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Ceremonia³ Do¿ynkowy w wykonaniu Chóru
Ewangelickiego z Jaworza
Gospodarze
Do¿ynek 2011
Jan i Marta Mikler

Przekazanie Chleba Gospodarzowi Gminy
- Zdzis³awowi Bylokowi
Nabo¿eñstwo Ekumeniczne

W NUMERZE MIÊDZY INNYMI:
• OBCHODY 20 LECIA GMINY JAWORZE
• RELACJE Z XXV JAWORZAÑSKIEGO WRZEŒNIA
• INFORMACJE WYBORCZE
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XXV Jaworzański Wrzesień

2011 ROK

Sobota 3 września - więcej foto na stronie www.opgj.pl

Zakończenie Zawodów Strong Drwal 2011

Występ dziecięcego zespołu ze Słowacji

Autobus PCK - oddawanie krwi Klub
Krwiodawców przy OSP Jaworze

Pierwsze metry od
startu ul. Wapienicka

Komandor Rajdu Zbigniew
Putek na półmetku
w Jaworzu Nałężu

Tomasz Wróbel
i Ryszard Stanclik
autorzy najnowszej
serii widokówek
Jaworza
Straż OSP Jaworze podczas zabezpieczenia trasy rajdu rowerowego

Niedziela
4 września
(cd. fotorelacji str. 35)

Stoisko LGD Ziemia Bielska

Stoisko Koła Pszczelarzy w Jaworzu

XXV Jaworzański Wrzesień został zorganizowany w ramach projektu „Współpraca bez granic”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej EFRR POWT Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska
2007-2013 i w 10% z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński”.
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XX lecie Gminy Jaworze
Ojcowski dom to istny raj, dar Ojca niebieskiego,
Chociażbyś przeszedł cały świat, nie znajdziesz piękniejszego.
Tu się, dziecino, pierwszy raz do matki uśmiechnęła,
tuś się uczyła Boga znać, tuś modlić się zaczęła.
Tutaj na każdym kroku Cię oczy ojcowskie strzegły,
Tutaj w zabawach ciągłych Ci dni twoje młode biegły.
A gdy Ci przyjdzie wynijść stąd i odejść w świat daleki,
Ojcowski dom, dziecino, miej w pamięci swej na wieki.
Jan Kubisz

Tą pieśnią w wykonaniu Orkiestry Dętej Glorieta rozpoczęła
się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Jaworze. Zespół wcześniej
towarzyszył przybywającym na obrady gościom i radnym koncertując przed budynkiem Goruszki.
Jak już pisaliśmy w poprzednim Echu, droga do samodzielności
administracyjnej zawierała kilka ważnych dat. Można spierać się
o to , którą z nich należałoby uznać za początek odrodzonej gminy.
Jedno jest pewne Urząd Gminy Jaworze rozpoczął działalność 1
lipca 1991 roku. Obchody rocznicowe miały miejsce 2 września
w przeddzień XXV Jaworzańskiego Września. Wiązało się to
między innymi z oddaniem do użytku nowej wielofunkcyjnej sali
w budynku Goruszka, w której będą odbywać się kolejne sesje
Rady Gminy Jaworze. Ponadto do użytku oddano odnowiony teren
wokół budynku Goruszki oraz pomnik założyciela uzdrowiska –
o czym piszemy poniżej.
2 września o godzinie 13.00 rozpoczęła się nadzwyczajna
sesja Rady Gminy Jaworze, na którą oprócz radnych VI kadencji
zaproszono wszystkich radnych i wójtów poprzednich kadencji
od 1991 roku. Obrady te były zdecydowanie inne niż zazwyczaj.
Nie było głosowania nad uchwałami, dyskusji, interpelacji itd.
Przewodniczący Rady Gminy obecnej kadencji – Andrzej Śliwka
przywitał wszystkich przybyłych radnych, gości, przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, placówek oświatowych,
Policji, Banku Spółdzielczego w Jasienicy itd.oraz przedstawiciela
Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Rudolfa Galocza, Starostę
Bielskiego Andrzeja Płonkę, Przewodniczącego Rady Powiatu
Romana Migdała, Wójta Gminy Jasienica Janusza Pierzynę
i Przewodniczącego Rady Gminy w Jasienicy – Jerzego Czudka.
To oczywiście tylko część znamienitych gości, którzy zaszczycili
tę sesję swoją obecnością.
Przewodniczący Andrzej Śliwka w swoim referacie podkreślił
niezaprzeczalny fakt, jakim jest udział jaworzan – społeczników od
czasów Rady Sołeckiej, poprzez kolejne kadencje już samodzielnej Gminy Jaworze, w budowaniu dzisiejszego wizerunku gminy.
Bez tych pionierów z lat 80-tych, radnych i wójtów działających
w pierwszych latach po odzyskaniu samodzielności administracyjnej – nie byłoby możliwe podziwianie tego, co ostatnimi laty
zmieniło się w Jaworzu. Jak zaznaczył przewodniczący – radni
pierwszych kadencji mieli do dyspozycji właściwie tylko środki własne gminy i niewielkie dotacje zewnętrzne. Od momentu wejścia
Polski do Unii Europejskiej ilość funduszy na kolejne inwestycje
zwiększyła się. Jednak bynajmniej pozyskiwanie środków unijnych
do łatwych nie należy, a ich właściwe wydatkowanie to kolejne
wyzwanie dla urzędników. Jednak, jak podkreślił Andrzej Śliwkadzięki profesjonalizmowi kadry urzędniczej, korzystanie z unijnych
pieniędzy stało się nie tylko możliwe, ale i bezpieczne.
Taka okolicznościowa sesja, to także czas podziękowań i refleksji. Tak więc minutą ciszy uczczono pamięć tych radnych i działaczy, których już nie ma wśród nas, ale nadal pozostają w naszej

pamięci. Tym refleksjom posłużyły także wiersze jaworzańskiej
poetki Krystyny Gutan, które przytoczył Andrzej Śliwka.
Miłym akcentem tej uroczystej sesji, który pozostanie pamiątką
niezwykłych obrad było wręczenie radnym wszystkich kadencji
pamiątkowych medali i płyt CD z materiałem dotyczącym Digitalizacji Dokumentów Rodziny Saint Genois d’Anneacourt. Na rewersie medalu jest herb Jaworza i daty 1991-2011 przypominające
o dwudziestoleciu gminy, zaś z drugiej strony jest zarys granic
administracyjnych Jaworza, natomiast wewnątrz są pierwsze słowa
hymnu Śląska Cieszyńskiego autorstwa Jana Kubisza „Ojcowski
dom”. Utwór ten, obok „Szumi Jawor” czy „Płyniesz Olzo”, należy
do kanonu pieśni patriotycznych Śląska Cieszyńskiego.
Po zakończonej sesji radni i goście przeszli na miejsce, gdzie
stanął nowy pomnik u zbiegu Alei Kościelnej i ul. Zdrojowej (naprzeciw budynku Goruszka), gdzie Mariusz Makowski Kustosz
Muzeum Śląska Cieszyńskiego wraz z przewodniczącym Rady
Gminy Jaworze Andrzejem Śliwką, odsłonili wykonaną z brązu
ławeczkę wraz z siedzącą nań postacią hrabiego Maurycego Saint
Genois d’Anneacourt – założyciela dawnego uzdrowiska Jaworze.
Przy tej okazji Mariusz Makowski zaprezentował licznie zgromadzonym radnym i gościom sylwetkę hrabiego. Kustosz podkreślił
w tym miejscu zaangażowanie Jadwigi Roik w dzieło pozyskania
dokumentów, jak i wiadomości o naszych przodkach, w tym o dawnych właścicielach Jaworza, którzy mają ogromny wkład w rozwój
tej miejscowości. To właśnie Jadwiga Roik nieustannie podkreślała
zasługi hrabiego Maurycego w dziele budowy i rozwoju uzdrowiska w II połowie XIX wieku. Także Mariusz Makowski potwierdził,
że bez tej dawnej świetności Jaworza, zapewne nigdy gminy nie
odwiedziłyby znamienite postacie: Maria Dąbrowska, Wincenty
Pol, Julian Tuwim, Jan Parandowski, Melchior Wańkowicz czy
Stefan Kisielewski. Jak zaznaczył cieszyński historyk – upartość,
zaangażowanie Jadwigi Roik pozwoliły na dotarcie do dokumentów dawnych właścicieli Jaworza i odkrycie zapomnianych kart
historii. Między innymi dzięki tym działaniom można było na bazie
dawnych fotografii, rysunków, dokumentów odtworzyć postać hrabiego Maurycego. Odtąd będzie miał on w pełni zasłużone miejsce
w centrum Jaworza czyli w miejscu, gdzie przechadzał się ponad 100
lat temu, w pobliżu budynków, które na potrzeby kuracjuszy zostały
wówczas wybudowane, w pobliżu Pałacu będącego jego domem…
Mariusz Makowski podkreślił też fakt, że to społeczeństwo Jaworza ostatecznie zdecydowało kto powinien zasiąść na tej ławeczce.
Mogła to być Maria Dąbrowska lub Julian Tuwim, tymczasem
znalazła się tu osoba z niepolskim nazwiskiem, wywodząca się
z Niderlandów, która stała się pełnoprawnym jaworzaninem, jakimi
dziś jest wielu z nas. W wyniku zbiegu okoliczności hrabia Maurycy
przybył do Jaworza spod wiedeńskiego Baden, także jaworzański
pałac wzorowany jest na austriackiej budowli. Hrabia Maurycy
chciał, by Jaworze stało się uzdrowiskiem, a jego mieszkańcy
nie musieli żyć tylko z pracy na roli, lecz mogli korzystać z szans,
jakie dawało Jaworzu posiadanie statusu uzdrowiska. Dzięki niemu
podbłatniańska miejscowość stała się miejscem znanym nie tylko
w dawnej Monarchii Austro-Węgierskiej, w Galicji i Królestwie Polskim, ale jego sława – później pomimo utraty statusu uzdrowiska –
przetrwała do czasów II Rzeczpospolitej. Niestety wybuch II Wojny
Światowej pokrzyżował plany odbudowy, a czasy PRL bynajmniej
nie sprzyjały takim planom. Jednak pamięć przetrwała. I dzięki takim
społecznikom, jak Jadwiga Roik, Jan Krzyszpień, członkom Rady
Sołeckiej z lat 80-tych XX wieku, założycielom i działaczom TMZJ
i wielu innym osobom – ta pamięć nie zginęła!
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HRABIA MAURYCY W TRZECH POSTACIACH

Hrabia Maurycy – twórca
XIX-wiecznego uzdrowiska
w Jaworzu

Andrzej Śliwka w roli hrabiego
Maurycego podczas przedstawienia
teatralnego „Kurort.
Sekrety dawnego Jaworza”

Maurycy Saint Genois (1816-1886) był synem Filipa Ludwika (1790-1857), jego dziedzicem i kolejnym właścicielem Jaworza. Po ukończeniu gimnazjum
w Cieszynie studiował na wydziale prawa Uniwersytetu
Wiedeńskiego, po czym pracował jako sekretarz w dolnoaustriackim prezydium krajowym. Był dwukrotnie żonaty: w 1842 r. z Luizą hrabianką von Wallis (1821-1843)
i w 1846 r. z Gabrielą hrabianką Stolberg von Stolberg (18271904). Do jednych z bardziej interesujących dokumentów
dotyczących Maurycego należy zespół szkolnych świadectw
z gimnazjów w Freybergu i Cieszynie z lat 1827-1832, oraz
świadectwa z studiów prawniczych w Wiedniu z lat 18331838. Z kolei jego karierę urzędniczą poświadcza wymiana
korespondencji z dolnoaustriackim prezydium krajowym
w Wiedniu. W zbiorze znajdują się także dokumenty związane z jego małżeństwami, w tym umowa ślubna Maurycego
z Gabrielą von Stolberg. Obszerny życiorys Maurycego
wydrukował po jego śmierci stołeczny „Fremden-Blatt”
z 1886 r. Inf. Mariusz Makowski

Montaż pomnika hrabiego w przeddzień uroczystości
20-lecia Gminy Jaworze

Część oficjalną zakończył festyn w amfiteatrze. Pogoda dopisała,
a atmosferę rozgrzał zespół De Nuevo. Grupa powstała w 2007
roku i nieomal od razu zyskała wielbicieli. Muzycy tworzą repertuar,
który sami przyrównują do butelki najlepszego hiszpańskiego wina,
pełnego harmonii, zawierającego bukiet andaluzyjskich brzmień,
z wyczuwalną nutą rockowych klimatów, przeplatanych rytmami
latino i flamenco. Występ młodych artystów spotkał się z gorącym
przyjęciem jaworzańskiej publiczności, a trzeba przyznać, że ta
nie zawiodła- amfiteatr był pełen widzów.
I kolejny punkt programu, jakim był występ Kabaretu Rak, wielu
miłośników dobrego śląskiego humoru musiało już oglądać na
stojąco. Śląski kabaret tworzą Krzysztof Hanke, Krzysztof Respondek i Grzegorz Poloczek. Artyści już wielokrotnie występowali
w Jaworzu, jak i gościli w naszej gminie, chociażby dzięki cyklicznej
już imprezie Beskid Cup, organizowanej przez Hotel Jawor Spa
w Jaworzu. Po solidnej dawce śląskiego humoru dla wytrwałych
przyszedł czas na zabawę taneczną. W tym miejscy należy też
dodać, że w rolę konferansjera wcielił się Zbigniew Putek – Wiceprzewodniczący Rady Gminy.
Piotr Filipkowski
Foto w tekście – udostępnione przez UG Jaworze

SŁOWO WÓJTA ZDZISŁAWA BYLOKA
Jest jeszcze wiele do zrobienia…
Dwudziestolecie gminy to czas skłaniający
do refleksji, podsumowań, ale i planów na
przyszłość. Właśnie o plany na przyszłość i
osobistą wizję Jaworza za kolejne 10-20 lat poprosiliśmy wójta Zdzisława Byloka. Bynajmniej
nie chodzi tu o konkretne programy, na które już
są pieniądze. Być może z realizacją wielu ambitnych zadań przyjdzie się zmierzyć kolejnym
włodarzom gminy za kilka czy kilkanaście lat.

