb w zakresie pracy z dwoma  rodzinami, w których 
w ostatnim czasie dokonano zgłoszenia przemocy domowej.  

Następne posiedzenie odbędzie się 1 lipca o godzinie 10.00 w 
siedzibie Urzędu Gminy w Jaworzu.

dzień Seniora 

Po raz kolejny Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizo-
wał spotkanie seniorów z Jaworza. Swój udział w tym spotkaniu 
potwierdziło ponad 100 osób. Niestety, zarówno pogoda, jak i pro-
blemy zdrowotne, które często dają się we znaki także i młodszemu 
pokoleniu, wielu starszym osobom uniemożliwiły wyjście z domu.

Uroczyste spotkanie miało miejsce na terenie Szkoły Podsta-
wowej nr 1. Życzenia  dostojnym gościom złożyli Dorota Sacher 
Wejster- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a w 
imieniu władz samorządowych – przewodniczący Rady Gminy 
Andrzej Śliwka. W spotkaniu uczestniczyli także: wójt Zdzisław 

Bylok, Ewa Cholewik- dyrektor szkoły oraz m.in. przedstawiciele 
Rady Gminy, Koła Emerytów i Rencistów. 

Taki dzień jest okazją do spotkania dawno niewidzianych zna-
jomych, czasami jeszcze ze szkolnej ławy. Jest to również czas 
wspomnień, jak i rozmów o osobistych problemach, radościach 
czy smutkach. Stąd nie ma miejsca podczas takich uroczystości 
na długie przemówienia. Najważniejsza jest bowiem ta jakże 
ulotna chwila  - często jedna z niewielu okazji do wyjścia z domu 
i spotkania tak wielu znajomych – rówieśników, a więc ludzi z któ-
rymi niegdyś chodziło się do szkoły, jeździło do pracy czy nawet 
działało na rzecz Jaworza… Takie spotkania są ważne dla nas 
wszystkich. Kiedyś -nawet dziś aktywni zawodowo członkowie 
naszego społeczeństwa  zajmą miejsca, przy tych stołach, w 
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innym już gronie, jako kolejne dojrzałe pokolenie, wspominając 
swoją młodość, swoich rodziców czy dziadków. Znana zasada 
mówi, iż poziom, kulturę i mądrość społeczeństwa określa się 
po stosunku do ludzi starszych. I chyba nie ma w tym przesady. 
Dla seniorów tym razem swój program przygotowali członkowie 

Zespołu Regionalnego Jaworze, a więc był i czas na wspólne 
śpiewanie znanych i lubianych pieśni, jak i podziwianie żywioło-
wych tańców ludowych w wykonaniu zespołu. W przygotowanie  
spotkania, jak i obsługę gości zaangażowali się wszyscy pracow-
nicy GOPS-u.               PF

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Wyróżnienie dla Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Jaworzu

Miło nam poinfor-
mować, że Gminna 
Biblioteka Publiczna 
w Jaworzu otrzyma-
ła  Wyróżnienie w 
XI Edycji Konkursu - 
„Biblioteka jako cen-
trum edukacyjne, 
kulturalne  i informa-
cyjne” - w kategorii  
uzyskanych wskaź-
ników czytelnictwa 
w 2010 roku. Oprócz 
dyplomu, biblioteka 
otrzymała aparat fo-
tograficzny.

R o z s t r z y g n i ę -
cie konkursu p.n. 
„BIBLIOTEKA ZA-
WSZE PO DRO-
DZE, NIE MIJAM 
– WCHODZĘ” i wręczenie nagród miało miejsce w Gminnym 
Centrum Zachowania Dziedzictwa Kulturowego, Informacji i Edu-
kacji w Wilamowicach 16 maja. Od wielu lat imprezę organizuje 
Starosta Bielski przy współpracy Książnicy Beskidzkiej i Stowa-
rzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Bielsku-Białej, a w tym roku 
dołączył do tego szacownego grona Burmistrz Wilamowic, zaś 
honorowy patronat objął Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliote-
karzy Polskich. W szranki stanęło 17 placówek z naszego powiatu.  
Cel to aktywizowanie bibliotekarzy oraz zwrócenie uwagi władz 

samorządowych na potrzeby księgozbiorów, które nawet w dobie 
powszechnie dostępnego internetu nie mogą być marginalizowane. 
Nawet poszczególne kategorie konkursowe wskazują, że celem 
bibliotek nie jest bynajmniej tylko wypożyczanie książek, pełnią one 
ważną rolę w środowisku lokalnym. Takie konkursy są też okazją 
do poszukiwania i wprowadzania nowych, ciekawych inicjatyw oraz 
form integrujących mieszkańców danego terenu. Każda z bibliotek 
biorąca udział w  konkursie była oceniana i wizytowana, natomiast 
nad całością czuwała powołana przez Starostę Bielskiego Komisja 
Konkursowa w składzie:: Alina Macher i Dorota Stolarczyk – przed-
stawicielki Starostwa Powiatowego, Alina Świeży-Sobel – członek 
Komisji Edukacji, Kultury i Sztuki Rady Powiatu, Ewa Troneczek i 
Łucja Gola – Książnica Beskidzka i Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich oraz Dorota Malczewska-Stus – Książnica Beskidzka, 
przewodnicząca Zarządu Oddziału SBP.

Teraz czas na gratulacje. To zaszczytne wyróżnienie jest wynikiem 
pracy pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu: Ber-
nadety Kluka -Dyrektora  GBP oraz Gabrieli Śliwka -Bibliotekarza.

Gratulujemy i życzymy w możliwie, jak najkrótszym czasie po-
zyskania nowego – obszerniejszego lokalu, z czytelnią – w tym 
multimedialną.       Redakcja Echa Jaworza

inFOrmACJA
Informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w okresie 

wakacyjnym od 01.07.2011 do 31.08.2011 r.
czynna będzie w następujących godzinach

Poniedziałek  10.00 - 18.00
Wtorek  9.00 - 15.00
Środa  9.00 - 15.00
Piątek  9.00 - 15.00

Czwartek nieczynne

3. Wiosenny zwyczaj zwany obrzędem gaika polega na ob-
noszeniu po wsi zielonej gałęzi, lub drzewka, przystrojonego 
wstążkami lub innymi ozdobami jako symbolicznego wprowa-
dzenia wiosny. 

Zwycięzcą quizu nr 3 została Alicja Kobiela.  Gratulujemy

Odpowiedzi na pytania z quizu nr 3

1. Żętyca to serwatka z owczego mleka, stosowana jako środek 
leczniczy.
2. Autorem tekstu pieśni „Ojcowski dom” jest Jan Kubisz, na-
uczyciel, poeta, polski działacz narodowy Śląska Cieszyńskiego.
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Starsze pokolenie jaworzan doskonale zna tradycyjny strój 
cieszyński, wszystkie jego elementy, detale, kolorystykę uzależ-
nioną 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 wyko-
rzystaniem tektury, tkanin,włóczek itp. Format jest dowolny, a  

Viii OGÓLnOPOLSKi TydzieŃ BiBLiOTeK 
8-15 mAJA 2011

Tegoroczne hasło Tygodnia Bibliotek : Biblioteka zawsze po 
drodze, nie mijam - wchodzę, ma przypomnieć mieszkańcom 
wszystkich miast i wsi, że dostęp do biblioteki jest bardzo łatwy. 
Biblioteki zapewniają możliwość bezpłatnego korzystania z różno-
rodnych zbiorów , a ich największym atutem jest szeroka  oferta 
usług.  Rangę  i znaczenie bibliotek publicznych powinni dostrzegać 
mieszkańcy czerpiący z tych usług, bo to dla nich, dla społeczno-
ści lokalnej, biblioteki zmieniają swoje oblicze i poszerzają ofertę 
kulturalno-edukacyjną. 

Nasza Gminna Biblioteka Publiczna aktywnie włączyła się w ob-
chody Tygodnia Bibliotek, kierując tym razem swoje działania propa-
gujące bibliotekę głównie do najmłodszych mieszkańców Jaworza.

Tak więc w ramach akcji promującej czytelnictwo: „Cała Polska 
czyta dzieciom” odbyły się spotkania z dziećmi w jaworzańskich 
placówkach przedszkolnych. Głośne czytanie bajek i wierszyków 
przez „panie z biblioteki”, które na dodatek pokazały kolorowe 
ilustracje i wysłuchały wrażeń, było dla dzieci ciekawą i odmienną 
formą kontaktu z książką.

Biblioteka przygotowała również ofertę lekcji bibliotecznych dla 
uczniów klas I-III szkoły podstawowej.  Miło nam poinformować, iż 

jedyna obowiązująca zasada jest taka, że praca ma przedsta-
wiać kompletny strój regionalny damski lub męski. 

Oceniana będzie wierność szczegółów, estetyka oraz pomy-
słowość 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, ewentual-
nie adres zamieszkania, koniecznie numer telefonu kontaktowe-
go. 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 wyróżnio-
nych w każdej kategorii oraz wystawę pokonkursową.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie.
Szczegółowe informacje i regulamin dostępne w GBP

z oferty tej skorzystały wszystkie klasy nauczania początkowego. 
Dzieci z podstawówki odwiedziły naszą placówkę, zapoznały się z 
biblioteką, jej zbiorami, warunkami zapisu czytelnika i wypożyczania. 
Dodatkowo dzieci miały możliwość obejrzenia animowanego filmu 
edukacyjnego pt. „Gutenberg i druk”, który przybliżył historię  książki 
i oczywiście prasy drukarskiej. Pokaz odbył się w sali ślubów USC, 
specjalnie w tym celu zaimprowizowanej na „salę kinową”. 

Specjalną „inaugurację czytelniczą” mieli uczniowie klas pierw-
szych, którzy otrzymali w bibliotece „Paszporty Młodego Czytelni-
ka”, uprawniające  - a raczej zachęcające, do wstąpienia w grono 
czytelników naszej placówki. Ogromnym plonem tego pracowitego 
tygodnia są prace plastyczne dzieci przedstawiające wszystko to,  
co skojarzyło im się z odwiedzinami biblioteki, czyli sceny z filmu 
m.in. produkcja papieru, prasa drukarska, książki, regały oraz por-
trety bibliotekarek , za które szczególnie dziękujemy i obiecujemy, 
sukcesywnie wystawiać je w bibliotece.

Pragniemy wyrazić serdeczne podziękowania za współpracę  
wychowawczyniom klas I-III ,  Dyrekcji jaworzańskich przedszkoli za 
przyjęcie  nas u siebie, pracownikom Urzędu Gminy za cierpliwość 
w tym długim i dość głośnym tygodniu oraz  Kierownik USC Alek-
sandrze Zagórskiej za udostępnienie sali ślubów. W pewnym sensie 
dla niejednego dziecka były to „zaślubiny z książką”, oby trwałe.
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OŚRODEK PROMOCJI GMINY JAWORZE

Ośrodek promocji Gminy Jaworze

informuje o sprzedaży wznowionej, poprawionej i poszerzo-
nej książki faktograficznej autorstwa Jadwigi Roik – 

„dzieje Jaworza na przestrzeni wieków”

Koszt egzemplarza - 60 zł.
Zakupu można dokonać w biurze OPG Jaworze (pomiesz-

czenia nad galerią na ul. Zdrojowej) od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8:00-14:00.

Serdecznie zapraszamy.

Wieczorek Tanga Argentino w Jaworzu

Z inicjatywy grupy miłośników Tanga Argentino w dniu 6 maja 
2011 OPG Jaworze zorganizował wieczorek Tanga Argentino w 
restauracji „Ronald” w Jaworzu. Na wieczorek taneczny przybyli 
zaproszeni goście w tym przewodniczący Rady Gminy A. Śliwka i 
zastępca przewodniczącego Z. Putek wraz z małżonką oraz wielu 
zacnych obywateli Jaworza.

Patronat medialny nad imprezą objęła Kronika Beskidzka. 
Imprezę rzeczowo i finansowo wspierali: Pan Jacek Pilch – Cera-
mika Pilch, Pan Marek Szczypka – Okmar Plastik, Państwo Ewa i 
Marian Mrowiec – Zakład Cukierniczy, Pan Marek Wrzal -Berndorf 
Jaworze, Pan Piotr Potępa – hurtownia kwiatów B-B.

Organizatorzy obawiali się o zainteresowanie tą po raz pierw-
szy organizowaną imprezą taneczno-muzyczną. Myśleliśmy, że 
zainteresowanie będzie „takie sobie”, że nie dopiszą uczestnicy, 
jako że w Bielsku są lokale które specjalizują się w tego rodzaju 
imprezach, a jednak okazało się, iż zainteresowanie imprezą 
było liczne i przybyło około 25 par tanecznych uprawiających 
Tango Argentino nie tylko z Jaworza ale również z bielskich 
szkół tańca. Najliczniejsze grupy reprezentowały szkoły taneczne 
SAIDA i ELPASO.

Było to spotkanie różnych osób, w różnym wieku, rożnych 
profesji reprezentujących odmienne style Tanga które pochodzi 
z Ameryki Południowej, jest „wybuchową mieszanką” rytmów i 
folkloru a co za tym idzie różnych stylów, które kształtowały się 
etapami w latach od 1900 do dnia dzisiejszego. Duża część z 
przybyłych tancerzy to osoby powyżej 40 roku życia z korzeniami 
tanecznymi sięgającymi Bielskiej Szkoły Tańca założonej w 1979 
roku przez Edwarda Ubdę z Cieszyna ucznia profesora Mariana 
Wieczystego prekursora tańca.

Dla niektórych było to spotkanie po prawie 30 latach.
Dominowała jednak dobra zabawa, radość, wspomnienia. 

Podczas rozmów sugerowano, by spotykać się razem częściej 
dając popis żywiołowego tańca. Świadcząc że bawić się i tańczyć 
można do starości. Wystarczy lampka wina i interesująca rozmo-
wa - to dobry wzór dla młodzieży, to lekcja kulturalnej zabawy na 
wysokim poziomie.

Jeżeli to zainteresowanie uzyska wsparcie, to imprezy będą 
cykliczne. Już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
na 25.06.2011 do Villi Barbara na godzinę 19:00 na wieczorek 
Tanga, następne spotkania planujemy zorganizować np. pod 
fontanną w centrum, a w późniejszym czasie w Hotelu Jawor, a 
jak czas pokaże, że jest zainteresowanie powtórzymy wszystko 
od początku.           OPG

Współpraca organizacji pozarządowych z 
OPG Jaworze

Na terenie Gminy Jaworze jest ponad 10 
organizacji działających w oparciu o własny 
statut, na podstawie własnych kalendarzy 
zadań programowych i finansowych, zwanych 
popularnie organizacjami pozarządowymi. Wy-
pełniają one przestrzeń życia Gminy Jaworze, nie objętą programami 
samorządu terytorialnego– czyli Urzędu Gminy Jaworze oraz instytucji 
reprezentujących Gminę – OPG Jaworze. OPG Jaworze spełnia rolę 
partnera w imieniu Urzędu Gminy wyżej wspomnianych organizacji we 
wspólnych działaniach na rzecz środowiska lokalnego. Jest to bardzo 
szeroki zakres działań od chwili powołania OPG Jaworze w 2004 roku.

