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Z PRAC RADY GMINY, WÓJTA
INFORMACJE URZÊDU GMINY JAWORZE
Foto centrum Jaworza
Zgodnie z informacjami Urzêdu Gminy Jaworze trwaj¹ prace
zwi¹zane z przebudow¹ centrum Jaworza, a wiêc budynku "Goruszka" i terenu doñ przylegaj¹cego, wraz z Alej¹ Koœcieln¹.

EKO-UPOMNIENIE
Chyba w ka¿dym wydaniu Echa Jaworza piszemy o selektywnej zbiórce odpadów. Temat ten wci¹¿ powraca tak¿e na sesjach
Rady Gminy Jaworze. Radni apeluj¹, aby mimo wszystko nadal
pisaæ komunikaty do mieszkañców. Co warte podkreœlenia chyba wiêkszoœæ jaworzan wie, ¿eby posesja czy miejscowoœæ by³a
czysta i zadbana, ka¿dy z nas musi mieæ w tym w³asny udzia³.
W ostatnim numerze Echa pisaliœmy o zagro¿eniu likwidacj¹
punktów zbiórki szk³a i odpadów plastikowych typu Pet. Czêœæ
pojemników przeniesiono, czêœæ ju¿ zlikwidowano.
Centrum Jaworza parking, 20 czerwca: na pojemniku przeznaczonym na szk³o z dwóch stron widniej¹ napisy, co mo¿na, a
czego nie powinno siê doñ wrzucaæ. Obszerne komunikaty by³y
tak¿e w Echu Jaworza. Niestety, jest napis nie wyrzucaæ szyb
samochodowych i co? Mamy prawie ca³y komplet szyb samochodowych. Nie mówi¹c o tym, ¿e w samym pojemniku na szk³o
mo¿na by³o dostrzec i inne odpady.
To chyba nazywa siê "wyj¹tkowa odpornoœæ na wiedzê"?
PF

Smaki polskie
Kuchnia z ró¿nych regionów Polski by³a przedmiotem szkolenia kulinarnego, trwaj¹cego od lutego do maja 2011 roku. Jaworzanie mogli siê uczyæ gotowaæ dziêki projektowi "Tradycja kluczem do aktywizacji zawodowej II". 30 osób pod okiem Aleksandry Galocz z KGW nr 1 oraz Krystyny Plazy-Popielas szefowej
Ko³a Rencistów, Emerytów i Inwalidów uczy³o siê sztuki kulinarnej. Szkolenie cieszy³o siê ogromnym powodzeniem, kurs ukoñczy³y 22 panie i 8 panów.
Zatem przez kilka miesiêcy trwa³a smakowa podró¿ po Polsce.
W kuchni wschodniej dominowa³y placki ziemniaczane, faszero-

wane pierogi z kasz¹ gryczan¹ czy prawdziwy barszcz ukraiñski.
Goszcz¹c na Pomorzu kursanci uczyli siê, jak przyrz¹dzaæ ryby
na ró¿ne sposoby, a rarytasem okaza³a siê zupa kaszubska- rybna. To zdrowe i wyœmienite danie jednogarnkowe.
W kuchni warszawskiej nie mog³o zabrakn¹æ flaczków po warszawsku z pulpetami z w¹tróbki cielêcej ewentualnie mo¿na j¹
zast¹piæ wieprzow¹. Jednak prawdziw¹ furorê zrobi³a maczanka
- wizytówka kuchni ma³opolskiej czyli karczek zapiekany w sosie
w³asnym. Na po³ówki bu³ki k³adzie siê przysma¿on¹ cebulê, na
to kawa³ek miêsa, a wszystko zalewa siê sosem w³asnym.
Egzamin praktyczny by³ wielkim próbowaniem, poniewa¿ by³y
dwie grupy, nawzajem mog³y smakowaæ przygotowane przez sie-
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bie specja³y, zaœ w czêœci teoretycznej kursanci musieli uporaæ
siê z testem sk³adaj¹cym siê z dwunastu pytañ. Oczywiœcie przygotowane dania w owej smakowitej wymianie doœwiadczeñ nie
mog³y siê powielaæ. Panowie wypadli znakomicie, jeden z nich
przygotowa³ np. krokiety z oscypkami po góralsku, w wersji hawajskiej- z kwiatami.
Projekt by³ odpowiedzi¹ na ogromne zapotrzebowanie spo³eczne - mówi Barbara Galocz-Siwiecka koordynator projektu - na
pierwsz¹ edycjê z trudem skompletowaliœmy grupê, obecnie nieomal od pocz¹tku mieliœmy pe³ny sk³ad. Ten projekt to nade wszyst-
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ko integracja spo³eczna, zdobywanie konkretnej wiedzy kulinarnej, a co za tym idzie podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
Poniewa¿ projekt cieszy siê ogromnym wziêciem, zosta³ napisany kolejny, tym razem maj¹cy umo¿liwiæ smakowanie Europy"Tradycja kluczem do aktywizacji zawodowej III". Podczas tego
szkolenia uczestnicy poznawaæ bêd¹ rarytasy kulinarne kuchni
regionalnych starego kontynentu, ze szczególnym uwzglêdnieniem kuchni gmin przygranicznych. Projekt zosta³ z³o¿ony w maju,
jest po pozytywnej ocenie formalnej, czeka na merytoryczn¹.
Przygotowa³a Agata Jêdrysko

Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

Zakoñczenie projektu "Aktywizacja zawodowa dla zaawansowanych"
Dobieg³ koñca realizowany przez gminê Jaworze projekt pn.
"Aktywizacja zawodowa dla zaawansowanych". Projekt zrealizowany zosta³ pod nadzorem Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Katowicach, by³ wspó³finansowany przez Unie Europejsk¹ w ramach
Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki 2007-2013.
Zakoñczony projekt by³y kontynuacj¹ zesz³orocznego projektu
pn. "Aktywizacja zawodowa dla pocz¹tkuj¹cych" wspó³finansowanego równie¿ ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego.
W ramach projektu mieszkañcy naszej gminy uczestniczyli w
kursie jêzyka angielskiego na poziomie zaawansowanym oraz w
szkoleniu z praktycznych aspektów prowadzenia firmy. Wszyscy
uczestnicy zdali egzamin koñcowy i otrzymali certyfikaty potwierdzaj¹ce ukoñczenie kursu oraz szkolenia.
W projekcie wziê³o udzia³ 46 mieszkañców Gminy Jaworze z
czego 37 osób stanowi³y kobiety, a 9 osób mê¿czyŸni. 4 osoby
uczestniczy³y zarówno w kursie jêzyka angielskiego na poziomie

zaawansowanym oraz w szkoleniu z praktycznych aspektów prowadzenia firmy. Wartoœæ projektu opiewa³a na kwotê 48 660,10
z³ brutto.
Realizacja projektu pokaza³a, ¿e organizowanie tego typu szkoleñ jest konieczne poniewa¿ podnoszenie kwalifikacji przez mieszkañców naszej gminy wp³ywa na wzrost szans na awans zawodowy lub zdobycie pracy, zmniejsza dysproporcje edukacyjne
pomiêdzy wsi¹ i miastem i pozwala na zrozumienie mechanizmów steruj¹cych obecnym rynkiem pracy.
Pragniemy serdecznie podziêkowaæ wszystkim osobom, które
w jakikolwiek sposób przyczyni³y siê do prawid³owej realizacji projektu pn. "Aktywizacja zawodowa dla zaawansowanych", kadrze
zarz¹dzaj¹cej, osobom przeprowadzaj¹cym kursy oraz szkolenie, uczestnikom szkolenia. Szczególne podziêkowania sk³adam
na rêce Wójta Gminy Jaworze Zdzis³awa Byloka za pomoc oraz
¿yczliwoœæ okazan¹ w trakcie realizacji ww. projektu.
Marcin Bednarek

Projekt wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
Ca³a Polska czyta dzieciom
X Ogólnopolski Tydzieñ Czytania Dzieciom odby³ siê w dniach
29 maja - 5 czerwca 2011 roku.
Centralna inauguracja Tygodnia Czytania mia³a miejsce na
rynku cieszyñskim w dniu 1 czerwca.
Jest to akcja prowadzona w ramach kampanii spo³ecznej
organizowanej przez Fundacjê "ABC XXI - Ca³a Polska czyta
dzieciom". Celem Fundacji jest wspieranie zdrowia emocjonalno-psychicznego, umys³owego oraz moralnego dzieci i
m³odzie¿y poprzez dzia³ania oœwiatowe, edukacyjne, organizacyjne oraz promocyjne. Fundacja dzia³a od 1998 roku i
nieustannie stara siê uœwiadamiaæ nam - doros³ym, ¿e czytanie dziecku:
-buduje mocn¹ wiêŸ miêdzy doros³ym i dzieckiem,
- zapewnia zdrowy emocjonalny rozwój dziecka,
- rozwija jêzyk, pamiêæ i wyobraŸniê,
- uczy myœlenia , poprawia koncentracjê,
- poszerza wiedzê ogóln¹,
- wzmacnia poczucie w³asnej wartoœci dziecka,
- u³atwia naukê, pomaga odnieœæ sukces w szkole,
- uczy wartoœci moralnych, pomaga w wychowaniu,
- chroni przed zagro¿eniami ze strony masowej kultury,
- kszta³tuje na ca³e ¿ycie nawyk czytania i zdobywania wiedzy,
- pomaga wychowaæ m¹drego cz³owieka...
Wszystko to i wiele wiêcej mo¿na osi¹gn¹æ poœwiêcaj¹c 20
minut dziennie swojemu dziecku, a korzystaj¹c z nieodp³atnych
us³ug Biblioteki nie ponosiæ ¿adnych kosztów na zakup ksi¹¿ek.
Zanim powiemy, i¿ ci¹gle brakuje nam czasu, pamiêtajmy, ¿e
w s³owie CZAS ukryte s¹ wa¿ne potrzeby dziecka: Cierpliwoœæ,
Zachwyt, Akceptacja, Szacunek.
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu uczestnicy w akcji "Ca³a Polska czyta dzieciom" od kilku lat. W trakcie tegorocznego Tygodnia Czytania nasz¹ bibliotekê odwiedzi³y szeœciolatki z Przedszkola nr 1 w Jaworzu. Dzieci zapozna³y siê
z zasadami funkcjonowania biblioteki oraz wys³ucha³y z zainteresowaniem czytanych opowiadañ. Promocja czytania
wysz³a poza mury biblioteki i równie¿ dzieci z Przedszkola nr
2 w Jaworzu Œrednim mia³y okazjê pos³uchaæ "u siebie" ba-

jek czytanych przez bibliotekarzy. Takie spotkania s¹ uzupe³nieniem akcji czytania dzieciom, prowadzonej równie¿
przez placówki oœwiatowe oraz pewn¹ odmian¹ dla dzieci.
Maj¹ na celu zachêcenie dzieci do regularnego czytania i
korzystania z us³ug bibliotecznych.
Czytanie powinno dziecku zawsze kojarzyæ sie z radoœci¹, nigdy z przymusem, kar¹ czy nud¹!

Rozwi¹zanie quizu specjalnego
dla dzieci z numeru majowego
Echa Jaworza
Odpowiedzi:
- Kubuœ Puchatek, Prosiaczek, K³apouchy, Tygrysek, Królik, Sowa Przem¹drza³a, Kangurzyca z Maleñstwem i Krzyœ
/wystarczy³o podaæ trzy postacie/
- "Dzieci z Bullerbyn",
- auto/samochód
Laureatk¹ quizu zosta³a Zosia BrzeŸny lat 8, serdecznie
gratulujemy!
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OŒRODEK PROMOCJI GMINY
Relaks i rywalizacja czyli rzecz o
V Rodzinnym Rajdzie Samochodowym
Tytu³em wstêpu krótkie przypomnienie - organizatorem dwóch
pierwszych edycji Rajdu Samochodowego by³a nasza redakcja,
a konkretnie by³y redaktor naczelny Echa Jaworza - Wojciech
Bertisch. Potem ciê¿ar organizacji imprezy wzi¹³ na siebie Oœrodek Promocji Gminy Jaworze. Podczas pierwszych rajdów trasa
wiod³a zawsze spod parkingu przy Villi Barbara, do Komorni Lhotki
w Republice Czeskiej (czyli na Zaolziu do Ligotki Kameralnej) i z
powrotem do Jaworza. Miejscem rozdania nagród od pocz¹tku
pozostaje teren Villi Barbara. Tutaj te¿ w niedzielê - w drugim
dnia rajdu - odbywa siê Festyn na Powitanie Wakacji. Niestety
pomimo sprzyjaj¹cej pogody i rozplakatowania imprezy na teren
ogrodu Villi Barbara poza organizatorami rajdu i jego uczestnikami - przyby³a garstka osób. Byæ mo¿e wœród mieszkañców
pokutuje dziwne przekonanie, ¿e Villa Barbara jest obiektem zamkniêtym?

Na placu zabaw Villi Barbara
W poprzedniej edycji trasa rajdu wiod³a przez S³owacjê do Czech
w³aœnie do Ligotki Kameralnej. Swego czasu wœród uczestników
imprezy by³a tak¿e za³oga czeska, w tym roku trasa ogranicza³a
siê do terytorium Polski i bynajmniej nie straci³a nic ze swej atrakcyjnoœci.
Oœrodek Promocji Gminy zaplanowa³ pó³metek -z soboty na
niedzielê 11/12 czerwca br- w Ogrodzieñcu na Jurze KrakowskoCzêstochowskiej. Zawodnicy jechali przez Olkusz, Ogrodzieniec,
do bazy noclegowej w gospodarstwie agroturystycznym "Kaja".
Po drodze w Olkuszu by³ czas na zwiedzenie Muzeum Po¿arnictwa, na spacer i ogl¹danie rynku, zaœ w Ogrodzieñcu rajdowcy
odwiedzili Ruiny Zamku w Podzamczu i Park Miniatur.
Ponadto rozegrali kilka konkurencji, które w zbiorowej punktacji nastêpnego dnia w Villi Barbara pozwoli³y na wy³onienie "Za³ogi Roku 2011".
Jednak w koñcu nie tytu³ by³ najwa¿niejszy. Liczy³a siê dobra
zabawa, rodzinna atmosfera, wycieczka i poznanie czêsto nowych, piêknych miejsc. W tym wypadku s³owo "rajd" nie oznacza
tego, co nam siê kojarzy z profesjonalnym sportem samochodowym. Tutaj wszystkich uczestników obowi¹zuj¹ przepisy ruchu
drogowego i ewentualne punkty karne i mandaty ka¿da za³oga