Jestem już trzecią kadencję wójtem Jaworza.
Wiele planów z pozoru łatwych do zrealizowania, z przyczyn obiektywnych nadal znajduje się
w „poczekalni”. Inne, które wydawały się mało
realne- udało się zmienić w rzeczywistość. Jestem człowiekiem, który twardo stąpa po ziemi
i nie mam nazbyt futurystycznych marzeń lecz
takie, które związane są z realnymi potrzebami
gminy, jej mieszkańców oraz turystów.
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Marzy mi się, aby w Jaworzu powstał Dom Kultury na miarę
naszych potrzeb. Instytucja taka jest niezwykle potrzebna. Kolejna
sprawa to wybudowanie przy gimnazjum Muzeum Fauny i Flory
Morskiej będącego wizytówką Jaworza i szkoły, a zarazem miejscem otwartym, niezależnie od pracy placówki. W tym obiekcie
powinna mieścić się sala dydaktyczna dla odwiedzających to miejsce zorganizowanych grup młodzieży szkolnej, jednak muzeum to
powinno być także dostępne dla indywidualnych gości.
Kolejną ideą, która także
związana jest z gimnazjum,
a dalej czeka na realizację,
jest budowa hali sportowej. Na to także potrzebne
są spore środki finansowe.
W wielu tych przypadkach
nawet jeśli byłoby możliwe pozyskanie pieniędzy
unijnych, to i tak potrzebny
jest wkład własny gminy np.
w wysokości 20%. Realizujemy wiele inwestycji i nie
możemy zaciągać coraz to
nowych kredytów, mając
jeszcze do spłacenia inne
zobowiązania.
Oddaliśmy częściowo do
użytku przebudowane centrum Jaworza, ale chciałoby
się, by dawne obiekty uzdrowiskowe na powrót zaczęły pełnić
swoją rolę. Chodzi tu o budynek nr 30 ( z tyłu za ławeczką hrabiego). W chwili obecnej znajdują się w nim mieszkania socjalne, aby
przejąć tę nieruchomość, zmodernizować wewnątrz i przeznaczyć
np. na Dom Kultury, wszystkim zamieszkującym go osobom gmina
musiałaby wybudować nowe mieszkania socjalne. Na to nie ma
żadnych pieniędzy zewnętrznych, więc cała inwestycja musiałaby
być zrealizowana ze środków własnych. Na dziś to zadanie wydaje
się być mało realne, ale jak będzie w przyszłości, za kilka lat?...
To samo dotyczy budynku nr 11 przy ul. Zdrojowej, gdzie mieści
się Galeria na Zdrojowej.
Kolejną sprawą, która mnie, jako mieszkańcowi Nałęża szczególnie leży na sercu jest remont i modernizacja budynku dawnej
szkoły podstawowej. Kilka razy próbowaliśmy w ramach programów transgranicznych pozyskać na ten cel pieniądze. Wiele razy
wydawały się być w zasięgu ręki, a jednak… Na dzień dzisiejszy
i ten budynek czeka na lepsze dni. Wiem, że tutaj czas nie działa
na jego korzyść, ale znów problemem są fundusze, a konkretnie
ich brak.
Podobny problem dotyczy zabudowań Dolnego Dworu. Nie jest
to wprawdzie nasza własność lecz prywatna, jednak i tutaj nowy
właściciel musi wpierw wybudować mieszkania dla dotychczasowych lokatorów Dolnego Dworu, by móc zmodernizować i odnowić
zabudowania. Marzy mi się , aby ten teren w centrum Jaworza –
w pobliżu Zespołu Pałacowego też stał się wizytówką gminy.
Ponadto mam nadzieję, że w kolejnych latach Jaworze, jako
uzdrowisko nadal będzie rozkwitać i pięknieć, ciesząc oczy
mieszkańców gminy i odwiedzających ją turystów. Wiem, że dziś
wbrew oczekiwaniom nie da się wybudować wyciągu na Błatnią.
Pamiętam, jak mieliśmy już na ten cel zagwarantowane pieniądze, ale brak zgody Nadleśnictwa ostatecznie pogrzebał te plany.
Oczywiście z jednej strony to dobrze, że leśnicy chronią lasy,
z resztą nam też to nie wyszło na złe, gdyż fundusze, jakie miały
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być przeznaczone na wyciąg, udało się spożytkować w Parku
Zdrojowym.
No i na koniec marzy mi się, aby po zakończeniu budowy kanalizacji wystąpić do audytu uzdrowiskowego o nadanie Jaworzu
na powrót statusu uzdrowiska. Z tym też wiążą się stale aktualne
dążenia do przejęcia odwiertu solankowego, pozyskania inwestora
i wybudowania w Jaworzu centrum balneologicznego. Wiadomo,
że powstanie takich obiektów generowałoby utworzenie w Jaworzu kolejnych prywatnych
obiektów gastronomicznych, odnowy biologicznej,
fitness itd. , a to daje miejsca
pracy, co z kolei wiąże się
z dynamicznym rozwojem
miejscowości
To są moje osobiste marzenia, ale myślę, że są one
wspólne, że mieszkańcy
Jaworza wzdychają w podobnych tematach. Na dziś
wiele z tych idei wydaje się
być całkiem realnych, jednak rzeczywistość zmienia
się. Wystarczy, że nasz
kraj dotknie głębszy kryzys
finansowy i marzenia będą
stawały się coraz mniej realne. Na koniec chciałbym
w związku z sugestiami wielu mieszkańców wyjaśnić wątpliwości
związane z przywróceniem w Jaworzu komunikacji miejskiej. Tak,
jak 20 lat temu wójt Paweł Mularz musiał podjąć decyzję o rozstaniu
się z MZK ze względów finansowych, tak na dziś sytuacja w tej
materii nic się nie zmieniła. Nas nie stać nawet na wydłużenie przez
MZK jednej linii miejskiej do Jaworza Centrum, dlatego zostajemy
przy komunikacji PKS, która jest rzetelną firmą przewozową. Nowe
małe autobusy, które ma bielski przewoźnik zupełnie wystarczają.
Co będzie za 20 lat?
Trudno teraz powiedzieć. Jeśli chodzi o problemy komunikacyjne
i tzw. korki, jakie nieraz sięgają od granic Jaworza z Bielskiem, aż
do centrum to pewnym wyjściem byłoby przywrócenie komunikacji
kolejowej, jako np. szynobusu.
Czas pokaże, co i kiedy uda się zrealizować nam lub kolejnym
radnym i wójtom.
Zdzisław Bylok
Wójt Gminy Jaworze

Ogłoszenie

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu
informuje , iż w dniach
03.10.2011 - 31.10.2011 r.

będzie nieczynna
Z uwagi na planowaną w tym czasie przeprowadzkę
do nowego lokalu, okres zamknięcia Biblioteki
może ulec niewielkim przesunięciom.
Przepraszamy za utrudnienia
i liczymy na wyrozumiałość.
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Andrzej Śliwka – przewodniczący Rady Gminy – kilka słów o minionych 20 latach
Tak się składa, że było mi dane pracować w samorządzie jeszcze przed odzyskaniem samodzielności, byłem
radnym z ówczesnego sołectwa Jaworze w Gminie Jasienica. Pamiętam entuzjazm i nadzieje zarówno wśród nas
radnych, ale szczególnie wśród społeczników takich, jak
Bogusław Krzemiński czy Jan Krzyszpień. To właśnie Ci
członkowie Rady Sołeckiej, których tu wymieniłem, ale
i cała lista tych, których trudno jednym tchem wymienić,
inspirowali nas i mieszkańców do działań na rzecz swojej
małej ojczyzny i jej samodzielności. To także działacze Towarzystwa Miłośników Ziemi Jaworzańskiej (obecnie TMJ)
czy Stowarzyszenia Obywatelskiego aktywnie wspierali
te dążenia. Nie można w tym miejscu zapomnieć także
o wielkiej życzliwości ówczesnego naczelnika Gminy
Jasienica i posła na Sejm PRL - Romana Grenia. Przy
takich okazjach zawsze mam obawy, że starając się wymienić wszystkie osoby, kogoś i tak pominę, co może być
różnie odebrane. Zapewniam, że to nie ma nic wspólnego
z jakąś ewentualną złośliwością lecz ulotnością ludzkiej
pamięci.
Nie chciałbym wdawać się w ocenę działalności radnych i wójtów poszczególnych kadencji i „bawić się”
w wyliczanie sukcesów czy porażek. Generalnie patrząc
z perspektywy minionych dwudziestu lat uważam, że
w 1991 roku podjęto właściwą decyzję. Od samego początku istnienia samodzielnej gminy, wszyscy samorządowcy
niezależnie od różnic politycznych czy własnych koncepcji
rozwoju Jaworza i tak wspólnie dążyli do jednego postawionego celu z czasów Rady Sołeckiej – odbudowy naszej
gminy, jako miejscowości turystycznej, wypoczynkowej
z wykorzystaniem naturalnych walorów uzdrowiskowych.
Na miarę możliwości finansowych i skromnego budżetu, jakim dysponowała gmina realizowano to, co
było możliwe. Początek lat 90-tych dla dopiero co odrodzonej gminy nie był łatwy, pamiętajmy że był to czas
reform prof. Balcerowicza, okres transformacji ustrojowej.
W tym wszystkim musieliśmy się odnaleźć, jako jednostka
samorządu terytorialnego i jako poszczególni obywatele.
To co powiedziałem podczas uroczystej sesji, podkreślę
jeszcze raz, że zmiany nastały wraz z wejściem Polski do
Unii Europejskiej. Wpierw ostrożnie, z rezerwą, jednak
z czasem coraz śmielej zaczęliśmy sięgać po środki unijne.
Dzięki profesjonalizmowi urzędników gminnych, Jaworze
coraz częściej korzystając z unijnych dotacji, mogło realizować kolejne transgraniczne projekty polsko- czesko
– słowackie. Wiele z nich dotyczyło wspólnych imprez kulturalnych, a więc Jaworzańskiej Majówki czy Jaworzańskiego
Września, ale to także wspólne projekty sportowe- budowa
boisk czy turystyczne – „Szklanym Szlakiem Jaworza”.
Największą inwestycją jest budowa kanalizacji wodnościekowej. Dopiero zakończenie tej inwestycji pozwoli nam
na wystąpienie o audyt uzdrowiskowy.
Jaworze zmieniło swój wygląd w stosunku do tego, co
było przed dwudziestu laty. Oprócz naszych gminnych
inwestycji, wiele innych prowadziły np. kościoły. Widzimy
jak zmieniło się otoczenie wokół kościoła katolickiego,
ewangelickiego, a także kościół adwentystów został całkowicie przebudowany. Kończąc swoją refleksję, chciałbym
zwrócić uwagę na ewenement – chyba w skali kraju –
a mam na myśli działalność Społecznej Rady Ochrony
i Odnowy Zabytków. Nie wiem czy w całym kraju jest
jeszcze wieś, w której społecznicy zawiązaliby taką radę
i potrafili tak dużo zdziałać. W tym wypadku ekumenizm
w ratowaniu zabytków jest chyba wzorcowy. Życzę sobie
i mieszkańcom, abyśmy pomimo czasami dzielących nas
różnic potrafili i chcieli pracować na rzecz naszej gminy.

Od lewej: Mariusz Makowski, z prawej Andrzej Śliwka

MEMENTO

Siedlisko moje, jesteś dla mnie, jak pięknej róży kwiat,
ale w twojej historii, tak jak i w róży, kolców nie brak.
Kiedy podróżowałam i inne kraje podziwiałam,
to zawsze, gdy do ciebie wracałam, czułam,
że tylko tu mogę żyć, bo tylko tu jest mego życia nić,
chociaż... nie zawsze wśród swoich dobrze jest żyć.
Bo wystarczy tylko jeden nie-człowiek,
aby zmienił się całkowicie twego życia bieg.
Czasami jednak mniej ważni są ludzie od tego, co nas okala,
czym sycisz oczy co dnia, patrząc wokoło, i z bliska, i z dala.
Słuchasz, co ci szepcą te Śląskie Beskidy,
te wzgórza, potoki, doliny i wiatr,
te lasy szumiące, przodkowie drzemiący,
z których każdy ci bliski jak brat.
Tam, gdzie miejsca spoczynku są nasze, wszyscy są sobie równi...
tam nie ma podziału na my i wy, bo wszystko kończy się w trumnie.
Jest wśród tych śpiących wielu, którym się więcej lub mniej zawdzięcza,
niech więc żaden z żyjących nie myśli, że nigdy nie było nad niego
człowieka jemu równego.
Pamięć o tych, co odeszli, nie może być w kąt wciśnięta bo obowiązkiem żyjących jest ich życie i zasługi zawsze pamiętać...
i nie zapominać, że życie bardzo szybko ucieka,
trzeba więc zawsze szukać wspólnego języka gdyż prawdziwe są słowa Jana Twardowskiego - poety księdza,
które jak otwarta życia księga za człowiekiem wciąż chodzą:
Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”.
Szkoda więc trwonić życie na kłótnie, nienawiść i złość,
bo wiadomo, że nigdy jeszcze niczego dobrego nie zrobiła
wiecznej niezgody kość.
A coraz jej więcej w dzisiejszym jest świecie
i coraz mniej miejsca na dobroć, honor i szczerość,
bo wkrada się złowrogo zazdrość, fałsz i dwulicowość –
i z Bożym słowem na ustach obłudę nam niesie.
Refleksje na temat obserwacji
współżycia międzyludzkiego – NN
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Z PRAC RADY GMINY I WÓJTA
INFORMACJE URZĘDU GMINY JAWORZE
Flesz wiadomości gminnych
• Kurtuazyjnie na Podbeskidziu
Choć krótkie to wymowne, dla samorządowców z Podbeskidzia
istotne. Nie często przychodzi spotkać się lokalnym politykom
z głową państwa. Bronisław Komorowski Prezydent RP 7 sierpnia gościł w Bielsku-Białej, a ściślej rzecz ujmując w sali koncertowej Szkoły Muzycznej. Oczywiście pośród samorządowców nie
mogło zabraknąć delegacji z Jaworza: Zdzisława Byloka Wójta
Gminy Jaworze, Radosława G. Ostałkiewicza Zastępcy Wójta
Gminy Jaworze, Zbigniewa Putka Wiceprzewodniczącego
Rady Gminy i Anny Skotnickiej-Nędzka Sekretarz Gminy.
Spotkanie poświęcone było sprawom regionu, jak i związków
Bronisława Komorowskiego z tym uroczym zakątkiem Polski.
Były wystąpienia poszczególnych starostów m.in. cieszyńskiego,
pszczyńskiego. Choć najistotniejsze dla Podbeskidzia kwestie
poruszył Jacek Krywult Prezydent Bielska-Białej. Zatem mowa
była o ustawie wzmacniającej współpracę z samorządem, jak
i jego szeroko pojęty rozwój. Zdecydowanie jednak spotkanie to
należy zaliczyć do kurtuazyjnych, mających na celu bliższe poznanie się samorządowców z naszego regionu z Prezydentem RP
Bronisławem Komorowskim- powiedział Radosław G. Ostałkiewicz.
• Roboczo w Jaworzu
W sierpniu wizytował Jaworze Bernard Błaszczyk Podsekretarz w Ministerstwie Środowiska. I tę wizytę zdecydowanie
można określić roboczą. Minister gościł nie tylko w naszej gminie,
ale także ościennej Jasienicy. Wszystko dlatego, że obie gminy
realizują budowę kanalizacji, w ramach programu operacyjnego
„Infrastruktura i środowisko”.W tego typu projekty nieomal wpisane są wizyty robocze urzędników, sprawdzających postęp prac.
Była to znakomita okazja, by uczulić ministra na pewne sprawy,
które umykają, choćby związane z wdrażaniem projektów, czy
jakże ważną dla nas sprawą zamówień publicznych – twierdzi

Ostałkiewicz- rozmawialiśmy także o tak istotnych kwestiach, jak
realizacja przyłączy kanalizacyjnych.
• Do odważnych świat należy
Większość z nas kojarzy znane powiedzenie, jednak niewiele
osób wdraża ów przepis w życie. Tym samy nie korzysta z dobrodziejstw, które daje nam otaczający świat. Jan Bathelt, radny
i rolnik z Jaworza postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Wiedział, że chce zdobyć i zainwestować środki unijne w rozwój
gospodarstwa. Najpierw postanowił zyskać niezbędną wiedzę,
więc zaczął korzystać ze szkoleń. Wiadomo, że aby opracować
plan, trzeba dokładnie ustalić cel działania. Później Jan Bathelt
zlecił napisanie wniosku profesjonalistom z Ośrodka Doradztwa
Rolniczego, który został złożony w maju ubiegłego roku. LGD
Ziemia Bielska przekazała dokument do Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie. Końcem czerwca rolnik
uzupełnił wniosek, a 29 lipca podpisał umowę. Tym samy Jan
Bathelt otrzymał dofinansowanie na zakup maszyn rolniczych,
służących do świadczenia usług mniejszym gospodarstwom. Nabył
agregat uprawowo-siewny, rozsiewacz nawozów oraz opryskiwacz.
Koszty kwalifikowane inwestycji to 203,000,00 zł netto + Vat,
w sumie 247, 660, 00 zł, dofinansowanie to 50%, w przypadku
jaworzańskiego rolnika nie więcej niż 100,000 zł. Dotacja pochodziła z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z działania
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Ludzie boją
się składać wnioski, ja także miałem obawy, ale po szkoleniu
zorganizowanym przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Bielska
zdecydowałem się i jestem zadowolony. Zapotrzebowanie na tego
typu usługi jest ogromne- konkluduje Jan Bathelt.
Rolnik gospodaruje na 60 ha wraz z dzierżawami. Hoduje bydło
i uprawia zboża oraz rzepak , posiada 40 ha gruntów rolnych i 20
ha użytków zielonych.
Przygotowała Agata Jędrysko

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego
GI 0719-35/10

Zaproszenie

Wójt Gminy Jaworze serdecznie zaprasza Państwa,

a w szczególności Państwa dzieci, do udziału w projekcie
realizowanym przez gminę Jaworze „Efektywna edukacja
przedszkolna w Jaworzu” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowanych od 1 września 2010 r. do 31
sierpnia 2012 r. na terenie Przedszkola Nr 1 oraz Przedszkola
Nr 2 w Jaworzu. W tym roku szkolnym zajęcia rozpoczynają się
12 września.

Jaworze, dnia 02 września 2011 r.