Razem z powyższymi organizacjami przeżyliśmy wiele, wzajem-
nie się uzupełniając i wspierając, poznając swoje możliwości, do-
chodząc do wspólnych sposobów i metod pokonywania stawianych 
nam przez środowisko zadań. Jak zwykle w życiu bywały i trudne 
chwile, które dzięki wzajemnemu zaufaniu i porozumieniu zostały 
szybko zażegnane. Po tylu latach współpracy łatwiej jest nam się 
porozumiewać, a przed nami kolejne zadania, które będziemy 
wspólnie realizować. Ośrodek Promocji Gminy Jaworze pragnie 
gorąco podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do współ-
pracy przez te wszystkie lata i tak opisowo przedstawić na jakich 
zasadach opiera się współpraca z poszczególnymi organizacjami:

Współpraca z Towarzystwem Miłośników Jaworza opiera się 
głównie na współorganizowaniu konkursów, wystaw, udziale w 
imprezach plenerowych, wydawnictwie publikacji ich opiniowaniu 
oraz szeroko pojętej współpracy w dziedzinie ochrony i szerzenia 
dóbr kultury i ochrony środowiska na terenie Gminy Jaworze.

Koła Gospodyń Wiejskich Nr1 i Nr2 wspomagają OPG Jaworze 
w organizacji poczęstunków w trakcie imprez plenerowych, repre-
zentują Gminę w konkursach kulinarnych zajmując wysokie lokaty. 
Są zawsze tam gdzie są organizacyjnie potrzebne. Koła zawsze 
wspierają organizację zarówno mniejszych, jak i większych imprez 
plenerowych, jakimi są Majówka czy Jaworzański Wrzesień.

Podobną rolę, co Koła Gospodyń spełnia Koło Emerytów Renci-
stów i Inwalidów Nr 8 w Jaworzu, którego członkowie od lat biorą 
udział w programach imprez plenerowych organizowanych przez 
OPG Jaworze. Jako, że cześć członków zajmuję się wyrobami 
rękodzielniczymi wspierają oni organizowane wystawy twórców za-
równo w „Galerii na Zdrojowej”, jak i podczas imprez plenerowych.

Bardzo dobrze od lat układa się współpraca OPG Jaworze z 
stowarzyszeniem „Nasze Jaworze”. Współpraca ta jest bardzo 
szeroka począwszy od współorganizacji plenerów artystycznych 
w trakcie letnich weekendów, poprzez wyjazdy zagraniczne pro-
mujące Gminę Jaworze w Republice Czeskiej i Słowackiej czy też 
na Węgrzech, kończąc na promocji w organizacji dużych imprez 
plenerowych, jakimi są Majówka czy Jaworzański Wrzesień  oraz 
pomoc w organizacji spotkań z rolnikami, rodzimymi twórcami czy 
też organizacja prelekcji i wystaw w „Galerii na Zdrojowej”.

Dobrze od lat układa się współpraca OPG Jaworze z organiza-
cjami sportowymi: Dwoma klubami łuczniczymi UKS „Dziesiątka” 
oraz Klubem Łuczniczym „X10” wspomagamy się wzajemnie, OPG 
Jaworze pomaga w organizacji turniejów łuczniczych zarówno tych 
lokalnych, jak i tych o randze ogólnopolskiej czy międzynarodo-
wej, które organizują powyższe kluby na terenie Gminy. Kluby 
łucznicze pomagają również w organizacji pokazów na imprezach 
organizowanych przez OPG Jaworze np. Jaworzański Wrzesień, 
Majówka czy Rajd Samochodowy i Piknik na powitanie wakacji.
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Także współpraca z KS „Czarni Jaworze” układa się partner-
sko i owocnie od czasu powstania klubu do dzisiaj. Korzyści z 
współpracy są obustronne OPG Jaworze od początku wspierał w 
miarę swoich możliwości bazę sportową tworzącego się klubu w 
postaci drobnego sprzętu, pomocy organizacyjnej czy też udostęp-
nieniem pomieszczeń dzierżawionych od OSP na cele sportowe.  
Klub odwzajemnia się pomocą w zakresie tworzenia zespołu 
„OldBoys” reprezentującego Gminę na imprezach zagranicznych 
w Republikach Czech i Słowacji.

Kolejną organizacją, z którą od lat współpracuje OPG Jawo-
rze, jest Liga Morska i Rzeczna działająca przy Gimnazjum w 
Jaworzu. To faktyczna wieloletnia ścisła współpraca w imprezach 
i wyjazdach dzieci i młodzieży poza obszar gminy. Są to wyjazdy 
na „Odrzańskie Flisy”, to różnego rodzaju spotkania i konkursy, 
szkolenia żeglarskie, pływania na jeziorze Żywieckim to naprawdę 
kawałek dobrej roboty.

OPG Jaworze współpracuje również z organizacjami, jakimi są 
Koło Pszczelarzy czy Kółko Rolnicze, które działają na terenie 
Gminy. Współpraca z tymi organizacjami to przede wszystkim 
współorganizacja korowodu dożynkowego w trakcie Jaworzań-
skiego Września czy też organizacja spotkań z rolnikami.

Wiele dobrego należy powiedzieć o wzajemnym wspieraniu się 
w działaniach z miejscową jednostką OSP Jaworze. To wieloletnia 
współpraca, która początek ma w roku powstania OPG Jaworze, 
polegająca na wzajemnym wspieraniu się w działaniu na rzecz 
środowiska. OPG Jaworze otrzymuje bardzo duże wsparcie w 
organizowaniu imprez sztandarowych takich, jak Majówka, Ja-
worzański Wrzesień czy Rajd Samochodowy oraz organizowane 
w ramach tych imprez rajdy rowerowe, korowody dożynkowe, 
spotkania środowiskowe. To zawsze chętna pomoc w obsłudze i 
zabezpieczeniu imprez, bez której uczestnicy narażeni byliby na 
różnego rodzaju niebezpieczeństwa.

Przy OPG Jaworze przez długi okres czasu działały 3 zespoły 
muzyczne a mianowicie Zespół Regionalny „Jaworze”, Orkiestra 
Dęta „Glorieta” oraz Zespół Instrumentalny „Starzy Przyjaciele”, 
które reprezentowały Gminę Jaworze nie tylko na arenie krajowej, 
ale także poza granicami kraju na terenie Czech, Słowacji, Węgier. 

W dniu dzisiejszym przy OPG Jaworze działa tylko Orkiestra Dęta 
„Glorieta” natomiast ZR „Jaworze” działa przy OSP Jaworze niestety 
z upływem czasu swą działalność zakończył ZI „Starzy Przyjaciele”.

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze współtworzy także swoje orga-
nizacyjne jednostki takie, jak Koło Artystów „Mietek” zrzeszające nie 
tylko malarzy, ale również regionalnych twórców ludowych tworzą-
cych rękodzieła wszelakiej maści i rodzaju począwszy od koronek 
poprzez ozdoby choinkowe w postaci bombek kończąc na rzeźbach. 
Wielokrotnie organizowano spotkania z tymi ciekawymi ludźmi w 
„Galerii na Zdrojowej”, która również działa pod egidą OPG Jawo-
rze. Kolejnym tworem jest kółko plastyczno-ceramiczne, którego 
działalność polega na prowadzeniu zajęć plastycznych z dziećmi.

Mówiąc o współpracy z organizacjami należy również wspomnieć, 
że dobrze układa się współpraca z radami parafialnymi wszystkich 
wyznań religijnych obecnych na terenie Gminy zarówno w zakresie 
organizacji koncertów kościelnych, jak i pomocy przy organizacji 
imprez plenerowych takich, jak koncerty chórów ewangelickich, 
nabożeństw ekumenicznych, korowodów dożynkowych czy też 
ceremoniałów dożynkowych. Za co serdecznie dziękujemy.

Należy również podziękować dyrekcjom szkół i przedszkoli tj. 
Szkoły Podstawowej Nr 1, Przedszkoli Nr1 i 2 oraz Gimnazjum w 
Jaworzu za owocną i bardzo dobrą współpracę w ramach realiza-
cji programu imprez i wyjazdów OPG Jaworze. Chodzi o czynny 
udział dzieci i młodzieży w imprezach gminnych i zagranicznych, 
zawodach sportowych, konkursach ekologicznych i plastycznych 
turniejach miast i gmin i wielu różnorakich wystawach.

Oprócz wszystkich wymienionych organizacji OPG Jaworze 
współpracuje ściśle z innymi podmiotami gospodarczymi działający-
mi na terenie Gminy Jaworze i okolicznych miejscowości m.in.: SPA 
Hotel Jawor****, Villa Barbara, BZLR, Parafia w Pogórzu, Nadleśnic-
two Ustroń i Bielsko, firmy agroturystyczne i innymi, osiągając z tego 
powodu korzyści w formie pomocy materialnej czy organizacyjnej.

Reasumując wszystkim powyższym Organizacjom i sponsorom na-
leży się podziękowanie za wieloletnią owocną współpracę na wszelkich 
płaszczyznach dotyczących życia społecznego zarówno w dziedzinie 
kultury, jak i również sportu czy promocji Gminy Jaworze. Dziękujemy!

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze

  GALeriA nA zdrOJOWeJ

O bioenergoterapii w Galerii na zdrojowej

W sobotę 28 maja br w Galerii na Zdrojowej miało miejsce 
spotkanie z dyplomowanym masażystą i bioenergoterapeutą   
Piotrem Sikorskim. Na początku swego wystąpienia prelegent 
omawiał rodzaje bioenergoterapii, czym ona jest i jej genezę. 
Ale także kwestie formalne związane z wykonywaniem zawodu, 
kodeks etyczny bioenergoterapeuty oraz bioenergoterapia w 

z wizytą w Szpitalu Opieki długotermino-
wej Beskidzkiego zespołu Leczniczo-re-
habilitacyjnego w Jaworzu

Rozmowa z dyrektorem BZLR dr Grażyną Habdas

EJ: W ubiegłym roku pisaliśmy o rozpoczętej dużej inwe-
stycji na Oddziale Dziecięcym. Co zostało już zrobiono, a 
jaki zakres robót pozostał jeszcze do wykonania, zarówno 
na oddziałach dziecięcym i dla dorosłych?

Dr G.Habdas: Pod koniec lata 2010 roku rozpoczęliśmy prace 
termo - modernizacyjne na oddziale dziecięcym naszego szpitala. 

z dziAŁALnOŚCi SzPiTALA OPieKi dŁuGOTerminOWeJ

„zderzeniu” ze współczesnym postrzeganiem świata. Czy w 
końcu wzajemne relacje  medycyny konwencjonalnej i religii 
wobec bioenergoterapii. 

Poruszony został temat radiestezji, żył wodnych i ich nega-
tywny wpływ na  zdrowie i samopoczucie człowieka, a także  
zasady posługiwania się wahadełkiem.  Spotkanie  trwało prawie 
4 godziny i wzbudziło duże zainteresowanie zgromadzonych 
słuchaczy, którzy chcą, aby temat ten był zgłębiany podczas 
kolejnych spotkań.

Info: Galeria na Zdrojowej

Ściślej rzecz ujmując wówczas obejmowały one poza ociepleniem 
ścian od strony południowej, także wymianę okien w skrzydle budynku, 
gdzie jest izba przyjęć i sala gimnastyczna, wraz z ocieplaniem dachu. 
Ponadto na terenie szpitala, gdzie znajdują się budynki  Oddziału dla 
Dorosłych wykonaliśmy prace związane z zabezpieczeniem  przeciw-
powodziowym. Niestety  zeszłoroczna powódź dała  się we znaki  także 
nam, a że praktycznie wszystkie budynki szpitalne przy ul. Słonecznej 
mamy wyremontowane, stąd  warto dołożyć wszelkich starań, aby 
maksymalnie uchronić się  przed skutkami ewentualnych podtopień.

Wracając do oddziału dziecięcego, w chwili obecnej mamy 
ogłoszony przetarg na jego gruntowny remont. Mam nadzieję, że 
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pracujemy nad zsynchronizowaniem jej z  możliwościami finan-
sowania ze strony NFZ.

Od tego roku rozpoczęliśmy rehabilitację kardiologiczną, a więc 
pacjenci ze skierowaniem mogą zostać przyjęci na pobyt stały- 
jak w innych szpitalach- lub też na rehabilitację kardiologiczną w 
ośrodku dziennym. Pacjent przebywa na oddziale w ciągu dnia, 
gdzie ma zapewnione wszelkie niezbędne zabiegi, a wieczorem 
wraca do domu. Obecnie pokoje w Jerzym I są przeznaczone dla 
pacjentów, którzy przychodzą na zabiegi, by w nich mogli odpo-
czywać. Część pomieszczeń znajdujących się na poziomie prze-
wiązki- gdzie jest winda- pozostaje do dyspozycji stałych pacjentów 
szpitala. W tym też obiekcie mamy coś, co można nazwać hotelem 
dla opiekunów, którzy przyjechali z podopiecznymi na oddział nie 
tylko kardiologiczny, ale głównie neurologiczny. Dla pacjentów ze 
schorzeniami neurologicznymi nie rzadko problemem jest brak 
kontaktu z bliskimi, stąd dajemy rodzinom możliwość towarzy-
szenia w procesie rehabilitacji. Często wiąże się  to też z „nauką”, 
jak dalej postępować z chorym w domu, jak ćwiczyć w warunkach 
domowych tak, by kontynuować jego proces rehabilitacji.

EJ: Czy na dzień dzisiejszy  zabiegi kardiologiczne są re-
fundowane przez NFZ?

Dr G.Habdas: Zarówno stały pobyt, jak i dzienny są refundowa-
ne przez NFZ. Obecnie termin oczekiwania po leczeniu szpitalnym 
kardiologicznym na przyjęcie  na nasz oddział rehabilitacji kardio-
logicznej wynosi maksymalnie 7 dni. Na razie  nie wszyscy wiedzą 
o naszej ofercie, stąd i czas oczekiwania na przyjęcie jeszcze jest 
tak krótki. Poza tym rehabilitacja ta jest przeznaczona głównie dla 
pacjentów  po niedawno przebytym „incydencie kardiologicznym”.  
NFZ wyznacza nam terminy, jak długo pacjent może pozostawać 
u nas na rehabilitacji - od  14 do 50 dni  po wyjściu ze szpitala,  z 
oddziału kardiologicznego.

Natomiast w przypadku tzw dziennego pobytu to przyjmujemy 
każdego pacjenta ze skierowaniem. Te zabiegi też są refundowane 
przez NFZ. Zaś Na miejscu mamy konsultacje u lekarza kardiologa.

EJ: Czy poza tym zmieniła się w ostatnim czasie oferta 
szpitala?

Dr G.Habdas: Modyfikacji uległa oferta neurologiczna. Mamy 
tutaj do zaoferowania tzw neurologię wczesną – czyli przyjmujemy 
pacjentów bezpośrednio ze szpitala, z oddziału neurologicznego. 
Tutaj czas oczekiwania też uległ skróceniu. Ponadto przyjmujemy 
pacjentów na tzw neurologię późniejszą czyli takich, którzy po 
wyjściu ze szpitala przez pewien czas pozostawali w domach. 
Tutaj czas oczekiwania jest niestety dość długi. NFZ też stawia 
swoje warunki i raczej optuje za  rehabilitacją wczesną, a więc 
natychmiast po tzw incydencie neurologicznym, kiedy pacjent 
kierowany jest do szpitala, po zdiagnozowaniu i wstępnym leczeniu 
powinien trafić do nas na dalszą rehabilitację. Do tego dochodzi 

prace rozpoczną się latem tego roku. Budynek będzie przebudowy-
wany wewnątrz zgodnie z obowiązującymi przepisami- także tymi 
dotyczącymi bezpieczeństwa. Standard pokoi dla najmłodszych 
pacjentów będzie wyższy. Mówimy o salach 2-3 osobowych. Cały 
obiekt musi być dostosowany dla potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Zostanie przebudowana ta część obiektu, gdzie mieści się 
hydroterapia, a więc parter dziecięcego oddziału – będą tu wirówki 
i wanny do kąpieli, a także zostaną przeniesione: całe inhalato-
rium i część sal przeznaczonych do ćwiczeń rehabilitacyjnych. 
Również kotłownia będzie zmodernizowana, co jest związane z 
przebudową szybu windy, która na dzień dzisiejszy nie dojeżdża 
do najniższego poziomu szpitala,  gdzie mieści się basen i część 
hydroterapii. Dlatego część kotłowni zostanie przeniesiona, a 
przebudowie ulegnie szyb windy, którą pacjenci na wózkach będą 
mogli  już bezpośrednio dotrzeć na basen czy zabiegi hydroterapii.