Orkiestra Dêta Glorieta
bierze na swoje prywatne konto. Rywalizacja sportowa ma znaczenie na pó³metku i na mecie. Po drodze zaœ liczy siê tylko wypoczynek i podziwianie walorów turystyczno-krajobrazowych.
Trasa rajdu w tym roku liczy³a ok. 230 km, a warunki pogodowe
by³y wrêcz wymarzone. Wielu spoœród rajdowców startowa³o ju¿
po raz piaty. Wœród jedynej z wiernych za³óog jest grupa Towarzystwa Mi³oœników Jaworza - reprezentowana przez kierowców:
Jerzego Ryrycha i Ryszarda Stanclika.
Komandorem rajdu by³ Zbigniew Putek Wiceprzewodnicz¹cy
Rady Gminy Jaworze, zaœ kolejne za³ogi "wypuszcza³a na start"
radna Krystyna Szczypka, nad bezpieczeñstwem startuj¹cych
za³óg czuwa³a dru¿yna jaworzañskiej OSP, natomiast nad ca³oœci¹ pieczê sprawowa³a "ekipa" OPG Jaworze w osobach: Leszka Barona dyrektora placówki oraz Marka Wieji.
W niedzielê 12 czerwca na terenie Villi Barbara rozegrano ostatnie konkurencje sprawnoœciowe. Oto zwyciêskie dru¿yny spoœród
13-stu za³óg:
1. dru¿yna "CHROBOKOWIE" zdobywaj¹c 71 pkt i tytu³ za³ogi
roku 2011!
2. dru¿yna "MAX" maj¹c 68 pkt.,
3. dru¿yna "MYSZKI" osi¹gaj¹c 65,5 punktów.
Potem przyszed³ czas na wypoczynek i posi³ek. Zaœ organizatorzy mieli swoje zadanie- podliczanie punktów zawodników. Ten
czas uatrakcyjni³a swoim koncertem Orkiestra Dêta Glorieta. Na
zakoñczenie Zdzis³aw Bylok i przedstawiciele Rady Gminy wrê-

Przed startem
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czyli uczestnikom puchary i nagrody ufundowane przez sponsorów oraz OPGJ.
Opracowa³ P.Filipkowski
Oœrodek Promocji Gminy Jaworze
dziêkuje za wsparcie w organizacji
V Rodzinnego Rajdu Samochodowego Jaworza 2011
nastêpuj¹cym firmom:
• Auto Czêœci "SOSULSKI" Sp. Jawna
• Bank Spó³dzielczy w Jasienicy
• Euromaster auto-serwis Piotr Suchy Jaworze
• INNA S.C. w Jaworzu
• PHUS Jan Ma³ysz z Jaworza
• Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczêœniak Sp. z o.o.
w Bielsku-Bia³ej
• Villa Barbara w Jaworzu
• Zak³ad produkcyjny sprzêtu oœwietleniowego "LODEK" w Jaworzu
• Apteka "Jaworze" w Jaworzu ul. Bielska

Puchary i upominki czekaj¹ na zwyciêzców

Park miniatur

Zawsze pomocna OSP

Festyn na Powitanie Lata z Z³ot¹ Tr¹bk¹

Festyn na Powitanie Lata - pan Augustyn Szczypka ze swoimi
pracami

Na terenie Villi Barbara w niedzielê 26 czerwca w godzinach
popo³udniowych rozbrzmiewa³y dŸwiêki orkiestr dêtych. Festyn
zosta³ zorganizowany przez Centrum Zdrowia i Rehabilitacji Villa
Barbara, Stowarzyszenie Nasze Jaworze wraz z Oœrodkiem Promocji Gminy. W programie imprezy znalaz³y siê wystêpy Orkiestry Dêtej Glorieta, Orkiestry Reprezentacyjnej GOKiS z Bia³ej ,
M³odzie¿owej Orkiestry Dêtej z Rz¹œni. Festyn okraszony wystêpami artystycznymi wpisa³ siê w kalendarz cyklicznej imprezy VIII Festiwalu Orkiestr Dêtych "Z³ota Tr¹bka". Gospodarzem festiwalu by³a Gmina Kozy. Patronat honorowy nad festiwalem
objêli: Ma³gorzata Handzlik - Pose³ do Parlamentu Europejskiego, Jacek Falfus - pose³ na Sejm RP i Rektor Akademii Muzycznej im K.Szymanowskiego w Katowicach prof. Tomasz Miczka.
Patronat artystyczny objêli Pawe³ i £ukasz Golec, zaœ organizatorami imprezy byli Polski Zwi¹zek Chórów i Orkiestr, Dom Kultury w
Kozach i Regionalny Oœrodek Kultury w Bielsku-Bia³ej.
Festiwal odby³ siê w dniach 25-26 czerwca, a g³ówne zmagania konkursowe mia³y miejsce w Kozach, zaœ jako imprezy towarzysz¹ce w niektórych gminach powiatu bielskiego koncertowa³y poszczególne orkiestry, jak to mia³o miejsce m.in. w Kobiernicach, Jaworzu, Godziszce.
Podczas Festynu mo¿na by³o skosztowaæ potraw regionalnych
przygotowanych przez cz³onków Stowarzyszenia Nasze Jaworze, skorzystaæ z placu zabaw Villi Barbara, zapoznaæ siê z ofert¹
Centrum Zdrowia i Rehabilitacji Villa Barbara, która to oferta jest
dostêpna dla wszystkich chêtnych jaworzan, jak i przyjezdnych
goœci.
pf
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Tango Argentino w Jaworzu...
I Spotkanie z Tangiem Argentino w Jaworzu zosta³o zorganizowane 6 maja przez Oœrodek Promocji Gminy Jaworze w Restauracji RONALD. Udzia³ wziêli tancerze z okolicznych szkó³
tanecznych reprezentuj¹c ró¿ne style. Mieszkañcy Jaworza i
okolic zobaczyæ mogli m.in.: uczniów szkó³: SAIDA Dance Akademy z Bielska-Bia³ej, ELPASO z Bielska-Bia³ej czy Szko³y Tañca "TANGO BIELSKO", Tomasza Kopiñskiego. Na czele grupy
tanecznej, jaka siê utworzy³a w Jaworzu stan¹³ Szymon Bo¿ek, który równie¿ posiada wiele œwiatowych i europejskich
osi¹gniêæ w tañcu towarzyskim. Wiêcej informacji w biurze
OPGJ.
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W organizacji spotkania pomog³o wsparcie sponsorów, którym serdecznie dziêkujemy!!
Tym razem byli to:
- Berndorf Baderbau Sp. z o.o. z Jaworza
- Jolanta i Marian Mrowiec z Jaworza
- Okmar Plastik Marek Szczypka z Jaworza
- Redaktor Naczelny Kroniki Beskidzkiej - Piotr Wysocki
- Pan JACEK PILCH ZPIWS z Jasienicy
- Pan Piotr Potêpa - Hurtownia kwiatów
Serdecznie zapraszamy mieszkañców Jaworza i okolic na kolejne spotkania - OPGJ bêdzie zamieszcza³ informacje na plakatach oraz na swojej stronie internetowej: www.opgj.pl
Info:OPG

Spotkanie autorskie z Halin¹ KlimczykGawêd¹ w Galerii na Zdrojowej
Recepta na zdrowie
"Malarstwo i haft inspirowane natur¹"- to tytu³ wystawy, jak¹
mo¿na by³o ogl¹daæ w Galerii na Zdrojowej. Halina Klimczak-Gawêda -mieszkanka Tychów prezentowa³a swoje niezwyk³e prace.
To nie by³a pierwsza ekspozycja artystki, zaœ do Jaworza i galerii zawita³a miêdzy innymi dziêki pobytowi w Szpitalu Opieki
D³ugoterminowej BZLR. Celem spotkania autorskiego by³o nie
tylko zaprezentowanie technik, jakie stosuje w swoich pracach.
G³ównie chodzi³o o ponowne przekazanie znanej ju¿ prawdy, ¿e
nasze ¿ycie zale¿y od nas. Kiedy przestajemy byæ aktywni zawodowo, winniœmy znaleŸæ sobie zajêcie - realizowaæ marzenia z
czasu, gdy byliœmy zabiegani prac¹, domem czy wychowaniem
dzieci. Mo¿e to byæ w³aœnie malarstwo, haft , decupage czy wiele
innych form wyrazu artystycznego. O tym ju¿ wielokrotnie mówiono
w Galerii na Zdrojowej, czy to podczas spotkania z Ann¹ Lira z
Jaworza, z Augustynem Szczypk¹ czy W³adys³awem DuŸniakiem.
Podobnie¿ funkcjonuj¹ osoby skupione w Kole Zainteresowañ dzia³aj¹cym przy parafii ewangelickiej w Jaworzu.
Takie formy aktywizacji ¿yciowej sprawdzaj¹ siê - nie pozwalaj¹
cz³owiekowi na nudê, gnuœnoœæ, zatruwanie ¿ycia innym swoimi
mniej lub bardziej wyimaginowanymi podejrzeniami w stosunku
do najbli¿szych, czy te¿ szukaniem kolejnych " trapi¹cych nas chorób". O tym na szczêœcie wie coraz wiêcej osób, które skoñczy³y
swój czas aktywnoœci zawodowej. Na spotkanie do galerii przyby³o wiêcej osób ni¿ przygotowanych by³o miejsc siedz¹cych. I to
zdecydowanie mo¿e byæ oznak¹ spo³ecznego zapotrzebowania
na aktywne spêdzanie wolnego czasu.
Foto: W. Kuœ
P.Filipkowski

Wspó³praca zagraniczna
Streænianske Hody z udzia³em jaworzan
W dniach 14-15 maja br w zaprzyjaŸnionej z Jaworzem
s³owackiej gminie odbywa³y siê Dni Streæna (Streænianske
Hody). Stowarzyszenie Nasze Jaworze przy wspó³pracy z
Oœrodkiem Promocji Gminy zorganizowa³o wyjazd na te uroczystoœci. Oprócz mieszkañców naszej gminy do Streæna
pojecha³a tak¿e Orkiestra Dêta Glorieta, która 15 maja w
ramach obchodów œwiêta s³owackiej gminy mia³a swój wystêp. Ponadto dla wycieczkowiczów, którzy chcieli poznaæ
uroki tego malowniczego zak¹tka S³owacji zaplanowano
sp³yw rzek¹ Vah. Wizyta polskiej delegacji z Jaworza w
Streænie to nie tylko owoc wspó³pracy pomiêdzy naszymi
gminami. To równie¿ czêœæ wspólnej historii polsko-s³owac-
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kiej. Mianowicie nad brzegiem rzeki stoi
zamek, który, jak wskazuj¹ Ÿród³a historyczne, w 1397 roku nale¿a³ do polskiego szlachcica Sêdzimira z Ostrorogu.
Opracowanie na podstawie informacji
OPG
•••
Turniej Old Boys w Czechach
LEPSI OD CZECHÓW I S£OWAKÓW
W dniu 4 czerwca br. Oldboje pi³ki no¿nej z Jaworza, wziêli udzia³ w corocznie organizowanym turnieju w zaprzyjaŸnionych
Tosanovicach - Czechy. W imprezie udzia³
wziê³y po dwie dru¿yny z Czech i S³owacji
oraz nasza ekipa.
Na pocz¹tek Jaworze odnios³o dwa zwyciêstwa (1:0, 4:0). W nastêpnej fazie rozegrane zosta³y decyduj¹ce mecze ze S³owakami.
W pierwszym meczu po bezbramkowym
remisie z dru¿yn¹ Varina i po doskona³ych
interwencjach bramkarza Jaworze odnios³o zwyciêstwo w rzutach karnych 1:0.
Decyduj¹cy mecz z dru¿yn¹ Strecna zakoñczy³ siê remisem
0:0. Spotkanie mia³o dramatyczny przebieg, nie wykorzystaliœmy
rzutu karnego, a sêdzia czeski wydaj¹c kontrowersyjne decyzje,
w tym dwie czerwone kartki dla Jaworza, wprowadzi³ w koñcówce nerwow¹ atmosferê. Remis ten da³ dru¿ynie Jaworza zwyciêstwo w ca³ym turnieju i puchar.

Wyró¿nienia indywidualne otrzyma³o trzech pi³karzy z Jaworza. Najlepszym strzelcem turnieju okaza³ siê Dariusz Malchar 3 bramki, najlepszym bramkarzem zosta³ - Maciej Wehsoly - nie
„puœci³” gola, a nagrodê dla najstarszego zawodnika otrzyma³ 61
letni Mariusz Stach. Gratulujemy oby tak dalej!
Foto: Tomasz DuŸniak
Tekst: Walter Wehsoly
•••
Kolejne zwyciêstwo dru¿yny ze Szko³y Podstawowej nr 1
8 czerwca w Dolnych Toszanowicach (Republika Czeska) odby³a siê cykliczna impreza sportowa " Atletycky Trojboj ZS". Po
raz kolejny Jaworze reprezentowali m³odzi sportowcy ze Szko³y
Podstawowej nr 1.
Dru¿yna przygotowana przez nauczyciela Jacka Kruszyñskiego czwarty rok z rzêdu pozostaje bezkonkurencyjna. M³odzi sportowcy wziêli udzia³ w 3 konkurencjach - rzut pi³k¹ palantow¹,
skok z miejsca oraz bieg na 60 metrów w grupach klas I- IV.
Kolejny raz do Jaworza powróci³ przechodni puchar, który jest
ufundowany przez Starostê Dolnych Toszanowic. Puchar ten ju¿
4 lata pozostaje w rêkach dru¿yny z Jaworza. Oby tak dalej!
OPGJ
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Finaliœci konkursu "Mój Pomnik Przyrody"
Jurorzy konkursu rozdali nagrody
uczestnikom i zarazem laureatom konkursu plastycznego i fotograficznego pt.
"Mój Pomnik Przyrody". Uroczystoœæ mia³a miejsce 4 czerwca
podczas pikniku w szkole podstawowej, kilka dni wczeœniej
wyró¿nienia i nagrody wrêczono gimnazjalistom na terenie amfiteatru. Jury nie mia³o ³atwego zadania. Najczêœciej to misternie wykonane dzie³a z poczuciem artystycznego smaku i wyczucia. W tym Echu Jaworza ograniczymy siê do podania wyników. W kolejnych wydaniach gazety bêdziemy chcieli publikowaæ najciekawsze z prac. Zadanie to nie bêdzie nale¿a³o do
³atwych, ale w tym przypadku liczymy na wsparcie organizatorów konkursu czyli Oœrodka Promocji Gminy i Towarzystwa
Mi³oœników Jaworza. S³owa uznania i podziêkowania , organizatorzy konkursu kieruj¹ pod adresem opiekunów merytorycznych konkursu w tym - Piotra Gaw³owskiego, który spotyka³ siê z m³odzie¿¹ wyjaœniaj¹c zasady konkursu, oprowadzi³
uczestników konkursu po Jaworzu objaœniaj¹c im poszczególne pomniki przyrody. S³owa podziêkowania organizatorzy
kieruj¹ tak¿e pod adresem szkolnych opiekunów konkursu: Miros³awy Hawe³ek ze Szko³y Podstawowej nr 1, Grzegorza Olejnika z Gimnazjum nr 1 oraz Miros³awa Hyjek z M³odzie¿owego
Oœrodka Wychowawczego.

Oto lista laureatów konkursu uczniów szko³y podstawowej:
PRACE PLASTYCZNE
I miejsce - Aleksandra Dawidowicz
II miejsce - Wiktoria Szel¹g
III miejsce - Dominik Popek
Wyró¿nienie: Katarzyna Manda
PRACE FOTOGRAFICZNE
I miejsce - Zuzanna Popek
II miejsce - Malwina Witkowska
III miejsce - Piotr Sierszecki
Wyró¿nienia: Kamil Binda, Eryk Bohucki, Dawid Weiss, Miriam
Weiss
W sumie ze szko³y podstawowej w konkursie wziê³o udzia³ 22
dzieci.
Laureaci z gimnazjum:
I miejsce - Karolina Krutak
II miejsce - Marcelina Pomper i Renata Mazur
III miejsce - Klaudia Danel, Ewelina Szczypka i Patrycja Kuzia
Wyró¿nienia: Katarzyna W¹sowicz, Zuzanna Grzymek,
Magdalena Garczarczyk, Micha³ Zontek oraz Grzegorz Dañkowski i Dawid Kordylewski z M³odzie¿owego Oœrodka Wychowawczego. Z Gimnazjum nr 1 w konkursie wziê³o udzia³
24, a z MOW - 2 uczniów.