W projekcie ujęto szereg ciekawych i kształcących zajęć oraz
wiele spotkań z ciekawymi ludźmi. Jednakże podstawą jest poznawanie świata przez zabawę oraz integracja z rówieśnikami.
Mają Państwo możliwość wyboru zajęć z jakich chcą aby Państwa
dzieci korzystały:
W ramach dodatkowego naboru (dzieci niekorzystające
dotychczas z przedszkola):
 j. angielski,
 rytmika,
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 aktywna zima,
 aktywne lato,
 warsztaty edukacyjne,
 wycieczki,
 aktywne soboty.

 zajęcia ogólno-dydaktyczne,
 warsztaty edukacyjne,
 wycieczki,
 aktywna zima,
 aktywne lato.
Przedszkolaki (dzieci uczęszczające do przedszkola):

 j. angielski,
 rytmika,
 zajęcia plastyczno-techniczne,
 zajęcia profilaktyczno-wychowawcze „Spójrz inaczej”,
 taniec,
 zajęcia teatralne,
 gimnastyka korekcyjna,
 zajcia logopedyczne,
 basen,

Zgłoszeniem udziału w projekcie zajmują się Pani Jolanta Bajorek Dyrektor Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 1
w Jaworzu tel. (33) 8 172 156 oraz Pani Czesława Cybułka Dyrektor Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Jaworzu
tel. (33) 8 172 168 .W załączeniu przesyłam deklarację udziału
w projekcie, której weryfikacją oraz przyjęciem zajmować się będą
wyżej wymienione Panie Dyrektorki Przedszkoli.
Zdzisław Bylok
Wójt Gminy Jaworze

List Otwarty
do Wszystkich Mieszkańców Jaworza
z okazji 20-lecia powołania do życia Gminy JAWORZE
Mała Ojczyzna,
to dla Nas Wszystkich- właśnie Nasze piękne Jaworze.
Pamiętamy jak ważny dla Polaków był rok 1989 i wszystko to, co przyniósł nam Polakom
w kraju i na obczyźnie - wolność i możliwość decydowania o naszej i naszych dzieci
przyszłości!
Rodzina to najmniejsza i najważniejsza komórka społeczna, ale zaraz po niej znajduje
się społeczność lokalna czyli My - Mieszkańcy Jaworza.
Zdrowy Naród to zdrowa i dobrze zorganizowana społeczność lokalna bliska sobie,
wspierająca się ale i kontrolująca w zakresie nowocześnie funkcjonującego organizmu
społecznego.
Patriotyzm Polaków nie spotykany nigdzie na świecie , wykorzystajmy dla tworzenia
odpowiedzialnego przyjaznego i dalekiego od zawiści - miejsca na Ziemi ,miejsca wyjątkowego.
Wyjątkowości Jaworza nie trzeba nikomu tłumaczyć, ale o zachowanie jego wyjątkowości należy dbać a nawet walczyć wspólnie!.
Nasza Gmina tymi 20- latami osiągnęła nie tylko pełnoletniość ale i osiągnęła wiele
sukcesów, dokonując zmian godnych swojej historii i godnych najlepiej zorganizowanych społeczności lokalnych Unii Europejskiej.
Zachowajmy tożsamość Jaworzan - ludzi dumnych, pracowitych, otwartych ale przede
wszystkim ludzi po prostu dobrych.
Życzę Wszystkim spotkania tak wielu przyjaciół i dobrych sąsiadów w Jaworzu na
dobre i te złe chwile - jak ja tego doświadczyłem.
Dr Adam Kwieciński
prezes Towarzystwo Miłośników Jaworza
w Jaworzu
wraz z Zarządem
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XXV Jaworzański Wrzesień
PIERWSZY DZIEŃ W ZARYSIE – JAWORZAŃSKIE ŚWIĘTOWANIE
Aura jak marzenie, urozmaicony program i znakomita zabawa,
to przepis na udaną imprezę plenerową. Do takich zdecydowanie
można zaliczyć XXV już Jaworzański Wrzesień. Tradycyjnie sobotnie przedpołudnie dwudniowej imprezy, nazwać można sportowym.
Każdy mógł sprawdzić swoje umiejętności zarówno zawodnika, jak
i kibica. Podczas turniejów: łuczniczego, piłki siatkowej i nożnej
nade wszystko liczyła się dobra zabawa, oczywiście umiejętności

mile widziane. Rodzinny Rajd Rowerowy to nie tylko pokonanie
trasy i własnych słabości, ale znakomite pole porozumienia się
i działania w grupie. Popołudniowe Międzynarodowe Zawody
„Strong Drwal”, to impreza głównie dla silnych panów i uzbrojonej
w stalowe nerwy publiczności. Coś dla pań – ale nie tylko – powiedzmy dla smakoszy czyli Festiwal Kulinarny Jaworze 2011,
a w programie: konkurs kulinarny dań z jednego gara, wspólne
gotowanie z międzynarodowym jury konkursu i pokaz kuchni molekularnej. Obie imprezy zakończyły się około godziny 20-stej, zaś
ich uczestnicy i widzowie mogli uczestniczyć we wspólnej zabawie
przy dźwiękach Orchestra Party.
Jak co roku na terenie amfiteatru można było odwiedzać stoiska
stowarzyszeń i organizacji.
Towarzystwo Miłośników Jaworza rozdawało nowe, ciekawe
widokówki gminy, opracowane i graficznie przygotowane przez
Tomasza Wróbla i Ryszarda Stanclika. Kram MOW cieszył się
sporym zainteresowaniem, jak i stoisko słowackiej Gminy Strećno,
można było oglądać i kupić wyroby rękodzieła ludowego. Swoje
stanowisko miał KRUS, gdzie przeprowadzono między innymi
mini konkurs BHP.
Na koniec znakomita informacja dla mieszkańców Jaworza
i turystów, bowiem właśnie w sobotę oddano do użytku stylowe
parkowe ławki, na ścieżkach spacerowych, na tzw. oborze.

Rodzinnie na dwóch kółkach
I śmiało rzec można, że to już tradycja Jaworzańskiego Września. Rodzinne jeżdżenie na rowerach wpisało się w kalendarz
imprezy tak mocno, że do gminy co roku zjeżdżają zawodnicy
z ościennych miejscowości. W tym roku najstarszym zawodnikiem
był Kazimierz Tarnawa (79 lat), a najmłodszym Eryk Kulas (3 lata).
Trasa liczyła 26 kilometrów i wiodła przez Jaworze Średnie,
Kalwarię, Jaworze Górne do Nałeża, gdzie był półmetek. Zawodnicy startowali i finiszowali na terenie amfiteatru, gdzie około 1400,
po trudach trasy czekał na nich poczęstunek i równie ulubiona
część programu czyli losowanie nagród. Pogoda dopisała, choć
niekoniecznie sobotni upał sprzyjał na stromych podjazdach. Tak
więc 80-ciu rowerzystów momentami pot oblewał, ale czego nie
robi się dla zabawy i relaksu. Na ulicy Cisowej amatorów dwóch
kółek witał wójt Zdzisław Bylok z małżonką, co z pewnością dodało
imprezie rangi, a zawodnikom animuszu. Komandorem był – jak co
roku – Zbigniew
Putek Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Jaworze, natomiast rajd zorganizowano ze
środków unijnych, w ramach
programu „Współpraca bez
granic”.
OPG dziękuje w tym miejscu
OSP Jaworze za pomoc w zabezpieczeniu trasy rajdu oraz
załodze karetki pogotowia.
Przygotowali
Agata Jędrysko
Piotr Filpkowski

Podziękowania dla Rolników
i Gospodarzy Dożynek
Pragnę serdecznie podziękować w imieniu swoim
i Rady Gminy Jaworze
Gospodarzom tegorocznych Dożynek
Janowi i Marcie Mikler
Rolnikom oraz wszystkim organizatorom
i uczestnikom Korowodu Dożynkowego,
a zarazem całego XV Jaworzańskiego Września.
Wójt Gminy i Rada Gminy Jaworze
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Zawodowo i amatorsko
Turniej łuczniczy, który odbywał się w sobotnie przedpołudnie,
na kompleksie sportowym przy ulicy Koralowej, łączył amatorów
i profesjonalistów. Każdy dziś może postrzelać z łuku, spróbować
swoich sił . To zabawa, dzięki której być może ktoś rozpozna własny
ukryty talent – mówił Stanisław Hoczek. Przygotowano zatem dwa
tory łucznicze jeden dla zawodników z UKS Dziesiątka, drugi dla
amatorów – tu nagrodą była tabliczka
czekolady.
Jeśli ktoś nie miał ochoty bawić
się w Robin Hooda mógł kibicować
siatkarzom. Podczas Turnieju piłki siatkowej można było oglądać
i dopingować drużyny: MOW JAWORZE, STS Skoczów oraz Grom Jasienica. To przede wszystkim rekreacja
i zdrowa rywalizacja- twierdził sędzia
Aleksander Machnik. Oczywiście były
nagrody dla Najlepszego zawodnika,
którym został Krzysztof Czubiński
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z MOW Jaworze i jakże cenna w sporcie nagroda Fair Play, która
otrzymał Bronisław Staszczyszyn z STS Skoczów.
Natomiast na boisku przy ulicy Folwarcznej swoje talenty prezentowali oldboje, podczas Turnieju piłki nożnej. Oprócz rodzimych
zawodników w imprezie udział wzięli piłkarze z: Andrychowa,
Rybnika i Skoczowa. Czas teraz na wyniki:
I miejsce Oldboje Jaworze, II Beskid Skoczów, III Beskid
Andrychów, IV Rybnik.
Królem strzelców został Sławomir
Szymala z jaworzańskiej drużyny (3
bramki), który jest nowym trenerem drużyny KS Czarni Seniorzy. Sobotni król jest
wielokrotnie utytułowanym bramkarzem
ligowym, a od tego roku gra, jako napastnik. Tytuł najlepszego zawodnika
otrzymał Bogusław Gredka z Beskidu
Skoczów, zaś najlepszym bramkarzem
został Maciej Wehsoly z jaworzańskiej
drużyny.

Silni mężczyźni na starcie
Czyli słów kilka o Międzynarodowych Zawodach „Strong Drwal”, które co roku budzą sporo
emocji. Panowie patrzą na zawodników okiem
nieco zazdrosnym, panie sycą oczy siłą i precyzją.
Grono zawodników międzynarodowe, pośród siłaczy m.in. Czesi, Węgrzy i Polacy, w sumie 10 załóg.
Konkurencje były różnorodne od cięcia drewna
piłą ręczną na czas, poprzez precyzyjne cięcie
jednostronne i dwustronne piłą spalinową, rozłupywanie drewnianych kloców oraz ścinanie drzewa
na czas tak ,aby upadło w określonym miejscu.
W tym przypadku liczył się każdy centymetr, zatem
potrzebna była zegarmistrzowska wręcz precyzja. Oczywiście nie
mogło zabraknąć wspinania się na drzewo, ta sztuka udała się
jedynie nielicznym. Zawody cieszyły się sporym zainteresowaniem
publiczności, zatem zawodnicy mogli liczyć na gorący doping, co
jak wiadomo w dyscyplinach sportowych uskrzydla.
W czasie kiedy silni mężczyźni prezentowali tężyznę fizyczną,
spryt i precyzję, panie przygotowywały posiłki w ramach festiwalu,
o którym piszemy w osobnym artykule. Zaś na scenie występowały
dziecięce zespoły folklorystyczne ze Słowacji.
Nagrody wręczali przedstawiciele władz gminy w osobie wójta
Zdzisława Byloka, i nadleśnictwa: Huberta Kobarskiego – Nadleśniczego z Nadleśnictwa Bielsko, Stefana Gonciarskiego – leśniczego Leśnictwa Górki. Sędziów w czasie zawodów wspierali
Jacek Pilch – leśniczy z Jaworza, który z powodów zawodowych

nie mógł uczestniczyć w ceremonii wręczania nagród oraz Zbigniew Putek – wice przewodniczący Rady Gminy Jaworze.
Specjalne podziękowania OPG kieruje do Firmy Budwak Sp.
z o.o. w osobie prezesów Jarosława Mróz i Bartłomieja Szinold za
ufundowanie głównej nagrody – piły marki Husqvarna, Firmy LasTech – przedstawiciela Husqvarny – za przekazanie upominków
zawodnikom oraz uczestnictwo w składzie sędziowskim, Nadleśnictwom Bielsko i Ustroń za wsparcie zarówno materialne jak
i osobowe oraz OSP Jaworze za pomoc w organizacji zawodów.
Cała impreza nie odbyła by się bez dofinansowania ze środków
Unii Europejskiej w ramach projektu „Przekraczamy Granice”.
Trzeba w tym miejscu dodać, że co dwa lata odbywają się
Mistrzostwa Świata Strong Drwali, być może spośród tych zawodników startujących w Jaworzu w przyszłości wyłoni się kadra
narodowa? Czas pokaże, zaś póki co liczy się dobra zabawa.
A teraz kolej na wykaz drużyn i zajęte lokaty( ilość punktów na
60 możliwych do zdobycia):
1. ObecReka (republika Czeska) 			
48 pkt
2. OSP nr 1 Jaworze
		
45 pkt
3. Drużyna Maciejowski			
40 pkt
4. Drużyna z Węgier				
36 pkt
5. Drużyna – Tomalowie				
34 pkt
6. Drużyna z Toszanowic (Republika Czeska)
34 pkt
7. Obec Reka nr 2 (Republika Czeska)		
28 pkt
8. Drużyna Urzędu Gminy Jaworze		
26 pkt
9. OSP nr 2 Jaworze				
13 pkt
10. Drużyna „Smoki” z Jaworza			
10 pkt
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Dzieląc się życiem – akcja krwiodawstwa w Jaworzu
Na wszystkich, którzy pierwszego dnia
przyjechali na Jaworzański Wrzesień, czekała
nie tylko wyśmienita zabawa i doskonałe
jedzenie, ale możliwość spełnienia dobrego
uczynku. Każdy zdrowy uczestnik zabawy
mógł honorowo oddać krew. Na parkingu
przed supermarketem Lewiatan podstawiony był ambulans z Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa z Katowic. Jak się okazuje
tego przedsięwzięcia nie trzeba było specjalnie reklamować. Zgłosiło się 40 chętnych

osób, by podzielić się z innymi życiodajnym
płynem. Oczywiście, jak to bywa w takich
przypadkach nie każdy mógł – ze względu na
stan zdrowia lub inne okoliczności – spełnić
czyn szlachetny. W sumie krew oddało 29
osób – 13 litrów, zainteresowanie akcją było
duże, a i kolejni chętni pytali, kiedy znowu
w Jaworzu będzie można honorowo oddać
krew. Jak zapewnia Ewa Gubała przewodnicząca Koła Krwiodawców działającego przy
OSP – ta akcja na pewno nie jest ostatnią.

WIELKIE JAWORZAŃSKIE SMAKOWANIE
W ramach programu Jaworzańskiego Września
zorganizowano I Festiwal Kulinarny w Jaworzu,
który cieszył się ogromnym zainteresowaniem.
Pierwszym etapem festiwalu był konkurs
dań jednogarnkowych – podzielono go na
dwie części – w pierwszej startowały 4 grupy: Koło Emerytów Inwalidów i Rencistów
pod wodzą Krystyny Plaza-Popielas – gulasz
w ich wykonaniu zajął pierwsze miejsce! Koło
Gospodyń Wiejskich nr 2, którym sprawnie
zarządzała Irena Mikler zaserwowało łazanki
– 2 miejsce. Koło Gospodyń Wiejskich nr 1
dowodzone przez Danutę Mynarską przygotowało bigos z ogórkiem kiszonym – smak zaskoczył jury, które przyznało 3 miejsce. Zespół Regionalny Jaworze pod opieką Danuty
Pawlus zaserwował gulasz któremu przyznano 4 miejsce. Jury oceniało m.in. przygotowanie
stanowiska pracy, czystość,
smak dania.
W drugiej części konkursu
można było zobaczyć profesjonalną pracę kucharzy
jaworzańskich lokali gastronomicznych. Do kuchenek
w Amfiteatrze stanęły: Karczma „Pod Błatnią”, Restauracja Ronald i Restauracja
Zdrojowa No32.
Członkowie jury byli zaskoczeni poziomem pracy,
pomysłem i aranżacją potraw.
Ocena była bardzo trudna.