Ponadto reszta kompleksu oddziału dziecięcego będzie pod-
dana termomodernizacji, wymianie centralnego ogrzewania oraz  
wymianie okien. Tak więc reasumując - cały oddział zostanie 
przystosowany dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych, bez barier 
architektonicznych, a dzięki termomodernizacji i wymianie ogrze-
wania zaoszczędzimy konkretne pieniądze, nie mówiąc już o po-
prawie estetyki całego kompleksu. Mały pacjent zaś zdecydowanie 
odczuje to, że pokoje, jak i sanitariaty będą miały wyższy standard.

EJ: Czy tak spory zakres prac jest zaplanowany na ten rok?
Dr G.Habdas: Oczywiście, że nie. Jest to bardzo duża inwesty-

cja, która rozpocznie się w tym roku, ale jej zakończenie planowane 
jest w 2012 roku. 

Natomiast w latach 2013-2014 będziemy kontynuować remont 
pozostałej części oddziału dziecięcego szpitala BZLR. Z zewnątrz  
być może obiekt ten wydaje się być niewielki, ale tak naprawdę 
dopiero patrząc z lotu ptaka widzimy ogromny budynek na planie 
krzyża. Dla potrzeb inwestycji podzieliliśmy go na segmenty ozna-
czone literami alfabetu. I dla każdego segmentu mamy zarówno 
planowany zakres prac modernizacyjnych, jak i czas ich realizacji. 
Nierealne byłoby zamknięcie całego  oddziału dziecięcego i  roz-
poczęcie prac na wszystkich „frontach”.

EJ:  A jak na dziś wygląda sytuacja Oddziału dla Dorosłych, 
czy tutaj  inwestycje zostały już zakończone?

Dr G.Habdas: Oddział dla dorosłych jest zmodernizowany, do-
stosowany do obowiązujących  przepisów. Obiekty są  ocieplone, 
odwodnione. Można powiedzieć, że wszystkie niezbędne prace 
inwestycyjne zostały już przeprowadzone.  Praktycznie wykonana 
jest większość prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpo-
wodziowym, a mam na myśli przebiegający w  pobliżu szpitala 
strumyk, który w przypadku obfitych opadów deszczu  zamienia 
się w rwącą rzekę. 

EJ: Jedną z ostatnich inwestycji w szpitalu BZLR przy ul. 
Słonecznej była modernizacja zabytkowej części całego kom-
pleksu czyli budynku „Jerzy I”, pamiętającego czasy dawnego 
XIX wiecznego uzdrowiska?

Dr G.Habdas: Tak, jest to obiekt historyczny, będący najstar-
szą częścią szpitala, który jednak cały czas nam służy. W jednej 
części przebywają pacjenci, którym bariery architektoniczne nie 
przeszkadzają w swobodnym poruszaniu się po szpitalu, zaś druga 
część służy osobom korzystającym z naszych usług w ramach tzw 
dziennego pobytu w szpitalu. 

EJ: Rozumiem, że to jest nowa oferta  placówki?
Dr G. Habdas: Owszem, szpital zmienia się nie tylko poprzez 

inwestycje, które są widoczne, ale także te niedostrzegalne z 
zewnątrz, chodzi mi o wnętrza placówki. Ponadto staramy się 
być na tyle elastyczni, aby nasza oferta lecznicza była stale do-
stosowywana do potrzeb i oczekiwań pacjentów, a jednocześnie 
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stała nasza oferta lecznicza, a więc rehabilitacja po urazach, po 
wypadkach, ze schorzeniami ortopedycznymi czy po operacjach, 
jak i ze schorzeniami reumatologicznymi. Ci wszyscy pacjenci też 
są przyjmowani, jednak tu niestety kolejka oczekiwania jest długa 
- powodem są  ograniczenia  ze strony NFZ.

Poza tym działają porady am-
bulatoryjne. Niestety  np. w przy-
padku schorzeń narządu ruchu 
NFZ zmniejszył nam  kontrakt w 
stosunku do roku 2010, a więc i 
kolejka oczekujących wydłużyła 
się, ale za to mamy możliwość 
zaoferowania 5 zabiegów.

Do Poradni Rehabilitacyjnej 
wystarczy skierowanie lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej. 
W trakcie leczenia możliwe są 
konsultacje lekarza neurologa 
czy kardiologa. By dostać się 
na konsultacje do neurologa czy 
kardiologa wystarczy skierowa-
nie od lekarza podstawowej opieki medycznej. Oczywiście nie 
prowadzimy diagnozowania schorzeń, tym zajmują się lekarze w  
pozostałych szpitalach, my jesteśmy tylko szpitalem rehabilita-
cyjnym. Jedynie diagnozowanie ewentualnych nowych schorzeń   
zapewniamy już pacjentom  na naszym oddziale.

Natomiast jeśli chodzi o pobyt stacjonarny w szpitalu to wymaga-
ne jest skierowanie bądź ze szpitala, gdzie pacjent był wcześniej 
leczony i diagnozowany, bądź od lekarza specjalisty np. neurologa, 
ortopedy, lekarza rehabilitacji medycznej, reumatologa itp.

EJ: Jakim zainteresowaniem pacjentów cieszą kąpiele so-
lankowe w nowym obiekcie „Jaś” przy ul. Słonecznej?

Dr G.Habdas: Zainteresowanie zabiegami oferowanymi w 
budynku „Jaś” - a więc kąpielami solankowymi, sauną, masażami- 
zależne jest od… sezonu.  W okresie ferii, przed i między świętami, 
podczas wakacji czy tzw długich weekendów – zainteresowanie 
jest dość duże. W pozostałym czasie cieszą się one umiarkowanym 

zainteresowaniem   pacjentów-
klientów. Część zabiegów jest 
kupowana przez np. dzieci, 
jako  podarunek dla rodziców 
na różne okazje.  Jest to prezent 
rehabilitacyjny dla bliskich.

Tutaj też ofertę rozszerzamy, 
mamy masaże np. kamieniami, 
różnego rodzaju kąpiele -  od  
solankowych  po perełkowe, 
łączone z masażami. Są to za-
biegi odpłatne. Oczywiście nad 
całością czuwa nasza wysoko 
wykwalifikowana kadra reha-
bilitantów i fizykoterapeutów. 
Chodzi o to, że nie każdy klient- 

pacjent może i powinien skorzystać z danego zabiegu, mamy tu na 
względzie jego zdrowie. Wówczas na miejscu po tzw wywiadzie 
medycznym możemy pacjentowi zaproponować to, co na pewno 
mu nie zaszkodzi, a wręcz przeciwnie  pomoże. Trudno przecież, 
aby ktoś komu podarowano pobyt w saunie, a cierpi na poważne 
schorzenie  kardiologiczne  korzystał z  zabiegu zagrażającego 
jego życiu.  Tak więc  mimo, że zabiegi są odpłatne, kadra medycz-
na musi czuwać także nad bezpieczeństwem i zdrowiem klientów 
korzystających z  oferty „Jasia”.   Rozmawiał

Piotr Filipkowski

nowy komisariat Policji w… Jasienicy

Jak poinformował nas Podinspektor Wojciech Kozłowski, 
komendant Komisariatu Policji w Jasienicy z siedzibą w 
Jaworzu, zatwierdzony został projekt inwestycji związanej z 
budową nowej siedziby dla Policji. Poniżej makieta przyszłego 
obiektu udostępniona nam przez komendanta. Jak mówi szef 
jaworzańskich policjantów – jest to długo oczekiwana inwe-
stycja. Warunki w jakich pracują policjanci w naszej gminie są  
bardzo trudne, małe pomieszczenia nie sprzyjają skupieniu. 
Rzeczywiście trudno warunki lokalowe policjantów w naszym 

komisariacie porównać do innych współczesnych pomieszczeń 
biurowych. Tak więc perspektywa nowego lokalu daje nadzieję 
na pracę w normalnych warunkach. No niestety, jest też jedna 
rzecz, która może nie ucieszy mieszkańców Jaworza. Miano-
wicie siedziba Komisariatu Policji w Jasienicy z siedzibą w 
Jaworzu (ul. Zdrojowa 82 – budynek UG Jaworze), zostanie 
przeniesiona zgodnie z nazwą do Jasienicy. Wójt Gminy Ja-
sienica Janusz Pierzyna przekazał na potrzeby tej inwestycji 
działkę w rejonie ośrodka zdrowia i kościoła ewangelicko-
augsburskiego. Cała inwestycja będzie kosztowała 2 mln 900 
tyś zł. Część środków na ten cel daje Starostwo Powiatowe 
w Bielsku-Białej i lokalne samorządy w tym Gmina Jaworze, 
a konkretnie Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej (200 tys. 
zł), gmina Jasienica (200 tys. zł) oraz gmina Jaworze (100 
tys. zł). W Jaworzu nadal będzie dyżurował w określonych 
porach dnia przydzielony funkcjonariusz-dzielnicowy. Jak za-
pewnia komendant Wojciech Kozłowski – Jaworze nic na tym 
nie straci, a policjanci z Jasienicy tak, jak dotychczas będą 
patrolowali Jaworze. Poza tym – pewnym plusem jest fakt, 
że - jak potwierdza komendant - policjanci najwięcej „pracy” 
mają w sołectwach gminy Jasienica. Jaworze należy do naj-
bezpieczniejszych miejscowości w całym rewirze działania 
Komisariatu w Jasienicy z/s w Jaworzu.

Opracował : P.Filipkowski
Projekt – źródło  KP w Jasienicy z/s w Jaworzu

KOMISARIAT POLICJI



ECHO JAWORZA STR. 17CZERWIEC 2011 ROK

NASZE DZIECI, NASZA MŁODZIEż

PrzedSzKOLAKi W SKAnSenie
W ostatnich latach obserwuje się wśród dzieci przedszkolnych 

ogromną fascynację kulturą i zwyczajami krajów zachodnich, 
przy jednoczesnej nieznajomości i lekceważeniu tradycji i kultury 
własnego narodu.

Duża wrażliwość emocjonalna dziecka przedszkolnego, jego żywa 
wyobraźnia i spontaniczne zaciekawienie otaczającym światem 
sprzyjają kształtowaniu w jego świadomości obrazu Ojczyzny oraz 
pozytywnego, serdecznego stosunku do niej. Jednak samo pojęcie 
ojczyzny jest dla małego dziecka pojęciem abstrakcyjnym. Z tego 
względu kształtując postawę miłości i przywiązania do Ojczyzny u 
dziecka przedszkolnego należy rozpocząć od podstaw wobec jego 
najbliższego, dobrze mu znanego otoczenia: rodziny, miasta, regionu. 

Poprzez edukację regionalną uczymy dzieci szacunku, toleran-
cji i otwarcia na różnorodne aspekty życia społecznego i kultury 
poprzez przybliżenie im własnego regionu, tzw. ,,małej ojczyzny”. 
Aby dziecko mogło przywiązać się do swojego regionu, musi go 
dobrze poznać, poczuć jakie bogactwo tkwi w jego kulturze, jakie 
piękno zawierają zabawy i zwyczaje ludowe.

Realizując w tym roku szkolnym treści patriotyczno - regio-
nalne zorganizowałam dla dzieci z Przedszkola Nr 1 w Jaworzu 
wycieczkę do pobliskiego Skansenu. Gospodarz Skansenu Zyg-
munt Podkówka przyjął nas bardzo serdecznie, i oprowadził po 
swoim obiekcie. Przedszkolaki miały możliwość zobaczyć wiele 
przedmiotów codziennego użytku, jakich używali ich dziadkowie.

Pan Zygmunt opowiedział dzieciom historie związane z niektórymi 
eksponatami, sposób w jaki pozyskał najciekawsze okazy oraz jak trze-
ba je odnawiać. Dzieci zobaczyły dużą kolekcję zegarów, odbiorników 

z ŻyCiA PuBLiCzneGO PrzedSzKOLA SAmOrzĄdOWeGO nr 1 W JAWOrzu

FeSTyn rOdzinny

Jak co roku nasze przedszkole zorganizowało Festyn Rodzinny , 
który był połączony z świętem Dnia Mamy i Taty oraz Dniem Dziec-
ka. Festyn odbył się 21.05.2011 r. w Jaworzańskim Amfiteatrze.

Z okazji święta rodziców dzieci wraz z nauczycielkami przygoto-
wały dla nich program artystyczny. Na początku uroczystości swoje 

radiowych i telewizyjnych. Niektóre z nich pamiętają czasy przedwojenne. 
Ponadto korzystając z gościnności gospodarza ,dzieci mogły uczestni-
czyć w pokazie wyrobu masła tradycyjną metodą- ubijania w maselnicy 
.Kanapki z tak przyrządzonym masłem były bardzo pyszne i wszystkie 
dzieci zjadały je ze smakiem. Dużą atrakcją dla dzieci były hodowane w 
ogrodzie Skansenu zwierzątka: króliczki, kurki, papużki i rybki. 

Dyrekcja przedszkola, nauczycielki i przedszkolaki serdecznie 
dziękują panu Zygmuntowi Podkówce za zaproszenie do Skan-
senu, poświęcony bezinteresownie czas .

Ponadto, w przedszkolu wraz z dziećmi zorganizowaliśmy 
kącik regionalny, w którym pojawiły się eksponaty wypożyczone 
ze skansenu i przyniesione przez dzieci.                 Dorota Zboś

rodziców. Na koniec części oficjalnej dzieci wręczyły kochanym 
rodzicom przygotowane dla nich prezenty.

Dalsza część atrakcji naszej imprezy przeznaczona była dla 
naszych milusińskich z okazji ich święta. Dzieci mogły  tańczyć w 
rytm dyskotekowej muzyki, brały udział w konkursach ze słodkimi 
nagrodami oraz podziwiały swoje panie i rodziców w przedstawie-
niu teatralnym pt. „Kopciuszek.” Wszystkim dopisywały wspaniałe 
humory i żal było kończyć wesołą zabawę .

DZIĘKUJEMY RODZICOM
Za każdą okazaną pomoc w organizacji Festynu Rodzinnego, 

fundatorom nagród oraz rodzicom biorącym udział w przedstawie-
niu dla dzieci Kopciuszek” Dyrekcja Przedszkola i Grono Pedago-
giczne składają wszystkim serdeczne podziękowania.     