Przygotowa³; P.Filipkowski

Wszystkie szlaki prowadz¹ do ... Jaworza
Ponad 400 m³odych turystów wziê³o udzia³ w XI Powiatowym
Rajdzie Górskim "Jaworze 2011", który odby³ siê 4 czerwca br.
Tradycyjnie organizatorami rajdu byli Rada Powiatu Bielskiego, Starostwo Powiatowe i PTTK Oddzia³ w Bielsku - Bia³ej. Jednym z celów przyœwiecaj¹cych organizatorom imprezy od lat jest
popularyzacja turystyki górskiej, jak i aktywnego spêdzania wolnego czasu poprzez udzia³ w górskich wêdrówkach. W tym roku
meta rajdu znajdowa³a siê w centrum Jaworza przy amfiteatrze.
Dru¿yny mog³y wybraæ jedn¹ z kilku zaproponowanych tras jak
np. I trasa: Szczyrk Bi³a, Karkoszczonka, Sto³ów, B³atnia, Jaworze - amfiteatr, II trasa: Brenna, B³atnia, Jaworze amfiteatr, III-:
Bielsko - Bia³a - Hulanka, Wapienica Stadion, Jaworze Amfiteatr,
czy przejœcie na trasie: Jaworze Na³ê¿e, £azek - B³atnia, Jaworze
amfiteatr lub dowolnie skonfigurowaæ trasê przemarszu.
Najliczniejsz¹ dru¿ynê stanowili uczniowie Szko³y Podstawowej w Pisarzowicach - ponad 120 osób. I to w³aœnie im zosta³
wrêczony Puchar Starosty Bielskiego za najliczniej reprezentowan¹ szko³ê. W Jaworzu na wszystkich uczestników rajdu cze-

ka³a ciep³a grochówka serwowana przez cz³onków naszej jaworzañskiej OSP. Do tego wszyscy dostali napoje ch³odz¹ce. To
oczywiœcie nie koniec atrakcji. Na miejscu rozegrano liczne konkursy z nagrodami, zatem by³y i konkurencje sprawnoœciowe, ale
i konkurs piosenki turystycznej w wykonaniu uczniów szkó³ na-
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szego powiatu. Ponadto w konkursie wiedzy turystycznej i quizie dotycz¹cym powiatu mo¿na by³o wykazaæ siê posiadan¹
wiedz¹ o regionie. Nad obiema konkurencjami czuwa³a i prowadzi³a je Jolanta Konior zastêpca kierownika Biura Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki - g³ówny organizator rajdu. Wicestarosta Bielski gratulowa³ m³odzie¿y aktywnoœci, zapa³u i pasji turystycznych, a tak¿e zachêca³ do uczestnictwa w kolejnych
powiatowych rajdach. Jak teraz uda siê wam z³apaæ bakcyla turystyki górskiej i zaraziæ nim swoich rówieœników, to nawet w
starszym wieku pozostaniecie temu wierni, a jest to spokojny i
zdrowy sport - mówi³ wicestarosta.
Z kolei jak powiedzia³a nam Alina Macher z Biura d/s Promocji
Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki (zarazem redaktor naczelna
miesiêcznika "Mój Powiat")- jest to ju¿ jedenasta edycja rajdu
górskiego organizowanego przez nasz powiat dla dzieci ze szkó³
podstawowych i gimnazjów. Oczywiœcie nie zamykamy prawa
do uczestnictwa w imprezie tej starszej m³odzie¿y, która mo¿e
mniej licznie, ale te¿ rokrocznie uczestniczy w naszych imprezach. W tego typu rajdach uczestniczy nawet 800 osób. Teraz w
Jaworzu mamy ponad 400 uczestników. Organizujemy tak¿e
jesienny rajd górski "Br¹zowego liœcia" i wówczas frekwencja
jest jeszcze wiêksza. W Jaworzu w ca³ej historii powiatu organizujemy rajd po raz drugi. Ta sceneria amfiteatru wœród zieleni i
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piêknego parku pozwala odpocz¹æ po trudach górskiej wêdrówki. Jest to wspólna inicjatywa radnych, w³adz powiatu jak i naszego biura. Ca³a impreza odbywa siê przy wspó³pracy z PTTK.
Uczestnicy rajdu maj¹ do pokonania ró¿ne trasy - do wyboru choæ zawsze meta jest ta sama - w tym roku by³o ni¹ Jaworze.
Przygotowa³: P.Filipkowski

NA WAKACJE Z CZYSTYM SUMIENIEM
Artyku³ powsta³ podczas warsztatów dziennikarskich, zorganizowanych w ramach projektu unijnego "Edukacja w Powiecie Bielskim drog¹ do sukcesu". Od wrzeœnia 2010 roku projekt realizowany jest w czechowickich szko³ach, zaœ koncepcja warsztatów profilaktycznych umo¿liwia poznawanie warsztatu dziennikarskiego poprzez m.in. pisanie artyku³ów, nagrywanie wywiadów, audycji, sond
ulicznych czy pracê z mikrofonem. Byæ mo¿e ten artyku³ stanie siê
zachêt¹ dla jaworzañskiej m³odzie¿y, by zaj¹æ siê podpatrywaniem
rzeczywistoœci i opisywaniem jej.
Agata Jêdrysko
Prowadz¹ca warsztaty
Projekt „Edukacja w Powiecie Bielskim drog¹ do sukcesu”
wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spo³ecznego

Sezonowo odrzucone
Na wakacje z czystym sumieniem...
XXI wiek, 7:30 - nieco zaspany poranek, ludzie spiesz¹cy do
pracy, szko³y. W dzisiejszych czasach ¿ycie jest szybkie, nie mamy
chwili, aby spokojnie porozmawiaæ, pobyæ z sob¹. Skoro nie mamy
czasu dla siebie, to kiedy mamy znaleŸæ go dla swojego pupila?
W szaleñstwie codziennoœci nie zauwa¿amy b³¹kaj¹cych siê
bezdomnych zwierz¹t, które szukaj¹ pomocy. Na ogó³ boimy siê
ich z ró¿nych powodów: mog¹ pogryŸæ, mog¹ byæ chore itp., a

byæ mo¿e po prostu nie chcemy za ¿ywe stworzenie, zdane na
nas, wzi¹æ odpowiedzialnoœci.
Dlaczego pies jest agresywny?
Najczêœciej dlatego, ¿e jego dotychczasowe doœwiadczenie
¿yciowe dalekie jest od idea³u, ¿e na swojej drodze spotka³ nieodpowiedzialnych ludzi, którzy najpierw wziêli psiaka pod dach,
a potem jak rzecz wyrzucili. Czêsto nie oddali do schroniska, ale
po prostu przywi¹zali do drzewa, wywieŸli gdzieœ daleko, a do
tego jeszcze znêcali siê nad nim. Niestety z takimi scenariuszami mamy coraz czêœciej do czynienia. Programy telewizyjne o
zag³odzonych i maltretowanych zwierzêtach sprawiaj¹, ¿e stwierdzenie -"Im bardziej poznajê ludzi, tym bardziej kocham zwierzêta" Georgea Bernarda Shawa, staje siê coraz bardziej aktualne.
Sezon urlopowo- wakacyjny tu¿, wiêkszoœæ z nas cieszy siê mi³¹
perspektyw¹ letniej kaniku³y. Jednak jak¿e niewielu myœli o tym,
co w tym czasie zrobiæ z pupilem. Najczêœciej zwierzak nam przeszkadza w planach i wówczas rodzi siê myœl, by go zostawiæ. Nie
zdajemy sobie sprawy z tego, ¿e to ¿ywa, wra¿liwa istota, która
kocha, têskni. Pracownicy fundacji zajmuj¹cych siê porzuconymi
zwierzêtami na co dzieñ widz¹ ból psów, kotów, wiedz¹ jak bardzo
prze¿ywaj¹ roz³¹kê, wci¹¿ czekaj¹c i kochaj¹c. Zajmujemy siê
zwierzêtami, które przebywaj¹ w schronisku, a tak¿e przyjmujemy
zg³oszenia od osób prywatnych. Chore trafiaj¹ do lecznicy - mówi
Sylwia Wnêk cz³onek Zarz¹du Fundacji „Zmieñmy los” z Bielska-

LIPIEC

ECHO JAWORZA STR. 11

Bia³ej - póŸniej fotografie psów i kotów z opisem zamieszczane s¹
na stronie internetowej i tak próbujemy znaleŸæ im domy pe³ne
ciep³a i mi³oœci.
Choæ fundacja nie prowadzi szczegó³owej statystyki, to jednak
wiadomo, ¿e takich przypadków porzuceñ - szczególnie w sezonie letnim- jest sporo. Rzecz dotyczy g³ównie psów. Najczêœciej
trafiaj¹ do schroniska z tak zwanych interwencji ludzi, którzy informuj¹, ¿e psiak b³¹ka siê i potrzebuje pomocy, czasami te¿
czworonogi s¹ przywo¿one. W ma³ych wioskach czêsto psy
chodz¹ samopas, wówczas w stadach niebezpieczne s¹ dla leœnej zwierzyny - twierdzi Sylwia Wnêk.
Jeœli ju¿ nie mo¿emy zabraæ z sob¹ pupila, to wyjœciem mo¿e
okazaæ siê hotel dla zwierz¹t. Takie miejsca s¹ w Katowicach czy
w Krakowie. Mo¿na te¿ naszego ulubieñca umieœciæ na czas urlopu w lecznicy. Bêdzie mia³ zapewnione po¿ywienie oraz opiekê
medyczn¹. Koszt - od 35 z³ w górê.
Oczywiœcie pies, który nie jest przyzwyczajony do zmiany miejsca mo¿e przejœæ traumê, wtedy nie chce jeœæ, piæ. Wówczas
jedynym lekarstwem jest przyjazd w³aœciciela. Wydawaæ by siê
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mog³o, ¿e porzucenia nie dotycz¹ psów rasowych. Niestety i one
choæ w mniejszym stopniu - trac¹ domy. Haski, malamuty, berneñczyki, labradory, amstaffy to rasy, które potrzebuj¹ wolnoœci i
przestrzeni, dlatego te¿ cz³owiek, który decyduje siê na dany gatunek psa, powinien zdawaæ sobie sprawê, jakimi cechami charakteru dysponuje czworonóg. Po prostu typowe psy ³owieckie
maj¹ tendencjê do ucieczek - uœwiadamia Sylwia Wnêk.
Na ogó³ nie zdajemy sobie sprawy z odpowiedzialnoœci, jak¹ na
siebie przyjmujemy wraz z psem. Cz³owiek porzucaj¹cy zwierzê
wybiera wygodne dla siebie rozwi¹zanie, stosowne do chwili w jakiej siê znajduje. Wypatrza obraz zwierzêcia i dehumanizuje go tak,
aby ³atwiej pozbyæ siê problemu. Choæ pewnie w wiêkszoœci przypadków w takich sytuacjach w³aœcicielom czworonogów brakuje g³êbszej refleksji. Ot pozbyli siê problemu i tyle. Za taki stan rzeczy równie¿ odpowiedzialna jest nik³a edukacja w tym zakresie lub wrêcz jej
brak. W szko³ach przyda³by siê taki przedmiot jak etyka humanitarna- konkluduje Sylwia Wnêk.
Paulina ¯urek
II s Zespó³ Szkó³ Technicznych i Licealnych im. St. Staszica
w Czechowicach -Dziedzicach

NASZE DZIECI NASZA M£ODZIE¯
Z ¯YCIA PRZEDSZKOLA SAMORZ¥DOWEGO Nr 2
AKTYWNY KONIEC ROKU W PRZEDSZKOLU NR 2
Dwa ostatnie miesi¹ce roku szkolnego w Publicznym Przedszkolu Samorz¹dowym nr 2 obfitowa³y w wiele atrakcyjnych zajêæ i zabaw prowadzonych zarówno przez nauczycielki poszczególnych grup jak i zaproszonych goœci.
Warsztaty teatralne rozpoczynaj¹ce ci¹g nastêpuj¹cych po
sobie atrakcji prowadzone przez pani¹ Basiê aktorkê teatru Banialuka da³y dzieciom mo¿liwoœæ zaprezentowania w³asnych
umiejêtnoœci aktorskich. Dzieci w czasie spontanicznych improwizacji wciela³y siê w ró¿ne postacie min. wspó³tworz¹c wraz z
aktork¹ bajkê o najwa¿niejszej dla nich osoby w ¿yciu a mianowicie o w³asnej ukochanej mamie.

mog³y same manipulowaæ i ruchem "o¿ywiæ" ró¿ne lalki: pacynki, kukie³ki i marionetki. Zobaczyliœmy co dzieje siê za kurtyn¹ w
miejscu gdzie odk³ada siê niepotrzebne dekoracje i lalki. Wraz z
aktorami zwiedziliœmy zaplecze teatru: warsztat stolarski, gdzie
przygotowywane s¹ lalki z drewna i drewniane konstrukcje; warsztat krawiecki, gdzie szyje siê ubrania i stroje dla aktorów i lalek;
pracowniê gipsowych masek. Zwiedzenie bielskiego Teatru Lalek Banialuka dostarczy³o dzieciom niepowtarzalnych wra¿eñ
estetycznych.
Kolejn¹ niespodziank¹ która sprawi³a dzieciom wiele radoœci i
frajdy by³ wyjazd grupy œredniej do Galerii Strachów Polnych w
Rudzicy prowadzonej przez znanego wszystkim twórcê ludowego pana Floriana Kohuta. Dzieci obejrza³y s³ynn¹ galeriê wys³uchuj¹c ciekawych opowieœci o bardzo oryginalnym hobby pana
Floriana jakim jest kolekcjonowanie strachów polnych z ró¿nych
malowniczych zak¹tków polski.