KGW nr 1

Karczma pod Błatnią

Restauracja Ronald

KGW nr 2

Restauracja Zdrojowa
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Zwyciężył gulasz „po kwaśnemu” przygotowany przez Karczmę
„Pod Błatnią”! Otrzymali wyróżnienie za wybitne walory smakowe.
Drugie miejsce zajęła restauracja Ronald potrawą „Klopsiki wieprzowo-wołowe w towarzystwie kurek, podane na grillowanej grzance
czosnkowej”, której przyznano wyróżnienie za aranżację podania.
Restauracja Na Zdrojowej No 32 zaserwowała bigos śląski, zajmując trzecie miejsce w konkursie a tym samym wyróżnienie za
innowację kulinarną. Wszyscy uczestnicy otrzymali drobne gadżety
pamiątkowe, jak również przyprawy firmy Prymat.
Od rana w dużym garze gotowano bogatą kwaśnicę – kolejne
jednogarnkowe danie. Aromat ściągnął do amfiteatru wszystkich
smakoszy z okolicy. Później oczywiście zupą poczęstowano, wyszło – bagatela – 600 porcji. Każdy chętny miał okazję spróbować.
Drużyny oceniało profesjonalne jury w składzie:
Jean Bos – Mistrz kuchni, prekursor kuchni molekularnej
w Polsce; pochodzący z Belgii, gdzie pracował, jako szef kuchni
dla króla Belgii Baudouina I oraz Prezydenta Ruandy.
Karel Drápal – Szef kuchni, Członek Zarządu Czeskiego Stowarzyszenia Kucharzy Cukierników, Region Morawy i Śląska.
Wiesław Wróblewski – Wiceprezydent Euro-Toques Polska, pre-

zes Beskidzkiego Klubu Kulinarnego. Promotor kuchni regionalnej
w kraju i za granicą. Organizator wielu festiwali kulinarnych m.in.
Międzynarodowego Festiwalu Kuchni Zbójnickiej Skoczów 2009.
Jacek Dutka – wiceprezes Beskidzkiego Klubu Kulinarnego
Skład jury wspomagały władze naszego samorządu: Wójt Zdzisław Bylok oraz Przewodniczący Rady Andrzej Śliwka.
Festiwal zakończył pokaz kuchni molekularnej. Widzowie mieli
okazję skosztować naturalnych i wyraźnych smaków deserów
takich jak lody ogórkowe, sorbet z Martini, sok owocowy w postaci
kapsułki, miętowy herbaciany makaron, czy też kawior z marchewki.
Samo określenie „molekularna” pochodzi od słowa molekuły, czyli
rozbijanie na cząsteczki. I tak np. molekularny sos – czy to owocowy, warzywny czy pieczeniowy, podawany jest w postaci pianki. To
tylko przykład. Na tym właśnie polega magia kuchni molekularnej,
a eksperymentowanie z nią nie zna granic. Jest to nowość w polskiej gastronomii. Według znawców może być nawet ciekawym,
niecodziennym dodatkiem do tradycyjnej kuchni.
(www.nawidelcu.pl)
Opracowanie: Agata Jędrysko i Piotr Filipkowski

ZR Jaworze

Koło Emerytów i Rencistów

DRUGI DZIEŃ DOŻYNEK – NIEDZIELA 4 WRZEŚNIA 2011
I pierzaste i kudłate
Bażanty, miniaturowe kaczki czy króliki można było oglądać
w drugim dniu Jaworzańskiego Września. Po raz 11 zorganizowana
została Wystawa Ptactwa i Drobnego Inwentarza, na którą zjechało
kilkudziesięciu hodowców. Ekspozycję uroczyście otwarli Rudolf Galocz jej komisarz i Zdzisław Bylok wójt Gminy Jaworze, nie zabrakło
także Radosława G. Ostałkiewicza zastępcy wójta oraz Andrzeja
Śliwki przewodniczącego Rady Gminy Jaworze.
Można było oglądać różne rasy zwierząt futerkowych oraz ptactwo
ozdobne. Oglądamy efekt ciężkiej pracy hodowców, którzy każdego
dnia- bez wyjątku- muszą dbać, pielęgnować i doglądać zwierzęta – mówił Leon Partyka prezes Regionalnej Ligii Hodowli Ptaków
i Drobnego Inwentarza w Czechowicach-Dziedzicach. Było wręczanie pamiątkowych dyplomów oraz losowanie nagród. Jeśli
ktoś został przez los obdarzony
zwierzakiem – bądź latającym,
bądź chodzącym na czterech
łapkach- musiał zapewnić, że ma
możliwości utrzymania pupila,
zanim go otrzymał.
Dochód z wystawy przeznaczony jest na statutową działalność
związku.

Korowód dożynkowy
Kilkadziesiąt pojazdów przejechało w barwnym korowodzie ulicami Jaworza do amfiteatru, gdzie
na dożynkowe atrakcje czekała

licznie zgromadzona publiczność.
Kolejne nadjeżdżające pojazdy
zapowiadał z wrodzonym sobie
wdziękiem i humorem Zbigniew
Putek. Korowód otwierali motocykliści, pośród miłośników dwóch
kółek był także Marcin Haladyn
– dziennikarz Radia Bielsko, który
w ubiegłym roku na motocyklu
podróżował do Afryki, a w tym
z Bielska udał się na wyprawę
do Mongolii. Kolejni uczestnicy
przybywali konno, powozami –
przywożąc gospodarzy dożynek
i gospodarzy gminy, traktorami –
w tym także tymi zabytkowymi, ze
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stajni Jacka Hornika z Wapienicy. Traktorami przyjechali również jaworzańscy rolnicy, jednak oprócz pojazdów prezentowali nowoczesny
sprzęt rolniczy. W korowodzie nie zabrakło tradycyjnie pszczelarzy
z Jaworza, dzieci ze Słowacji, dzieci i młodzieży szkolnej
z naszej gminy. Gimnazjalistki z Jaworza Średniego zaprezentowały
krótki, ale dynamiczny pokaz tańca. Nie zabrakło i samochodu ze
słodkimi wypiekami piekarni Jolanty i Mariana Mrowiec. Od wielu lat
swoją obecność na dożynkach zaznacza Leszek Myślisz , który i w
niedzielę uatrakcyjnił korowód poprzez wypuszczenie swoich gołębi
pokoju sprzed amfiteatru. Stałym elementem dożynek są wońki
wpinane gościom i mieszkańcom przybywającym do amfiteatru,
a wykonane przez pracowników Samorządowego Przedszkola nr 1.
Jak czasami się zdarza podczas różnych imprez masowych,
znaleźli się i u nas tacy, którym nie każdy element korowodu podobał się. Tak czy inaczej, zdaniem chyba większości jaworzan
i gości nasz korowód dożynkowy należy od wielu lat do najbardziej
barwnych i ciekawych. I w tym miejscu należą się słowa uznania
organizatorom, ale i uczestnikom korowodu, którzy w przygotowanie każdego pojazdu, prezentację szkół czy stowarzyszeń, a także
krótkich inscenizacji – wkładają wiele wysiłku i serca.

Gospodarze dożynek 2011
Gospodarzami dożynek byli Jan i Marta Miklerowie, którzy pomimo tego że są na emeryturze, nadal uprawiają ziemię i prowadzą
gospodarstwo. Państwo Miklerowie ze wzruszeniem przyjęli role
tegorocznych gospodarzy dożynek. Z pewnością swoją pracą dają
wzór własnym dzieciom, jak i młodym ludziom
w ogóle, zatem zaszczyt pełnienia roli gospodarzy całkowicie im się należał.

Nabożeństwo ekumeniczne
i ceremoniał dożynkowy
Śląska Cieszyńskiego

„Wszelką troskę złóżcie na niego, gdyż
on ma o was staranie” -słowa św Piotra były
hasłem tegorocznych dożynek ekumenicznych. Nabożeństwo uświetnił pieśnią chór
ewangelicki pod dyrekcją pastorowej Ruty
Janik. Ze strony katolickiej w nabożeństwie
uczestniczyli ks. Adam Gramatyka – proboszcz miejscowej parafii i wikariusz ks. Piotr
Liptak. Ze strony ewangelickiej ks. Władysław
Wantulok – proboszcz parafii ewangelickoaugsburskiej oraz ks. Andrzej Krzykowski –
proboszcz pomocniczy tejże parafii, który również wygłosił kazanie.
Stałym elementem nabożeństwa dziękczynnego jest poczęstunek
chlebem, rozdawanym wiernym uczestniczącym w nabożeństwie,
przez członków Zespołu Regionalnego Jaworze.
Zaraz po nabożeństwie w wykonaniu chóru ewangelickiego zaprezentowany został ceremoniał dożynkowy Śląska Cieszyńskiego,
zaś chleb dożynkowy gospodarze Marta i Jan Miklerowie przekazali
na ręce wójta Zdzisława Byloka.
Całość ceremoniału o wymowie dziękczynienia za chleb, szacunku dla chleba dodatkowo przeplatana była pieśniami cieszyńskimi.

2011 ROK

Wójt Zdzisław Bylok dziękując za owo święte pożywienie,
nawiązał do nabożeństwa ekumenicznego, którego ważnym elementem jest dzielenie się chlebem z innymi ludźmi, niezależnie
od wyznania. Jak powiedział wójt ten obrzęd ma też swoje symboliczne znaczenie – to dzielenie się z bliźnim dobrem, niesienie
pomocy. Ponadto święto plonów w polskiej tradycji oznacza
także szacunek dla chleba, ludzkiej pracy i jej owoców. To także
konieczność ich sprawiedliwego podziału, zarówno na szczeblu gminy jak i kraju. Chleb jest symbolem nie tylko strawy, ale
i dostatku, stąd jeden dzień w roku, w którym dziękujemy rolnikom
za ich ciężką, całoroczną pracę, za to, że każdego dnia mamy co
jeść- dodał Z.Bylok. W dalszej części gospodarz gminy podziękował
społecznikom, dzięki którym dwadzieścia lat temu mogła na nowo
odrodzić się samodzielna Gmina Jaworza, jak wszystkim, którzy na
rzecz małej ojczyzny pracują.

Wystąpienia gości
Andrzej Śliwka – przewodniczący Rady Gminy odczytał życzenia
dla jaworzan, jakie przysłał z okazji dożynek Jarosław Kalinowski,
a także winszowania od wicepremiera Waldemara Pawlaka.
Osobiście z życzeniami dla władz samorządowych gminy, jak
i mieszkańców wystąpiła poseł Mirosława Nykiel. Ponadto
w imieniu ludowców słów kilka powiedział Marian Ormaniec
(prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL) wyrażając przy tej okazji –
po raz kolejny poparcie dla planów wykorzystania jaworzańskich
solanek. Głos zabrał również Bernard Błaszczyk – wiceminister
ochrony środowiska obecny na
naszych dożynkach.
Ponadto na dożynki przyjechali radni powiatowi oraz
burmistrzowie zaprzyjaźnionych gmin węgierskich, czeskich
i słowackich, przewodniczący
Regionalnej Izby Gospodarczej
w Katowicach Tadeusz Donocik
i wielu innych przedstawicieli
powiatowych i wojewódzkich
instytucji.
Wójt podziękował radnym
za pomoc w organizacji tegorocznych dożynek oraz wszystkim, którzy pracowali na rzecz
imprezy. Ostatnim punktem
oficjalnej części ostatniego dnia
Jaworzańskiego Września było wręczenie Medali Zasłużony dla
rozwoju Jaworza byłym wójtom i burmistrzom gmin czeskich
i słowackich. I tak decyzją Rady Gminy Jaworze w tym roku medale
przyznano: Alfonsowi Klocanowi, Stanislavowi Ćmielowi oraz
Ivanowi Dvorskemu.
Niedzielne popołudnie wypełniły występy: Zespołu Pieśni i Tańca
Ziemia Cieszyńska, Zespołu Estradowego Damiana Holeckiego,
a najwytrwalszym pozostała zabawa taneczna.
Agata Jędrysko i Piotr Filipkowski

Ośrodek Promocji Gminy
pragnie serdecznie podziękować

Ochotniczej Straży Pożarnej
z Jaworza,
Policji z Bielska-Białej i Jaworza
za pomoc w zabezpieczeniu
trasy przejazdu korowodu.
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Nasze dzieci, nasza młodzież

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Od lutego 2010 r. Gmina Jaworze realizuje projekt EDUKACJA
PRZYSZŁOŚCIĄ JAWORZA współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W okresie kwiecień – czerwiec 2011 r. uczniowie naszych szkół
uczestniczyli w różnorodnych zajęciach zgodnie z przyjętymi
w projekcie założeniami.
Na zajęciach pozaszkolnych i pozalekcyjnych realizowano
działania rozwijające pasje, zainteresowania i kompetencje kluczowe, pozwalające na wyławianie talentów i uczestnictwo naszych
uczniów w wielu konkursach, przeglądach i imprezach szkolnych
i środowiskowych:
Zespół wokalno-instrumentalny – I miejsce w powiatowym przeglądzie zespołów artystycznych SAGA 2011. Zespoły wystąpiły
na jaworzańskiej majówce oraz na finale projektu edukacyjnego.
Koło plastyczne - liczne nagrody i wyróżnienia w konkursach
organizowanych na szczeblu szkoły, gminy, powiatu a nawet kraju.
Uczestnicy wzięli udział w konkursach: „Pola nadziei”, „Zdrowa
szkoła pamięta o sercu”, „Młodzież na morzu”, w Festiwalu Malowania w Czechach.
Koło taneczne - udział w przeglądzie zespołów w powiecie.
Koło rękodzieła – poznawanie nowych technik pozwoliło na
stworzenie wielu ciekawych prac, które wszyscy mogli podziwiać
w czasie kiermaszy organizowanych podczas
imprez szkolnych i gminnych.
Podczas zajęć teatralnych przygotowane zostały dwa przedstawienia, które cała
społeczność szkolna miała okazję obejrzeć
i oklaskiwać.
Zajęcia koła komputerowego pozwoliły na
doskonalenie umiejętności pracy z różnymi
programami i zdobywaniu wiedzy na temat
aplikacji komputerowych.
Koło przyrodniczo – ekologiczno – turystyczne oprócz ważnej funkcji poznawania
walorów turystycznych i przyrodniczych
naszych najbliższych okolic zajmowało się również wyrabianiem
świadomości ekologicznej. Uczniowie chętnie uczestniczyli we

wszystkich zajęciach i akcjach wspierających działalność ekologiczną naszej szkoły podczas Dnia Ziemi i zbiórki makulatury.
Koło filmowe omawiało przykłady filmów związanych z historią
Polski i Europy. Sfilmowano kącik poświęcony patronowi szkoły
w pracowni historycznej. Uczniowie wzięli udział w trzech projekcjach filmowych w Kinoplexie w Bielsku–Białej. Koło dziennikarskie
opracowało kolejny numer szkolnego pisma „Delfin”.