Dorota Zboś

umiejętności zaprezentowały „maluszki”- recytowały wiersze, śpie-
wały piosenki i tańczyły czym rozczuliły wszystkich zgromadzonych 
gości. Następnie wystąpiły dzieci z grup starszych prezentując się 
w piosenkach i ciekawych układach tanecznych zadziwiając swoich 
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  z życia Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 2 w Jaworzu Średnim

„dzień mamy i Taty” w jaworzańskim 
przedszkolu

W tym roku my - rodzice dzieci uczęszczających do Samorządo-
wego Przedszkola nr 2 - obchodziliśmy nasze święto w piątek 27 
maja po południu w sali OSP w Jaworzu.  Zaproszenia od swoich 
pociech otrzymaliśmy z dwutygodniowym wyprzedzeniem. Nic 
więc dziwnego, że mimo burzowej i deszczowej pogody, rodzice 
nie zawiedli. Nie chcieliśmy pozbawiać się wzruszeń związanych 
z tą jedyną w roku, wyjątkową dla nas i niosącą tak wiele dumy i 
przyjemności uroczystością.

I nie zawiedliśmy się, wręcz przeciwnie, występy naszych 
dzieci bardzo nas ucieszyły, a zarazem wzruszyły. Mięliśmy oka-
zję obejrzeć występy trzech grup: gromady krasnali i motylków, 
gitarzystów, tancerzy, tancerek, śpiewaków i wprawnych recy- tatorów. Niejednej mamie, czy tacie popłynęła łza wzruszenia 

po policzku, kiedy dzieci śpiewały ten stary, pamiętający nasze 
dzieciństwo przybój małej Natalki Kukulskiej „Co powie tata…?”. 
„Jak ten czas szybko leci”, pomyślał niejeden z nas. Zgodnie z 
zapowiedzą „Dzień Maty i Taty” zakończyły „pocałunki, życzenia 
i kwiaty”.  Nie prezenty były jednak najważniejsze, szczególnie, 
kiedy usłyszeliśmy słowa:

„Mamo, Tato, co Wam dam,
wszystko, co najlepsze mam.
Kocham Ciebie, jestem Twój,
to najlepszy prezent mój”.

Nad przebiegiem wszystkich występów czuwały panie nauczy-
cielki.  Nie zapomniały też  o słodkim poczęstunku. Doceniamy 
Waszą trudną i wymagającą tak wiele cierpliwości pracę i dzięku-
jemy za te niezapomniane chwile wzruszeń.

Wdzięczni rodzice

z ŻyCiA SzKOŁy POdSTAWOWeJ

 „Wychowuje się siebie w pracy z drugim i 
dla drugich”

19 maja, pod tablicą pamięci Marii Dąbrowskiej, odbywała się 
uroczysta akademia. Mijała 46 rocznica śmierci Patronki Szkoły. Z 
tej okazji klasa 5b pod kierunkiem pana Tomasza Zdunka przygo-
towała multimedialną prezentację poświeconą życiu i twórczości 
autorki „Uśmiechu dzieciństwa”. Złożyły się na nią zdjęcia miejsc 
bliskich sercu pisarki (Russów, Kalisz, Jaworze, Lozanna, War-
szawa), osobistych pamiątek (fotografie rodziców, rodzeństwa i 
przyjaciół) oraz muzyka filmowa „Nocy i dni”. Akademii towarzyszył 
konkurs na ilustrację do opowiadania „Wilczęta z czarnego po-
dwórza”, który wygrała klasa 5b. Po apelu odbyły się powszechne 
wybory do Samorządu Uczniowskiego. Spośród 12 kandydatów 
z klas czwartych i piątych wybrano nowy trzyoosobowy komitet. 
Przewodniczącym na rok szkolny 20011/2012 został Michał Pa-
sterny z klasy 5a (61 głosów), jego zastępcą- Patrycja Leś z kl.5b 
(28 głosów), członkiem zarządu- Kamil Kruczek z kl.4a (25 głosów).  

polonista Tomasz Zdunek

 mali filateliści górą !!!

Od września 2010 roku w naszej placówce zaczęło ciekawe 
zajęcia Koło Małego Filatelisty pod opieką pani Mirosławy Hawełek. 
Naszym dobrym duchem i opiekunem jest pan Józef Pszczółka 
– przewodniczący Komisji Młodzieżowej Zarządu Okręgu Beskidz-
kiego Polskiego Związku Filatelistycznego. Pasjonat, który o historii 

poczty i  znaczkach wie wszystko, bo zajmuje się tym już ponad 
pół wieku… a poza tym jest zawsze  uśmiechnięty, lubi spotykać 
się z dziećmi i zakochał się w Jaworzu!!!

W dniu 7 maja mali filateliści z naszej szkoły czyli Weronika 
Bajorek, Kamil Binda i Xymena Kantor uczestniczyli w półfinale 
49 Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego 
w Bystrej. Wykazali się dużą wiedzą na temat znaczków, poczty 
i usług pocztowych. 

W grupie najmłodszej czyli uczniów szkół podstawowych X. 
Kaintor zajęła I miejsce , a K. Binda i W. Bajorek dwa II miejsca. 

Cieszymy się bardzo z naszych pierwszych sukcesów!
Nagrody w postaci klaserów, książek o tematyce pocztowej i 

oczywiście znaczków wręczyli naszym bohaterom prezes Okręgu 
PZF pan Janusz Manterys,  dyrektor marketingu poczty polskiej 
COPRJ Bielsko-Biała pani Aneta Mach oraz członek Zarządu PZF 
w Bielsku-Białej pan Czesław Kwaśny. 

Dzieje znaczków są bardzo ciekawe i mogą wiele nauczyć, a 
poza tym warto mieć swoją pasję …                         

Jesteśmy wdzięczni także pani Jadwidze Binda, dzięki której 
bezpiecznie i szybko dotarliśmy na konkurs do Bystrej.

                                                                                    M. Hawełek

„ Człowiek przyjacielem zwierząt”

Pod takim hasłem 18 kwietnia odbyły się obchody Dnia Ziemi w 
naszej szkole. Złożyły się na nie : apel z wierszami i piosenkami 
przygotowany przez klasę II a pod opieką pani Bożeny Ryś, roz-
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wiązanie konkursu fotograficznego , zorganizowanego przez Panią 
Mirosławę Hawełek oraz spotkanie z hodowcą gadów z Krakowa. 

W  konkursie fotograficznym uczniowie prezentowali  różne 
sposoby pomocy, opieki nad zwierzętami domowymi i leśnymi. 
Pierwsze miejsce i nagrody książkowe otrzymały uczennice kl. 
VB: Klaudia Bodzek i Wiktoria Szeląg; drugie miejsce  rodzeństwo

Aleksandra i Marcin Dawidowicz , a miejsce trzecie uczennice 
klas młodszych: Karina Kądzielnik i Anna Kubaczka.

Wiele ciekawostek na temat hodowli węży dowiedzieliśmy się 
dzięki naszym gościom z Krakowa. Każdy z nas mógł się przeko-
nać jak sympatyczne i miłe w dotyku potrafią być  boa dusiciele, 
pytony o wdzięcznych imionach Zuzia czy Natalka.

Człowiek może być przyjacielem … nawet węża!!!
M. Hawełek, B. Ryś

KOŁO PrzyrOdniCzO-TurySTyCznO-
eKOLOGiCzne

W ramach zajęć Koła PET realizowaliśmy w marcu i kwietniu 
cykl tematyczny zatytułowany „Podróże”. A więc było na początek 
wędrowanie palcem po mapie, aby poznać najciekawsze zakątki na 
naszej planecie. Spotkaliśmy się z panią Barbarą Wawrzutą – prze-

wodnikiem turystycznym i właścicielką Biura  Podróży „Geo-tur”, 
która prezentowała swoją ofertę wycieczek w kraju i za granicą . 
Opowiadała o pracy przewodnika i pilota wycieczek, wspominała o 
zabawnych i niebezpiecznych przygodach na turystycznym szlaku.

Na spotkanie z dziećmi z Koła PET wprost z Wenezueli przy-
był podróżnik - pan Bartek Cempla. Wysłuchaliśmy jego relacji 
z podróży. Mogliśmy się dowiedzieć wielu ciekawych informacji 
na temat Ameryki Południowej, Wenezueli i żyjących tam Indian. 
Obejrzeliśmy interesujące zdjęcia. Nowe wiadomości bardzo się 
przydały w konkursie o tematyce podróżniczej.

Mali podróżnicy czyli dzieci z Koła PET także opowiadały o  swoich 
podróżach i wycieczkach, tych rodzinnych w czasie wakacji i tych 
szkolnych. Prezentowały ciekawe zdjęcia , pamiątki z wycieczek.

Ale nie ma to jak prawdziwa wycieczka… Dzieci z Koła PET 
udały się wraz z opiekunkami panią Bożeną Ryś i panią Mirosła-
wą Hawełek do Wieliczki, aby zwiedzić Zabytkową Kopalnię Soli 
. Poznaliśmy legendę o powstaniu pokładów soli w Polsce, trud 
gwarków wydobywających własnymi rękami to cenne bogactwo. Z 
zachwytem oglądaliśmy piękne wnętrza wyrzeźbione w pokładach 
solnych, rzeźby solne. Nie obyło  się oczywiście bez próbowania  
smaku…     Mirosława Hawełek

z ŻyCiA GimnAzJum

„Spotkanie z marią” w Gimnazjum nr 1 im. 
gen. broni St. maczka w Jaworzu

Rok 2011 został ogłoszony przez Sejm Rzeczpospolitej Rokiem 
Marii Skłodowskiej-Curie. W związku z tym w naszym Gimnazjum 
ogłosiliśmy rok 2011 Międzynarodowym Rokiem Chemii pod tytu-
łem „ Śladami Marii” ( program tego Roku jest dołączony poniżej 
do tego artykułu). Jednym z działań naszych obchodów były 
zajęcia pozalekcyjne „Spotkanie z Marią”. W dniu 21 maja 2011 r. 
w Gimnazjum nr 1 w Jaworzu odbyły się te zajęcia w formie tzw. 
Gościny Chemicznej pod tytułem „Spotkanie z Marią”. Na spotkanie 
to przybyli goście spoza Jaworza, jak również z samego Jaworza. 
Przybył do nas także Honorowy Gość naszego spotkania Pan 
Witold Zyk – dr nauk technicznych, mieszkaniec Zabrza.

Spotkanie to rozpoczęło się od inscenizacji „Śladami Marii”. Od-
twórczynią głównej roli była uczennica klasy IIa  Iwona Michalska, 
która w sposób prawie profesjonalny wcieliła się w postać Marii 
Skłodowskiej- Curie. Jej mężem był uczeń klasy Ic  Krzysztof 
Włodarek. W inscenizacji brali również udział uczniowie klasy IIa 
i Ic ( P. Arndt, M. Misiak, M. Wolny, M. Kruczek, M. Gańczarczyk, 
A. Gąsiorek, K. Pilorz, P. Romaniak, M. Klaczek, E. Kisiała, N. 
Zdolska P. Hańderek). Aktorzy Ci przenieśli nas w czasy życia  i 
twórczości naukowej Marii Skłodowskiej. Poszliśmy z nimi  śladami 

Marii od czasów jej młodości, poprzez lata spędzone w Warszawie, 
czas pracy naukowej w Paryżu, życia małżeńskiego z Piotrem 
Curie, do otrzymania pierwszej i drugiej nagrody Nobla w 1911 
r., chwili jej śmierci aż do wykorzystania jej zdobyczy naukowych 
przez ludzi. Cała ta inscenizacja zakończyła się pieśnią „Marii los”, 
którą zaśpiewała uczennica klasy IIc Daria Schimke, a zagrał D. 
Pasterny.  Po tej części spotkania Maria poprosiła Honorowego 
Gościa o rozszczepienie jądra atomu Polonu. Atom ten był wyko-
nany w formie kompozycji kwiatowej widocznej na zdjęciu nr 2. 
Po tym nastąpił Sąd nad Promieniotwórczością. Grupa teatralna 
przeprowadziła rozprawę sądową przeciwko oskarżonej Promie-
niotwórczości. Sędzią była Maria Skłodowska-Curie, a adwokatem 
jej córka E. Curie (M. Wolny). Inne role odtwarzali wymienieni 
wcześniej uczniowie. Rozprawa sądowa zakończyła się uniewin-
nieniem Promieniotwórczości, wskazując dowody jej właściwego 
wykorzystania przez ludzi (zdjęcie nr 3). Po tym nastąpiła chwila 
przerwy, po czym P. Curie poprosił p. Alinę Wiencek-Weiss- dr-a 
nauk medycznych, specjalistę terakochirurgii o przekrojenie chleba 
„Marii”  (zdjęcie  nr 4).

Następnie goście zostali poproszeni do sali obok, gdzie dwie 
uczennice kl. Ic (W. Królak, M. Gruszczyk) zatańczyły taniec 
„Polon”. W rytm Poloneza zagranego przez p. M. Barutowicz, 
nauczyciela muzyki uczennice wykonując ruchy taneczne przed-



ECHO JAWORZA STR. 20CZERWIEC 2011 ROK

stawiły nam tworzenie się nukleonów z kwarków, tworzenie jądra 
atomowego, tworzenie atomu, a potem z atomów utworzenie 
cząsteczki (zdjęcie nr 5).

Po tym wszystkim nastąpiło biesiadowanie. Goście częstowali 
się wypiekami regionalnymi o nazwie chemicznej: promienisty 
kołacz, ciasto Becquerela, drożdżówki Curie, babeczki „ Kolorowe 
kwarki”, smalec, „Kwarki”, pili „Płyn Lugola” oraz „Wybuchową 
oranżadę” (zdjęcie nr 6). W między czasie firma kosmetyczna 
„Promieniotwórczak” reklamowała swoje produkty kosmetyczne 
wytworzone na bazie promieniotwórczości (zdjęcie nr 7). Zapro-
szeni goście wyszli z tej gościny chemicznej nakarmieni, napojeni 
i w dobrych humorach.

Całością obsługi technicznej powyższego spotkania zajmowali 
się uczniowie klasy IIIa Kamil Podsiadło i Daniel Lesiecki. Nato-
miast nad naszymi wypiekami czuwała Izabela Gogler .

Program obchodów Międzynarodowego Roku Chemii w 
Gimnazjum nr 1 im. gen. broni St.Maczka w Jaworzu pod 
tytułem „Śladami Marii Skłodowskiej - Curie ”

 Zatwierdziła: Dyrektor Gimnazjum nr 1  im. gen. broni St. Maczka 
Barbara Szermańska              

Opracowała: Janina Holeksa nauczyciel chemii i informatyki
Patronat nad obchodami Roku Chemii w Gimnazjum nr 1 w Jaworzu 

objęli: Prof. dr hab. Inżynierii Chemicznej Ludgarda Maria Buzek, 
Prof. dr hab. Chemii Teoretycznej Maria Jaworska, 

Wójt Gminy Jaworze Zdzisław Bylok                                                                 
Napisała: Janina Holeksa, Nauczyciel Gimnazjum nr 1 w Jaworzu

L.p. Działanie Termin

1. Ogłoszenie szkolnego roku chemii w Gimnazjum nr 1 
w Jaworzu.

Luty 2011 r.

2. Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na najlepszą reklamę 
Szkolnego Roku Chemii w Gimnazjum nr 1
 w Jaworzu.  

Marzec / kwiecień 2011 r.

3. Występ uczniów w spektaklu teatralnym „Śladami Marii” 
oraz „ Sąd nad promieniotwórczością” połączony z zabawą 
chemiczną  dla  uczniów  i  zaproszonych  gości  –  zajęcia 
pozalekcyjne „Spotkanie z Marią”

Maj / czerwiec 2011 r.