W Banialuce
27 maja br. dzieci z naszego przedszkola obejrza³y przedstawienie pt. ,,Tygrys Pietrek" w Teatrze Lalek Banialuka. Tematem
spektaklu by³y perypetie m³odego, odwa¿nego tygryska. Spektakl pe³en zmys³owych wra¿eñ umo¿liwi³ dzieciom ¿ywy kontakt z
aktorem. Dzieci obserwowa³y nie tylko wartk¹ akcjê, kunszt aktorski, ruch sceniczny, a tak¿e ciekaw¹ scenografiê i oprawê
muzyczn¹. Po spektaklu na dzieci czeka³y dodatkowe atrakcje rozmowa z aktork¹ pani¹ Basi¹, prezentacja ró¿nych lalek i zwiedzanie zaplecza "Banialuki". Na deskach wielkiej sceny dzieci

W Galerii Strachów Polnych w Rudzicy
Prze³om maja i czerwca w przedszkolu tradycj¹ od kilku lat sta³
siê udzia³ dzieci w "Europejskim Tygodniu Sportu dla wszystkich"
- miêdzyszkolnych i przedszkolnych zajêciach sportowych prowadzonych g³ównie na œwie¿ym powietrzu. Mo¿liwoœæ rozwoju
fizycznego, wspó³zawodnictwa oraz zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu odbywa³o siê ka¿dego dnia pod innym has³em.
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"Œcie¿ka zdrowia", "Zajêcia
sportowo ruchowe", „Miêdzygrupowe zawody sportowe", "Festiwal gier rekreacyjnych", poprzedza³y gor¹co oczekiwany przez
wszystkie dzieci Miêdzynarodowy
Dzieñ Dziecka, który w tym roku
przebiega³ pod has³em "Przedszkolnego Festiwalu RytmicznoTanecznego" prowadzonego
przez zaproszonego goœcia, woTydzieñ Sportu w Przedszkolu
dzireja pani¹ Ewelinê. Zabawy
nr 2
konkursy, pokazy nagradzane s³odkoœciami da³y dzieciom mo¿liwoœæ zaprezentowania w³asnych umiejêtnoœci sportowych, wspó³zawodnictwa i fizycznej wytrzyma³oœci. Radosna atmosfera i sportowy duch na d³ugo pozostan¹ w pamiêci ma³ych zawodników.
6.06.2011r. dzieci z naszego przedszkola obejrza³y w Bielskim
Centrum Kultury przepiêkny musical pt "Król Elfów". Bogactwo
œrodków artystycznych zaprezentowanych przez ma³ych artystów
BCK-u uwra¿liwi³o przedszkolaków na piêkno s³owa literackiego
a tak¿e nastrojow¹ muzykê podnosz¹c¹ ogólny wyraz artystyczny musicalu.
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Koniec roku szkolnego w przedszkolu to tak¿e uroczystoœæ "Po¿egnania starszaków", które ambitnie przygotowywa³y siê pod czujnym okiem nauczycielek do powa¿nej jak dla nich roli uczniów
klasy pierwszej. Z tej okazji grupy m³odsze 22.06 przygotowa³y dla
nich ciekawy program artystyczny - wiersze, piosenki oraz w³asnorêcznie zrobione upominki. £ezka siê w oku zakrêci³a nie tylko
przedszkolakom ale tak¿e ca³emu personelowi przedszkola podczas wrêczania przez pani¹ dyrektor pami¹tkowego tabla z fotografiami uœmiechniêtych najstarszych przedszkolaków. ¯yczymy
im zatem udanego odpoczynku i mi³ych wakacyjnych wra¿eñ.
mgr Renata Urban, mgr Lidia Kubala

Po¿egnanie starszaków

Z ¯YCIA SZKO£Y PODSTAWOWEJ NR 1
Pierwszy Piknik Rodzinny
4 czerwca na terenie SP nr 1 odby³ siê pierwszy Piknik Rodzinny, którego g³ównym celem by³o zebranie funduszy na tablicê
interaktywn¹.
Imprezê rozpocz¹³ w auli szko³y wielki koncert pod tytu³em "Scena dla ucznia". Publicznoœæ mia³a przyjemnoœæ wys³uchaæ wystêpów zespo³u instrumentalnego "Sinfonietta" oraz chóru "Jaworowa Gromada". Na scenie swoje umiejêtnoœci wokalne zaprezentowa³y równie¿ klasy 1a, 1b, 1c, 2b, 2c, 3b i 5a. Dope³nieniem muzycznych popisów by³y pokazy tañca towarzyskiego oraz
nowoczesnego, w którym specjalizuj¹ siê grupy taneczne "Gumisie" i "Waka-waka". W sali gimnastycznej mogliœmy dodatkowo podziwiaæ skomplikowane uk³ady m³odziutkich gimnastyczek.

Po wystêpach artystycznych zaproszono wszystkich rodziców
z dzieæmi do udzia³u w konkursach sportowych, plastycznych i
naukowych. W pierwszym rodziny rywalizowa³y ze sob¹ w konkurencjach koszykówki, pi³ki siatkowej i no¿nej, speedmintona,
roweru i skakanki. W drugim rysowa³y rodzinê, miejscowoœæ i
bajkê. W trzecim sprawdza³y swoja wiedzê encyklopedyczn¹.
W trakcie konkursów odbywa³y siê ró¿ne imprezy towarzysz¹ce. Mi³oœnicy motoryzacji mogli zajrzeæ do wnêtrza sportowego
Ferrari lub wozu stra¿ackiego. Przysz³e wiza¿ystki zapraszano do
ozdabiania twarzy przy stoisku kosmetycznym. Spragnionych atrakcji kulinarnych podejmowano ¿o³niersk¹ grochówk¹, wêgierskim
gulaszem lub grillowan¹ kie³bask¹. Na deser serwowano kilkanaœcie rodzajów ciast. Mo¿na by³o te¿ zakosztowaæ szczêœcia, kupuj¹c los z pytaniem i otrzymaæ w nagrodê cenny prezent. Tu¿ obok
kusi³o pozostawieniem gotówki drugie stoisko- z rêkodzie³em artystycznym naszych utalentowanych nauczycieli i uczniów.
Piknik zakoñczy³ siê podsumowaniem rodzinnych potyczek.
Najlepszymi malarzami w swoich kategoriach okazali siê pañstwo Czader, Buzderewicz i Pa³ka. Najwiêksz¹ wiedzê na weso³o
zaprezentowali pañstwo Cholewik. Za najbardziej wysportowan¹
rodzinê uznano familiê Witkowskich.
Pierwszy Piknik Rodzinny cieszy³ siê du¿ym zainteresowaniem
mieszkañców Jaworza i na pewno wejdzie na sta³ê do repertuaru
szkolnych imprez. O jego atrakcyjnoœci zadecydowa³o ogromne
zaanga¿owanie dyrekcji, nauczycieli i rodziców, wœród których
znalaz³o siê bardzo wielu sponsorów. Serdecznie im za okazan¹
pomoc dziêkujemy.
Tomasz Zdunek
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Koniec wieñczy dzie³o
Dnia 22 czerwca odby³o siê uroczyste zakoñczenie roku szkolnego 2010/2011. 372 uczniów uzyska³o promocjê do nastêpnej
klasy, 67 absolwentów opuœci³o mury naszej szko³y, by kolejny
etap swojej edukacji kontynuowaæ w jaworzañskim i bielskich gimnazjach. By³ to rok wytê¿onej pracy zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Zaowocowa³o to licznymi sukcesami w zawodach, konkursach, przegl¹dach artystycznych. Czwarte miejsce i czterech
laureatów Miêdzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy Biblijnej "Jonasz"; oceny bardzo dobre i wyró¿nienia w Miêdzynarodowym Konkursie Matematycznym "Kangur" i Konkursie
Jêzyka Angielskiego "Fox"; sukcesy sportowe: pierwsze miejsce w
rywalizacji sportowej powiatu bielskiego, bardzo wysokie lokaty w
zawodach powiatowych i rejonu w Czwórboju Lekkoatletycznym
oraz Mini Pi³ce Siatkowej i Mini Pi³ce Koszykowej; pierwsze miejsce w powiecie w Przegl¹dzie Zespo³ów Artystycznych "Saga 2011"

2011 ROK

oraz wysokie miejsca i wyró¿nienia w konkursach plastycznych w
Polsce i za granic¹ to fakty, które mówi¹ same za siebie.
Wreszcie dobry wynik uzyskany w sprawdzianie szóstoklasistów ,wy¿szy od œredniej krajowej, œredniej województwa, a nawet œredniej miasta Bielsko. To dla nas wielki sukces œwiadcz¹cy
o rzetelnej pracy przez ca³y rok.
Za wielki sukces uwa¿am równie¿ zorganizowanie w tym roku
Pierwszego Pikniku Rodzinnego. Zaanga¿owanie rodziców, nauczycieli i wszystkich pracowników szko³y zaowocowa³o mi³ym
spotkaniem w sobotnie, czerwcowe popo³udnie.
Przed nami wakacje, czas zas³u¿onego odpoczynku, szko³a jednak dalej bêdzie têtniæ ¿yciem. Rozpoczynaj¹ siê remonty i modernizacje, dziêki którym nauka i praca w nowym roku szkolnym
bêdzie przyjemniejsza i bezpieczniejsza. ¯yczê wszystkim udanych
wakacji, prze¿ywania wspania³ych, ale przede wszystkim bezpiecznych przygód i wra¿eñ. Do zobaczenia za dwa miesi¹ce.
Dyrektor szko³y Ewa Cholewik

Z ¯YCIA GIMNAZJUM
"Deutsch - Wagen Tour"
W dniu 07.06. br. odby³y siê warsztaty z jêzyka niemieckiego
pod nazw¹ "Deutsch - Wagen Tour". Mia³y one miejsce w Liceum
Ogólnokszta³c¹cym nr IV w Bielsku - Bia³ej. Z naszego gimnazjum na te zajêcia wyruszy³a szeœcioosobowa grupka - Asia,
Jagoda, Karolina, Martyna, Marcelina oraz Dawid. Wymienione
osoby zosta³y wybrane przez pani¹ Annê Wiœniewsk¹ za bardzo
dobre osi¹gniêcia z jêzyka niemieckiego. Zajêcia okaza³y siê byæ
konkursem grupowym w czasie którego ka¿dy zespó³ musia³
przejœæ przez wszystkie zadania konkursowe - tzw. stacje. Æwiczenia by³y bardzo zró¿nicowane. W czasie jednych musieliœmy
uk³adaæ jak najwiêcej niemieckich s³ów z g³ównego has³a, kolej-

ne polega³y na pokazywaniu przys³ów jako kalambury, ale najlepszym zadaniem wed³ug nas by³o dopasowanie s³ów do tekstu piosenki, a nastêpnie zaœpiewanie i zatañczenie wymyœlonego przez
nas uk³adu w piêknych strojach po¿yczonych z opery. Wszyscy
bardzo anga¿owaliœmy siê w wykonywanie danych nam zadañ.
Poradziliœmy sobie bardzo dobrze jak na raczej pocz¹tkuj¹c¹ grupê i z uœmiechem na twarzach odbieraliœmy drobne nagrody.
Warsztaty bardzo nam siê spodoba³y. Mamy nadziejê, i¿ uda
nam siê jeszcze raz braæ w nich udzia³ lub bêdziemy mieli okazje
sami wspólnymi si³ami zrobiæ coœ podobnego, bo nie ma nic lepszego ni¿ nauka jêzyka w praktyce.
Marcelina Gr¹bkowska

Gimnazjaliœci na Wêgrzech
W dniach 8-12 czerwca br. reprezentanci Gimnazjum nr 1
w Jaworzu - uczniowie klasy IIIB - wziêli udzia³ w wyjeŸdzie
na Wêgry. W ramach porozumienia miêdzygminnego jaworzañscy gimnazjaliœci byli goszczeni przez gminê Jaszszentandras. W tej niewielkiej miejscowoœci spotkali siê z wielk¹
goœcinnoœci¹ ze strony w³adz gminy, przedstawicieli lokalnej
szko³y oraz mieszkañców. W trakcie pobytu uczniowie zwiedzili zabytkowe miasta Eger i Budapeszt, uczestniczyli w pokazie tañców regionalnych, skorzystali z oferty lokalnego k¹pieliska i miejscowej potañcówki, a przede wszystkim integrowali siê z uczniami lokalnej szko³y podstawowej, na terenie której odby³y siê ró¿norodne zabawy i rozgrywki sportowe. Celem nadrzêdnym by³o doskonalenie umiejêtnoœci konwersacji w jêzyku angielskim. Pe³ni pozytywnych wra¿eñ i

Podsumowanie roku szkolnego 2010/2011
w "Maczku"
22 czerwca w Gimnazjum nr 1 im. gen. broni St. Maczka, jak
i we wszystkich szko³ach w Polsce zakoñczy³ siê rok szkolny. W
wyniku klasyfikacji koñcoworocznej œrednia ocen w szkole wynios³a 3,70 a œrednia frekwencja 89%. Uczniowie, którzy otrzymali najwy¿sze œrednie ocen to: Ewelina Ozimina 5,62 (IIIa), która decyzj¹ Rady Pedagogicznej uzyska³a tytu³ absolwenta roku
2010/2011, Aleksander Grzymek 5,60 (IIIc), Marcelina Gr¹bkowska 5,40, Martyna Kruczek 5,33, Magdalena Wolny 5,33(IIa),
Krzysztof W³odarek 5,27 (Ic), Jagoda £azarczyk 5,20 (IIb), Karo-

nowych znajomoœci oczekuj¹ na rych³¹ rewizytê wêgierskiej
m³odzie¿y w Jaworzu.
Sara Gañczorz
koordynator ds. wspó³pracy Gimnazjum z Wêgrami
lina Krutak 5,18 (IIIa), Joanna Skêpiec 5,13, Dawid Pasterny 5,13
(IIb), Marcelina Pomper 5,0 (Ib). Wielu gimnazjalistów mo¿e siê
pochwaliæ 100% frekwencj¹, która nagradzana jest biletem do
kina w ramach programu "Jestem na 100%".
Kamil Podsiad³o zosta³ laureatem wojewódzkiego konkursu
przedmiotowego z historii i tym samym zosta³ zwolniony z czêœci
humanistycznej egzaminu gimnazjalnego, otrzymuj¹c maksymaln¹ liczbê punktów. Aleksander Grzymek zosta³ laureatem
konkursu z fizyki zorganizowanym przez Gimnazjum w Gocza³kowicach zatytu³owanym "Od Einsteina do ...".
Ciesz¹ nas równie¿ sportowe osi¹gniêcia uczniów. Aleksander
Grzymek zosta³ mistrzem Polski m³odzików w ³ucznictwie i tym
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samym otrzyma³ powo³anie do reprezentacji Polski kadetów. Zespo³y dziewcz¹t i ch³opców awansowa³y do rozgrywek powiatowych w pi³ce siatkowej, awansowali równie¿ ch³opcy do rozgrywek powiatowych w tenisie sto³owym.
Nasi uczniowie pod opiek¹ nauczycieli uczestniczyli w zbiórce
pieniêdzy na rzecz budowy hospicjum stacjonarnego w BielskuBia³ej w ramach akcji "Pola Nadziei" organizowanej prze Salwatoriañskie Stowarzyszenie Hospicyjne. Dziêkujemy mieszkañcom
Jaworza, którzy podczas ulewnej "Majówki" wrzucili do puszek
wolontariuszy kwotê 192 z³otych.
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Przed œwiêtami Wielkanocnymi nasz¹ szko³ê odwiedzili uczniowie z holenderskiego Zevenbergen, a w maju my z³o¿yliœmy im
wizytê. Klasa IIIb, która wygra³a konkurs na najlepsz¹ klasê w szkole
w nagrodê pojecha³a na 5 dni na Wêgry do Jaszczentandras.
Jednak trzecioklasiœci najbardziej oczekiwali na wyniki egzaminu gimnazjalnego, które dotar³y do wszystkich szkó³ w Polsce
w ostatnim tygodniu nauki. Jego wyniki zadecyduj¹ o losie wielu
naszych absolwentów, ale o tym bêdziemy informowaæ w kolejnych wydaniach "Echa".
Dyrektor Gimnazjum nr 1
Barbara Szermañska