Na kole „Moja mała ojczyzna” uczestnicy poszerzali wiadomości
o Jaworzu, historii Bielska-Białej – uczestniczyli w posiadach TMJ.
Zorganizowano również wyjazd do Muzeum Auschwitz w Oświęcimiu.
Uczestnicy koła łuczniczego zdobyli dwa brązowe medale na
I Halowych Mistrzostwach Polski; w zawodach Ligi Robin Hood dla
początkujących zespół zdobył 4. miejsce. Wśród kadetów Aleksander Grzymek zajął II i III miejsce w zawodach Pucharu Polski
w Supraślu i Kołobrzegu, a także jako reprezentant Polski w drużynie
zajął III miejsce w Pucharze Europy w Armenii.
Na zajęciach rekreacyjno – sportowych młodzież zdrowo spędzała czas wolny na basenie i na hali sportowej w Jasienicy. Udział
w zajęciach miał wpływ na osiąganie sukcesów sportowych w rywalizacji międzyszkolnej. Uczniowie gimnazjum zajęli wysokie miejsca
w zawodach sportowych na szczeblu powiatowym i rejonowym.
Uczestnicy kursu języka angielskiego zdobywali doświadczenia
językowe podczas wymiany międzynarodowej młodzieży z Polski
i Holandii.
Efektem pracy na zajęciach matematyczno–przyrodniczych był
tytuł laureata i finalistki w konkursie: „Od Einsteina do…”, przygotowanie doświadczeń na „Dzień otwarty szkoły”.
Organizacja warsztatów ekologicznych przysporzyła wielu
doświadczeń naukowych grupie 32 gimnazjalistów. Uczestnicy
przedstawiali opracowane przez siebie
prezentacje multimedialne. W rezerwacie
przyrody „Przełom Białki Tatrzańskiej”
poznali bioróżnorodność gatunkową.
W trakcie wędrówki po torfowisku uczniowie zapoznali się z przedstawionymi
gatunkami drzew i krzewów w oparciu
o przygotowane przewodniki. Nad zaporą
Czorsztyn – Niedzica uczniowie poznali
historię budowy zapory i jej rolę w gospodarce i rekreacji. W trakcie przejazdu
wzdłuż Pienińskiego Parku Narodowego
omawiano roślinność Pogórza i jej piętrowość. W Dolinie Roztoki uczniowie poznali roślinność charakterystyczną dla podmokłych łąk zespołu leśnej buczyny karpackiej
i gatunki runa leśnego.
Na zajęciach dydaktyczno–wyrównawczych z poszczególnych
przedmiotów i specjalistycznych (rewalidacyjnych, logopedycznych, korekcyjno–wyrównawczych) uczniowie mieli możliwość pracy
w małych grupach, większej indywidualizacji procesu kształcenia,
wykorzystania zakupionych w ramach projektu pomocy naukowych,
co pozwoliło sukcesywnie poprawiać bieżące oceny. Uczniowie
chętniej uczestniczyli w zajęciach, byli bardziej aktywni i chętniej
podejmowali próby rozwiązywania problemów. Nabrali pewności
i wiary w swoje możliwości. Dzięki podniesieniu motywacji do nauki poprawił się wynik klasyfikacji końcoworocznej. Wielu uczniów
podwyższyło swoje oceny, dzięki czemu wzrosła ich średnia ocen
na świadectwie.
W ramach doradztwa i opieki psychologiczno – pedagogicznej
uczniowie uczestniczyli w kursie szybkiego czytania i rozumienia
tekstu, zajęciach grupy Dam Radę i „Spójrz inaczej”. Uczniowie
uczyli się akceptować i lubić siebie, zdobywali poczucie własnej
wartości i uczyli się jak radzić sobie w trudnych sytuacjach bez
sięgania po używki lub wpadania w depresję.
Na zajęciach z poradnictwa edukacyjno – zawodowego gimnazjaliści zostali przygotowani do logowania do systemu elektronicznej
rekrutacji.
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Członkowie koła „Chemia inaczej” przeprowadzali liczne doświadczenia, zapoznali się z budową geologiczną skorupy ziemskiej oraz
wydobycia węgla kamiennego przez górników. W trakcie zwiedzania
kopalni Guido uczniowie poznali specyfikę zawodu górnika.
W okresie od 1.04.- 30. 06. 2011r. zrealizowano 1803 godzin
zajęć. Wszystkie zajęcia wychodzą naprzeciw oczekiwaniom
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uczestników, są okazją do pogłębiania wiedzy, poszerzania zainteresowań, rozwijania pasji, wyrównywania braków edukacyjnych.
Dzięki dofinansowaniu w wysokości 1 041 074 zł z Unii Europejskiej
wszystkie zajęcia są bezpłatne.
Zachęcamy uczniów gimnazjum i szkoły podstawowej do
korzystania z naszej oferty. Od września nowy nabór!

Przedszkole nr 2 wyremontowane,
bardziej atrakcyjne

W okresie wakacyjnym w Publicznym Przedszkolu Samorządowym
nr 2 w Jaworzu przeprowadzono kilka niezbędnych prac remontowych:
- drenaż opaskowy budynku,
- renowacja podłóg parkietowych w salach zabaw,
- wymiana oświetlenia w salach i kuchni,
- malowanie ścian itp.
Ogólna kwota powyższych prac wyniosła ok. 130 tys. złotych, w tym największa kwota przeznaczona była na drenaż z odwodnieniem. Składamy
serdeczne podziękowania Panu Wójtowi Gminy Jaworze za przeznaczenie środków finansowych na powyższe remonty oraz firmom remontowym
za sprawne przeprowadzenie robót w tak krótkim czasie (miesiąc sierpień).
Jesteśmy zadowoleni, że rozpoczynamy nowy rok szkolny w przedszkolu
coraz piękniejszym i przyjaznym dzieciom oraz dostosowanym do ich
potrzeb. W tym roku szkolnym w wyremontowanych salach dzieci będą
uczestniczyły w wielu różnorodnych ciekawych zajęciach, w tym uatrakcyjnionych bogatą ofertą zajęć dodatkowych, takich jak:
- rytmika,
- taniec,
- warsztaty edukacyjne,
- wyjazdy fakultatywne,

- j. angielski,
- spotkanie z zaproszonymi gośćmi,
- basen,
- teatr, związanych z realizacją projektu „Efektywna edukacja przedszkolna w Jaworzu” współfinansowanym prze Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Czesława Cybułka
Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2

Publiczne Przedszkole Samorządowe nr 1
W Publicznym Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Jaworzu
rozpoczęło rok szkolny 2011/2012 prawie 100 dzieci.
W czasie wakacji placówka w jednym miesiącu – lipcu pracowała
realizując wakacyjny dyżur dla wszystkich chętnych dzieci, a oprócz
tego realizowano projekt ,, Efektywna edukacja przedszkolna
w Jaworzu”. Udział w nim wzięło wiele dzieci / były to różnego
rodzaju wycieczki wyjazdy i szereg innych atrakcji/. W miesiącu
sierpniu udało się przeprowadzić kolejny remont wewnątrz budynku
przedszkola tj. gruntowny remont kuchni i magazynu przedszkola,
a także odremontowano całe wejście do przedszkola. Wymieniono

Szkoła Podstawowa nr 1
im Marii Dąbrowskiej
W Szkole Podstawowej nr 1 rok szkolny
2011/2012 rozpoczęło 359 uczniów w 19
oddziałach. Uczących jest 35-cioro wraz z
dyrekcją. I tu nie obyło się bez drobnych robót
remontowych.
W y m a l o w a n o d w i e k l a s y, k o r y t a r z
w suterenie, salki gimnastyki korekcyjnej
co kosztowało ok.12,5 tys. zł. Wyremontowano salę lekcyjną po częściowym załamaniu stropu nad studzienką rewizyjną
za ok.26 tys. zł. Częściowo wymieniono
instalacje w salach lekcyjnych, tu koszt wyniósł blisko 13 tys. zł; oraz przygotowano
pomieszczenia pod serwerownię (zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych)
wraz z częściowym ich okablowaniem za
blisko 11,4 tys. zł – w planie zakup serwera
i jego podłączenie. Jeszcze pozostając w
sferze zakupów warto wspomnieć o szafkach
na ubrania dla uczniów kl. 4-6 (ok. 25 tys. zł ).
Info: SP1

kilka drzwi, jak i przeprowadzono wiele innych drobnych remontów
sprawiających, że zabawa i nauka dzieci w tymże przedszkolu
z roku na rok wydaje się przyjemniejsza i lepsza.
Od 1 września obowiązują nowe stawki odpłatności za przedszkole, nie ma już odpłaty stałej jak do tej pory. W obecnie obowiązującym
stanie prawnym w określonych 5 godzinach dziennie pobyt dziecka
w przedszkolu jest bezpłatny, natomiast za pobyt powyżej 5 godzin
rodzice będą wnosili opłatę. Takie zasady odpłatności obowiązują
już na terenie całego kraju.
Info: Przedszkole nr1

Gimnazjum nr 1 im gen. Maczka
Start w nowy rok szkolny, rzut oka na wakacyjne
zmiany w szkole
W br. szkolnym w 8 oddziałach uczy się 167 uczniów w 11 pracowniach. W wakacje został przeniesiony pokój nauczycielski do byłych pomieszczeń sekretariatu
i gabinetu dyrektora. Dzięki tej zmianie udało się m.in. stworzyć miejsce właściwe
do rozmów nauczycieli z rodzicami – z dala od osób postronnych, w ciszy i poszanowaniu prawa do prywatności. W miejscu byłego pokoju nauczycielskiego
utworzona została pracownia języka niemieckiego. Sekretariat Gimnazjum nr 1
już od marca br znajduje się tuż przy wejściu do szkoły. Ponadto wykonano inne
drobne remonty m.in. w pomieszczeniach przy kuchni. Prawdziwie nowoczesny
charakter zyskała pracownia języka angielskiego, w której zawisła tablica interaktywna zakupiona ze środków EFS. W pracowni przyjmowaliśmy już młodzież
z Holandii i mieliśmy prawdziwe powody do dumy zaprezentować się w pełni profesjonalny sposób.
W szkole pracuje 25 nauczycieli oraz 9 pracowników obsługi i administracji.
Największym atutem szkoły jest teraz nauczanie języków obcych w grupach
dostosowanych do stopnia opanowania umiejętności językowych uczniów oraz
podział na grupy na zajęciach wychowania fizycznego. Intensywnie współpracujemy z Holendrami, Węgrami, Czechami i Słowakami – młodzież bierze udział
w wymianie, szkoli język, poznaje nowe tradycje i kultury.
Barbara Szermańska
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Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Tradycja smaczna i aromatyczna
Jak sam tytuł wskazuje mowa będzie o gotowaniu, a ściślej rzecz ujmując i tym, jak jaworzańskie
gospodynie prezentowały się podczas regionalnego
smakowania. Tym razem Polsko-Czeski Przegląd
Potraw Regionalnych „Kulinarne Dziedzictwo” zgromadził w Rudzicy przedstawicielki 35 Kół Gospodyń
Wiejskich z Powiatu Bielskiego oraz dwoje uczestników z Republiki Czeskiej.
Wyróżnienie za najbardziej tradycyjną zupę oraz
I miejsce w kategorii nalewki i napoje otrzymał KGW nr 1
Zespół Regionalny Jaworze. Danuta Pawlus
uchyliła rąbka tajemnicy dotyczącej obu rarytasów. Otóż zupa
to polywka z kiszki. Do jej przygotowania potrzebne jest kwaśne
mleko lub maślanka, w zależności od zasobności portfela można
dodać śmietanę z mąką. Kiedyś polywkę jadło się na zimno, do
skibki siedlackiej – kromki z serem białym, rozrobionym z solą
i z masłem- ale można ją także podawać z ziemniakami. By podkreślić smak można też dodać kminek, albo koperek zielony.
Zaś nagrodzona nalewka to ziołówka. Skład podstawowy to:
łyżka arcydzięgla, anyżku, mięty pieprzowej, kolendry. To zalewa
się spirytusem i po dwóch miesiącach napój należy rozcieńczyć do
żądanego procentu.
Nie zabrakło pań z KGW 1. Koło otrzymało dyplom od redakcji Mojego Powiatu za najbardziej oryginalną, a jednocześnie
głęboko zakorzenioną w tradycji kulinarnej regionu i zachęcającą do jej bliższego poznania, nazwę potrawy. Zatem była
zupa pomidorowa ze świeżą bazylią na zimno. Daniem głównym
był schab sztygarski po beskidzku czyli w kapuście, jako produkt
podawano chleb domowy ze smalcem domowym, ziołowym oraz
harynki – śledzie marynowane w mleczku śledziowym. Wszystko
można było popić winem z
pokrzyw, które podaje się
z miodem. Warto wspomnieć, że napój ten wyjątkowo sprzyja młodości.
W nagrodę panie dostały
cztery termosy konferencyjne, które jak powiedziała Danuta Mynarska,
bardzo się przydadzą.
ZR Jaworze

KGW nr 2
KGW nr 2 serwowało w Rudzicy zupę, a właściwie mus z bobu
zielonego, z grzankami. Do tego kalarepka zapiekana z mięsem,
w sosie przyrządzonym z pozostałych po wydrążeniu kalarepy
środków, ze śmietaną i z masłem. Kotlet mielony czyli tzw. faszyrka
-mielone mięso wieprzowe, usmażone, na chrupiąco, podawane
z marchewką w dwóch wersjach: duszoną z groszkiem i z boczkiem.
Były też dwie babki drożdżowe, przelewane czekoladą, z wiśniowym
dżemem i rodzynkami, kolorowe i pyszne, upieczone wg. starego
przepisu. Wszystko zwieńczone nalewką z malin leśnych. Impreza
znakomita, ale było nas tyle, że wcale się nie dziwię , że nie dostaliśmy wyróżnienia- mówi Irena Mikler Przewodnicząca KGW 2 – ale
też wyciągnęłam z tej imprezy wnioski- bo każde takie spotkanie
wiele uczy. Wiem, że gdybym zrobiła kluski ze śliwkami, jak to kiedyś
u nas robiono- z ziemniaków, mąki i jajka, z owocem w środku – to
jestem przekonana, że dostalibyśmy wyróżnienie. Chodzi o to by
zaserwować coś naprawdę tradycyjnego. Nie mniej otrzymaliśmy
dyplom i nagrodę- dużą patelnię i obrus. Przygotowując następnym razem potrawy, cofnę się pamięcią do tradycji.
Również Koło Emerytów Inwalidów i Rencistów nr 8 z Jaworza
pokazało na przeglądzie swą
smakowitą strawę. Częstowano chłodnikiem ogórkowym, żeberkami w kapuście
oraz nalewką imbirową.
W nagrodę koło dostało
kuchenkę mikrofalową.
Przygotowała:
Agata Jędrysko
Foto: OPG
Koło Emerytów i Rencistów

Pozytywnie i z pasją
Istnieje już 40 lat, choć to nieomal półwiecze, to wciąż trzyma
się świetnie, jest pełne wigoru, radości życia i prawdziwej pasji.
Mowa o Kole Emerytów, Inwalidów i Rencistów nr 8 w Jaworzu.
31 sierpnia zacny jubilat świętował okrągłą rocznicę powstania.
Uroczystość miała miejsce w Gimnazjum im. gen broni Stanisława
Maczka, a jej rangę podkreślała lista gości. Od władz samorządowych, poprzez przedstawicieli okręgu Polskiego Związku Emerytów
Inwalidów i Rencistów z Bielska-Białej, organizacji pozarządowych
i stowarzyszeń jaworzańskich, aż po Mirosława Szemlę Wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach. Nad całością imprezy czuwała i prowadziła
ją Krystyna Plaza-Popielas Przewodnicząca KEIiR.
Było mnóstwo ciepłych słów, gratulacji i życzeń, jeśli zaś ktoś
z zaproszonych gości nie mógł przybyć osobiście, wówczas słał list
gratulacyjny. Takie pismo, wprost z Zarządu Głównego z Warszawy, przywiózł z sobą Władysław Byrdy Przewodniczący Zarządu
Oddziału Okręgowego Polskiego Związku Emerytów Inwalidów
i Rencistów z B-B, członek Zarządu Głównego PZERiI w Warszawie.
Oprócz listu były także wyróżnienia w postaci bonów towarowych
dla najstarszych członków koła, jak i odznaczenia dla najbardziej
zasłużonych:

Zatem statuetki i dyplomy oraz wspomniane bony o wartości
50 zł przyznano: Zofii Osika (90 l) działającej w organizacji od 34
lat, Stefanii Malik (91) będącej członkiem PZRiJ od 32 lat oraz
Jadwidze Maciejczyk (86 lat) działaczce z 24-ro letnim stażem.
Natomiast złote odznaki otrzymali: Józef Tymon (złota mała
odznaka), Henryk Kisiała (złota mała odznaka), Anna Lira (złota
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mała odznaka), Zygmunt Lira (złota mała odznaka), Józef Mikler
(złota duża odznaka), Bolesław Kłosiński (złota mała odznaka),
Krystyna Herok (złota mała odznaka), Leszek Baron Dyrektor
Ośrodka Promocji Gminy Jaworze (złota duża odznaka) oraz Jolanta Polak Dyrektor Banku Spółdzielczego (złota duża odznaka).
Związek nasz liczy 10 tyś. osób na terenie powiatów: bielskiego, cieszyńskiego, oświęcimskiego, żywieckiego, Chełmku oraz
Czechowic-Dziedzic – powiedział Władysław Byrdy – rozwija się
prężnie, a w kraju to milion członków. Jest to zdecydowanie jedna
z największych organizacji pozarządowych.
I można do tych słów dodać, iż także jedna z najważniejszych.
O swoim niezmiennym poparciu dla koła mówił Zdzisław Bylok
Wójt Gminy Jaworze, który z dumą podkreślał, iż jaworzańska
organizacja działa niezwykle prężnie. To jest wyjątkowe koło
w tym okręgu, bowiem jego członkowie spotykają się raz w tygodniu,
a znam gminy, w których spotkania odbywają się raz lub dwa razy
w roku. Jednak bardzo wiele zależy od organizatora, jakim jest
Krystyna Plaza-Popielas, to sprawnie działający lider – twierdzi
Bylok -my im przypominamy, że są potrzebni, szczególnie podczas
takich spotkań. Ludzie oczekują tego, że będzie się o nich pamiętać,
a oni ze swej strony wciąż wiele robią dla swojej miejscowości. Organizują np. jedno stoisko na terenie amfiteatru podczas wszelkich
uroczystości gminnych, doskonale się prezentują i mają sporo do
przekazania. Zdzisław Bylok członkom jaworzańskiego koła życzył
zdrowia, wigoru i owej niesłabnącej radości życia. Oni działając
w takiej organizacji przedłużają sobie niegdysiejszą aktywność
zawodową i społeczną. Ja życzę nade wszystko, aby szanownych
emerytów, rencistów i inwalidów nie opuściła chęć do dalszego działania społecznego, spotykania się. I tego żeby im się żyło dobrze,
aby nigdy nie zostali zapomniani- pokreślił wójt Bylok.
Pośród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć Doroty Sacher-Wejster Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jaworzu.
Od początku istnienia GOPS-u ściśle współpracujemy z kołem.
Niegdyś sąsiadowaliśmy z ich siedzibą w urzędzie, zaś co roku
zapraszamy członków koła na Dzień Seniora organizowany przez
ośrodek i bardzo cieszymy się, że nas zaszczycają swoją obecnością. Koło Emerytów Inwalidów i Rencistów z kolei mnie zaprasza
na swoje uroczystości. To piękny jubileusz i życzę, by takich imprez
było jeszcze wiele.
Mirosław Szemla Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach życzenia składał
śpiewająco, przypominając znaną piosenkę Andrzeja Rosiewicza
„40 lat minęło”. Kiedy dowiedziałem się o tak wspaniałej uroczystości
wiedziałem, że nie może mnie tu zabraknąć. 12 lat pracy w Samorządzie Powiatu Bielskiego, prawie 10 lat w Starostwie Powiatowym
w Bielsku-Białej, najpierw na stanowisku członka zarządu, a później
Wicestarosty Bielskiego spowodowało, że wiele razy spotykałem
się z tymi ludźmi, którzy robią coś dobrego dla swojej miejscowości.
Można powiedzieć, że Polski Związek Emerytów Inwalidów i Rencistów jest taką organizacją, w której wszyscy możemy się znaleźć
i z tego punktu widzenia sprawy, którymi się zajmują są dla każdego
z nas bardzo ważne. Jest to także organizacja, w której spotykają się przedstawiciele innych struktur pozarządowych: Strażacy
z OSP, członkowie TMJ czy innych towarzystw i stowarzyszeń, są
tu ludzie związani z kulturą, ze sportem, a także innymi instytucjami
działającymi na terenie Jaworza. Oni wszyscy spotykają się tutaj,
bowiem wszędzie pracują ludzie, a ludzie są najważniejsi. Dlatego
tu jestem, aby im podziękować i pogratulować osiągnięć.
Byłem w kilku miejscach w Europie, np.
we Francji, w Belgii,
w Niemczech, gdzie
organizacje tego typu
spełniają niezwykle
ważną rolę. Pozwalają starszym ludziom
w jesieni życia spotykać się, być docenio-
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nym, pozwalają znaleźć się wśród innych, a to jest bardzo ważne.
Dzięki temu seniorzy czują się wciąż potrzebni, mogą jeszcze coś
dawać z siebie i co istotne nie są samotni. Kolejną równie istotną
sprawą jest dążenie do tego, aby polskim rencistom i emerytom
żyło się lepiej. Otóż organizacja ta ma swoje zamierzenia, któreponieważ jest to związek ogólnopolski- może przedstawiać na forum
sejmu, senatu. Może też upominać się o prawa rencistów, emerytów
i inwalidów. Jak wiemy jeśli o tę dziedzinę chodzi w naszym kraju
nie jest najlepiej, na pewno chcielibyśmy, by naszym najbliższym
w jesieni życia egzystowało się łatwiej, aniżeli obecnie.
Krystyna Plaza-Popielas przewodnicząca Koła Emerytów Inwalidów i Rencistów chwaliła współpracę ze swoim zarządem, który
zdecydowanie przyczynia do społecznego sukcesu organizacji.
Podkreślała też, jak ważną rolę koło spełnia w życiu dojrzałych
mieszkańców gminy. Nasze spotkania to okazja do wyjścia z domu,
do kontaktów, rozmów z innymi. Zapotrzebowanie na owe kontakty
jest tak ogromne, że spotkamy się co tydzień. Zresztą trudno się
dziwić, ponieważ dopóki człowiek czuje się potrzebny społecznie,
dopóty żyje w pełni.
Życzę nam nade wszystko zdrowia i tego, by w przyszłości koło
liczyło 100 osób, obecnie mamy 57 aktywnych członków.
Oczywiście przy tego typu imprezach nie mogło zabraknąć części artystycznej. Tym razem obok owacyjnie przyjętego Zespołu
Regionalnego Jaworze, swoje talenty aktorskie prezentowali gimnazjaliści, wystawiając fragment „Moralności Pani Dulskiej”.
Zostaliśmy poproszeni pod koniec roku szkolnego o występ
podczas tego jubileuszu. Mieliśmy przygotowaną pierwszą część,
pierwszy akt spektaklu „Moralność Pani Dulskiej” i jak najbardziej
zdecydowaliśmy się wesprzeć Koło Emerytów Inwalidów i Rencistów. Nie ukrywam, że nie było to całkiem łatwe, ale na szczęście
udało się zorganizować dwie próby. Mam nadzieję, że nie będzie
problemu i obędzie się bez większych wpadek – Barbara Szermańska Dyrektor Gimnazjum im gen St. Maczka nie kryła delikatnej
tremy- to jest koło teatralne, które prowadzę od dwóch lat. Ambicje są
coraz większe zarówno ze strony tych którzy repertuar proponują, jak
i tych którzy go wykonują. Mamy zamiar „Moralność Pani Dulskiej”
doprowadzić do końca, czyli wystawić wszystkie trzy akty. Mam
nadzieję, że wiosną będziemy już gotowi, zresztą to było widać
podczas sierpniowych prób. Na tyle ten tekst siedzi w głowach
aktorów, że nawet jak za dwadzieścia lat usłyszą „moralność”, to
będą mówili własne kwestie bez zająknięcia. Obecnie mamy dziewięcioro osób- oczywiście to jest uzależnione od obsady – ale jest
wiele, które chciałyby zagrać. Ja się staram tak dobierać repertuar,
żeby każdy kto do nas przychodzi mógł wystąpić, bo to się robi dla
nich- nie dla nas, nie dla repertuaru. Jak trzeba to wprowadza się
nawet role nieme. Na przykład rola Pana Dulskiego jest nieomal
rolą niemą, pada jedno sentencjonalne zdanie – A dajcie wy mi
wszyscy święty spokój. Istotnie występ młodych ludzi pokazał nie
tylko zaangażowanie, ale i prawdziwy kunszt aktorski.
Jedno, co było uderzające podczas uroczystości jubileuszowych
i nieomal zarażające to ogromna radość i pasja życia. Zatem nie
dziwi, że na tego typu spotkania przychodzi wielu gości. Wszakże
to niezwykle budujące znaleźć się choć na chwil kilka na wyspie
pozytywnej.
Przygotowała Agata Jędrysko
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Z ŻYCIA STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW SZTUKI
Miesiące wakacyjnej kanikuły to bynajmniej nie dla wszystkich
czas leniuchowania. W tym okresie miłośnicy sztuki, zrzeszeni
w najmłodszym jaworzańskim stowarzyszeniu „SMS” coraz śmielej
wyruszali poza granice gminy, prezentując swój dorobek artystyczny
i rękodzieło. W lipcu – o czym pisaliśmy
w poprzednim numerze Echa – członkowie SMS prezentowali swoje wyroby
rękodzielnicze w Chorzowie.
W sierpniu w ramach Tygodnia Kultury
Beskidzkiej grupa artystów, na zaproszenie LGD Dolina Soły, pojechała do
Oświęcimia, gdzie na swoim stoisku
eksponowała i sprzedawała wyroby
jaworzańskich artystów. Stowarzyszenie
LGD „Dolina Soły” rozpoczęło realizację
projektu współpracy „KRAM – Krzewimy
Rękodzieło Artystyczne Mistrzów”. Wraz
z partnerskimi LGD z województwa
śląskiego oraz dolnośląskiego – LGD Ziemia Bielska, LGD Dobra
Widawa, LGD Spichlerz Górnego Śląska- będzie promować ludowe
rękodzieło tych regionów. Celem projektu współpracy jest wykreowanie wizerunku obszarów partnerskich LGD, jako miejsc kultywowania lokalnego
dziedzictwa kulturowego- postrzeganie
LGD, jako ośrodków
pielęgnowania i rozwijania tradycyjnego
rękodzieła ludowego.
Jednak działalność
SMS to nie tylko wystawy i kiermasze.
21 sierpnia na scenie
jaworzańskiego amfiteatru zorganizowano Happening pod nazwą
„Eksperyment czy cud? Poznaj tajniki tradycyjnego filcowania”. Znany baca Roman Sikora – z Jaworza Nałęża podarował
runo, a reszta należała już do uczestników happeningu, którym
„dowodziła” Edyta Malcer. Celem imprezy było pokazanie współczesnemu „nowoczesnemu pokoleniu”, korzystającemu głównie
z wyrobów pochodzących z Dalekiego Wschodu – co można było

Wystawa w Galerii
na Zdrojowej
W miesiącu sierpniu w galerii na Zdrojowej miała miejsce wystawa prac Ireny
Hulbój z Jasienicy. Artystka pochodzi z Jasienicy i ma na swoim koncie wiele wystaw.
Jej obrazy można rzec – zachęcają zwiedzających do refleksji i własnej interpretacji
tego co chciała wyrazić artystka.

i właściwie nadal można zrobić z baraniej wełny. Ale pod kierunkiem
Edyty Malcer zwały runa zaczęły zmieniać się w coraz przyjemniejszą wełnę.
Zatem wpierw było trzepanie wełny patykami – coś jak trzepanie
dywanu. Tutaj też chodziło o wstępny
proces czyszczenia runa. Potem przyszedł czas na układanie wełny, namaczanie i mydlenie jako wstępny proces
oczyszczania runa. Potem zwijanie
w rulon i turlanie czyli filcowanie. W sumie
proces ten trwał około 3 godzin i z tego
powstanie dopiero gobelin, który- jak
zapewnia Dorota Gogler – znajdzie
swe miejsce w Galerii na Zdrojowej.
Filcowanie wełny pozwala z niej później
wykonywać nie tylko gobeliny, ale m.in.
obuwie, ozdoby, zabawki czy… biżuterię.
3 września delegacja SMS pojechała
na XX Krajową Wystawę Rolniczą, organizowaną w ramach
Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich. W tym dniu SMS na
swoim stoisku wystawiał prace jaworzańskich artystów. Później
członkowie stowarzyszenia prezentowali swoje prace podczas
Jaworzańskiego Września.
A plany?
Jeszcze we wrześniu tj w dniach 10-11 stowarzyszenie wyjeżdża
na kiermasz połączony z warsztatami rękodzielniczymi do Oleśnicy, zaś 24-25 września SMS znów odwiedzi Oświęcim w ramach
Festiwalu „Wieś Pełna Skarbów”. 30 września w gospodarstwie
pp Ireny i Pawła Steklów przy ul. Zajęczej w Jaworzu, wraz
z LGD Ziemia Bielska zorganizowany zostanie piknik, w którym
będą uczestniczyli przedstawiciele ośmiu miejscowości działających
w ramach LGD Ziemia Bielska. Dokładny program w chwili zamykania tego numeru Echa nie był jeszcze znany, ale jak zapewniała
Dorota Gogler- nie zabraknie wielu atrakcji i warsztatów, w których
każdy chętny będzie mógł spróbować swoich sił, a być może odkryć,
jakiś talent. Szczegóły dotyczące tego wydarzenia będą dostępne
na plakatach.
Przygotował: P.Filipkowski; Foto: SMS

Z życia Parafii Rzymskokatolickiej
pw. Opatrzności Bożej
W miesiącach wakacyjnych tj od 26 czerwca do
15 sierpnia gościliśmy Oazę Rodzin z Archidiecezji
Katowickiej oraz młodzieżowe grupy rekolekcyjne.
W sumie odpoczywało u nas i przeżywało „wakacje
z Bogiem” ponad 80 osób.
31 lipca parafia nasza obchodziła nieczęsto zdarzający się jubileusz kapłaństwa. Pochodzący z Jaworza Leon Hanzel , jako ojciec Franciszek Ksawery
świętował jubileusz 50-lecia ślubów zakonnych i życia
w Karmelu.
Końcem sierpnia pożegnaliśmy też naszego wikarego ks Łukasza Kobę, który decyzją Bpa Ordynariusza
ks Tadeusza Rakoczego został skierowany do innej
parafii. Od 1 września posługę kapłańską w naszej
parafii objął ks Piotr Liptak, który pochodzi z Oświęcimia, studia teologiczne ukończył w Seminarium
w Krakowie. Jaworze jest jego szóstą parafią, w której
będzie posługiwał. Ks Piotrowi życzymy, aby Boża
Opatrzność wspierała Jego duszpasterską posługę.
Info: POAK
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Z życia Towarzystwa Miłośników Jaworza
Posiady na szklanym szlaku
Pogodne niedzielne popołudnie 28 sierpnia liczna grupa osób,
które odpowiedziały na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Jaworza na kolejne posiady spędziła na wędrówce przez spory odcinek
wytyczonego w Jaworzu Nałężu szlaku szklanego (sfinansowanego
w znacznym stopniu przez unijny program transgraniczny). Przewodnik grupy – Piotr Gawłowski opowiadał interesująco zarówno
o obiektach kultury materialnej, jak i o ciekawostkach przyrodniczych
na trasie. Punkt wyjściowy trasy to „przystanek informacyjno – dydaktyczny Jaworze Nałęże”; potem była rekonstrukcja
pieca do wytopu szkła w dawnej hucie leśnej; następnie szlak wiódł
wzdłuż potoku Jasionka, koło bazy harcerskiej, osady Grabka –
w stronę szczytu Błatniej. Na trasie mija się urocze „spoczniki”, zachęcające do odpoczynku na łonie mało jeszcze skażonej cywilizacją przyrody.

Zakończone w Szałasie nad Jasionką spotkanie pozostawiło
z pewnością miłe wspomnienia; zaś w następnym numerze
Echa Jaworza ukaże się artykuł Piotra Gawłowskiego o szlaku
szklanym i urokach doliny Jasionki, co niewątpliwie zachęci wielu
Czytelników do spacerów i wycieczek w tym rejonie.
Towarzystwo Miłośników Jaworza

Nowe widokówki Jaworza
Staraniem Towarzystwa Miłośników Jaworza przy wsparciu Urzędu Gminy Jaworze wydane zostały oczekiwane przez mieszkańców
i turystów nowe widokówki Jaworza przedstawiające zabytki, walory
krajobrazowe jak obiekty turystyczne naszej gminy. Autorami zdjęć
i projektantami widokówek są członkowie TMJ – Ryszard Stanclik
i Tomasz Wróbel. Widokówki bezpłatnie były rozprowadzane podczas dożynek w amfiteatrze, a teraz będą dostępne między innymi
w Ośrodku Promocji Gminy.

