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Z PRAC RADY GMINY I WÓJTA
INFORMACJE URZĘDU GMINY JAWORZE
VII sesja Rady Gminy Jaworze
18 sierpnia 2011 r.
Obrady otworzył przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej
Śliwka stwierdzając obecność 15 radnych, co czyni obrady prawomocnymi, a następnie przywitał przybyłych gości.
Do komisji uchwał i wniosków zaproponowano radną Krystynę
Szczypka i Irenę Mikler. Obie panie wyraziły zgodę.
Rada Gminy wybrała do komisji uchwał i wniosków radną
Krystynę Szczypkę i radną Irenę Mikler:
15 - głosów za.
Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka odczytał proponowany porządek obrad.
Rada Gminy przegłosowała proponowany porządek obrad
VII sesji Rady Gminy Jaworze:
15 – głosów za.
Rada Gminy zatwierdziła protokół z VI sesji Rady Gminy
Jaworze przeprowadzonej w dniu 28 czerwca 2011 r.:
12 – głosów za,
3 – głosy wstrzymujące.
Podjęto uchwały dotyczące:
a. zmiany w budżecie gminy na rok 2011,
Skarbnik Gminy Jaworze Zofia Gruszczyk omówiła zmiany
w budżecie Gminy Jaworze na rok 2011, które są wynikiem m.in.
zwiększenia dochodów i wydatków bieżących, związanych z odpłatnością za stołówki szkolne. Pozostałe zmiany dotyczą zwiększenia wydatków, które z kolei wpłyną na zwiększenie deficytu
budżetowego na 2011 r., a ten z kolei pokryty zostanie z wolnych
środków z lat ubiegłych, kredytów i pożyczek.
Radny Roman Lorek poruszył temat kosztów związanych
z remontem budynku „Pod Goruszką”.
Radna Danuta Mynarska odniosła się do wątpliwości zgłaszanych na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, związanych
z rozbieżnością środków zaplanowanych, a przewidzianych
w rozstrzygniętym przetargu na remont budynku „Pod Goruszką”.
Wątpliwości budzi również powstanie muzeum flory i fauny oraz
kosztów związanych z późniejszym utrzymaniem placówki przez
gminę.
Skarbnik Gminy Jaworze Zofia Gruszczyk wyjaśniła, iż zgodnie z ustawą o finansach publicznych budżet uchwalany jest po
stronie dochodów wg działów i źródeł, zaś po stronie wydatków
wg działów, rozdziałów i grup paragrafów. Nieuchwalenie zmian
w budżecie spowodowałoby brak możliwości podjęcia uchwał np.
o dofinansowaniach będących treścią następnych projektów
uchwał. Radni mają prawo skorygować przedstawiony projekt
dotyczący zmian w budżecie.
Projekt uchwały został szczegółowo omówiony na komisji
i uzyskał pozytywną opinię choć niejednogłośną.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę w sprawie:
11 – głosów za,
3 – głosy wstrzymujące,
1 – głos przeciwny.
b. zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Jaworze na lata 2011-2022,
Skarbnik Gminy Jaworze Zofia Gruszczyk wyjaśniła, iż
zmiana deficytu budżetu gminy Jaworze na 2011 spowodowała

konieczność zmiany WPF. Ponadto w związku z planowaną budową muzeum niezbędne było dokonanie zmiany zakresu zadań,
które miały być realizowane w latach 2011-2015.
Projekt uchwały został szczegółowo omówiony na komisji
i uzyskał pozytywną opinię choć niejednogłośną.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę w sprawie:
11 – głosów za,
3 – głosy wstrzymujące,
1 – głos przeciwny.
c. przekazania środków finansowych dla Policji,
Skarbnik Gminy Jaworze Zofia Gruszczyk poinformowała, iż
projekt uchwały dotyczy przekazania środków na budowę nowego
komisariatu policji w Jasienicy. Wyjaśniła, że środki te zostały
wcześniej zagwarantowane w budżecie gminy na 2011r.