Z KART HISTORII JAWORZA
VADEMECUM DLA MIESZKAÑCOW ŒL¥SKA CIESZYÑSKIEGO
czyli, co powinniœmy wiedzieæ, mieszkaj¹c na Œl¹sku Cieszyñskim
Du¿y odsetek mieszkañców Œl¹ska Cieszyñskiego w zasadzie nie zna jego historii. Co mo¿na o niej powiedzieæ w paru
s³owach, odzwierciedlaj¹cych jego przesz³oœæ w jak najkrótszych zarysach. Jakie by³y przyczyny, ¿e przed prawie 700
laty znaleŸliœmy siê poza granicami Ojczyzny. Nie jest to
mo¿liwe bez bli¿szego zapoznania siê z dzia-³alnoœci¹ króla
Kazimierza III Wielkiego.
Król ten, syn W³adys³awa £okietka i Jadwigi, córki Henryka
Pobo¿nego, nosi³ tytu³: "Kazimierz, z Bo¿ej £aski król Polski, pan
i dziedzic ziem krakowskiej, sandomierskiej, sieradzkiej, ³êczyckiej, Kujaw, Pomorza i Rusi".
Urodzi³ siê 30 kwietnia 1310 r.
w Kowalu (po³udniowowschodnia czêœæ woj. kujawsko-pomorskiego - 12 km na
po³udnie od W³oc³awka), a
zmar³ 5 listopada 1370 r. w
Krakowie jako ostatni w³adca
z dynastii Piastów na polskim
tronie.
Wiadomym jest, ¿e Kazimierz ma du¿e zas³ugi w budowie nowoczesnego pañstwa ("zasta³ Polskê drewnian¹, a zostawi³ murowan¹"), ale ma³o kto wie, ¿e
zapisa³ siê tak¿e w kronikach z powodu licznych romansów, czterech ¿on i kilku synów.
Jego ojciec, król £okietek, od dziecka wychowywa³ go na
swojego nastêpcê, powierzaj¹c mu od wczesnej m³odoœci
liczne przedsiêwziêcia, które Kazimierz wzorowo wykonywa³. Ju¿ jako wybranemu w 1330 r. królowi uda³o mu siê
dojœæ do porozumienia z Krzy¿akami i Czechami. W 1335 r.
doprowadzi³ do zrzeczenia siê króla czeskiego Jana Luksemburczyka do polskiego tronu. Jedn¹ z jego zas³ug jest
fundacja w 1364 r. Uniwersytetu Jagielloñskiego, obejmuj¹cego 11 katedr - 8 prawniczych, 2 medycznych i 1 dot. sztuk
rozwojowych. By³ on drugim po Pradze uniwersytetem w
Europie.
Trzeba wiedzieæ, ¿e wówczas Królestwo Polskie liczy³o milion mieszkañców, a ksiêstwa œl¹skie mia³y ich niewiele poni¿ej piêæset tysiêcy. Jednak¿e ka¿dy ksi¹¿ê œl¹ski uwa¿a³, ¿e to

on w³aœnie, a nie Kazimierz, powinien by³ byæ królem Polski.
Nie uznawaj¹c wiêc kuzyna jako króla, woleli byæ wasalami
króla czeskiego.
Zafrapowany przy³¹czeniem Rusi Halickiej do Polski, zrzek³
siê Kazimierz na rzecz króla Czech praw do ksiêstw œl¹skich,
które w póŸniejszych latach próbowa³ bezskutecznie odzyskaæ. Zrzeczenie mia³o miejsce w Namys³owie 22 listopada
1345 r. Kiedy mia³ ju¿ papieskie przyzwolenie do uniewa¿nienia tego traktatu, plany pokrzy¿owa³a mu œmieræ - zmar³ w
wieku 60 lat, po czterdziestu latach panowania.
I te w³aœnie wydarzenia
by³y powodem, ¿e Œl¹sk Cieszyñski by³ oderwany od
Polski na okres 600 lat i
przez okres 300 lat by³ czêœci¹ Czech, a nastêpnie 300
lat by³ wraz z Czechami czêœci¹ Austrii. Ewenementem
jest, ¿e przez ca³y ten czas
24 pokoleñ mieszkañców
Œl¹ska Cieszyñskiego zachowa³o swoj¹ odrêbnoœæ
narodow¹ i pielêgnowa³o
polsk¹ mowê i tradycje.
Trzeba równie¿ podkreœliæ, ¿e wyœmiewana nieraz
przez Polaków z dawnego
Królestwa Polskiego mowa
tutejszych mieszkañców, to
nie gwara, jak siê o niej potocznie mówi, ale zachowany
po dzieñ dzisiejszy autentyczny jêzyk staropolski, który zakorzeni³ siê tu dziêki modlitewnikom, jakie dla protestantów tego terenu napisa³ ojciec literatury polskiej Miko³aj
Rej, równie¿ protestant, który stwierdzi³, ¿e "Polacy nie gêsi
i swój jêzyk maj¹", czym wypar³ u¿ywan¹ do tej pory ³acinê.
W roku 2010 mieszkañcy tego zak¹tka obchodzili uroczyœcie jubileusz 90 lat powrotu do Macierzy. Na przestrzeni
minionych lat zapisa³o siê w historii Œl¹ska Cieszyñskiego
wiele pozytywnych postaci historycznych, których dzia³alnoœæ opisana jest w ciekawych ksi¹¿kach wydanych przez
Macierz Œl¹ska Cieszyñskiego, a tak¿e indywidualnych pisarzy. Warto do nich zagl¹dn¹æ.
JR.
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Szlakiem na B³atni¹
Im bli¿ej wiosny, tym coraz bardziej szlak na B³atni¹ przypomina miejski deptak. To oczywiœcie dobrze, ¿e mimo wzrastaj¹cego konsumpcjonizmu, w dni wolne od pracy, zale¿nie od przekonañ idziemy do tego lub innego koœcio³a, ale tak¿e zamiast
kolejnej polskiej dyscypliny „sportowej” czyli polowania na promocje w hipermarketach, jednak wybieramy spotkania z przyrod¹ i aktywny wypoczynek. Na B³atni¹ prowadzi wiele szlaków,
w tym tak¿e z samego Jaworza. Chyba dwa z nich ciesz¹ siê
najwiêksz¹ popularnoœci¹. Jeden to szlak z Jaworza Na³ê¿a. Drugi
to prowadz¹cy od ul. Turystycznej. Id¹c tym szlakiem napotykamy miejsca, o historii których niewiele wiemy. Warto chyba ocaliæ od zapomnienia szczególne miejsca "pamiêci".
Niestety po drodze widaæ czasami, gdzie na odpoczynek zatrzymywali siê pseudoturyœci, co jedli i jaki gatunek piwa lub napoju gazowanego preferuj¹... Oczywiœcie nie bêdziemy reklamowaæ danych produktów, które chyba wp³ywaj¹ os³abiaj¹co na intelekt i kulturê osobist¹ turystów, skoro nie s¹ w stanie nieœæ
swoich œmieci i porzucaj¹ je w lesie.
My skupimy siê na ponadczasowych "pomnikach" napotykanych po drodze. Stoj¹ tu wydawaæ by siê mog³o od zawsze, ale o
ich powstaniu i historii niewiele wiemy.
Jednym z nich jest napotkany w po³owie drogi na B³atni¹ obelisk i umieszczony powy¿ej ryngraf Matki Bo¿ej Czêstochowskiej.
Z napisu - ju¿ nieco startego- wynika, ¿e w tym miejscu zmar³ w

czerwcu 1921 roku Henryk Richter. Z pytaniami o to i inne miejsca na szlaku zwróciliœmy siê do Jadwigi Roik. Oto informacje,
jakie s¹ w posiadaniu jaworzañskiej kronikarki:
Henryk Richter to bielski fabrykant, bardzo aktywny cz³onek
towarzystwa turystycznego. Zas³ab³ on w tym miejscu i zmar³ na
zawa³ serca. Zdarzenie to upamiêtnili cz³onkowie towarzystwa,
którzy opiekê nad tym miejscem przekazywali kolejnym osobom
dzia³aj¹cym na niwie turystycznej. Jednoczeœnie miejsce to jest
wyznacznikiem po³owy drogi na B³atni¹. Od pioruna zginê³y dwie
dziewczynki w wieku szkolnym z Jaworza w czasie zbierania jagód -Niesytówna i Kusiówna. ( ale czy to by³o dok³adnie w tym
samym miejscu?)
Id¹c ju¿ dalej, gdy ³¹cz¹ siê szlaki z Jaworza Górnego i z Wapienicy, po drodze na poroœniêtym traw¹ i borowin¹ zboczu

B³atniej mijamy z lewej strony ruiny domu. Jest to rozpoczêta w
latach miêdzywojennych przez niemieckie towarzystwo turystyczne budowa schroniska, która w chwili wybuchu II wojny œwiatowej by³a w surowym stanie. I tak¹ "atrakcj¹" pozostaje po dzieñ
dzisiejszy.
Z kolei id¹c w górê w tym samym miejscu po prawej stronie
mijamy krzy¿ i budynek. Krzy¿ pod B³atni¹ przy domu nr 10
znajdowa³ siê wczeœniej na cmentarzu katolickim w Jaworzu,
gdzie sta³ stary drewniany koœció³ katolicki. Po wybudowaniu w
1912 r. krzy¿a murowanego, drewniany przeniesiono na B³atni¹.
Dom przy krzy¿u stanowi³ w³asnoœæ jaworzañskiego górala
Adama Grenia, który zosta³ jego w³aœcicielem po o¿enku z o wiele lat starsz¹ wdow¹ o nazwisku Szczepan, która mia³a dwie dorastaj¹ce córki, które w krótkim czasie zmar³y (do dziœ okolicznoœci ich œmierci pozostaj¹ tajemnic¹).
Nastêpnie o¿eni³ siê on po raz drugi z ponad 20 lat m³odsz¹
kobiet¹ z okolic Górek, któr¹ bardzo Ÿle traktowa³. Zmar³ nagle.
¯ona wiedzia³a, ¿e mia³ du¿o pieniêdzy, ale nie wiedzia³a, gdzie
by³y one ukryte. Synowie jednego z Jaworzan chcieli zagarn¹æ
te pieni¹dze i nawet wiêzili wdowê w domu, ¿eby tylko zdradzi³a,
gdzie trzyma gotówkê. Zostali jednak z³apani przez MO (Milicjê
Obywatelsk¹ w okresie PRL) i aresztowani. Wdowa po d³u¿szym czasie znalaz³a pieni¹dze...
Jednak dom sprzeda³a i wyprowadzi³a siê do brata. Dom kupi³
syn rzeŸnika ¯urka z Wapienicy i przez pewien czas hodowa³
tam owce. Nie wiadomo czyj¹ w³asnoœci¹ jest dziœ ten budynek.
Przez wiele lat obeliskiem H.Richtera i kapliczk¹ w tym na
szlaku B³atnia-Klimczok opiekowa³y siê ró¿ne osoby. W tym pewna
Pani - ju¿ nie¿yj¹ca- z "Cholewika" w Jaworzu Dolnym.
Prosimy wszystkie osoby maj¹ce informacje na temat opieki
nad obeliskiem, krzy¿em i kapliczkami , kto i w jakim czasie tym
siê zajmowa³, itp. o kontakt z Redakcj¹ Echa Jaworza.
Informacje mo¿na przesy³aæ mailem na adres redakcji lub zostawiæ w skrzynce Urzêdu Gminy Jaworze (przy wejœciu od ul.
Zdrojowej) z dopiskiem na kopercie "Echo Jaworza/ B³atnia"
Informacje zebra³: Piotr Filipkowski
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Z DZIA£ALNOŒCI ORGANIZACJI POZARZ¥DOWYCH
Oddaj¹c krew - darujesz ¯ycie!!!!!
Komunikat - ZAPROSZENIE

Klub Honorowych Dawców Krwi PCK
dzia³aj¹cy przy OSP w Jaworzu informuje, ¿e
w dniu 3 wrzeœnia br podczas Jaworzañskiego Wrzeœnia
w godzinach od 9.00-13.00 w centrum Jaworza,
bêdzie podstawiony specjalny autokar,
w którym bêdzie mo¿na oddaæ swoj¹ krew.
Do udzia³u w akcji zapraszamy wszystkie osoby chêtne i
zdrowe oraz Honorowych Dawców Krwi z Jaworza i okolic.
Ten dar ¿ycia
mo¿e potrzebowaæ ka¿dy z nas.

Spotkanie Klubu Honorowych Dawców
Krwi przy OSP w Jaworzu
W styczniu br. odby³o siê pierwsze spotkanie osób maj¹cych
przekonanie, ¿e oddaj¹c krew ratuj¹ ¿ycie innym. Podczas spotkania podjêto decyzjê o wznowieniu dzia³alnoœci Klubu HDK PCK
przy OSP w Jaworzu. By sformalizowaæ dzia³alnoœæ organizacji
powo³ano zarz¹d. W sk³ad weszli: Ewa Guba³a - przewodnicz¹ca, Wioletta Zontek - wiceprzewodnicz¹ca i sekretarz - Tomasz
Malchar.
Przypomnijmy, ¿e Klub Honorowych Dawców Krwi dzia³a³ w
Jaworzu przy Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w latach 1988-2009.
Wówczas oddano w sumie ponad 450 litrów krwi.
Ponad rok temu klub zawiesi³ dzia³alnoœæ ze wzglêdu na coraz
mniejsze zainteresowanie mieszkañców krwiodawstwem.
Obecnie klub liczy 19 cz³onków, w tym roku zorganizowa³ ju¿ 2
akcje wyjazdowe do punktu krwiodawstwa w Bielsku-Bia³ej, gdzie
oddano 9,4 litra ¿yciodajnego p³ynu. Kolejne oddawanie krwi zaplanowano 3 wrzeœnia, wówczas w centrum Jaworza stanie specjalistyczny autobus.
11 czerwca w OSP zorganizowano ju¿ 4 spotkanie, na które
przyby³a skromna liczba klubowiczów, jednak rangi imprezie dodali goœcie: Wiceprzewodnicz¹cy Krajowej Rady Krwiodawstwa i
zarazem Przewodnicz¹cy Œl¹skiej Okrêgowej Rady Krwiodawstwa PCK w Katowicach Stefan Kurdek, a tak¿e przewodnicz¹cy Rady Gminy Jaworze Andrzej Œliwka.
Termin tego spotkania krwiodawców nie by³ przypadkowy. Œwiatowa Organizacja Zdrowia, Miêdzynarodowa Federacja Czerwonego Krzy¿a i Czerwonego Pó³ksiê¿yca, Miêdzynarodowa Federacja Organizacji Krwiodawców oraz Miêdzynarodowe Towarzystwo Transfuzjologiczne, w 2004 roku og³osi³y 14 czerwca Œwiatowym Dniem Honorowego Dawcy Krwi. Spotkanie w OSP odby³o siê 3 dni wczeœniej, bowiem tak trzeba by³o u³o¿yæ kalendarz.
Przewodnicz¹ca Ewa Guba³a wraz z przewodnicz¹cym Œl¹skiej
Okrêgowej Rady Krwiodawstwa Stefanem Kurdek wrêczyli odznaki i legitymacje Zas³u¿onym Honorowym Dawcom Krwi: Józefowi Paszek (odebra³a córka) i Czes³awowi Malcharowi (by³