4. Udział  uczniów  w  pikniku  chemicznym  na  Uniwersytecie 
Warszawskim połączony z wycieczką do Centrum Nauki im. 
M. Kopernika.

Czerwiec 2011 r.

5. Wyjazd  zainteresowanych  uczniów  do  Francji,  do  Muzeum 
„Marii” i na Sorbonę.

Lipiec/sierpień 2011 r.

6. Wykład  dr-a  Witolda  Zyka  na  temat  „  Konwencjonalne  i 
niekonwencjonalne źródła energii”. 
Występ uczniów w spektaklu teatralnym „ Śladami Marii” 
oraz „ Sąd nad promieniotwórczością” połączony z zabawą 
chemiczną dla uczniów
 i zaproszonych gości – zajęcia pozalekcyjne
 „ Spotkanie z Marią” na Śląsku Cieszyńskim

Wrzesień 2011 r.

7. Konkurs  wiedzy  o  życiu  i  twórczości  naukowej  Marii 
Skłodowskiej - Curie.
Wyjazd  do  Zakładu  Chemii  Teoretycznej  Uniwersytetu 
Śląskiego na wykład p. prof. dr hab. M. Jaworskiej. 

Październik 2011 r.

8. Prelekcja  dla  uczniów  na  temat  :  Badania  radiologiczne  i 
metody  radiologiczne  leczenia  nowotworów”.  Prelekcję 
przeprowadzi p. dr n. med. A. Wiencek-Weiss.

Listopad 2011 r.

9. Spotkanie wigilijne z „Marią”  połączone ze Świętem Patrona 
Szkoły  i  z  rozdaniem  nagród  uczniom,  którzy  najbardziej 
przyczynili  się  do  obchodów  Roku  Chemii  w  Gimnazjum. 
Spotkanie to będzie zakończeniem Roku Marii Skłodowskiej- 
Curie.

Grudzień 2011 r.

          
        

Pobyt jaworzańskich gimnazjalistów w zevenbergen

Dnia 11 maja br. wczesnym rankiem grupa młodzieży z nasze-
go gimnazjum wyruszyła na katowickie lotnisko by odlecieć do 
Holandii. Dla części z nich był to pierwszy lot. Pomimo pewnych 
problemów na lotnisku ok. godziny 14 grupa wylądowałam w 
Einghoven. Następnie wyruszyła do Zevenbergen by zwiedzić 
tamtejszą szkołę i miasteczko. Po tej wizycie wszyscy rozjechali 
się do rodzin goszczących.

Następnego dnia celem wycieczki było miasto Breda, w którym 
znajduje się muzeum generała Maczka. To tam grupa poznała 
dogłębniej jego historię. Później wyruszono do miasta na krótki 
spacer, a następnie każdy w czasie wolnym mógł wybrać się w 
grupce na zakupy i drobny posiłek. Po tym odwiedzono jeszcze 
jeden z tamtejszych kościołów i wybrano się w drogę powrotną do 
rodzin goszczących, by później znów spotkać się ok. godziny 19 na 
basenie w Dordrechcie, gdzie wszyscy mogli się do woli wyszaleć. 

W piątek kompletna grupa wybrała się do parku Neeltje Jans, 
gdzie w czasie wspólnych ćwiczeń i filmu poznano historię budo-
wania planu Delta. Oprócz tego zwiedzono samą tamę i spożyto 
typowy holenderski posiłek. Później wzięto udział w krótkim rejsie po 
pobliskich wodach. Następnie w wolnym czasie młodzież zwiedziła 
muzeum w kształcie wieloryba, gdzie znajdowały się różne cieka-
wostki o zwierzętach, a nawet części ich ciał co bardzo spodobało 
się polskim uczniom. Kolejną atrakcją była zjeżdżalnia, po której 
zjeżdżano parami lub pojedynczo na odpowiednich pontonach. Była 
to ogromna frajda dla wszystkich. Kolejnym celem tej wycieczki była 
plaża Morza Północnego. Młodzież była zachwycona i aktywnie 
spędzała czas brodząc w wodzie czy zbierając na pamiątkę muszle. 

Przedostatni dzień wycieczki rozpoczęto od rejsu na żaglówkach. 
I choć pogoda nie do końca dopisywała i przez ogromny wiatr pano-
wał chłód, to nasza grupa nie straciła entuzjazmu i dobrego humoru. 
Wszędzie było słychać śmiechy. Po tej atrakcji rodziny goszczące 
organizowały czas wolny polskiej młodzieży,  zabierając ją np. do 
pobliskich miast czy na basen. Jednakże kulminacyjnym punktem 
sobotniego dnia był grill w holenderskiej szkole. Uczniowie z wielkim 
entuzjazmem sami piekli  przygotowane przez siebie smakołyki i 
równie chętnie zjadali, bawiąc się przy tym znakomicie. Później 
prowadzono ciekawe i głośne rozmowy, które co chwile powodowały 
salwy śmiechów. Na koniec opiekun grupy holenderskiej i nasza p. 
Wierońska powiedzieli kilka słów podsumowujących, przy których 
wszyscy posmutnieli, że ten wspaniały wyjazd dobiegł już końca.

W niedzielę zebrano się pod ratuszem w Zevenbergen, skąd grupa 
wyruszała na lotnisko. Przy pożegnaniu niejednej osobie w oku zakrę-
ciła się łza. Pożegnalnych uścisków nie było końca, jednakże w końcu 
była ta chwila ostatecznego rozstania. Na lotnisku kupowano jeszcze 
ostatnie pamiątki i choć żal było wyjeżdżać, to wszyscy cieszyli się z 
udanego pobytu. Lot odbył się bez żadnych problemów. Na polskim 
lotnisku czekali już rodzice, by zabrać swe pociechy do Jaworza. 

Jesteśmy bardzo wdzięczni za ten wspaniały wyjazd i oczekuje-
my przyszłego roku z nadzieją, iż znów przyniesie on nam wyjazd 
za granicę. W imieniu całej grupy jeszcze raz: Dziękujemy!

Marcelina Grąbkowska

Wyniki zbiórki na rzecz budowy 
hospicjum w Bielsku-Białej

W czasie jaworzańskiej majówki młodzież Gimnazjum nr 1 
w ramach akcji „Pola nadziei” zbierała datki na budowę stacjo-
narnego hospicjum w Bielsku- Białej. W efekcie zebrano 192 
zł, za co ofiarodawcom serdecznie dziękujemy!

Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne
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„drzwi otwarte” w „maczku”

20 maja br. Gimnazjum nr1 im. gen broni St. Maczka „otwarło” 
swoje „wnętrza” dla wszystkich chętnych, chcących zobaczyć, co 
ich czeka po szkole podstawowej. Najbardziej zainteresowani byli 
uczniowie Szkoły Podstawowej z Jaworza Dolnego, toteż przybyli 
do nas wraz ze swoimi wychowawcami.

Na wstępie przywitała ich bardzo serdecznie Barbara Szermań-
ska - dyrektor tutejszego gimnazjum. Po części oficjalnej szósto-
klasiści obejrzeli film o naszej szkole, a potem ich starsi koledzy z 
drugiej klasy gimnazjum opowiedzieli, na czym polega realizacja 
projektu edukacyjnego i jakie są jego założenia. Po projekcji filmo-
wej i krótkiej pogadance odwiedzający rozdzielili się na klasy i wraz 
ze swoimi wychowawcami i gimnazjalistami – przewodnikami udali 
się w różne zakątki naszej szkoły, aby popatrzeć, co ich czeka w 
przyszłości. Finał zwiedzania budynku szkolnego nastąpił na sali 
gimnastycznej, gdzie odbył się pokaz doświadczeń z fizyki i chemii.

Show przygotowany przez nauczycieli fizyki i chemii rozpoczął 
się od wydobywającej się w coraz szybszym tempie piany ze 
szklanej rury. Prowadzący to doświadczenie gimnazjaliści byli 
przygotowani na taki obrót sprawy, bo dość wprawnie kontrolowali 
wydobywanie się piany. Następnie dość efektownie się zadymiło. 
Była to tak zwana „lokomotywa” czyli połączenie perhydrolu z 
manganianem potasu. Kiedy dym, opadł pokazała się „burza” w 
szklance wody czyli połączenie stężonego kwasu siarkowego, 
alkoholu etylowego oraz manganianu potasu. To jeszcze nie był 
koniec pokazu, bo podczas oglądania doświadczeń z chemii młodzi 
fizycy przygotowali roztwór, z którego robili bańki mydlane, ale 
tak duże, że można się było nimi bawić. Punktem kulminacyjnym 
fizyczno-chemicznego show był pokaz działania ciekłego azotu, 
którego bardzo niska temperatura powoduje szybkie zamrażanie. 
Dlatego prowadzący pokaz w minutę zamroził parówkę, którą 
później roztrzaskał na oczach zebranych, udowadniając tym sa-
mym, że w parówkach jest więcej wody i innych składników niż 
mięsa. Pokaz zakończył się „paleniem podłogi” czyli rozprężeniem 
zwykłego gazu do zapalniczek. Prowadzący fizyczno-chemiczne 
„widowisko” otrzymali prawie owacje na stojąco i domagano się 
bisów, ale w planie było jeszcze rozegranie meczu. 

Zmagania piłkarskie rozpoczęto na szkolnym „Orliku”, ale nie-
stety burza i obfity deszcz przerwały zawody więc na pojedynek 
umówiono się w innym terminie. Po pierwszej nawałnicy szósto-
klasiści powoli opuszczali naszą szkołę, ciesząc się, że zobaczyli 
tyle ciekawych rzeczy oraz pełni nadziei, że gimnazjum nie takie 
straszne jak go malują...;)             Piotr Bożek

Sport w gimnazjum

SIATKÓWKA
Po wygranych meczach eliminacji gminnych przyszedł czas na 

półfinały powiatu. Odbyły się 08.02.2011r. w Czechowicach-Dzie-
dzicach. Drużyna naszych uczniów musiała poczekać na swoją 
kolej, ponieważ jako pierwsze zagrały ze sobą szkoły z Czechowic-
Dziedzic i Porąbki .Przeciwnikiem w naszym pierwszym meczu 
była szkoła z Porąbki. Jednak prawdziwym wyzwaniem był mecz 
z gospodarzami, ale nasi zawodnicy wiedzieli, że nie można 
lekceważyć żadnego przeciwnika. Pierwszy mecz zaczął się w 
nerwowej atmosferze. Jednak po kilku zdobytych punktach gra stał 
się bardziej luźna i nasi uczniowie zaczęli pokazywać, co potrafią. 
W pierwszym secie łagodne zwycięstwo naszych reprezentantów 
do 13.Pewność siebie zespołu oraz poszczególnych zawodników 
wzrastała, zdobywanie punktów przychodziło z większą łatwością. 
Druga partia także wygrana dla naszej szkoły 25:14. Jak widać po 
wyniku wygrana wysoka i z wielką pewnością. 

Teraz czas na mecz z gospodarzami. Jak już wcześniej wszy-
scy się zorientowali było to trudne spotkanie. Pierwsze punkty 
to znowu napięcie i nerwy. Gra toczyła się punkt za punkt, lecz 
w pewnym momencie przeciwnicy odskoczyli nam na parę 
punktów. Jednak zawodnicy szybko zniwelowali tę stratę. Prze-
jęliśmy prowadzenie i nie oddaliśmy go do końca. Pierwszy set 
25:21 dla Jaworza. Druga partia to długie mozolne akcje, ale to 
przeciwnik wygrał 25:23. Przyszedł czas na dogrywkę. Widoczne 
było zmęczenie na twarzach zawodników, kilka pomyłek z naszej 
strony, ale sędzia też się mylił. Od początku dogrywki nie szło 
po myśli naszych zawodników, lecz uczniowie walczyli o każdą 
piłkę. Jednak zwyciężyli gospodarze 15:12. Nie udało się naszej 
szkole przejść do dalszych rozgrywek, lecz trzeba pochwalić 
wszystkich za dobrą i waleczną grę.

Skład naszej ekipy to: Jan Kuś, Mateusz Grygierczyk, Paweł 
Panek, Rafał Greń, Kacper Bożek, Tomasz Lapczyk, Mateusz 
Rak, Robert Nowiński, Marcin Kuś, Krzysztof Kasperek, Patryk 
Gacek, Dawid Pasterny.

Grały także dziewczyny z naszej szkoły. Pierwszy mecz z 
Kobiernicami zakończył się wynikiem 2:0 dla Jaworza. Jednak 
drugi mecz z Zabrzegiem przegrany 2:0. Reprezentantki szkoły 
to: Alicja Lapczyk, Klaudia Słomińska, Klaudia Zmełty, Katarzyna 
Kubala, Izabela Gogler, Patrycja Stroka, Martyna Strzelczyk, 
Ewelina Bisok, Beata Bisok, Karolina Malejka, Klaudia Kania, 
Natalia Kulpa. 

Opiekunami reprezentacji chłopców i dziewcząt byli: pani Mał-
gorzata Białas-Stanisławska oraz pan Paweł Wieja.

TENIS STOŁOWY
W dniu 15.02.2011r. chłopcy z naszego gimnazjum rozegrali 

mecze tenisa stołowego i zajęli pierwsze miejsce w powiecie. 
Awansowali do zawodów rejonowych, które odbyły się 10.02.2011r. 
w Ligocie. Jak przy każdych zawodach nasi uczniowie wykazywali 
się determinacją i zaangażowanie. Zagrali w składzie: Panek Pa-
weł, Greń Rafał , Grygierczyk Mateusz, Gruszczyk Dawid. 

Punktacja - tenis stołowy zawody powiatowe:
1. Jaworze 59 pkt.
2. Czechowice 59 pkt.
3. Ligota 55 pkt.
4. Buczkowice 47 pkt.
5. Bestwina 44 pkt.
Indywidualne miejsca: pierwsze Panek Paweł, szóste Greń 

Rafał, dwudzieste Grygierczyk Mateusz.

LEKKOATLETYKA 
Nasi uczniowie brali również udział w zawodach powiatowych 

w lekkoatletyce w miejscowość Zabrzeg. Zawody odbyły się w 
miłej atmosferze, ale nie brakowało walki. Pogoda również dopi-
sała. Nasi uczniowie startowali w następujących konkurencjach z 
poniższymi wynikami:

Bieg 100m: Podstawny Mateusz czas 12.56
Bieg 300m: Zontek Michał czas 43.02, Lapczyk Tomasz 42.68
Bieg 1000m: Kuś Jan czas 3.19.26
Skok w dal: Grygierczyk Mateusz 4.94 m., Poręba Piotr 4.15 m., 

Strzelczyk Patryk 4.62m.
Skok wzwyż: Nowiński Robert 1.40 m.
Rzut oszczepem: Bożek Kacper 28,15 m. zajął trzecie miejsce 

Pchnięcie kulą: Słowik Dariusz 9.20 m., Kuś Marcin 8.92 m., Kraut 
Marek 8,39 m.

Opracował:
Kuba Panewka
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XVii Warsztaty ekologiczne – rytro 2011

W dniach 27-28 maja 2011 mieliśmy przyjemność uczestni-
czyć w 17 edycji warsztatów ekologicznych. Wzięli w nich udział 
gimnazjaliści z Jaworza, Zespołu Szkół w Drogomyślu oraz IV 
Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej pod opieką p. Iwony 
Kominek, p. Grzegorza Olejnika p. Andrzeja Stąsieka i p. Dyrek-
tor gimnazjum w Drogomyślu. Mieliśmy również zaszczyt gościć 
panów: dr Marka Guzika i dr Ryszarda Kozika. 