Odnośnie dofinansowania zakupu wozu strażackiego poinformowała, że Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej
w Bielsku-Białej zwrócił się z prośbą o dofinansowanie zakupu
wozu strażackiego-drabiny, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy, jako że jednostka PSP w Bielsku-Białej
obsługuje m.in. naszą gminę.
Ostatnia z uchwał dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu
Bielskiego na realizację zadania - zaspokojenie potrzeb z zakresu
transportu publicznego mieszkańców Powiatu Bielskiego.
Projekty uchwał zostały szczegółowo omówione na komisji
i uzyskały pozytywną opinię.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę w sprawie: przekazania
środków finansowych dla Policji:
15 – głosów za.
d. przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku- Białej, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych,
Rada Gminy przegłosowała uchwałę :
15 – głosów za.
e. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na
realizację zadania zaspokojenie potrzeb z zakresu transportu
publicznego mieszkańców Powiatu Bielskiego,
Rada Gminy przegłosowała uchwałę:
15 – głosów za.
f. zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Zgodnie z uchwałą budżetową na 2011r. zaplanowano deficyt
budżetowy, który pokryty zostanie z wolnych środków, pożyczek
oraz poprzez zaciągniecie kredytu długoterminowego. Zofia
Gruszczyk poinformowała o ewentualnej konieczności zaciągnięcia
dodatkowego kredytu w terminie późniejszym.
Projekt uchwały został szczegółowo omówiony na komisji
i uzyskał pozytywną opinię.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę w sprawie:
15 – głosów za.
g. zmiany uchwały z dnia 28 czerwca 2011 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze oraz nadania jej
statutu,
Zastępca Wójta Gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz
poinformował, że na wniosek wydziału Nadzoru Prawnego Wojewody Śląskiego, dokonano „kosmetycznych” zmian w uchwale
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze. Wy-
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jaśnił, iż zgodnie z zaleceniami nadzoru prawnego organem
wykonawczym w tym zakresie jest Wójt Gminy, w związku z tym
nastąpiła konieczność dokonania przedstawionych zmian zgodnie
z projektem uchwały.
Radny Jerzy Ryrych poinformował, iż wnioskował o zwołanie
wyjazdowej sesji w maju w gimnazjum. Podczas obrad młodzież
mogłaby zapoznać się z pracą radnych. Wniosek złożony zakładał również omówienie kwestii bezpośrednio dotyczących spraw
gimnazjum takich jak: muzeum fauny i flory, Orlika, hali sportowej
oraz otoczenia gimnazjum. Wyjaśnił, iż młodzież chętna do pracy
w Radzie Młodzieżowej powinna zapoznać się z podstawowymi
zasadami i funkcjonowaniem pracy Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka poinformował, iż sesja wyjazdowa zostanie zorganizowana po wyborze
Rady Młodzieżowej.
Projekt uchwały został szczegółowo omówiony na komisji.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę:
12 – głosów za,
2 – głosy wstrzymujące,
1 – głos przeciwny.
h. powołania zespołu ds. Wyborów Ławników,
Zastępca Wójta Gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz
poinformował, iż zgodnie z ustawą prawo o Ustroju Sądów Powszechnych, w tym roku upływa czteroletnia kadencja ławników.
W związku z powyższym do Urzędu Gminy wpłynęło zgłoszenie
kandydata na ławnika sądowego i tym samym konieczne jest powołanie zespołu ds. Wyboru Ławników. Zgodnie z wyżej cytowaną
ustawą powołany zespół będzie zobowiązany do oceny formalnej
zgłoszonych kandydatur.
Projekt uchwały został szczegółowo omówiony na komisji, która
wytypowała następujących radnych do prac w zespole ds. wyboru
ławników tj.: Danutę Mynarską, Joannę Buzderewicz i Zygmunta
Podkówkę.