nieobecny z przyczyn s³u¿bowych).
Stefan Kurdek nawi¹zuj¹c do Œwiatowego Dnia Krwiodawcy
podkreœli³, i¿ nie jest to dzieñ tej czy innej organizacji. Jest to po
prostu dzieñ dawcy czy to krwi, czy narz¹dów lub szpiku. Jest to
dzieñ tych, którym nie jest obojêtne ¿ycie innych ludzi, i którzy co najcenniejsze - cz¹stkê siebie daj¹ bezinteresownie innym potrzebuj¹cym, ludziom chorym.
Stefan Kurdek wyjaœni³ sens istnienia klubu krwiodawców np.
w Jaworzu. Nie chodzi tylko o pomaganie ludziom. Zdarza siê,
¿e w przypadku koniecznego zabiegu operacyjnego potrzebna
jest krew. Czêsto brakuje jej i wówczas lekarz ze szpitala prosi,
aby ktoœ z rodziny odda³ ¿yciodajny p³yn. Problem pojawia siê,
gdy jest to osoba samotna lub po prostu nikt z bliskich nie mo¿e
oddaæ krwi ze wzglêdów zdrowotnych. Wówczas wystarczy przed³o¿yæ w szpitalu zaœwiadczenie, ¿e w miejscowoœci, z której pochodzi pacjent dzia³a Klub Honorowych Krwiodawców i temat jest
praktycznie za³atwiony. St¹d istnienie i prê¿ne dzia³anie takiego
klubu jest wa¿ne z punktu widzenia ka¿dego mieszkañca naszej
gminy. Nigdy nie wiadomo, kto z nas pierwszy mo¿e potrzebowaæ takiej pomocy!!!
Przewodnicz¹cy Stefan Kurdek spotka³ siê wczeœniej z chorymi dzieæmi, które ¿yj¹ dziêki temu, ¿e ktoœ podarowa³ krew... Te
dzieci - jak mówi Stefan Kurdek - prosi³y, aby gdziekolwiek bêdê
mia³ spotkanie z krwiodawcami przekazywa³ im s³owa podziêkowania - jako dla "Rycerzy Pokoju". Sk¹d taka nazwa wymyœlona
przez dzieci? Dla nich ludzie oddaj¹cy krew, s¹ podobni do hi-

storycznych rycerzy przelewaj¹cych krew w imiê wolnoœci, a w
tym wypadku to rycerze oddaj¹cy krew innym - jako dar ¿ycia, a
wiêc pokoju.
Stefan Kurdek z³o¿y³ ¿yczenia dla wszystkich krwiodawców,
zdrowia i dalszych sukcesów.
Na koniec zacytowa³ wierszyk- podziêkowanie, jakie napisa³o
jedno z dzieci le¿¹ce na oddziale onkologicznym. Ten wierszyk
chyba oddaje wszystko - ka¿de s³owo podziêkowania dla dawcy
¿ycia:
Gdy pogotowie po mnie przyjecha³o
Szans ¿ycia mi nie dawa³o
Rodzice bardzo siê martwili i o pomoc prosili
Gdy w koñcu dawca znalaz³ siê
Krew zgodzi³ oddaæ siê
¯ycie do mnie wróci³o, co rodziców bardzo ucieszy³o
Twoja krew to sprawi³a, i¿ radoœæ do domu wróci³a
Honorowy Dawco Krwi - z ca³ego Serca DZIÊKUJÊ CI !!!
Zebranie zakoñczy³a przewodnicz¹ca Ewa Guba³a, ¿egnaj¹c i
dziêkuj¹c wszystkim za udzia³ w spotkaniu.
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Kilka wa¿nych informacji dla potencjalnych nowych krwiodawców:
• Krwiodawc¹ mo¿e zostaæ praktycznie ka¿da zdrowa osoba miêdzy 18-65 rokiem ¿ycia, która w ostatnich 12 miesi¹cach nie
wykonywa³a tatua¿y
• Zanim krew zostanie zakwalifikowana do procesu transfuzji zostanie szczegó³owo przebadana
• Jednorazowo pobiera siê 450 ml krwi (t¹ niewielk¹ stratê ok.
10% zdrowy organizm jest w stanie bardzo szybko nadrobiæ)
• Mê¿czyzna mo¿e oddawaæ krew co 2 miesi¹ce, a kobieta co 3
miesi¹ce.
O czym musisz pamiêtaæ przed oddaniem krwi:
• w ci¹gu doby poprzedzaj¹cej oddanie krwi nale¿y:
• wypiæ oko³o 2 litrów p³ynów (soki, woda mineralna),
• wykluczyæ z jad³ospisu t³uszcze pochodzenia zwierzêcego (np.
mleko, kie³basê, mas³o, œmietanê, t³uste miêso, jajka, potrawy
ostro przyprawione),
• wyspaæ siê,
Bezpoœrednio przed oddaniem krwi:
• zjeœæ lekkie œniadanie (np. ciemne pieczywo, chuda wêdlina,
ser bia³y, d¿em),
• nie przychodziæ na oddanie krwi pod wp³ywem alkoholu,
• nie zg³aszaæ siê do oddania krwi jeœli jesteœ przeziêbiony lub
przyjmujesz leki,
• nie paliæ papierosów co najmniej jedn¹ godzinê przed zabiegiem,
• zabraæ ze sob¹ dowód osobisty, w innym przypadku nie bêdzie
mo¿liwoœci oddania krwi

2011 ROK

KREW JEST ABSOLUTNIE BEZCENNYM LEKIEM, G£ÓWNIE DLATEGO, ¯E NIE DA SIÊ JEJ ZAST¥PIÆ ¯ADNYMI CHEMICZNYMI SPECYFIKAMI. ST¥D TAK WA¯NE JEST, BY ZNAJDOWALI SIÊ OCHOTNICY CHÊTNI DO ODDAWANIA KRWI.
W CI¥GU ROKU W POLSCE PRZEPROWADZA SIÊ OK. MILIONA TRANSFUZJI. CO MINUTÊ JEST POTRZEBNY LITR
KRWI. POTRZEBNA JEST KA¯DA KREW, KTÓRA MO¯E POMÓC OFIAROM WYPADKÓW ORAZ CHORYM PRZEWLEKLE.
Dla wszystkich chêtnych przysz³ych dawców, którym nie
jest obojêtny los drugiego cz³owieka podajemy telefon kontaktowy do Przewodnicz¹cej Klubu HDK PCK przy OSP w
Jaworzu: 509-967-663
Foto: R. Filipkowski
Info: Klub Krwiodawców przy OSP

Z ¿ycia parafii Ewangelicko Augsburskiej
VIII Piknik Parafialny
W niedzielê 12 czerwca po raz ósmy Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu zorganizowa³a Piknik Parafialny.
Imprezê poprzedzi³o nabo¿eñstwo rodzinne, które prowadzi³
ks. Andrzej Krzykowski, zaœ œpiew przygotowa³ zespó³ m³odzie¿owy. Po nabo¿eñstwie swój program zaprezentowa³y
dzieci z Chórku Dzieciêco-M³odzie¿owego pod kierunkiem

Eryki Binek Pytlowany. W tym roku aura sprzyja³a imprezom
plenerowym. Tak wiêc po czêœci duchowej uczestnicy nabo¿eñstwa zgromadzili siê na placu obok dawnej szko³y ewangelickiej, gdzie przygotowano stoisko gastronomiczne, a tak¿e
gry i zabawy dla dzieci. Dochód z pikniku zostanie przeznaczony na dofinansowanie pó³kolonii parafialnych dla dzieci.
pf

Z ¿ycia Koœcio³a Adwentystów Dnia Siódmego
Nordic walking czyli marsz po zdrowie
"Sekrety zdrowia i d³ugowiecznoœci"- to tytu³ cyklicznych spotkañ poœwiêconych szeroko rozumianej profilaktyce zdrowotnej New
Start, organizowanych przez Koœció³ Adwentystów Dnia Siódmego. Od kilku miesiêcy o zdrowiu pos³uchaæ i porozmawiaæ mo¿na
w budynku dawnej Agronomówki przy ul. Wapienickiej w Jaworzu.
Spotkania s¹ bezp³atne, ka¿de prowadzi inny prelegent - specjalista
z danej dziedziny zdrowia, tematyka tak¿e jest zró¿nicowana i obejmuje wiêkszoœæ wspó³czesnych zagro¿eñ chorobami cywilizacyjnymi.
Tym razem wyk³ad prowadzi³ Mariusz Radosz- trener z zakresu
coraz bardziej popularnej dyscypliny "sportowej", albo raczej aktyw-

nej formy wypoczynku czyli nord
walking. Ta forma aktywnoœci
ruchowej jest tak¿e realizowana w Szpitalu Opieki D³ugoterminowej BZLR w Jaworzu. Jednak¿e, jak podkreœlaj¹ znawcy
tematu, bynajmniej nie chodzi
w tym o to, aby kupiæ kijki i dowolnie spacerowaæ.
Na to spotkanie przyby³o
wielu zainteresowanych tema-
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tem jaworzan - choæ nie dla wszystkich wystarczy³o miejsc siedz¹cych. Nie by³o tu jednak niczyjej z³ej woli, lecz na³o¿enie siê
tego spotkania z projektem unijnym realizowanym kilkaset metrów od Agronomówki...
Po prelekcji trener zabra³ wszystkich chêtnych w teren, aby
pokazaæ, jak siê pos³ugiwaæ "sprzêtem" i jak dostosowaæ ruchy
cia³a do naszych mo¿liwoœci fizycznych.
Mariusz Radosz przedstawi³ swoj¹ historiê przygody z "kijkami", otó¿ do pomys³u "zapali³a" go ¿ona. Geneza chodzenia z
"kijkami" wywodzi siê z Norwegii i Finlandii. S¹ one podobne do
tych towarzysz¹cych nartom biegowym. Jak mówi³ prelegent preferuje kijki z w³ókna wêglowego, poniewa¿ s¹ bardziej sprê¿yste i nie s¹ sk³adane. Nastêpnie trener omówi³ techniczn¹ "budowê" kijków - buciki i rêkawiczki - ró¿nice pomiêdzy kijkami nordic walking i trekingowymi. Dla znawców tematu te terminy nie
brzmi¹ obco...
Kijki powinny mieæ rozmiar równy 2/3 wysokoœci cia³a. Poza
tym wa¿na jest technika chodzenia z tym sprzêtem. Czasami
widaæ osoby id¹ce pochylone do przodu z kijkami- one po prostu
je nios¹, a przecie¿ nie o to w tym chodzi. Tu prelegent dok³adnie
omawia³ technikê chodzenia i najczêstsze b³êdy pope³niane przez
osoby niezorientowane w temacie. Prawid³owo i naturalnie kijek
stawiamy robi¹c krok- miêdzy jedn¹, a drug¹ nog¹. Nastêpnie
Mariusz Radosz omówi³ technikê chodzenia z kijkami zale¿nie
od schorzeñ krêgos³upa, bioder itd. Uogólniaj¹c temat z pominiêciem okreœlonych dolegliwoœci zdrowotnych - wa¿ne jest, aby
chodz¹c z kijkami- "maszerowaæ naturalnie", istotna jest tak¿e
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rozgrzewka. Poza tym w³aœciwa technika daje dobre efekty zdrowotne dla naszych miêœni, krêgos³upa i bioder.
Tak wiêc chodzenie z odpowiednio dobranymi kijkami, technik¹ dopasowan¹ do naszego cia³a mo¿e pomóc nam w utrzymaniu prawid³owej kondycji fizycznej. Tutaj - jak w ka¿dej dyscyplinie nie ma miejsca na samowolkê.
A wydawa³o siê, ¿e chodzenie z kijkami to bana³....
Czas na podsumowanie ró¿nic w przypadku kijków. W koñcu
Jaworze ma swoje niepodwa¿alne atuty do chodzenia po terenie
nizinnym, jak i górskim.
Kije trekingowe - s³u¿¹ do chodzenia po górach, st¹d rêkojeœæ
dopasowana do ci¹g³ego trzymania kija w pozycji pionowej. D³oñ
nie jest 'przyczepiona' do rêkojeœci, przed zgubieniem kija zabezpiecza pasek podobny, do mocowanego na kijach narciarskich.
Kije trekingowe g³ównie s¹ teleskopowe, co umo¿liwia ich z³o¿enie
i przyczepienie do plecaka. Kije tego typu s¹ wyposa¿one w systemy przeciw wstrz¹sowe. Z kijami trekingowymi lub narciarskimi
nie da siê chodziæ technik¹ Nordic Walking (chyba, ¿e ktoœ siê
uprze...). Jednak pamiêtajmy, ¿e chodzi te¿ o nasze zdrowie!!!!
Kije do Nordic Walking- s³u¿¹ do chodzenia po terenach p³askich technik¹ Nordic Walking. Specjalnie wyprofilowana, ob³a
rêkojeœæ oraz rêkawiczka umo¿liwiaj¹ zastosowanie techniki Nordic Walking, przy której musimy mieæ mo¿liwoœæ nie trzymania
kijka miêœniami naszej d³oni. Ca³e odbicie i ruch kija jest mo¿liwy
dziêki rêkawiczce, a ta musi posiadaæ dziurkê na kciuk, umo¿liwiaæ swobodne wypuszczanie i wracanie kija czyli jego d³ugoœæ i
dopasowanie do d³oni maj¹ du¿e znaczenie.
Opracowa³ : P.Filipkowski

Z ¿ycia parafialnego oddzia³u Akcji Katolickiej w Jaworzu
przygotowane przez m³odzie¿, stra¿aków, cz³onków Akcji Katolickiej, Rady Parafialnej , mieszkañców ul. Po³udniowej i przyleg³ych oraz Siostry S³u¿ebniczki. Tematem przewodnim tegorocznych o³tarzy by³o wskazanie wiernym na moc i znaczenie Eucharystii w naszym ¿yciu, zgodnie z has³em ustanowionym przez
Konferencjê Episkopatu Polski "W komunii z Bogiem" - jako temat roku duszpasterskiego 2010/2011.
Procesja Bo¿ego Cia³a by³a dobr¹ okazj¹ ku temu, by uczestniczyæ w katechezie powi¹zanej z oddaniem czci Jezusowi obecnemu w Najœwiêtszym Sakramencie.
• • •
Ponadto mi³o nam poinformowaæ, ¿e nasz Wieczór Poezji i
Muzyki "Santo Subito", jako dziêkczynienie za dar beatyfikacji
Jana Paw³a II, spotka³ siê z uznaniem tak¿e poza nasz¹ parafi¹.
St¹d te¿ poetka Krystyna Gutan wraz z artystami Opery Œl¹skiej
(Barbara Ba³da - sopran, Bogdan Desoñ - tenor, Krystyna Musia³- fortepian, Wojciech Musia³- skrzypce, Urszula Mizia - wio-

W czwartek 23 czerwca tradycyjnie wierni koœcio³a katolickiego obchodzili œwiêto Najœwiêtszego Cia³a i Krwi Jezusa Chrystusa, zwane popularnie œwiêtem Bo¿ego Cia³a. W tym dniu raz w
roku kap³ani wraz z wiernymi wychodz¹ z Najœwiêtszym Sakramentem do czterech o³tarzy ustawionych na ulicach Jaworza.
Wspólnie w procesji przeszliœmy z koœcio³a przed o³tarz znajduj¹cy siê u Sióstr S³u¿ebniczek NMP, nastêpnie do o³tarza przy
zbiegu ulic Po³udniowej i Wapienickiej. Kolejny ustawiony by³ na
scenie amfiteatru i tam te¿ zosta³a odprawiona msza œw.
St¹d wierni przeszli do koœcio³a nawiedzaj¹c ostatni ju¿ o³tarzna placu przy œwi¹tyni. Jak co roku poszczególne o³tarze zosta³y