Pierwszego dnia warsztatów zapoznaliśmy się z prezentacjami 
na temat lasów przygotowanymi przez naszego kolegę Adama 
Długiego. Następnie pojechaliśmy zbadać faunę i florę torfowiska 
wysokiego. Podziwialiśmy tam m.in. mchy, porosty, wełniankę, 
rosiczkę okrągłolistną. Mogliśmy zobaczyć przełom rzeki Białki Ta-
trzańskiej. Nazwa rzeki pochodzi od białych kamieni w tej korycie. 
Odznacza się wysokim stopniem czystości. Widzieliśmy też koronę 
zapory w Czorsztynie. Po objazdowej części wycieczki udaliśmy 
się po pensjonatu AGAWA w Rytrze, aby zjeść obiadokolację i się 
zakwaterować. Największą atrakcją dnia był spacer po ruinach 
średniowiecznego zamku. Oczywiście po drodze nasi zapaleni 
naukowcy znajdywali coraz to nowe owady i rośliny. W końcu 

z ŻyCiA mŁOdzieŻOWeGO OŚrOdKA WyCHOWAWCzeGO

wróciliśmy do pensjonatu, żeby zregenerować siły i przygotować 
się do kolejnego dnia. Jednak w gruncie rzeczy nie biliśmy bar-
dzo zmęczeni, więc do późnych godzin nocnych rozmawialiśmy 
w pokojach. Niestety rano pogoda nas niemile zaskoczyła. Było 
dżdżysto i padał lekki deszcz. Zjedliśmy śniadanie i obejrzeliśmy 
kolejne prezentacje, tym razem na temat Ligii Morskiej i Rzecznej. 
Potem pojechaliśmy do parku edukacyjnego na zajęcia terenowe. 
Mogliśmy zobaczyć salamandry plamiste, traszki zwyczajne oraz 
niesamowite kumaki, które mają oczy w kształcie serca. Korzysta-
jąc z klucza przygotowanego przez pana Olejnika wyznaczaliśmy 
gatunki poszczególnych drzew. Słuchaliśmy również ciekawych 
wykładów pracowników naukowych Uniwersytetu Pedagogiczne-
go. Następnie przemoczeni i zziębnięci wróciliśmy do autokaru. 
Po obiadokolacji musieliśmy wracać do domu. Podczas podróży 
panowała wesoła atmosfera, zawiązały się nawet nowe znajomo-
ści. W Jaworzu byliśmy około godziny 18. 

Warsztaty przebiegały w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. 
Mieliśmy możliwość poszerzenia i utrwalenia swojej wiedzy. Dzięki 
gościom z Krakowa czuliśmy się przez chwilę jak prawdziwi stu-
denci wydziału biologii.

Ewelina Ozimina

Maj w MOW zakończyły IV Biegi Terenowe Hra-
biego Larischa; do rywalizacji stawiły się 4 drużyny 
spośród 7 zaproszonych. Były to reprezentacje 
Gimnazjum nr 20 z Bielska, MOW Radzionków, 
Pogotowie Opiekuńcze oraz katolicki Ośrodek Reso-
cjalizacji i Wychowania Młodzieży z Bielska. Impreza 
miała charakter rekreacyjno - sportowy a jej głównym 
celem było rozwijanie poczucia zdrowej rywalizacji i 
krzewienie kultury fizycznej. Trasa wynosząca około 
2 kilometry umiejscowiona była na terenie zespołu parkowego. 
Zawodnicy musieli zaliczyć czołganie w tunelu, bieg w worku, bieg 
z taczkami, bieg po ławeczce z jajkiem, przenoszenie kamieni w 
wiadrach, rzuty lotkami, skoki przez opony. Zwyciężała osoba, która 
w najkrótszym czasie pokonała trasę, nie zdobywając jednocze-
śnie punktów karnych za niedokładnie wykonane zadanie. Nasz 
reprezentant Patryk Sosiński wywalczył drugie miejsce; drużynowo 
również stanęliśmy na środkowym stopniu podium. Organizatorami 
imprezy byli panowie: M. Skoczylas, P. Gruszczyk, Ł. Górecki.

 W maju również ogłoszono wyniki konkursu plastycznego „Miesz-
kam w Beskidach” organizowane go przez UG w Świnnej. W polsko 
– czesko – słowackiej drużynie startujących nasi wychowankowie 
Adam Raske i Dawid Kordylewski zajęli odpowiednio  2. i 3. miejsce 
w swoich kategoriach wiekowych. Opiekunem konkursu była p. J. 
Kruczek. 

 Sportowe zmagania majowe zakończył wyjazd do Puław na Ogól-
nopolskie Zawody Piłki Nożnej, gdzie zajęliśmy szóste miejsce.

 Aleksandra Szeliga

Z żYCIA I DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POZARZąDOWYCh

Wieczór Poezji i muzyki pt. Santo Subito 
jako dziękczynienie za dar beatyfikacji  
Jana Pawła ii

„Bądźcie w tym świecie nosicielami wiary i nadziei chrześcijań-
skiej, żyjąc miłością na co dzień. Bądźcie wiernymi świadkami 
Chrystusa zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed prze-
szkodami, które piętrzą się na ścieżkach waszego życia.” 

Bł. Jan Paweł II

Rozpoczynając wieczór poezji i muzyki dedykowany wyniesio-
nemu na ołtarze 1 maja Janowi Pawłowi II, licznie przybyli na 
koncert słuchacze mieli okazję wysłuchać fragmentu archiwal-
nego nagrania Papieża-Polaka Jana Pawła II, który wielokrotnie  
wskazywał na potrzebę  mocnej i żywej  wiary. Te słowa nie tylko 

  z życia rzymskokatolickiej Parafii pw Opatrzności Bożej
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nic nie straciły  na swej aktualności wręcz przeciwnie, jednak 
niestety dziś Jego głos jest coraz częściej zapominany. W klimat 
tego wyjątkowego wieczoru wprowadziła słuchaczy ulubiona 
pieśń oazowa „Barka” w wykonaniu artystów, jak i zgromadzonych 
w świątyni słuchaczy.

Wieczór Poezji i Muzyki miał miejsce 29 maja, a więc w 
miesiącu szczególnie związanym z  życiem  duchowym bł Jana 
Pawła II. Maj jest miesiącem maryjnym w kościele katolickim. 
Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku. 13 maja 1981 roku 
miał miejsce zamach na Jana Pawła II, ten dzień to również 16 
rocznica wizyty  duszpasterskiej Ojca Świętego Jana Pawła II w 
Skoczowie, Bielsku-Białej i Żywcu. 

W uroczystym koncercie wzięli udział księża także z okolicznych 
parafii, przedstawiciele władz samorządowych, wierni – nie tylko 
wyznania katolickiego.

Koncert przeplatany wierszami prowadziła Krystyna Gutan wraz 
z Bogdanem Desoniem.  W wykonaniu artystów Opery Śląskiej 
(Barbara Bałda – sopran,  Bogdan Desoń –tenor, Krystyna Musiał- 
fortepian, Wojciech Musiał- skrzypce,  Urszula Mizia- wiolonczela, 
Witold Szulakowski- altówka, Piotr Rurański-kontrabas) usłyszeli-
śmy m.in. utwory Jana Sebastiana Bacha, W.A. Mozarta, F.Men-
delssohna. Całość zaś wieńczyła poezja w autorskim wykonaniu 
Krystyny Gutan.              P.Filipkowski

Foto: Józef Czader

Parafia Ewangelicka w Jaworzu przy współudziale 
Urzędu Marszałkowskiego Woj. Śląskiego w Katowicach,

Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, 
Rejonowego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej, 

Ośrodka Promocji Gminy Jaworze 

zaprasza na 

Vii międzynarodowy Koncert Chórów ziemi Cieszyńskiej

Amfiteatr Jaworze, 25 czerwca godz. 15.00

w programie:

część I - pieśni religijne w wykonaniu Chórów Ewangelickich Diecezji Cieszyńskiej; 

część II - występ artystów Teatru Muzycznego z Gliwic; 

część III - występ Zespołu Regionalnego Smiłowice z Zaolzia, występy chórów z pieśniami ludowymi.

  POLSKie TOWArzySTWO eWAnGeLiCKie W JAWOrzu

W sobotnie popołudnie 7 maja jaworzański amfiteatr zapełnili 
koneserzy dobrej muzyki. Byli to nie tylko wyznawcy jawo-
rzańskiego zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, ale 
miłośnicy muzyki poważnej, należący do różnych kościołów 
z terenu okolicznych gmin. Wyjątkowo sprzyjająca pogoda 
zachęciła wiele osób do przyjścia na koncert. Poza tym była 
to nieczęsto zdarzająca się u nas gratka dla osób ceniących 
dzieła klasyków muzyki poważnej: Franza Josepha Haydna, 

  z życia Kościoła Adwentystów dnia Siódmego w Jaworzu

W.A.Mozarta. Ludwiga van Beethovena, Piotra Czajkowskiego 
i wielu innych wybitnych kompozytorów. Do Jaworza przybyła 
w ramach polskiej trasy koncertowej Orkiestra Symfoniczna 
Południowego Uniwersytetu Adwentystycznego z USA. Na 
początku swego istnienia był to zespół kameralny liczący kilku-
nastu muzyków. Obecnie liczy 70 osób. Od 1979 roku Orkiestra 
Symfoniczna miała 9 tras koncertowych, odwiedziła m.in. kraje 
Bliskiego Wschodu, Grecję, Rosję, Hiszpanię, Rumunię, Fran-
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cję i Włochy. W tym roku jubileuszowa 10 trasa koncertowa 
obejmowała Polskę. Muzycy zaprezentowali swój repertuar 
w salach koncertowych i kościołach różnych wyznań m.in. w 
Bytomiu, Krakowie, Gdańsku, Warszawie  oraz w Jaworzu. 

Przybyłych słuchaczy powitał Roman Bartosik w imieniu 
jaworzańskiego zboru. Oficjalnie Gminę Jaworze na koncercie 
reprezentował wójt Zdzisław Bylok z małżonką oraz przewod-
niczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka.           PF

Posiady z Jadwigą roik

Kolejne z serii zaplanowanych posiad To-
warzystwa Miłośników Jaworza miały miejsce 
8 maja. Wyjątkowo, ale i nie przypadkowo, w 
Szkole Podstawowej nr 1  w Jaworzu. Licznie 

zebranych  gości powitała dyrektor placówki  Ewa Cholewik oraz 
prowadząca posiady  Małgorzata Kobiela Gryczka.

Podobnie, jak podczas Jaworzańskiej Majówki, tak i tutaj była 
okazja do zakupu  wznowionej książki faktograficznej autorstwa Ja-
dwigi Roik, zatytułowanej „Dzieje Jaworza na przestrzeni wieków”. 
Tym razem jednak  można było  uzyskać  autograf i bezpośrednio  
porozmawiać z autorką.

W klimat posiad wprowadziły zebranych dzieci i młodzież szkoły 
podstawowej śpiewając znane „hymny” Śląska Cieszyńskiego, 
recytując poezję, prezentując historię, folklor oraz żywiołowe tańce 
i obrzędy ludowe. To perfekcyjne przedstawienie młodych ludzi 
zostało przygotowane pod kierunkiem nauczycieli Emy Kukla, 
Małgorzaty Cholewik i Marii Kuś.

Potem głos zabrała Jadwiga Roik przedstawiając zebranym 
kulisy powstania pierwszej książki (prezentowanej w sierpniu 
2010 roku podczas Targów Agroturystycznych w Jaworzu) oraz 
wznowienia w bieżącym roku, jak i tego wszystkiego czego niestety 
nie udało się zmieścić nawet w tym II wydaniu. Ponadto autorka 
zwróciła uwagę na te zagadnienia z dziejów Jaworza, które wy-
magają badań, zebrania materiałów i opracowania.

Ale oddajmy jej głos. Oto fragmenty tego czym autorka  książki 
podzieliła się z czytelnikami podczas posiad:

 Analizując mój ponad 40-letni, bardzo pracowity okres zbiera-
nia materiałów związanych z historią Jaworza, muszę stwierdzić, 
że książka zawiera maksimum 30 procent z tego, co zebrałam. 
Liczyłam na to, że uda się zamieścić w wielkim skrócie znacz-
nie więcej, niestety nie było to możliwe z przyczyn ode mnie 
niezależnych. Książka bowiem- finansowana przez Program 
Operacyjny Współpracy Transgranicznej 2007-2013, Republika 
Czeska - Rzeczpospolita Polska- nie mogła przekroczyć 200 stron. 
Takie były nienaruszalne ustalenia. Kiedy doszło to do naszej 
wiadomości, znajdująca się w czasie składania książka liczyła już 
300 stron, a do końca dużo jej jeszcze brakowało. Stąd, jak już 
wspomniałam w I wydaniu opracowania, najtrudniejszym zadaniem 
było konieczne spore okrojenie tekstów i wyłączenie niektórych 

tematów, a wszystkie one były w zasadzie jednakowo ważne dla 
odzwierciedlenia przeszłości Jaworza. Brakło miejsca dla fotografii 
niektórych cennych obiektów i miejsc, m. in. kolumny kanelowanej 
w parku pałacowym, krzyży i objętych ochroną nagrobków na 
obu cmentarzach, niektórych opisanych budowli, np. leśniczówki, 
starych domów, wapiennego pieca, doliny Szerokiego Potoku i in. 
Ponieważ każdy odbiera książkę „po swojemu”, więc będzie po 
swojemu oceniał, co mogło być, a czego nie musiało być. Nie jest 
to jednak rzeczą łatwą do zrealizowania, ponieważ układ treści 
uzależniony jest od wielu czynników. W drugim wydaniu drukarnia 
„wygospodarowała” dodatkowo cztery strony. Ponieważ układu 
tekstów nie można już było zmieniać, wykorzystano te kartki na 
zamieszczenie- na końcu książki- ośmiu fotografii Jaworza z lotu 
ptaka, to wszystko zawdzięczamy pomysłowemu „składaczowi” 
książki i równocześnie fotografowi Józefowi Czaderowi.

 Na samym wstępie pragnę wspomnieć, że zostałam zauroczona 
poezją jaworzanki Krystyny Gutan. Jeden z jej kilku utworów za-
mieszczony w książce, bardzo wymowny, gdyż podzielił ją jak gdyby 
na trzy części, które zmuszają czytelnika do głębszych refleksji. 
Pozostałe wiersze, zarówno Krystyny Gutan, jak i Gabrieli Śliwki, 
Romana Ruckiego i Jana Kubisza są także mocno refleksyjne.

 Wracając do tematu chciałabym powiedzieć, że z wielkim żalem 
byłam zmuszona do wyłączenia działów dotyczących:

1.Nazw regionalnych, które zastępowały niejako ulice i miały 
ciekawą historię powstania, którą opisał Karol Jaworski. To opra-
cowanie było drukowane w odcinkach w początkowych numerach 
gazety lokalnej „Echo Jaworza”, która istnieje od 1991 roku - jed-

z ŻyCiA TOWArzySTWA miŁOŚniKÓW JAWOrzA



ECHO JAWORZA STR. 25CZERWIEC 2011 ROK

nakże mało kto jest w posiadaniu roczników tego wydawnictwa, a 
ponadto dzisiaj nie sposób ogarnąć wszystkiego, co przynosi nam 
bieżące życie, więc brakuje czasu na wracanie wstecz.