Radni Danuta Mynarska, Joanna Buzderewicz i Zygmunt
Podkówka wyrazili zgodę na pracę w powołanym zespole ds.
wyboru ławników.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę:
15 – głosów za.
i. upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jaworzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu
administracji publicznej
Zastępca Wójta Gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz
poinformował, iż zgodnie z ustawą o systemie oświaty istnieje
możliwość podjęcia przedmiotowej uchwały. W strukturze organizacyjnej urzędu brak referatu zajmującego się zagadnieniami
z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym
przyznawanej uczniom, stąd nastąpiło scedowanie tych zadań na
kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i konieczność
podjęcia przedmiotowej uchwały.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę:
15 – głosów za.
j. utworzenia odrębnego obwodu głosowania, ustalenie
numeru i siedziby obwodowej komisji wyborczej w wyborach
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej
Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
Zastępca Wójta Gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz poinformował, że przedmiotowa uchwała została przygotowana
w związku ze złożonym pismem dyrektora Beskidzkiego Zespołu
Leczniczo-Rehabilitacyjnego, traktującym o utworzeniu dodatkowego obwodu do głosowania. Tego typu obwód tworzony jest na
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terenie zamkniętym m.in. takim, jak szpital i wyłącznie na potrzeby
wyborów zaplanowanych na 9 października 2011r.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę w sprawie:
15 – głosów za
Wójt Gminy Jaworze Zdzisław Bylok przedstawił sprawozdanie z pracy wójta w okresie międzysesyjnym oraz podejmowane
zarządzenia.
udział w konferencji geotermalnej w gminie Olsztyn,
udział w uroczystości otwarcia oddziału Banku Spółdzielczego
w Jaworzu,
udział w obchodach Dni Janosika w Terchovej,
obchody 20 lecia samorządu, w których uczestniczył Prezydent
Bronisław Komorowski. Na spotkaniu przedstawiono projekt ustawy o konsultacjach społecznych, która w dużym stopniu ograniczy
efektywność działania w samorządach.
Zapytania i interpelacje radnych m.in. dotyczyły:
- postawienia przy fontannie w parku tablicy informacyjnej o składzie chemicznym solanki, jaką jest wypełniona;
- prośby o wycinkę drzew ograniczających widoczność na ulicy
Zdrojowej;
- utwardzania poboczy zamiast wysypywanie ich szlaką;
- wykonania mostu na ul. Sosnowej;
- dziurawej nawierzchni na ul. Leszczynowej;
- zabezpieczenia chodników za amfiteatrem, tak by w czasie imprez organizowanych w amfiteatrze nie wjeżdżali tam kierowcy;
- zamontowania jednej latarni na ul. Modrzewiowej i Liliowej.
Wójt Gminy Jaworze Zdzisław Bylok wyjaśnił, iż zlecono tego
typu tablicę do wykonania.
Wójt Gminy Jaworze Zdzisław Bylok poinformował, iż w tym
roku zrobiony zostanie projekt techniczny mostu na ul. Sosnowej
i przekazany do realizacji (budżetu gminy) na rok przyszły. Odnośnie poboczy, poinformował iż są one obecnie uzupełnianie
tłuczniem, zaś przy ul. Kalwaria pobocze będzie dodatkowo „wysmołowane” z uwagi na duże nachylenie traktu.
wykonania odwodnienia skrzyżowania ul. Południowej i Podgórskiej oraz położenia fragmentu dywanika asfaltowego na ul.
Podgórskiej w miejscu, które było przedmiotem jednej z wizji.
Wójt Zdzisław Bylok odniósł się do ustawy śmieciowej, na którą
gminy czekały długi czas, a która będzie generowała dodatkowe
koszty dla gmin. Zgodnie z ustawą gminy będą musiały ogłosić
przetarg na jedno przedsiębiorstwo obsługujące gminę w zakresie
odbioru nieczystości stałych od mieszkańców. Przedstawił zasady i
problemy związane z wprowadzeniem podatku śmieciowego m.in.
dotyczące określenia wysokości opłaty, sposobu jej pobierania i
wzrostu masy śmieciowej po wprowadzeniu przedmiotowej opłaty.