Koncert Santo Subito w Pogórzu
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lonczela, Witold Szulakowski- altówka, Piotr Rurañski-kontrabas)
poprowadzi³a koncert muzyki i wieczór poezji, który mia³ miejsce
w niedzielê 26 czerwca br. w koœciele NMP w Pogórzu.
•••
W okresie wakacyjnym parafia nasza bêdzie goœci³a kilka grup oazowych m³odzie¿y i rodzin g³ównie z terenu Ar-
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chidiecezji Katowickiej. Ponadto w tym roku grupa dzieci
i m³odzie¿y z naszej parafii wyjedzie na wypoczynek do
Ustki. Zaœ na pocz¹tku lipca przyjedzie grupa m³odzie¿y
w ramach rekolekcji po³¹czonych z warsztatami komunikacji.
Info: POAK

Z ¿ycia Parafii Ewangelicko -Augsburskiej
VII Miêdzynarodowy Koncert Chórów Ziemi Cieszyñskiej
Parafia Ewangelicko - Augsburska w Jaworzu wraz z miejscowym
chórem ewangelickim pod dyrekcj¹ pastorowej Ruty Janik przy wspó³udziale Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Œl¹skiego w Katowicach, Starostwa Powiatowego w Bielsku-Bia³ej, Rejonowego Oœrod-

go koncertu dokonali ks bp Pawe³ Anweiler- zwierzchnik Diecezji
Cieszyñskiej oraz ks W³adys³aw Wantulok- proboszcz Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu. Na koncert przyby³a wyj¹tkowo liczna grupa radnych Gminy Jaworze wraz z wójtem
Zdzis³awem Bylokiem oraz przedstawiciel Œl¹skiego Urzêdu
Marsza³kowskiego Kierownik Wydzia³u Zamiejscowego w Bielsku -Bia³ej Rudolf Galocz.
pf

ka Kultury w Bielsku-Bia³ej oraz Oœrodka Promocji Gminy Jaworze
po raz siódmy zorganizowa³a koncert chórów ewangelickich Ziemi
Cieszyñskiej. Formu³a koncertu chórów ewangelickich stale jest wzbogacana o coraz bogatszy repertuar. Od pieœni religijnych , poprzez
muzykê powa¿n¹ po ludowe pieœni Œl¹ska Cieszyñskiego.
Koncert mia³ miejsce w sobotê 25 czerwca w jaworzañskim
amfiteatrze. W tym roku oprócz chórów Diecezji Cieszyñskiej
Koœcio³a Ewangelicko-Augsburskiego na scenie amfiteatru zaprezentowa³ siê zespó³ ze Œmi³owic z Republiki Czeskiej oraz
artyœci Teatru Muzycznego z Gliwic. Otwarcia miêdzynarodowe-

Z ¯YCIA TOWARZYSTWA MI£OŒNIKÓW JAWORZA

Foto: T. Wróbel
W ramach posiad Towarzystwa Mi³oœników Jaworza - w niedziele 19 czerwca na scenie jaworzañskiego amfiteatru wyst¹pi³
Zespó³ Regionalny Strumieñ, dzia³aj¹cy przy kole Macierzy Zie-

mi Cieszyñskiej w Strumieniu. Kierownikiem artystycznym jest Jan
Chmiel - znany chyba wiêkszoœci
mieszkañców naszej gminy. Przez
wiele lat by³ kierownikiem artystycznym Zespo³u Regionalnego
Jaworze. Jan Chmiel wielokrotnie
goœci³ na ³amach Echa Jaworza,
poza tym uczestniczy³ ju¿ wczeœniej w posiadach TMJ. Uatrakcyjnia³ wiele spotkañ np. w KGW niepowtarzalnym ludowym humorem, wierszami, które œwietnie recytuje z pamiêci.
W niedzielne popo³udnie pogoda dopisa³a, tak wiêc mi³oœnicy
cieszyñskiego folkloru i gwary mieli nie lada gratkê.
Na podstawie informacji
Ryszarda Stanclika
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W SPORTOWEJ RYWALIZACJI
UKS Dziesi¹tka
- czyli kilka s³ów o ³ucznictwie (czêœæ 1)
Pasja i ciê¿ka praca
£ucznictwo sta³o siê niejako wizytówk¹ sportow¹ Jaworza.
£ukami pocz¹tkowo zajmowa³ siê zawodowo Jan Bisok - mieszkaniec naszej gminy, od niego owego bakcyla przejêli synowie
Adam i Roman. Jednak do tego tematu wrócimy w nastêpnym
wydaniu Echa Jaworza, odkrywaj¹c wiêcej tajników tego ciekawego sportu.
Teraz opowiemy o prê¿nie dzia³aj¹cym klubie sportowym UKS
Dziesi¹tka, mieszcz¹cym siê przy dawnej Szkole Podstawowej
nr 2 w Jaworzu Œrednim - dziœ Gimnazjum im gen Maczka. Ile
medali w zawodach ogólnopolskich i europejskich zdobyli zawodnicy tego klubu? Jest ich sporo. S¹ w klubie medaliœci Pucharów
Polski, Pucharów Europy, medaliœci Olimpiad M³odzie¿y oraz
du¿o medali z zawodów tzw Ligi "Robin Hooda" dla pocz¹tkuj¹cych, bez których nie by³oby dalszych sukcesów O pocz¹tkach,
sukcesach i planach na przysz³oœæ rozmawiamy ze Stanis³awem
Hoczkiem
E.J.- Kiedy zaczê³a siê w szkole historia ³ukiem pisana?
Stanis³aw Hoczek - Pocz¹tki ³ucznictwa w naszej szkole siêgaj¹ roku 1994. Wówczas z inicjatywy Œl¹skiego Okrêgowego Zwi¹zku £uczniczego, a konkretnie Jana Lacha
(prezesa Œl¹skiego Okrêgowego Zwi¹zku £uczniczego)
powsta³ nasz klub. To on wpad³ na pomys³, aby rozpropagowaæ wœród m³odzie¿y ten trudny, ale i piêkny sport. Warto
przypomnieæ, ¿e wówczas by³ taki trend za zak³adanie UKSów.
Chodzi³o o szerzenie wœród m³odzie¿y praktycznie wszystkich dyscyplin sportowych. Ministerstwo Sportu i Turystyki
mia³o w tamtym czasie spore œrodki na ten cel. Za owe pieni¹dze mo¿na by³o otrzymaæ w przydziale poprzez Polski Zwi¹zek £uczniczy "trochê" sprzêtu, dlatego takie kluby, jak w Jaworzu powsta³y jeszcze w Goleszowie, Jaworznie, Jasienicy,
Czernichowie, Wadowicach, Wilkowicach, Pewli Ma³ej, Jeleœni i Milówce. Do dziœ na rynku sportowym z osi¹gaj¹cych
sukcesy na szczeblu krajowym pozosta³ nasz klub oraz
£ucznik ¯ywiec (klub profesjonalny) wraz z UKS-em w Milówce oraz "Sokole Oko" z Zawadki.
W s¹siedztwie pozosta³y jeszcze: UKS "Kadet" z Oœwiêcimia, UKS w GrodŸcu Œl¹skim, ULKS "Grom" w Jasienicy oraz
w Andrychowie i Wadowicach. No i profesjonalne kluby jak :
Czarna Strza³a Bytom, Kmita Zabierzów czy P³aszowianka
Kraków.
Z pewnoœci¹ napawa dum¹ to, ¿e dzwoni¹ do nas ludzie z
powiatu cieszyñskiego czy z Katowic pytaj¹c o mo¿liwoœci udzia³u w zajêciach, a przecie¿ s¹ kluby w Jasienicy i GrodŸcu, ale
jednak mamy swoj¹ renomê i dziêki temu œci¹gamy potencjalnych nowych zawodników.
Obecnie mamy 30 zawodników z tym, ¿e tych regularnie trenuj¹cych jest od 15-20. Niestety bardzo ma³o jest uczniów ze
szko³y podstawowej. W ogóle czasami wydaje siê, ¿e dzieciom i
m³odzie¿y z Jaworza nie jest po drodze do naszego klubu, natomiast wielu rodziców dowozi swoje pociechy na treningi spoza
terenu naszej gminy.

E.J.- Czy ³ucznictwo
jest sportem ³atwym? Patrz¹c z boku mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e strzelaniem z ³uku jest proste
i poza wprawnym okiem
nie wymaga ¿adnych innych walorów?
Stanis³aw Hoczek - To
nade wszystko sport dla
wytrwa³ych. Ponadto trzeba
byæ spokojnym, opanowanym. Tu nie ma miejsca dla
zawodnika narwanego, niepotrafi¹cego panowaæ nad
emocjami. Spokój i jeszcze
raz spokój. Poza tym potrzebna jest umiejêtnoœæ
pe³nej koncentracji, umiejêtnoœæ s³uchania i technika.
" Dobre "oko" mo¿e tylko
u³atwiæ drogê do sukcesu.
Ca³y trening to w rzeczywistoœci æwiczenie samego
siebie, ws³uchiwanie siê w
swoje cia³o, w to jak pracuj¹
miêœnie, jaka przyj¹æ postawê, jako dobrze strzeliæ bez
szkody dla zdrowia. To tak¿e koncentracja na tym co mówi¹ trenerzy. £ucznictwo to nie tylko strzelanie z ³uku, bynajmniej nie
chodzi wy³¹cznie o medale. By osi¹gn¹æ jakiekolwiek sukces,
trzeba wpierw w³o¿yæ sporo wysi³ku w zajêcia ogólnorozwojoweæwiczenia miêœni brzucha, pleców, r¹k.
Co pó³ roku zawodnik winien przechodziæ badania u lekarza sportowego np pod k¹tem zagro¿eñ dla krêgos³upa. Schorzenia krêgos³upa praktycznie dyskwalifikuj¹ przysz³ych zawodników. Dla
zobrazowania dzienny zaawansowany trening mo¿na przyrównaæ
do przerzucenia od 2 do 4 ton wêgla, zale¿nie od iloœci oddanych
strza³ów w ramach treningu i si³y naci¹gu ³uku.
Sama si³a miêœni nie jest tak wa¿na, jak technika- czyli wiedza
o tym, jaka jest prawid³owa postawa ³ucznicza- chodzi o tak wa¿ne
prawid³owe ustawienie cia³a od stóp, a¿ po g³owê.
Do tego dochodz¹ æwiczenia niepopularne, tu szczególnie chodzi o zajêcia na obozie ³uczniczym- bieg na 1- 5 km codziennie,
p³ywanie kajakiem i wp³aw, jazda na ³y¿worolkach czy æwiczenia
z przyrz¹dami np. gumami.
W tym sporcie nie mo¿na sobie od³o¿yæ æwiczeñ na kilka miesiêcy, tu liczy siê powtarzalnoœæ ruchów. Kiedy robimy sobie "wolne", wówczas tracimy czas na dodatkowe æwiczenia, aby powróciæ do formy. Poza tym wa¿ne jest psychiczna odpornoœæ na przeciwnika, który czasami sobie znanymi gestami czy s³owami prowokuje do pope³niania b³êdów.
St¹d takie wa¿ne jest æwiczenie spokoju ducha i opanowanie
emocji.
E.J- Czy to sport dla kobiet czy wy³¹cznie dla mê¿czyzn?
Stanis³aw Hoczek - Z tym jest ró¿nie. U nas jest przewaga
mê¿czyzn, ale w innych klubach bywa wrêcz odwrotnie w tym
przypadku nie ma tu z³otej regu³y. Ten sport i jego wyniki nie
zale¿¹ od p³ci, ale od osobowoœci danego cz³owieka.
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Panowie s¹ bardzo dobrze wyæwiczeni technicznie, zaœ panie
maj¹ bardziej zauwa¿alne osi¹gniêcia.
E.J.- Stosunkowo rzadko mo¿na w telewizji ogl¹daæ
zawody ³ucznicze, to taki wydawaæ by siê mog³o ma³o
"kolorowy" sport
Stanis³aw Hoczek - To istotnie dziwne, ale uwa¿a siê, ¿e
³ucznictwo nie jest sportem "medialnym", dlatego trudniej o sponsorów. Tak wiêc coraz czêœciej zamiast zawodów wielogodzinnych, gdzie spotyka siê kilkanaœcie klubów, organizuje siê krótsze czasowo zawody np. 2-3 klubów, przy okazji innych wydarzeñ sportowych czy lokalnych imprez kulturalnych.
E.J.- Wróæmy jeszcze na kilka chwil do pocz¹tków
³ucznictwa w szkole.
Stanis³aw Hoczek - Wspomniany ju¿ przeze mnie wczeœniej
Jan Lach przyjecha³ do szko³y podstawowej w Jaworzu Œrednim,
wówczas wspó³pracowa³ on z Janem i Adamem Bisokami. To
w³aœciwie Jan Bisok pokierowa³ Jana Lacha do naszej szko³y. U
nas wówczas pracowa³ nauczyciel wf-u i geografii Stanis³aw Czerwiñski - cz³owiek otwarty na nowe pomys³y. I tak zebra³o siê 10
zapaleñców - za³o¿ycieli klubu, a Jan Bisok zosta³ pierwszym
prezesem UKSu. Stanis³aw Czerwiñski by³ instruktorem prowadz¹cym zajêci. Obecnie ja jestem skarbnikiem, a Zygmunt Kruczek prezesem UKS "Dziesi¹tka", Stanis³aw Czerwiñski jest sekretarzem.
W komisji rewizyjnej ca³y czas dzia³aj¹ wspó³za³o¿ycielki klubu
Renata Stojak i Krystyna Szczypka.
W³adze klubu wspieraj¹ rodzice i pe³noletni zawodnicy: Adam
G³uszek, i Adrianna Stroka w zarz¹dzie klubu i Andrzej Grzymek
w komisji rewizyjnej.
E.J.-Jaka jest ró¿nica miêdzy UKS dziesi¹tka i X-10?
Stanis³aw Hoczek - My strzelamy z ³uków klasycznych i olimpijskich do tarczy, zgodnie z wymogami FITA (Œwiatowej Organizacji £uczniczej), chocia¿ nie ma przeszkód by pojawiali siê
"bloczkowcy". Klub £ucznicy X-10 powsta³ z inicjatywy Lucjana
Sochy i Adama Bisoka i g³ownie zajmuj¹ siê ³ucznictwem bloczkowym i 3 D, wiêc strzelanie w terenie do sylwetek zwierz¹t. Jednak o szczegó³y proszê ju¿ ich zapytaæ.
My strzelamy tylko do tarcz na dystansie 30-90 metrów. Dzieciaki
"bawi¹ siê " w strzelanie na dystansie 5-15 metrów. Natomiast z
³uku "bloczkowego" strzela siê zupe³nie inaczej ni¿ z tradycyjnego.
Po pierwsze jest to ³uk, który ma naci¹g "wielokr¹¿kowy". W
³uku klasycznym si³a naci¹gu stale narasta, a¿ do momentu gdy
wypuœcimy strza³ê. W ³uku bloczkowym najtrudniejszym momentem jest sam pocz¹tek naci¹gu - prze³amanie pierwszego oporu.
Podobnie jak w karabinku - w ³uku bloczkowym - strza³ê uwalnia
siê za pomoc¹ spustu zak³adanego na ciêciwê. Ró¿nica dotyczy
te¿ celowania i samego celownika. W ³uku klasycznym jest jeden
punkt celowania i samego celownika oraz tarcza jako cel. Cia³o
zawodnika wraz z ³ukiem musz¹ stanowiæ pewn¹ jednoœæ, gdy¿
od tego uk³adu zale¿y efekt czyli trafienie w cel. Z bloczka strzela
siê pozornie ³atwiej, ale te¿ wymagania s¹ bardziej restrykcyjnetrzeba strzelaæ wiêcej punktów i do mniejszych tarcz aby osi¹gn¹æ znacz¹cy sukces.
E.J.- Jakie jest zainteresowanie m³odzie¿y ³ucznictwem?
Stanis³aw Hoczek- Po skoñczeniu gimnazjum jest problem.
W liceum wiêcej nauki, podobnie na studiach- trudno pogodziæ wyczerpuj¹ce i czasoch³onne treningi z nauk¹. Choæ s¹
przypadki, gdy student medycyny czy fizyki dalej kontynuuje
pasjê ³ucznicz¹. Poza tym trening to ciê¿ka praca- a na efekty
trzeba naprawdê sporo siê napracowaæ. Nie wszystkim starcza si³ i wytrwa³oœci.
Rozmawia³
Piotr Filipkowski
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Miêdzynarodowe Zawody £ucznicze Dzieci
i M³odzików EUROBESKIDY 2011
11 czerwca, przy sprzyjaj¹cej pogodzie, w Jaworzu odby³y siê
zawody ³ucznicze. Ich podstawowym celem by³a dobra zabawa
w sportowej rywalizacji, jak i popularyzacja sportu ³uczniczego w
Polsce, promocja Gminy Jaworze i Euroregionu Œl¹ska Cieszyñskiego oraz integracja dzieci i m³odzie¿y z ró¿nych œrodowisk
kraju i Europy.