Pięknem inspirowane
Najpiękniejsza jest natura i co do tego nie ma żadnych wątpliwości.
Z pewnością dlatego obrazy dwóch jaworzańskich malarek Anny
Lira i Janiny Krzempek tak urzekają niezwykłą urodą. Dzieła od
19 czerwca można oglądać w jednym z domów w gospodarstwie
agroturystycznym u p.p. Steklów. Głównym tematem akwareli są
kwiaty, ale również pojawiają się piękne pejzaże czy malunki drzew.
Całe życie lubiłam rysować i malować i najwyraźniej miałam do
tego talent- mówi Anna Lira- ale dopiero na emeryturze mogłam

pozwolić sobie na to, by pasji poświęcić nieomal cały wolny czas.
Jaworzańska artystka także zajmuje się szydełkowaniem, robótkami
na drutach , a i decoupage nie jest jej obcy.
Anna Lira na ekspozycji pokazała 15 obrazów, oprócz kwiatów,
pędzlem uwieczniła góry, domy góralskie czy drzewa. Malarkom
zorganizowanie wystawy zaproponowało Towarzystwo Miłośników
Jaworza, którego obie panie są członkiniami.
Przygotowała: Agata Jędrysko
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JAN KNIEŻYK
(1930-2011)
Jan Knieżyk: urodzony w Ustroniu , absolwent Politechniki Śląskiej, wieloletni pracownik (także poza granicami kraju) i dyrektor
Bielskiej Fabryki Armatur, autor kilkudziesięciu patentów, z Jaworzem związał się po przejściu na emeryturę. Zbudował tu dom, ale
nie przeszedł na „zasłużony odpoczynek”. Podjął rozliczne działania i prace na rzecz Jaworza i jego mieszkańców. Wypełniły one
wszystkie pozostałe lata jego życia – także te, które naznaczone
były ciężką chorobą. Warto te działania przypomnieć i uświadomić
sobie, jakiej miary człowiek właśnie nas opuścił.
W latach 1998-2002 Jan Knieżyk był członkiem Komisji Ochrony
Środowiska i Rolnictwa III kadencji Rady Gminy Jaworze; zajmował się głównie sprawami ochrony jaworzańskiego środowiska
naturalnego. W ramach tej działalności społecznie opracował
obszerne memorandum pt. „Jak ochraniać i polepszać środowisko przyrodnicze i walory krajobrazowe w gminie Jaworze i jej
otoczeniu przez społeczność lokalną [...]’’
W tym samym czasie, bo od 1998 do 2003 roku był członkiem Rady Parafialnej przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
w Jaworzu; zajmował się m.in. współpracą partnerską ze zborami
zagranicznymi i promocją gminy poza granicami kraju, głównie
w Niemczech. Współpracę tę, z upoważnienia ww. Rady prowadził
aż do roku 2007.
W latach 2002-2007 Jan Knieżyk był współinicjatorem
i współorganizatorem kwest cmentarnych na obu cmentarzach wyznaniowych Jaworza i tzw. publicznej zbiórki cegiełkowej na rzecz
restauracji cmentarnych zabytków łącznie z kwaterą hrabiowską.
W sumie w akcjach tych w wymienionym okresie zebrano około
30 tysięcy złotych.
Lata 2004 i 2005 poświęcił Jan Knieżyk inwentaryzacji przyrodniczej Goruszki; sporządził opis wraz z dokumentacją fotograficzną. Uczestniczył w opracowaniu i wyznaczaniu ścieżek
dydaktycznych w terenie, współtworzył opis ścieżki nr 1. Brał też
udział w opracowaniu wydanego w 2004 roku albumu „Jaworze
w starej pocztówce‘’.
W 2005 roku Jan Knieżyk uhonorowany został bardzo cenionym, szczególnie na Śląsku Cieszyńskim, Laurem Srebrnej
Cieszynianki.
„Dzieje Jaworza zabytkami pisane‘’ to opracowanie, któremu
poświęcił swój czas na przestrzeni lat 2003-2007. W części
pierwszej tego opracowania opisał dziedzictwo kulturowe Jaworza, na które składa się dorobek materialny i duchowy poprzed-

nich oraz obecnych pokoleń.
Zawarł tam ogólne informacje o
ochronie i odnowie dóbr kultury,
opisał ilość i położenie zabytków.
Omówił powstanie oraz zakres
i sposoby działania Społecznej
Rady Ochrony i Odnowy Zabytków, której był wieloletnim
sekretarzem. Część druga opracowania to 160 indywidualnych
zdjęć zabytków oraz obiektów
i miejsc pamięci objętych ochroną
prawną, znajdujących się na terenie gminy Jaworze. Opracowanie
to jest dostępne w gminnej bibliotece. „Dzieje Jaworza zabytkami pisane’’ to także tytuł wystawy
historycznej zorganizowanej z okazji 15 rocznicy reaktywowania
gminy Jaworze. Jan Knieżyk był współautorem tej wystawy.
Jako wieloletni członek Towarzystwa Miłośników Jaworza
i Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu opracował
i wygłosił kilkanaście prelekcji o tematyce społeczno- kulturalnej,
w tym także na „posiadach’’. Opublikował też kilkanaście artykułów
na temat ochrony środowiska naturalnego oraz zabytków kultury
i przyrody w Jaworzu.
W 2007 roku Jan Knieżyk opracował wniosek o uznanie
za zabytek i wpisanie do rejestru zabytków zespołu budowlano- krajobrazowego o nazwie: „Kościół Parafii Ewangelicko-Augsburskiej wraz z otaczającymi obiektami budowlanymi
i elementami przyrodniczymi’’. Wniosek po rozpatrzeniu przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach został załatwiony
pozytywnie, a wymieniony zespół został w 2009 roku wpisany do
rejestru zabytków. W tymże roku na uroczystości 25-lecia istnienia
Towarzystwa Miłośników Jaworza Jan Knieżyk za swą działalność
uhonorowany został medalem „Zasłużony dla Jaworza”. Było to
podziękowanie za pełną poświęcenia – ale też profesjonalizmu
i konsekwencji – działalność Jana Knieżyka dla dobra Jaworza
i na rzecz zachowania jego zabytków, tradycji i niepowtarzalnego
piękna krajobrazu. I za tę działalność wszyscy jesteśmy Mu winni
wdzięczność.
Towarzystwo Miłośników Jaworza
i Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Towarzystwo Miłośników Jaworza

zaprasza na „Posiady” które odbędą się
02. 10. 2011 r. o godzinie 15:00 w „Galerii pod Groniem”
w Gospodarstwie Agroturystycznym
Państwa Steklów ul. Zajęcza
Temat „Jaworze na dawnych szlakach
komunikacyjnych Śląska Cieszyńskiego”
przedstawi p. Halina Szotek,

równocześnie zostanie zaprezentowana wystawa malarstwo i rzeźba Pawła Pieszki
Ponadto zapraszamy na posiady, które odbędą się
16. 10. 2011 r. o godzinie 15:00 w budynku Amfiteatru.
Tematem będzie podsumowanie konkursu „Mój Pomnik Przyrody”.
Posiady będą prowadzili Mirosława Hawełek i Jerzy Ryrych.
							
Zarząd TMJ

W SPORTOWEJ RYWALIZACJI
Jaworzańscy łucznicy przez wakacje nie próżnują

Okres wypoczynkowy już wkrótce dobiegnie końca, ale
łucznicy z klubu X10 Jaworze biorą udział wielu turniejach
łuczniczych, a co ważniejsze, odnoszą w nich sukcesy!
Tegoroczny kalendarz łuczniczy jest dosyć napięty, a wakacje
obfitują w co weekendowe turnieje w różnych kategoriach: łucznictwie tarczowym, łucznictwie 3D (myśliwskim) czy łucznictwie
tradycyjnym. Przedstawiciele wszystkich tych kategorii trenują
na co dzień w jaworzańskim klubie X10 Jaworze i biorą na siebie
odpowiedzialność reprezentowania kolegów z klubu na ważnych
imprezach łuczniczych.

W ostatnim okresie wspaniale zaprezentował się Adam Bisok
– prezes X10 oraz współorganizator wielu zawodów 3D. Wygrał
on III rundę Pucharu Polski w łucznictwie 3D oraz został Mistrzem
Polski 3D na rok 2011 w kategorii łuku angielskiego długiego.
Mistrzyniami Polski 3D zostały również najmłodsze członkinie
X10 – siostry Małgorzata oraz Maria Sikora. Starsza Gosia zdobyła również brązowy medal na Mistrzostwach Polski Juniorów
w łucznictwie tarczowym FITA strzelając z łuku bloczkowego,
które odbyły się 22-24 lipca 2011. Podczas Mistrzostw Polski 3D
bardzo dobrze spisał się również Dariusz Socha, który nie obronił
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co prawda zeszłorocznego tytułu Mistrza Polski 3D, ale stanął na
najniższym stopniu podium. Wspomnieć należy również, że Darek
wywalczył w tym roku indywidualnie brązowy medal na Halowych
Mistrzostwach Polski w kategorii łuków bloczkowych, które odbyły
się w lutym bieżącego roku. Wówczas triumfowała również drużyna
klubowa zdobywając Drużynowe Mistrzostwo Polski w składzie
Dariusz Socha, Adam Bisok, Roman Sikora oraz Piotr Kiser.
Ten ostatni – indywidualny Mistrz Polski z zimowych zawodów –
w zeszły weekend zajął czwarte miejsce w III rundzie Pucharu Polski
w Głuchołazach i zdobył cenne punkty w Pucharze Polski, których
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suma na koniec wszystkich rund pozwala wyłonić kadrę narodową.
Przed zawodnikami jeszcze kilka ważnych testów w tym roku.
Początkiem września odbędą się Mistrzostwa Polski w łucznictwie
tarczowym FITA w Katowicach, a końcem tego miesiąca ostatnia
IV runda Pucharu Polski w Żywcu. Z zawodów terenowych 3D najbliższe to 7 runda Pucharu Polski, która odbędzie się w Jaworzu.
Wszystkich, którzy chcieliby przyjrzeć się jak radzą sobie łucznicy podczas turniejów zapraszamy zatem do Jaworza, Żywca lub
Katowic.

Klub UKS Dziesiątka
W dniach 22 -18 sierpnia w Legnicy odbyły się Mistrzostwa
Świata Juniorów i Kadetów w łucznictwie. W trzyosobowej reprezentacji Polski w kategorii kadetów znalazł się Aleksander
Grzymek. W rywalizacji 114 kadetów eliminacje zakończył na 35
miejscu mimo,że poprawił swe rekordy życiowe na 70 i 30 metrów.
W pojedynkach indywidualnych wygrał najpierw z rówieśnikiem
z Meksyku w stosunku 6:2 , a następnie ze Słoweńcem w stosunku 6:0. W 1/16 przyszło mu walczyć z trzecim po eliminacjach,
rozstawionym w drabince pojedynków, Chińczykiem z Tajwanu.
W wyrównanym pojedynku Aleks przegrał w stosunku 5:6. O awan-

sie rywala zadecydował baraż w którym Aleks strzelił 9, a rywal
10. Ostatecznie nasz zawodnik zajął bardzo dobre 17 miejsce.
W rywalizacji zespołowej Aleksander Grzymek( UKS „Dziesiątka”,
Hubert Soboń( Stella Kiece) i Paweł Marzec( Talent Wrocław) zajęli
5 miejsce wygrywając z zespołem USA i przegrywając wejście do
strefy medalowej z zespołem Chin w stosunku 221:223. Uzyskany
wynik był trzecim co do wartości w całych rozgrywkach zespołowych.
Dziękujemy za godne nas reprezentowanie, życzymy dalszych
sukcesów.
ST. Hoczek

Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny

w Jaworzu
przypomina o bezpłatnej
rehabilitacji kardiologicznej
w trybie stacjonarnym i dziennym w ramach umowy z NFZ.

Warunkiem przyjęcia jest skierowanie lekarskie.
Niezbędne informacje można uzyskać pod numerem
telefonu: 33 817- 21- 66, wew. 208, 217
bądź na stronie internetowej:
http://www.rehabilitacja-jaworze.com.pl/.

Zapraszamy do korzystania
z naszych usług.
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Warszawa, dnia 9 sierpnia 2011 r.

PAŃSTWOWA
KOMISJA WYBORCZA
ZPOW-503-53/11

Informacja
o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r.,
informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach
ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.).
Wyborcy niepełnosprawni biorą udział w wyborach do Sejmu i do Senatu na takich samych
zasadach jak pozostali wyborcy, jednakże przysługują im poniższe uprawnienia.

I.

Prawo do uzyskiwania informacji o wyborach

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo
do uzyskiwania informacji o: właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie
głosowania, lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych, znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy
niepełnosprawnego, warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców
w obwodzie głosowania, w którym znajduje się lokal obwodowej komisji wyborczej
przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, terminie wyborów oraz godzinach
głosowania, komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych
kandydatach i listach kandydatów i o warunkach oraz formach głosowania.
Informacje, o których mowa wyżej, są podawane do publicznej wiadomości poprzez
umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w
danej gminie.
Informacje te, są także przekazywane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wyborcy
niepełnosprawnemu, na jego wniosek, telefonicznie lub w drukowanych materiałach
informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa, wyborca
podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania.
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Prawo do głosowania korespondencyjnego

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym
lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.), w tym także wyborcy posiadający
orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności
do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia
Społecznych
17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Ubezpiecze
ń Społecznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.);
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy
wymienionej w pkt 1;
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy
wymienionej w pkt 1;
4) orzeczenie o zaliczeniu do I gruру inwalidów;
5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osobyо stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę
niepełnosprawnego wójtowi najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia
19 września 2011 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
Powinno ono zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer
ewidencyjny PESEL wyborcy, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców
w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie (do Sejmu i do Senatu,
tylko do Sejmu lub tylko do Senatu), a także wskazanie adresu stałego zamieszkania,
na który ma być wysłany pakiet wyborczy.
Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu
orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.
W zgłoszeniu wyborca może zażądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek
na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.
Wyborca zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego
zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym
dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego
na terenie gminy, w której wyborca ma miejsce stałego zamieszkania.
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Wyborca, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, otrzyma z urzędu gminy pakiet
wyborczy, który zostanie doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy, po okazaniu
dokumentu potwierdzającego tożsamość i pisemnym pokwitowaniu odbioru.
Jeżeli wyborca nie może potwierdzić odbioru, doręczający sam stwierdzi datę doręczenia
oraz wskaże odbierającego i przyczynę braku jego podpisu.
W przypadku nieobecności wyborcy pod wskazanym adresem doręczający umieści
zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia w skrzynce na listy lub, gdy nie jest
to możliwe, na drzwiach mieszkania. Termin powtórnego doręczenia nie może być dłuższy
niż 3 dni od dnia pierwszego doręczenia.
W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą: koperta zwrotna, karta
lub karty do głosowania, koperta na kartę lub karty do głosowania, oświadczenie o
osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania
korespondencyjnego i ewentualnie nakładki na karty do głosowania sporządzone
w alfabecie Braille'a — jeżeli wyborca zażądał ich przesłania.
Na karcie do głosowania wyborca oddaje głos, w sposób określony w informacji znajdującej
się w dolnej części karty do głosowania. Należy pamiętać, że znakiem „x” są dwie linie
przecinające się w obrębie kratki przeznaczonej na oddanie głosu.
Po oddaniu głosu należy kartę do głosowania lub karty do głosowania umieścić w kopercie
oznaczonej „Koperta na kartę do głosowania” i kopertę tę zakleić. Niezaklejenie koperty
na kartę do głosowania spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniona
przy ustalaniu wyników głosowania.
Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania należy włożyć do koperty zwrotnej
zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej.
Do koperty zwrotnej należy także włożyć oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu
głosu. Przed włożeniem oświadczenia do koperty należy wpisać na nim miejscowość
i datę jego sporządzenia oraz własnoręcznie je podpisać. Niewłożenie oświadczenia
do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania
nie będzie uwzględniona przy ustalaniu wyników głosowania.
Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres obwodowej komisji wyborczej. Nadanie
polega na przekazaniu koperty zwrotnej przedstawicielowi Poczty Polskiej, w miejscu
zamieszkania wyborcy głosującego korespondencyjnie. Przedstawiciel Poczty Polskiej
wyda wyborcy dowód nadania. Nadanie koperty zwrotnej może nastąpić nie później
niż ostatniego roboczego dnia przed dniem wyborów.
Wyborca może, do czasu zakończenia głosowania, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną
do obwodowej komisji wyborczej, której adres znajduje się na kopercie zwrotnej.
Głosować
korespondencyjne
(na
zasadach
przewidzianych
dla
wyborców
niepełnosprawnych) nie mogą wyborcy niepełnosprawni umieszczeni w spisach wyborców
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w: obwodach głosowania utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy
społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich, a także
w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, a ponadto
wyborcy, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania.
III. Prawo do głosowania przez pełnomocnika
Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, o których mowa w części I informacji dotyczącej głosowania
korespondencyjnego oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat,
mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika.
Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie,
co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie
do głosowania.
Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej
dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także
mężowie zaufania, jak również kandydaci na posła lub senatora.
Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli
co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn,
córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
Pełnomocnictwa udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed
innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta
miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek do wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek należy
złożyć najpóźniej w 10. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 29 września 2011 r.
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do informacji.
Do wniosku należy dołączyć:
• pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa —
wzór zgody na przyjęcie pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 2 do informacji;
• kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia
niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania
nie będzie miał ukończonych 75 lat;
• kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być
pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej
gminie co udzielający pełnomocnictwa.
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Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym
miejscu na obszarze gminy, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.
Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. Cofnięcie pełnomocnictwa
następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów, tj. do dnia
7 października 2011 r., stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi
miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa, lub doręczenie takiego
oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.
Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu
wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez
wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.
Głosowania przez pełnomocnika nie przeprowadza się w: obwodach głosowania
utworzonych w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach
karnych i aresztach śledczych oraz domach studenckich, a także w obwodach głosowania
utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich.
Szczegółowe zasady w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania określa
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r.
w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936).
IV. Głosowanie w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych
Wyborca niepełnosprawny może głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym
dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale
zamieszkuje. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców
w obwodzie właściwym dla tego lokalu wyborczego.
Wniosek składa się w urzędzie gminy najpóźniej w 14. dniu przed dniem wyborów,
tj. do dnia 26 września 2011 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu
wyborczego).
Wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego
zamieszkania.
Informacja o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb
osób niepełnosprawnych podana jest do wiadomości publicznej przez wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) w obwieszczeniu o numerach i granicach obwodów głosowania,
zamieszczanym, najpóźniej w 30. dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 9 września
2011 r.
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Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na karty do głosowania
sporządzonych w alfabecie Braille'a

Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek
na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.
Zamiar głosowania przy użyciu nakładek powinien być zgłoszony wójtowi
(burmistrzowi, prezydentowi miasta) najpóźniej w 14. dniu przed dniem wyborów,
tj. do dnia 26 września 2011 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu
wyborczego).
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
W zgłoszeniu należy wskazać obwód głosowania właściwy dla miejsca zamieszkania
wyborcy.
W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartami do głosowania wyda
wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładki na te karty. Po oddaniu głosu
wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładki na karty.
VI. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym
Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu
wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny
charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania
lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie
wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca
pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.
Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania
ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych
biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

Przewodniczący
Państwowej Komisji Wyborczej
Stefan J. Jaworski
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. (poz. 936)

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH
DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE AKTU PEàNOMOCNICTWA DO GàOSOWANIA
W WYBORACHDOSEJMURZECZYPOSPOLITEJPOLSKIEJIDOSENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA SRGDüGDWĊZ\ERUyZ :
Miejsce skáadania wniosku
*

Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta , do którego kierowany jest wniosek:

Dane wyborcy udzielającego peánomocnictwa do gáosowania
ImiĊ (imiona):
Nazwisko:
ImiĊ ojca:

Data urodzenia (dzieĔ-miesiąc-rok):

Numer PESEL:
Adres zamieszkania:

Dane osoby, która wyraziáa zgodĊ na przyjĊcie peánomocnictwa
ImiĊ (imiona):
Nazwisko:
ImiĊ ojca:

Data urodzenia (dzieĔ-miesiąc-rok):

Numer PESEL:
Adres zamieszkania:

Osoba, która wyraziáa zgodĊ na przyjĊcie peánomocnictwa, jest dla wyborcy wstĊpnym**, zstĊpnym***,
maáĪonkiem, bratem, siostrą albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia, opieki albo kurateli:
TAK

NIE*
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Do wniosku zaáączono:
1. pisemną zgodĊ osoby, która wyraziáa zgodĊ na przyjĊcie peánomocnictwa;
2. kopiĊ aktualnego orzeczenia wáaĞciwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepeánosprawnoĞci
wyborcy QLHGRW\F]\Z\ERUF\NWyU\QDMSyĨQLHMZGQLXJáRVRZDQLDNRĔF]\ODW ;
3. kopiĊ zaĞwiadczenia o prawie do gáosowania wydanego osobie, która wyraziáa zgodĊ na przyjĊcie
peánomocnictwa ]DáąF]D VLĊ Z\áąF]QLH Z SU]\SDGNX, JG\ RVRED NWyUD Z\UD]LáD ]JRGĊ QD SU]\MĊFLH SHáQRPRFQLFWZD QLH MHVW
ZSLVDQDGRUHMHVWUXZ\ERUFyZZWHMVDPHMJPLQLH FRZ\ERUFDXG]LHODMąF\SHáQRPRFQLFWZDGRJáRVRZDQLD ;

4. kopiĊ dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą, która wyraziáa zgodĊ na przyjĊcie
peánomocnictwa, w stosunku przysposobienia/opieki/kurateli* ]DáąF]D VLĊ Z\áąF]QLH Z SU]\SDGNX JG\ WDNL VWRVXQHN
LVWQLHMH .

Miejsce sporządzenia aktu peánomocnictwa do gáosowania
PLHMVFH]DPLHV]NDQLDZ\ERUF\XG]LHODMąFHJRSHáQRPRFQLFWZDGRJáRVRZDQLD :

Z\SHáQLüMHG\QLHZSU]\SDGNXJG\PDE\üRQRLQQHQLĪ

OĞwiadczenia
OĞwiadczam, Īe wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą.
Wyborca wyraĪa zgodĊ na to, by w postĊpowaniu w sprawie sporządzenia aktu peánomocnictwa byá
reprezentowany przez osobĊ, która wyraziáa zgodĊ na przyjĊcie peánomocnictwa:
TAK
NIE*
Wyborca nie moĪe lub nie umie záoĪyü podpisu:
TAK

Data wypeánienia (dzieĔ-miesiąc-rok):

NIE*
-

Podpis wyborcy (w przypadku gdy wyborca nie moĪe lub nie umie záoĪyü podpisu,
w miejscu tym podpis skáada osoba, która wyraziáa zgodĊ na przyjĊcie peánomocnictwa):

Adnotacje urzĊdowe
Numer wniosku:

Uwagi:

Podpis przyjmującego wniosek:
*
**
***

Niepotrzebne skreĞliü.
WstĊpnym jest ojciec, matka, dziadek, babka itd.
ZstĊpnym jest syn, córka, wnuk, wnuczka itd.

-
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KOMUNIKAT WYBORCZY
Okręgi wyborcze w Jaworzu
Nr obwodu
głosowania

Siedziba Obwodu
głosowania

1

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. M. Dąbrowskiej
ul. Szkolna 180
Jaworze

Lokal wyborczy czynny w godzinach
700- 2100
Skład komisji stanowi :
6 – 8 osób zgłoszonych przez komitety wyborcze,
+ 1 urzędnik wskazany przez Wójta Gminy

2

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. M. Dąbrowskiej
ul. Szkolna 180
Jaworze

Lokal wyborczy czynny w godzinach
700- 2100
Skład komisji stanowi :
6 – 8 osób zgłoszonych przez komitety wyborcze,
+ 1 urzędnik wskazany przez Wójta Gminy

3

Szkoła Podstawowa Nr 1
im. M. Dąbrowskiej
ul. Szkolna 180
Jaworze

Lokal wyborczy czynny w godzinach
700- 2100
Skład komisji stanowi :
6 – 8 osób zgłoszonych przez komitety wyborcze,
+ 1 urzędnik wskazany przez Wójta Gminy

4

Beskidzki Zespół
Leczniczo-Rehabilitacyjny
Szpital Opieki
Długoterminowej,
budynek „Nowy Jerzy”
ul. Słoneczna 83
Jaworze

Skład komisji/czas urzędowania

Lokal wyborczy czynny w godzinach
700- 2100
Komisja może rozpocząć urzędowanie później
i zakończyć wcześniej ale najwcześniej o 1800
Skład komisji stanowi :
4 – 6 osób zgłoszonych przez komitety wyborcze,
+ 1 urzędnik wskazany przez Wójta Gminy

Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych – zgodnie z kalendarzem wyborczym – będą gminie znane
dopiero po 18.09.2011

Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych – zgodnie z kalendarzem wyborczym będą gminie znane dopiero po 18.09.2011
Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

OGŁOSZENIE

Informujemy, że od dnia 8 września do 14 października 2011 roku mieszkańcy, przedsiębiorcy JST i stowarzyszenia
działające na terenie gmin: Bestwina, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Wilamowice mogą składać wnioski o
dofinansowanie dla operacji polegających na ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych
od rybactwa.
Można uzyskać wsparcie w wysokości do 1 miliona złotych z 100% refundacją kosztów kwalifikowanych.

Środki nie tylko dla rybaków!!!

Zainteresowane osoby zapraszamy na bezpłatne konsultacje w gminach oraz w biurze Lokalnej Grupy Rybackiej
Bielska Kraina (Wapienica, ul. Regera 81).
Więcej informacji na stronie internetowej: www.bielskakraina.pl w zakładce konkursy lub pod numerem telefonu:
33 810 57 35.
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Poziomo
1. Jest nim np. „Echo Jaworza”
7. Lamówka lub obramowanie
11. Zarost pod nosem
12. Wróżenie z linii rąk
13. Niewielkie wzniesienie terenu
15. Niechciana poczta internetowa
17. Codzienność, zwyczajność
19. Izraelska agencja wywiadowcza
21. Tarte buraczki z chrzanem
22. Ciemniejsza od blondynki
27. Japoński port na Honsiu
29. Rzeczywistość, autentyczność, fakty
30. Nazwa przysiółka w Jaworzu Nałężu
32. Może być kostna, łączna lub
tłuszczowa
36. Przysmaki dla ochłody
37. Pojęcie geometryczne – rodzaj linii
39. Zakończenie rękawów lub spodni
40. Naczynie kuchenne
42. Łobuz, dryblas, rosły opryszek
46. Wybuch wulkanu
47. Donosicielstwo, tajne oskarżenie
48. Sympatyczne zwierzątko z kolcami
49. Specjalista od rolnictwa
50. Trzeźwość, wstrzemięźliwość

1
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6

24

Znaczenie wyrazów

33. Zimne napoje mleczne lub alkoholowe
34. Barbara lub Bogumił z powieści „Noce i dnie”
Pionowo
35. Kwit kasowy, dowód opłaty
1. Adwokat, obrońca w sądzie
38. Ptaki z rzędu kurczaków, można je spotkać
2. Trójkąt przydatny na lekcjach geometrii
w Jaworzu
3. Linie na mapie pogody
41. Epoka trzeciorzędu
4. Naczynie do gotowania wody
43. Tytuł władcy hinduskiego
5. Pustka, niebyt, nieistnienie
44. Premia, zachęta dla klienta
6. Barwi papierek lakmusowy na czerwono
45. Zespół z Beatą Kozidrak
7. Choroba wieku dziecięcego
8. Dopływ Dunajcu płynący przez Słowację
9. Imię Day – amerykańskiej aktorki
i piosenkarki lat sześćdziesiątych
10. Raj w mitologii greckiej
14. Jordańska metropolia
16. Przyjęcie w plenerze, majówka
18. Połowa z połówki
20. Litera grecka, matematyczny znak sumy
Autorem krzyżówki jest Aniela Miesz23. Cyfra bez wartości
czak z Jaworza. Rozwiązanie krzyżówki
24. Miasto w starożytnej Grecji, ojczyzna
– samo hasło po wpisaniu w oznaczone
Antygony
pola pod krzyżówką można nadsyłać
25. Miasto włoskie u podnóża Wezuwiusza
mailem na adres Ośrodka Promocji
26. Imię Schwarzeneggera, solenizant z 19 lutego
Gminy Jaworze; e-mail: biuro@opgj.pl.
Ze względu na fakt, że Echo Jaworza
28. Żałosny głos związany z cierpieniem
nie dociera do wszystkich mieszkańców
30. Zabytek na Goruszce
w jednakowym czasie, rozwiązania
31. Znany kanclerze Niemiec (RFN)
krzyżówkę można przesyłać na wyżej
w latach 1949-63
podany adres NIE WCZEŚNIEJ niż 1
października br. Dla pierwszych trzech
osób, które prześlą prawidłowe roz7
8
9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 wiązanie krzyżówki, Ośrodek Promocji
Gminy przygotował upominki. Hasło do
poprzedniej krzyżówki brzmiało: Jubileusz reaktywowania Gminy Jaworze.
31 32 33 34 35
25 26 27 28 29 30
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Fatałaszek
Fatałaszek
Fatałaszek
ODZIEŻ UŻYWANA

ODZIEŻ UŻYWANA
ODZIEŻ UŻYWANA

Zapraszamy do sklepu:
Zapraszamy do sklepu:
•Zapraszamy
oryginalna odzie¿
damska • mêska i m³odzie¿owa
do sklepu:
• oryginalna odzie¿ damska • mêska i m³odzie¿owa
•• ubranka
dlaodzie¿
dziecidamska • mêska i m³odzie¿owa
oryginalna
• ubranka dla dzieci
ne ceny
atrakcyj
ceny
• ubranka dla dzieci
yjne ce
atrakcyj
ny
Czynne: pon.-pt. 10.00-17.00 sob. 9.00-13.00
atrakc ne
Czynne: pon.-pt. 10.00-17.00 sob. 9.00-13.00
Jaworze,
Cieszyñska
362, Lewiatan
(dawny K³os)
Czynne: ul.
pon.-pt.
10.00-17.00
sob. 9.00-13.00
Jaworze, ul. Cieszyñska 362, Lewiatan (dawny K³os)
Jaworze, ul. Cieszyñska 362, Lewiatan (dawny K³os)

kontakt: 796 295 912
kontakt: 796 295 912
kontakt: 796 295 912
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ZACHÊCAMY
DO SKORZYSTANIA
• Z BOGATEJ BAZY REHABILITACYJNEJ (NZOZ)
• fizykoterapia • kinezyterapia • hydroterapia • masa¿e
• K¥PIELE SOLANKOWE
• SOLARIUM - NOWE LAMPY
• ZAPRASZAMY NA BASEN - po rezerwacji telefonicznej
DZIEÑ W SPA – JAKO WYJ¥TKOWY PREZENT
10% RABATU - DO KOÑCA WRZEŒNIA
• ZAPRASZAMY DO RESTAURACJI i KAWIARNI
w godzinach 7.00-22.00
ORGANIZUJEMY:
• PIKNIKI GRILLOWE, WESELA • PRZYJÊCIA OKOLICZNOŒCIOWE • SPOTKANIA OP£ATKOWE • SYLWESTER
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

2011 ROK

Agencja Us³ug Jêzykowych
Polok Krzysztof
43-384 JAWORZE ul. Zaciszna 698,
tel. (0-33) 817-25-68, tel. kom. 0 602-574-561
e-mail: sworntran@interia.pl

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

Uwaga Reklamodawcy
Og³oszenia reklamowe na dany miesi¹c s¹ przyjmowane do trzeciego wtorku poprzedniego miesi¹ca w sekretariacie Urzêdu Gminy Jaworze. Redakcja
nie odpowiada za treœæ zamieszczanych reklam. Cena 1 segmentu og³oszeniowego o wymiarach 9,2 cm x 4 cm = 36,8 cm kw wynosi 33 z³ z podatkiem
VAT. Z uwzglêdnieniem, ¿e rozmiar czcionki nie mo¿e byæ mniejszy ni¿ 12 pkt. Reklamy przyjmuje Janusz Kos w godzinach pracy UG Jaworze.
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POMOC DOMOWA
Podejmê pracê jako pomoc domowa
na terenie Jaworza lub okolic.
Oferujê:
• mycie okien, pod³óg,
• pranie, prasowanie,
• odkurzanie itp.

tel. 660 580 204
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XXV

Jaworzański
Wrzesień
więcej foto na stronie www.opgj.pl

Korowód

Chór ewangelicki podczas
nabożeństwa ekumenicznego

Marian Ormaniec
z życzeniami
z okazji jubileuszu
Gminy Jaworze

Wystawa
Drobnego
Inwentarza

Czasopismo „Echo Jaworza” - miesięcznik lokalny Gminy Jaworze. Wydawca: Urząd Gminy Jaworze z siedzibą: ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze;
adres redakcji: ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze, tel. 33 8172 195, 33 8172 813, 33 8172 534, Fax 33 8172 871, e-mail: echo@jaworze.pl;
internet: http://www.opgj.pl/echojaworza.html; Zespół redakcyjny: Piotr Filipkowski - Redaktor Naczelny, Agata Jędrysko - Zastępca Redaktora Naczelnego i odpowiedzialna za korektę. Druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Spółka z o.o., ul. Dubois 4, 43-300 Bielsko-Biała. Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz
zastrzega sobie prawo ich skracania i opracowania redakcyjnego.
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Wójt Zdzis³aw Bylok obok ,postaci hrabiego
Maurycego Saint Genois d Anneacont
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Mariusz Makowski i Andrzej Œliwka - ods³oniêcie
pomnika - ³awki z postaci¹ hrabiego
Orkiestra Dêta Glorieta przed
budynkiem Goruszki

Obrady okolicznoœciowej sesji
w budynku Goruszki

Radni i goœcie podczas sesji
Rady Gminy

Przewodnicz¹cy Rady
Gminy ze swymi
zastêpcami podczas
sesji
Wystêp Kabaretu
Rak

Koncert
Zespo³u
De Nuevo

Widownia amfiteatru

Radni i goœcie przed budynkiem Goruszki