2.Nie było także możliwe zamieszczenie obszernego opracowania na-
szego historyka Rudolfa Dominika pod tytułem „Związki wybitnych ludzi 
z Jaworzem”, w którym sięgnął do czasów, kiedy to przez dzisiejszą uli-
cę Folwarczną, zaliczaną do dawnych dróg solnych, przemieszczało się 
wielehistorycznych postaci. Droga ta łączyła bowiem Bramę Morawską  
z Krakowem, umożliwiając dalsze przedłużenia dotarcia z jednej 
strony do Lwowa i Kijowa, a z drugiej strony do Pragi i Wiednia. Tędy 
przejeżdżali książęta cieszyńscy i bielscy panowie, hetmani, działacze 
polityczni, uciekali do Cieszyna konfederaci barscy, wśród których był 
m. in. Józef Wybicki, późniejszy autor hymnu narodowego. Drogą tą 
przemieszczali się, poza wojskami, żacy do Krakowa, poeci, pisarze, 
naukowcy, geolodzy i inni. Długa jest lista spisanych nazwisk znanych 
postaci. Również odnotował on pobyt ciekawych ludzi w Jaworzu w 
okresie uzdrowiskowym oraz w okresie międzywojennym, a także w 
początkowych latach powojennych. Opisał szczegółowo, kto z kolei 
bywał u posiadających tu wille wypoczynkowe, a były to postaci znane 
w kraju.  W sumie wymienionych jest kilkadziesiąt osób.

3. Brak było również miejsca na zamieszczenie opracowania dot. 
geologii Jaworza. Wykonał je prof. dr hab. Wojciech Grocholski 

(1920-2001), geo-
log z rodziny geo-
logów, pracujący 
na uniwersytetach: 
początkowo we 
Wrocławiu, a na-
stępnie przez wiele 
lat, aż do emerytu-
ry, w Poznaniu. Od 
wielu lat mieszka-
jący w Jaworzu, 
spoczywający wraz 
z żoną w grobie 
rodziców na tutej-

szym cmentarzu katolickim. W okresie PRL-u prześladowany, aż 
do długoletniego więzienia włącznie. W swoim dziele podkreślił, 
że na aktualny stan wiedzy na temat geologii Jaworza składają się 
wyniki prac kilku pokoleń badaczy, których w swym opracowaniu 
powymieniał. Jednym z nich był znany geolog profesor Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego i członek Akademii Umiejętności Władysław 
Szajnocha (1857-1928), który zmarł w Jaworzu. Po paru miesią-
cach został ekshumowany i pochowany w grobowcu rodziców na 
Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, gdzie do dnia dzisiejszego 
istnieje przepiękny grobowiec tej rodziny.

4.Także nie publikowanym wycinkiem historycznym pozostało 
opracowanie pod tytułem. „Tajemnice cmentarza rzymskokatolic-
kiego w Jaworzu”. W książce jest co prawda krótka wzmianka na 
ten temat przy opisie wybudowania przez hrabiego Filipa Ludwika w 
latach 1829-1831 szkoły i plebanii katolickiej, jednakże nie ma żad-
nych bliższych danych na ten temat, które zawierają bardzo ciekawe 
informacje. Wiemy, że do roku 1848 Jaworze nie posiadało własnej 
parafii katolickiej. Była parafia ewangelicka, ale nie miała cmentarza. 
Jedyne wówczas jaworzańskie miejsce pochówku znajdowało się 
przy drewnianym kościółku katolickim, który był kościołem filialnym 
parafii katolickiej w Jasienicy. Stąd też wszelkie zapisy dotyczące 
zmarłych Jaworzan były notowane w księgach metrykalnych kościo-
ła rzymskokatolickiego w Jasienicy. Księgi te uległy zniszczeniu w 
czasie II wojny światowej. Staraniem ówczesnego właściciela Filipa 
Ludwika w roku 1848 powstała w Jaworzu samodzielna lokalia, czyli 
filia jasienicka z założeniem oddzielnych ksiąg metrykalnych, szczę-

śliwie ochronionych podczas obu wojen światowych. Są one wielką 
skarbnicą danych z tamtych czasów. Zadałam sobie trud opisania 
zmarłych w 1848 roku jaworzan. W tym jednym tylko roku zmarło 
przy jednej czwartej ilości dzisiejszych mieszkańców 168 osób: 90 
ewangelików i 78 katolików. Imienne wykazy zmarłych informują o 
numerze domu mieszkalnego, ich wieku oraz przyczynie zgonu. Ze 
spisu dowiadujemy się również o najczęstszych wówczas imionach 
mieszkańców Jaworza. Wśród zmarłych w tym roku najczęściej wy-
stępowało u mężczyzn imię „Jan” - 22 razy, a wśród kobiet „Anna” 
- 19 razy. W opracowaniu tym ujęty był również wykaz zmarłych w 
Jaworzu kuracjuszy z okresu uzdrowiskowego.

5. Ustalona ilość stron uniemożliwiła też szersze opisanie tematu 
związanego z wiedzą o najdawniejszych mieszkańcach Jaworza, 
którą przybliżają odkrycia wykopaliskowe prowadzone przez Bo-
gusława i Bożenę Chorążych na stanowiskach: „Jaworze-Młyńska 
Kępa” i „Jaworze Zómczysko” oraz na stanowisku 8 prowadzonym 
przez archeologów katowickich w gospodarstwie Ewy i Krzysztofa 
Czaderów w Jaworzu Górnym. Materiały z tej dziedziny obejmują 
13 zarejestrowanych stanowisk, znajdujących się w Archiwum 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Oddział Bielsko-Biała.

6.Przez lata zbierałam także, z myślą o ich opublikowaniu, 
życiorysy mieszkańców, którzy w okresie powojennym zasłużyli 
się dla Jaworza. Może z czasem znajdzie się ochotnik, który, w 
oparciu o istniejące materiały, a także artykuły zamieszczane 
od 20 lat w „Echu Jaworza”, napisze ciąg dalszy dziejów naszej 
miejscowości, a jest o czym pisać, bo Jaworze z każdym dniem 
zmienia korzystnie swoje oblicze. 

7. Jest jeszcze szereg nie do końca opracowanych materiałów, 
np. zebranie w jedną całość rozproszonych materiałów związanych 
z ewidencją osób wyróżnionych medalem „Zasłużony dla Jaworza”, 
„Laurem Srebrnej Cieszynianki”, nominacją do „Nagrody ks. Józefa 
Londzina” i innych wyróżnień, utworzenie albumu zawierającego 
zdjęcia i opisy obiektów, których już nie ma, opisanie działalności 
poszczególnych organizacji i związków na terenie Jaworza i inne.

 Obszerna bibliografia, zamieszczona w książce, umożliwia 
czytelnikowi bliższe zapoznanie się z interesującym go szerzej 
wycinkiem historii. 

Opracował: P.Filipkowski

Foto: T. Wróbel
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Strażackie świętowanie
8 maja strażacy obchodzili swoje doroczne święto  

- Dzień św Floriana patrona strażaków, kominiarzy, 
hutników, piekarzy, garncarzy itp. W kościele katolickim  
liturgiczne wspomnienie święto przypada na 4 maja. 

Zawsze poranny przemarsz druhów i składanie wiązanek kwiatów 
na obu cmentarzach wyznaniowych był nie tylko widoczny, ale i 
słyszalny dzięki orkiestrze dętej. Niestety tym razem ranek  powitał 
druhów rzęsistym deszczem, więc orkiestra dęta Glorieta oczeki-
wała na strażaków dopiero przed kościołem katolickim w Jaworzu. 
Po uroczystej mszy św, zza chmur wyszło słońce, a więc przemarsz 
ochotników z kościoła do remizy OSP wraz z orkiestrą miał już 
bardziej podniosły i uroczysty charakter. Szkoda tylko, że niektórym 
kierowcom bardzo się spieszyło i wymijając maszerującą kolumnę  
czasami robili to wbrew zdrowemu rozsądkowi. Na szczęście św 
Florian czuwał nad wszystkimi uczestnikami uroczystości, jak i 
osobami postronnymi.

Na miejscu czas umiliła swoim występem Glorieta, był też czas 
na życzenia kierowane do druhów przez prezesa jaworzańskiej 
jednostki OSP Czesława Malchara, który przybliżył zebranym 
historię święta, ale i historię życia św Floriana. W imieniu Rady 
Gminy Jaworze i wójta Zdzisława Byloka, życzenia strażakom 
przekazał przewodniczący jaworzańskich rajców Andrzej Śliwka. 
Wręczono także medale zasłużonym druhom. I tak Brązowy Medal 
za zasługi dla ochotniczego pożarnictwa otrzymał druh Krzysztof 
Malchar - zastępca naczelnika OSP Jaworze, natomiast medal 
Wzorowego Strażaka przypadł Janowi Bożkowi (radny Gminy 

Jaworze i członek Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej). Po 
części oficjalnej, już w bardziej kameralnej atmosferze przyszedł 
czas na rozmowy, wspomnienia - także i o tych druhach, którzy w 
ostatnim roku poważnie  zachorowali lud odeszli od nas na zawsze, 
był też czas na to, by porozmawiać o przyszłości.

Warto wspomnieć, że prezes jaworzańskiej OSP Czesław 
Malchar w dniu 10 maja w siedzibie Powiatowej Straży Pożarnej 
odebrał przyznawaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Prze-
ciwpożarowej”. Natomiast Józef Brandys - również podczas tej 
uroczystości- otrzymał Medal „Zasłużony dla Ochrony Przeciw-
pożarowej Powiatu Bielskiego”. W uroczystościach wzięli udział 
oprócz strażaków Państwowej Straży Pożarnej, także emeryci 
strażacy oraz druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, strażacy 
Zakładowych Straży Pożarnych, przedstawiciele służb współdzia-
łających, przedstawiciele władz samorządowych i administra-
cyjnych. Podczas akademii wręczono odznaczenia resortowe i 
związkowe. Komendant Miejski PSP w Bielsku-Białej st.bryg. Adam 
Caputa wręczył także akty nadania wyższych stopni służbowych 
dla sześciu aspirantów, szesnastu podoficerów i ośmiu strażaków 
Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej. 

Strong drwale – Forest man w czeskiej 
gminie rzeka

14 maja jaworzańscy ochotnicy pojechali do Rzeki (Republika  
Czeska – na Zaolziu), z którą  w ramach współpracy transgranicznej, 
ożywione kontakty utrzymuje także nasza gmina.  W ostatnich latach 
współpraca ta poszerzyła nie o tylko o spotkania integracyjne podczas 
wspólnych imprez gminnych - czy to w Jaworzu czy w Rzece -, ale 
współpracę nawiązały jednostki ochotniczych straży pożarnych. Stąd 
i w Jaworzu gościmy czę-
sto na spotkaniach OSP 
przedstawicieli czeskich 
jednostek strażackich. 
Tradycją stały się orga-
nizowane w ramach Ja-
worzańskiego Września 
zawody Strong Drwali 
– Forest Man z udziałem 
drużyn pożarniczych zza 
południowej granicy. W 
tym roku zawody Strong 
Drwali w Rzece właśnie 
14 maja zorganizowali 
czescy ochotnicy, w któ-
rych wzięły udział dwie 
drużyny OSP z Jaworza.

Pierwsza drużyna w 
składzie: Krzysztof Malchar, Szymon Cholewik i Wojciech Ko-
rzondkowski zajęła siódme miejsce, natomiast druga: Czesław 
Malchar, Tomasz Malchar  i Piotr Pomper  zajęła czwarte miejsce.

W zawodach ogółem wzięło udział 11 drużyn z Czech i Polski. 
Ale nie chodziło tyle o miejsca- głównie liczyła się przede wszystkim 
dobra zabawa i zdrowa rywalizacja Ponadto z Jaworza w zawodach 
startowała drużyna reprezentująca Urząd Gminy Jaworze Leszek 
Baron, Zygmunt Czuj, Marek Wieja oraz drużyna „Maciejowscy”. PF

z ŻyCiA JAWOrzAŃSKieJ OCHOTniCzeJ STrAŻy POŻArneJ

Występ ZR Jaworze w Rzece

Foto: PF

Tabela wyników Forest Man

Foto: OPG
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W SPORTOWEJ RYWALIZACJI

Taki tytuł swojemu wystąpieniu lub  jak kto woli autoprezentacji 
nadał  mieszkający od lat w Jaworzu artysta malarz, poeta, muzyk - z 
pochodzenia Jugosłowianin,  narodowości serbskiej - Brano Savić. 
Jak każdy artysta, człowiek o wyjątkowo wrażliwej duszy, mający 
swoją wizję twórczości plastycznej, jak i jej  wkomponowania, a 
raczej współistnienia z poezją, często w ramach jednego  obrazu…   
Brano Savić miał w Galerii na Zdrojowej swój wieczór autorski, 
podczas którego prezentował między innymi rysunki i prace wy-
konane różnymi technikami  plastycznymi, nawiązujące stylem do 
kubizmu i Picassa, ale nie tylko… Szerzej o tej wystawie „Bałkań-
ska Ekspresja ZORA” pisaliśmy w Echu Jaworza (czerwiec 2009).

Potem przyszedł czas gdy drogi Brano Savića z Galerią na Zdrojo-
wej - mówiąc kolokwialnie - „rozeszły się”. Aż do momentu, gdy wiosną 
br. uruchomiono po zimowej przerwie fontannę w Parku Zdrojowym, 
u zbiegu ulic Zdrojowej i Wapienickiej. Tutaj często można spotkać 
odpoczywającego  lub może bardziej kontemplującego piękno ja-
worzańskiego krajobrazu, wspomnianego  „bałkańskiego artystę”.  

Fontanna, rzeźby „Trzech Panien”, zatrzymujący się tutaj 
mieszkańcy i turyści, przywiodły mi na myśl wspomnienia, obrazy 
dawnego Dubrownika. Tam właśnie jeszcze przed wojna domową, 
różnej „maści” artyści od poezji poczynając, poprzez malarstwo, na 
muzyce kończąc, prezentowali swoją twórczość na ulicach miasta, 
w parkach, przypadkowo napotykanym osobom. Były to właśnie tzw. 
street happenings czyli uliczne wydarzenia - opowiada Brano Savić. 