Zawody rozegrano na boisku "Czarni Jaworze" przed Urzêdem
Gminy Jaworze, przy ul. Folwarcznej. Organizatorami zawodów
byli: Œl¹ski Okrêg PZ£, Starostwo Powiatowe w Bielsku-Bia³ej,
Urz¹d Gminy Jaworze, Uczniowski Klub Sportowy "Dziesi¹tka"
Jaworze i Œl¹skie Zrzeszenie LZS.

Zawody, które zosta³y wpisane do kalendarza imprez Polskiego Zwi¹zku £uczniczego i dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki - oficjalnie otworzy³ Stanis³aw Czerwiñski. Na imprezê przyjecha³o blisko 120 ³uczników z 15 klubów: od Czech,
poprzez Ma³opolskê, Œl¹sk, Podkarpacie, województwo œwiêtokrzyskie, a¿ po Bydgoszcz. W sumie 15 klubów z Polski i Czech
wystawi³o swoich zawodników.
Nad sprawnych przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwali:
Sêdzia G³ówny:
Stanis³aw Czerwiñski
Przewodnicz¹cy Komisji Technicznej:
Zygmunt Kruczek
Przew. Komisji Klasyfikacyjnej:
Renata Stojak
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Dziewczêta starsze - rocznik 1999-2000 (strzelanie na dystansach: 25, 20, 15 i 10 m)
7
Maria Sikora £KS X-10 Jaworze 515 pkt
M³odzicy - rocznik 1997-98 (strzelanie na dystansach: 40 i 30 m)
2
Szymon Kubala
UKS Dziesi¹tka Jaworze
646 pkt
M³odziczki - rocznik 1997-98 (strzelanie na dystansach: 40 i 30 m)
8
Gabriela Mroszczyk UKS Dziesi¹tka Jaworze
559 pkt
10 Zuzanna Grzymek UKS Dziesi¹tka Jaworze
489 pkt
M³odzicy starsi - rocznik 1996 (strzelanie na dystansach: 50 i
30 m)
1
Przemys³aw G³uszek UKS Dziesi¹tka Jaworze 642 pkt.
11 Tomasz Pomper
UKS Dziesi¹tka Jaworze
447 pkt
Kierownik Strzelañ:
Stanis³aw Hoczek
Opieka medyczna:
Edward Golonka - Beskidzka Grupa GOPR
Nagrody wrêczali Stanis³aw Hoczek i przewodnicz¹cy Rady
Gminy Jaworze Andrzej Œliwka.
Pe³ne wyniki zawodów Eurobeskidy 2011 dostêpne s¹ na naszej stronie internetowej www.jaworze.pl w zak³adce Echo Jaworza, a teraz czas na wyniki naszego klubu:
Klasyfikacja dru¿ynowa
1
Lukostøelba Ostrava
3583 pkt.
2
LKS £ucznik ¯ywiec
3327 pkt.
3
UKS Sokó³ Brzoza
3260 pkt.
4
ULKS Grot Zabierzów
2781 pkt.
5
K£ Chrobry G³ucho³azy
2701 pkt.
6
KS Obuwnik Prudnik
2285 pkt.
7
UKS Dziesi¹tka Jaworze
1847 pkt.
8
£TS Zamek Suski Sucha Beskidzka
1768 pkt.
9
UKS Grot Ruda Œl¹ska
1641 pkt.
10 ULKS Sokole Oko Zawadka1615 pkt.
11 £KS X-10 Jaworze
1480 pkt.
12 UKS Kadet Oœwiêcim
1295 pkt.
13 KS P³aszowianka Kraków 631 pkt.
14 ULKS Grodziec Œl¹ski
212 pkt.
Ch³opcy starsi - rocznik 1999-2000 (strzelanie na dystansach:
25, 20, 15 i 10 m)
7
Szymon Andrzejewski
£KS X-10 Jaworze 560 pkt
11 Patryk Cieœlar
£KS X-10 Jaworze 405 pkt
15 Borys Witañski
£KS X-10 Jaworze 102 pkt

M³odziczki starsze - rocznik 1996 (strzelanie na dystansach:
50 i 30 m)
7
Martyna Kruczek
UKS Dziesi¹tka Jaworze 491 pkt.
Opracowanie P.Filipkowski
Wykorzystano informacje Stanis³awa Hoczka i portalu
www.olza.pl
• • •

Sukces Aleksandra Grzymka
Aleksander Grzymek zaj¹³ trzecie miejsce w zawodach II rundy Pucharu Polski Juniorów M³odszych w ³ucznictwie, które odby³y siê w czerwcu w Ko³obrzegu.
W pojedynku o trzecie miejsce zawodnik Uczniowskiego Klubu
Sportowego Dziesi¹tka Jaworze pokona³ Wojciecha Szyszkê (KS
Spo³em £ódŸ) - 6:2.
Wyniki:
Juniorzy m³odsi
Runda Olimpijska FITA
1. Pawe³ Marzec (UKS Talent Wroc³aw)
2. Hubert Soboñ (KS Stella Kielce)
3. Aleksander Grzymek (UKS Dziesi¹tka Jaworze)
• • •
W rozegranym w Vinicnem na S³owacji Slovakia Grand Cup
reprezentuj¹cy Polskê w kategorii kadetów Aleksander Grzymek
zaj¹³ w klasyfikacji koñcowej drugie miejsce, przegrywaj¹c w finale z koleg¹ z reprezentacji Paw³em Marcem w stosunku 4:6
Opracowanie na podstawie informacji Stanis³awa Hoczka i
portalu www.olza.pl

Adam Bisok najlepszy na Œl¹sku...
Adam Bisok wywalczy³ z³oty medal na Mistrzostwach Œl¹ska w
£ucznictwie Terenowym (3D), które odby³y siê na pocz¹tku maja
w Toszku.
Reprezentant £uczniczego Klubu Sportowego X-10 Jaworze
wygra³ rywalizacjê seniorów w kategorii ³uków tradycyjnych, a
zarazem otrzyma³ Puchar Prezydenta Gliwic dla najlepszego zawodnika imprezy.
Wyniki:
£uki tradycyjne - mê¿czyŸni
1. Adam Bisok (£KS X-10 Jaworze)
2. Karol Pisarkiewicz (Ustka)
3. Micha³ Lanuszny (SK£ Reflex Rybnik)
Na podstawie informacji portalu www.olza.pl
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Mistrzostwa Kickboxingu
W dniach 10-12 czerwca 2011 w Skar¿ysku Kamiennej odby³y
siê Mistrzostwa Polski k-1 rules seniorów i Mistrzostwa Polski
low-kick juniorów
Wyniki naszych zawodników:
seniorzy Marta Waliczek Mistrzyni Polski kat -70 kg puchar
najlepsza zawodniczka turnieju
Arkadiusz Drohomirecki br¹zowy medal kat -60 kg
Juniorzy:
Kornelia Kieloch - 60 kg brazowy medal
Marta Jabloñska - 56 kg br¹zowy medal
Bartosz Plaska - 86 kg brazowy medal
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pozostali zawodnicy Szymon Olma - 75 kg, Krystian Kasperek
- 60 kg
•••
W dniach 17-18 czerwca 2011 w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim
odby³y siê Mistrzostwa Polski w kick-boxingu w formule full-contact juniorów, light-contact seniorów oraz ogólnopolski turniej o
puchar prezydenta miasta w semi-contact.
Wyniki zawodników: Kornelia Kieloch Mistrzyni Polski w fullcontact kat - 60 kg powo³ana do kadry narodowej, kandydatka
do Mistrzostw Europy (wrzesien 2011)
Krystian Kasperek br¹zowy medal full-contact - 60 kg
Gabriela Pezda br¹zowy medal light-contact - 65 kg senior
Kornelia Kieloch z³oty medal semi-contact - 60 kg
Info: Beskid Dragon
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Krzy¿ówka nr 9

ZNACZENIE WYRAZÓW:
POZIOMO
1. M³odziutka owieczka
6. Okazanie ¿alu za przewinienia
10. Mo¿e byæ ostry, rozwarty lub prosty
11. Ma³¿eñstwo w izolacji
12. Odtwarzacz p³yt gramofonowych
13. Kuzyn cebuli
15. Potoczna nazwa liceum
17. Oœrodek hodowli koni
21. Kêdzior na g³owie
22. Lalka teatralna
25. Zbiór utworów ró¿nych autorów
26. Alkohol ry¿owy
27. Jednostka powierzchni
29. Postaæ z "Janosika" - szwagier Kwiczo³a
31. Pierwiastek lub planeta
34. Student z seminarium
37. Roœlina doniczkowa o du¿ych liœciach
39. Problem, szkopu³
40. Zaklinacz wê¿y, sztukmistrz
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41. Dyskryminacja rasowa
42. G³êboki jar, wyrzeŸbiony przez rzekê
43. Ozdobna roœlina o mieczowatych liœciach
44. Ostra k³ótnia, spór
45. G³ówna rzeka w Chinach
PIONOWO
1. Potoczna nazwa potoku Jasienica przep³ywaj¹cego przez Na³ê¿e
2. £yszczec - czêsty dodatek do bukietów
3. Niebezpieczna zabawa np. z ogniem
4. Barwne zjawisko na niebie
5. Daszek kuchenny z wyci¹giem
6. Pocz¹tek np. biegu
7. Imiê badacza polarnego Amundsena
8. Ozdoba sierœci rysia czy geparda
9. G³ówna têtnica
14. Kilof Górnika
16. Ocenianie, grupowanie
18. Si³y zbrojne kraju
19. Amerykañski ptak podobny do strusia
20. Narodowoœæ, spo³ecznoœæ
23. Góry na granicy Europy i Azji
24. Syn Dedala mitycznego lotnika
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28. Odbicie zmieniaj¹ce lot pocisku
30. Grupa ludzi maj¹ca wspólnego przodka
32. S³u¿y do przesy³ania cieczy lub gazu
33. Bzdury, niedorzecznoœci
34. Ozdoba dziewczêcego warkocza
35. Samolub
36. Stan w USA , blisko Jeziora Michigan
38. Mo¿e byæ przemys³owy, wojskowy,
sportowy, a nawet niezidentyfikowany
Autorem krzy¿ówki jest pani Aniela Mieszczak
z Jaworza. Has³o do poprzedniej krzy¿ówki
brzmia³o: Odpoczywajmy zdrowo i bezpiecznie.
Prawid³owe rozwi¹zania mo¿na nadsy³aæ mailem na adres Oœrodka Promocji Gminy od dnia
28 lipca. Email: biuro@opgj.pl. Dla pierwszych
trzech osób, które nadeœl¹ prawid³owe rozwi¹zanie krzy¿ówki drobne upominki ufundowa³
Oœrodek Promocji Gminy Jaworze, Centrum
Zdrowia i Rehabilitacji Villa Barbara (3 podwójne wejœciówki na basen) oraz redaktor naczelny Echa Jaworza.
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Reklama w Echu Jaworza
Informujemy, ¿e reklamy jak i zapytania zwi¹zane z nimi
nale¿y kierowaæ do Urzêdu Gminy Jaworze,
bezpoœrednio do inspektora Janusza Kosa
tel. 33 817 21 95 wew. 111
adres email: jkos@jaworze.pl

Agencja Us³ug Jêzykowych
Polok Krzysztof
43-384 JAWORZE ul. Zaciszna 698,
tel. 33 817 25 68, tel. kom. 602 574 561
e-mail: sworntran@interia.pl

poleca us³ugi w zakresie:
• t³umaczeñ przysiêg³ych (jêz. angielski) tekstów ogólnych i specjalistycznych (np. medycznych, prawnych itd.)
• indywidualnych lekcji jêzykowych
• konsultacji metodyczno-jêzykowych
• doradztwa merytorycznego podczas pisania
prac naukowych (licencjat, praca magisterska)

ZACHÊCAMY DO SKORZYSTANIA
Z NASZEJ BOGATEJ BAZY REHABILITACYJNEJ
• fizykoterapia • kinezyterapia • hydroterapia • masa¿e
K¥PIELE SOLANKOWE
SOLARIUM - NOWE LAMPY
ZAPRASZAMY NA BASEN w godzinach 16:00-20:00
DZIEÑ W SPA - WYJ¥TKOWY PREZENT DLA BLISKIEJ OSOBY
DO KOÑCA SIERPNIA - 10 % RABATU - NA DZIEÑ W SPA
ZAPRASZAMY DO RESTAURACJI i KAWIARNI
w godzinach 7.00-22.00
ORGANIZUJEMY:
WESELA, PIKNIKI GRILLOWE, PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE
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

Czasopismo „Echo Jaworza” – miesiêcznik lokalny Gminy Jaworze. Wydawca: Urz¹d Gminy Jaworze z siedzib¹: ul. Zdrojowa 82, 43384 Jaworze; adres redakcji: ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze, tel. 33 8172 195, 33 8172 813, 33 8172 534, Fax 33 8172 871, e-mail:
echo@jaworze.pl; internet: http://www.opgj.pl/echojaworza.html; Zespó³ redakcyjny: Piotr Filipkowski – Redaktor Naczelny, Agata Jêdrysko – Zastêpca Redaktora Naczelnego i odpowiedzialna za korektê. Druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Spó³ka z o.o., ul. Dubois 4, 43300 Bielsko-Bia³a. Redakcja nie zwraca nades³anych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania i opracowania redakcyjnego.
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2011 ROK

Mistrzostwa
Polski
w Kickboxingu
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Polska dru¿yna Old Boy

Miêdzynarodowe Zawody £ucznicze

Foto: Tomasz DuŸniak

Eurobeskidy 2011

wiêcej na stronie 21

Stanis³aw Czerwiñski Stanis³aw Hoczek
Sêdzia G³ówny Kierownik Strzelañ