A oto jak takie wydarzenia definiuje Wikipedia: Happening (z ang. 
„dzianie się”, „zdarzenie”) - jest to zorganizowane wydarzenie o charak-
terze artystycznym, ograniczone czasowo, mające swoją dramaturgię. 
Happening charakteryzuje się bezpośredniością, otwartością formalną, 
często z elementami improwizacji, aktywizujące widza, często jako 
wyraz nieskrępowanej ekspresji twórczej i otwarcia formuły dzieła, 
wprowadzenia akcji w czasie (happening wywodzący się z plastyki), 
wprowadzenia elementu amatorskiego (happening wywodzący się z 

teatru). W swoim przebiegu może być połączeniem akcji - czynności z 
przedmiotami, obiektami (często specjalnie do tego celu spreparowa-
nymi), wytwarzaniem dźwięków. Happening może wynikać również ze 
specyfiki miejsca (np: anektowanie elementów natury, fragmentu parku 
itp.). Dla wielu dziedzin sztuki (plastyka, teatr, muzyka) stał się ożywczą 
formułą. Początkowo, jako niezależna forma sztuki, z czasem stał się 
narzędziem komunikacji społecznej czy wyrazem postawy politycznej, 
jak również formą zwracania uwagi na jakiś problem. Jak mówi Brano 
Savić - zależnie od pogody w okresie letniej kanikuły, (od poniedziałku 
do piątku)  będzie wypoczywał właśnie tutaj przy fontannie „Trzech 
Panien” - grając na gitarze  przypadkowym przechodniom, wypoczy-
wającym kuracjuszom - gościom Jaworza, śpiewając różne serbskie 
piosenki od ballad, przez jazz po rocka. Przy okazji Brano prezentuje 
swoje prace malarskie i rzeźbę. Zaś spotykając innych ludzi - tzn. nas 
Polaków- może nam opowiadać o swojej dawnej ojczyźnie Jugosławii, 
kraju który w wyniku działań polityków nie tylko rozpadł się, ale na wiele 
lat pogrążył w bratobójczej wojnie domowej. To historia Jego życia. 
Oby nam nie przyszło jej przeżywać na własnej skórze w przyszłości, 
chociażby w kontekście podsycanych tu i ówdzie separatyzmów re-
gionalnych (Śląsk, Kaszuby)…                      pf

  Street happening  w Jaworzu

Sezon łuczniczy w uKS „dziesiątka” 
z Jaworza rozpoczęty

W dniach 9-10.04 w Oczkowie rozegrano I Halowe  Mistrzostwa 
Polski Młodzików. Indywidualnie wśród młodzików starszych srebro 
wywalczył Przemysław Głuszek, a mikst Głuszek Przemysław - 
Kruczek Martyna zajął trzecie miejsce ,ustępując zawodnikom z 
„Łucznika” Żywiec i ŁKS „Teresin”. Wśród młodzików młodszych brąz 
zdobyli w mikscie Kubala Szymon i Mroszczyk Gabriela.

W dniach 1-2 maja w Żywcu rozegrano Puchar Beskidów, jako 
próbę generalną przed zawodami Pucharu Polski. Wśród juniorów 
młodszych Grzymek Aleksander był piąty. Wśród młodzików starszych 

srebro wystrzelał Przemysław Głuszek zaś Martyna Kruczek brąz. 
Wśród młodzików młodszych brązowy krążek zdobył Szymon Kubala.

9-10 maja w Supraślu rozegrano I rundę Pucharu Polski Juniorów 
Młodszych, która była także rundą kwalifikacyjną do tegorocznej 
Olimpiady Młodzieży. Jaworze reprezentował Aleksander Grzymek. 
Po kwalifikacjach zajmował trzecie miejsce z wynikiem 632 pkt. W 
pojedynkach indywidualnych doszedł aż do finału, w którym po wy-
równanym pojedynku uz kolegą ze „Stella” Kielce Hubertem Soboniem 
przegrał w stosunku 4:6. Osiągnięty rezultat dał Aleksowi pewny udział 
w olimpiadzie młodzieży, a ponadto powołanie do reprezentacji Polski 
na Puchar Europy Juniorów, który będzie rozegrany w Armenii w  dniach 
18-21 maja. Życzymy powodzenia.                St. Hoczek

Sukcesy łuczników uKS dziesiątka

Po zdobyciu drugiego miejsca w Pucharze Polski Kadetów w 
łucznictwie reprezentant UKS „Dziesiątka”- uczeń naszego Gim-
nazjum Aleksander Grzymek zapewnił już sobie udział w Letniej 
Olimpiadzie Młodzieży, a także został powołany do kadry narodo-
wej kadetów na Puchar Europy do Armenii. W tych zawodach  w 
drużynie kadetów zdobył trzecie miejsce.

• • •
W dniach 16-20 maja w Armeni odbywały się zawody łuczni-

cze Pucharu Europy. Wśród reprezentantów Polski w kategorii 
kadetów znalazł się  jako najmłodszy i Aleksander Grzymek. Po 
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Nowość

odpadnięciu w 1/16 rywalizacji indywidualnej powetował straty w 
rywalizacji zespołowej. Drużyna Polski w składzie Paweł Marzec z 
„Talentu” Wrocław , Soboń Hubert ze „Stelli” Kielce oraz Aleksander 
Grzymek z UKS”Dziesiątka” z Jaworza zdobyła trzecie miejsce 
wygrywając z reprezentacją Niemiec, wcześniej wyrywając z 
Ukrainą i doś pechowo przegrywając wejśie do finału z Włochami.

• • •
Z ostatniej chwili…
Na rozegranym w dniach 28-29 maja w Warszawie  Memoriale 

im . Nowakowskiego w kategorii kadetów zwyciężył zawodnik 
UKS „Dziesiatka” z Jaworza Aleksander Grzymek. Na dystansie 
3 x 60m  zdobył 952 pkt.             St. H.

Prestiżowo, międzynarodowo
Jak już się utarło w tra-

dycji łuczniczej Jaworzań-
skiego Klubu X-Dziesięć, 
w maju przypada nam or-
ganizować jedną z rund 
bądź to polskiego Pucharu 
bądź międzynarodowego 
Grand Prix. W tym roku 
14 maja odbyło się Grand 
Prix w którym oprócz za-
wodników z polski wzięli 
udział pasjonaci łuku ze 

Słowacji, Czech i Węgier. Mimo niepomyślnych prognoz ranek 
przywitał wszystkich słoneczną pogodą i do końca rywalizacji 
tak już pozostało. Frekwencja jak zwykle była wysoka, około 100 
zawodników podziwiało na trasie rozgrywki, uroki budzącej się 
do życia przyrody i część „Szklanego szlaku” wraz z Hutą szkła. 
Zróżnicowanie terenu i niezwykle urokliwe zakątki sprawiają że coraz 
więcej zagranicznych gości zgłasza się do udziału w zawodach i nigdy 
tego nie żałują. Jaworze reprezentowało 16 zawodników i zawodni-
czek, zdobywając 4 złote 2 srebrne i 1 brązowy medal. Wiele miłych 
słów od uczestników imprezy przekazanych organizatorom pozwala 
na stwierdzenie że zawody się udały i jesienią wszyscy powrócą do 
Jaworza aby rywalizować o miano najlepszego łucznika ale przede 
wszystkim aby spotkać przyjaciół. 

Tabelę z wynikami zawodów zamieszczamy na stronie www.jaworze.pl 
w zakładce Echo Jaworza czerwiec 2011

Linki do zdjęć: http://hungry4sport.com/Albums/Show/s/37963/
https://picasaweb.google.com/102745339928615418398

mistrzostwa Polski w Kick Boxingu
W dniach 13-15 maja br. w Bielsku-Białej odbyły się Mistrzostwa 

Polski w Kick-Boxingu w formułach semi-contact light-contact i po 
raz pierwszy w Polsce kick-light.

Wyniki zawodników Beskid-Dragon: Kadet młodszy forma semi-
contact Julia Setla kat - 32 kg Mistrzyni Polski, Mikolaj Pietrzyk - 37 
kg Mistrz Polski 4 wygrane walki puchar najlepszy kadet 1 Mateusz 
Krzempek plus 47 kg Mistrz Polski 3 wygrane Karolina Konieczny plus 
47 kg Mistrzyni Polski 3 wygrane Nikola Kaleta -32 kg srebro wice mi-
strzyni Artur Gaszek plus 47 kg srebro wicemistrz Magdalena Walewska 
wicemistrzyni Polski kat plus 47 kg Mateusz Rus brąz Patrycja Leś braz 
Oliwia Dobies  brąz kadet starszy semi-contact Sylwia Szymala Mistrzy-
ni Polski 3 wygrane puchar najlepsza zawodniczka s-c wszystkie walki 

przed czasem w pierwszej rundzie - 60 kg Sandra Paszek Mistrzyni 
Polski 3 wygrane przed czasem - 50 kg Klaudia Dobies Mistrzyni Pol-
ski kat - 65 kg Natalia Turchan srebro wicemistrzyni Polski 2 wygrane 
Juliusz Szatan srebro wiceemistrz Polski 3 wygrane - 57 kg Kacper 
Kufel - 42 kg brąz Patrycja Leś brąz -55 kg Karolina Konieczny -60 
kg brąz Drużynowo na 57 drużyn Beskid-Dragon 1 miejsce w semi-
contact kadet starszy ligt-contact Sandra Paszek Mistrzyni Polski 5 
wygranych walk Sylwia Szymala Mistrzyni Polski 4 wygrane puchar 
najlepsza zawodniczka l-c Juliusz Szatan wicemistrz Polski 3 wygrane 
Klaudia Dobies wicemistrzyni polski 3 wygrane Natalia Turchan brąz. 
Drużynowo beskid-dragon pierwsze miejsce

• • •
W dniach 20-22 maja 2011 w Lesznie odbyły się Mistrzostwa 

Polski w Kick-Boxingu s-c i l-c juniorów. Drużyna Beskid-Dragon  tym 
razem niestety w okrojonym składzie Szymon Olma , Anna Kołek , 
Kornelia Kieloch. Wyniki: wicemistrzyni Polski kat -65 kg semi-con-
tact Kornelia Kieloch wicemistrzyni Polski kat -65 kg light-contact 
Kornelia Kieloch brązowy medal semi-contact kat -55 kg Anna Kołek.

• • • 
W dniach 27-29.05.2011 w Starachowicach odbyły się Mistrzostwa 

Polski w formule kick-light seniorów. Wyniki zawodników: Marta 
Waliczek Mistrzyni Polski kat -70 kg; Puchar najlepszej zawodniczki 
turnieju: Marta Jablonska brązowy medal - 60 kg, Gabriela Pezda 
brązowy medal - 65 kg   Inf. Beskid Dragon
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Poziomo

1. Najbardziej oczekiwane przez uczniów
2. Stolica Portugalii
10. Tytuł powieści B.Prusa
11. Villa w Jaworzu – Centrum Zdrowia i 
Rehabilitacji
12. Projekt np. budynku w znacznym po-
mniejszeniu, model
13. Duży ptak  podobny do strusia
14. Szklane naczynie laboratoryjne
15. Cienki obcas damskiego buta
19. Aromatyczny  napój alkoholowy z ryżu
23. Wymówka, zmyślony powód
26. Błotnisty, grząski teren
27. Państwo afrykańskie ze stolicą w Konakri
28. Rabata  lub stojak na kwiaty doniczkowe
29. Dźwig niezbędny w wieżowcu
32. Moda nawiązująca do przeszłości
36. Góra, na której Mojżesz  otrzymał tabli-
ce z przykazaniami

39. Stolica Rumunii
40. Silne napięcie psychiczne
41. Imię aktora Wilhelmiego
42. Rodzaj szkoły uczącej zawodu
43. Gatunek grzyba jadalnego- czubajka
45. Duża barwna papuga
46. Warzywny symbol zdrowia
47. Odtwarzacz płyt gramofonowych

Pionowo

1. Bierze udział w głosowaniu
2. Przewozi chorego do szpitala
3. Z makami i kąkolami w zbożu
4. Materiał na ubrania
5. Siostra Balladyny
6. Skład ze starymi rzeczami
7. Kupno, nabywanie towaru
8. Maszyna wieloczynnościowa do obszy-
wania czy obrzucania
9. Czerwień z odcieniem fioletu
16. Nasza planeta

18. Jednostka czasu w  dziejach ziemi
20. Wykop wzdłuż drogi
21. Gruba  gałąź drzewa
22. Heca, bywa po pachy
24. Pochodne kwasów i alkoholi
25. Pas ziemi za pługiem
27. Jaworzańskie wzgórze z Glorietą
30. Plemię indiańskie z Ameryki Południowej
31. Udziela porad,  wskazówek
33. Stolica Albanii
34. Część przestrzeni, terytorium
35. Rodzaj spinki do włosów
36. Może być i dla ciała i dla ducha
37. Tymczasowe lokum turystyczne
38. Dawna nazwa bursztynu
44. Powierzchnia 100 metrów kwadratowych

KRZYŻÓWKA nr 8
Autorem krzyżówki jest pani Aniela Miesz-
czak z Jaworza. Hasło do poprzedniej  
krzyżówki brzmiało: I znów zakwitły 
kasztany.
Prawidłowe rozwiązania można nadsyłać 
mailem na adres Ośrodka Promocji Gminy 
od dnia 30 czerwca biuro@opgj.pl. Dla 
pierwszych trzech osób, które nadeślą 
prawidłowe rozwiązanie krzyżówki drobne 
upominki ufundował Ośrodek Promocji 
Gminy. 
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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)
VILLA Barbara Centrum Zdrowia i Rehabilitacji

ul. Wczasowa 171, 43-384 Jaworze, tel: 33/ 817 23 00,  
e-mail: info@villabarbara.pl, www.villabarbara.pl

Zachęcamy do skorzystania z naszej bogatej
BAZY REHABILITACYJNEJ
• fizykoterapia   • kinezyterapia   • hydroterapia   • masaże
KĄPIELE SOLANKOWE
SOLARIUM – NOWE LAMPY

DZIEŃ W SPA - WYJĄTKOWY PREZENT 
DLA BLISKIEJ OSOBY

Do końca czerwca 10 % RABATU - na dzień w SPA
ZAPRASZAMY DO RESTAURACJI I KAWIARNI

w godzinach 7.00-22.00
ORGANIZUJEMY:
WESELA, PIKNIKI GRILLOWE, PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE

Jesteś mieszkańcem gminy Jaworze niezatrudnionym w 
wieku od 15 - 64 lata? Weź udział w wystawie Expo Zdrowie 

26 czerwca 2011 – Jaworze, godz. 11:00 – 17:00,
parking gminny przy ulicy Zdrojowej 

Oferujemy bezpłatnie:
- pomiar cukru we krwi,
- pomiar cholesterolu,
- pomiar ciśnienia krwi,
- pomiar tkanki tłuszczowej i BMI,
- test harvardzki,
- pomiar pikflometrem (badanie wydolności płuc)
- zabieg hydroterapeutyczny,

- masaż relaksacyjny,
- konsultacje lekarskie,
- warsztaty motywacyjne,
- degustację zdrowej żywności,
- broszury prozdrowotne

ZAPISY I INFORMACJE 
pod numerem telefonu 501-503-385,
e-mailem: klubzdrowia@op.pl, bądź bezpośrednio przed wystawą.

Realizator projektu     
 Chrześcijańska Służba Charytatywna   
 organizacja pożytku publicznego KRS 220518

www.chsch.pl, tel. 22 34 99 935, fax.22 34 99 776

Projekt „Wystawy expo zdrowie 
szansą na aktywną integrację mieszkańców gmin Jaworze, ustroń i Wisła” 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

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

Zajęcia dla:

• dzieci;

• młodzieży;

• dorosłych;

• dorosłych 40+;

• narzeczonych;

Tel.kom.:

796 295 912, 505 537 386

Byłeś poszkodowany
w wypadku komunikacyjnym

w ciągu ostatnich 10 lat?

Należy Ci się odszkodowanie 
z OC sprawcy do 2500000 €

tel. 505 331 555
zAdzWOŃ i dOWiedz Się WięCeJ
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Otwarcie kompleksu sportowego 



ECHO JAWORZA STR. 32CZERWIEC 2011 ROK

 

Dzieci z Paszportami Młodego Czytelnika

Dzień Strażaka 
- wręczenie medali druhom 
Krzysztofowi Malcharowi 
i Janowi Bożkowi

Posiady TMJ 
- spotkanie z Jadwigą Roik
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str. 26