Wójt Zdzisław Bylok wyjaśnił, iż ul. Liliowa jest ulicą nieprzejezdną, gdzie nie będzie wykonane oświetlenie. Obecnie planowane jest wykonanie oświetlenia na ruchliwej ul. Średniej, zaś
odnośnie oświetlenia ul. Modrzewiowej poinformował, iż konieczne
będzie sprawdzenie możliwości technicznych.
Komisja Uchwał i Wniosków odczytała wniosek wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zbigniewa Putka w sprawie zabezpieczenia
przed wjazdem samochodów na chodniki za amfiteatrem w czasie
imprez organizowanych w amfiteatrze.
Rada Gminy Jaworze przegłosowała wniosek:
15 – głosów za.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Śliwka podziękował
wszystkim zebranym za aktywny udział w obradach.
Opracowała Agata Jędrysko
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ZBIÓRKA ZUŻYTYCH OPON
W DNIU 27.10.2011 (CZWARTEK)
FIRMA MEGA SERVICE RECYCLING Sp. z o. o.
WRAZ Z URZĘDEM GMINY JAWORZE
BĘDZIE ORGANIZOWAŁA NIEODPŁATNĄ ZBIÓRKĘ OPON.
ZUŻYTE OPONY NALEŻY DOSTARCZYĆ
NA PARKING W JAWORZU PRZY SKRZYŻOWANIU ULIC
WAPIENICKIEJ I KORALOWEJ,
W GODZINACH 8-17.
INFORMUJEMY, ŻE ZBIÓRKA
OBEJMUJE OPONY Z ROWERÓW,
SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
ORAZ AUT
DOSTAWCZYCH TYPU BUS.

UWAGA!!!
WSZELKIE INNE OPONY NIE BĘDĄ ODBIERANE
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OGŁOSZENIE
Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) informujemy wszystkich właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Jaworze o obowiązku zawarcia umów
na wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z przewoźnikiem, który posiada
zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Jaworze.
Lista przewoźników posiadających zezwolenie na wywóz odpadów komunalnych
z terenu Gminy Jaworze:
1. Zakład Oczyszczania Miasta „TROS-EKO” Sp. z o. o., 43-450 Ustroń, ul. Bażantów 17,
tel.: 33 854 29 75, email: troseko@poczta.streamcn.pl
2. KONTRANS II s.c., 43-430 Skoczów, Pogórze 253, tel.: 33 853 04 57; email:
kontrans-skoczow@wp.pl
3. Zakład Oczyszczania Miasta SITA S.A., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Gazownicza 38,
tel.: 33 499 20 19, email: bok-bb@sitapolska.com.pl
4. P.H.U. OPERATUS Marian Krajewski, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cyniarska 36,
tel.: 33 816 84 82, email: biuro@operatus.pl
5. A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o./A.S.A Bielsko-Biała, 41-800 /43-382, Zabrze/Bielsko-Biała,
ul. Lecha 10/ul. Regera 93, tel.: 33 818 43 29, email: bielsko-biala@asa-pl.pl
6. SANIT-TRANS Sp. z o.o., 43-392 Międzyrzecze Górne 383, tel.: 33 815 79 74,
email: biuro@sanittrans.pl
7. EKOM P.U.H. Janota Zdzisław, 43-246 Zabłocie, ul. Tulipanów 3, tel.: 33 855 80 79,
0607 598 973, email: ekom_janota@o2.pl
8. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., 41-700 Ruda Śląska, ul. Kokotek 33,
tel.: 32 248 10 81 do 83, email: puk@toensmeier.pl
9. Strach i Synowie Sp. z o.o., 42-202 Częstochowa, ul. Bór 137, tel.: 34 365 91 17,
email: biuro@braciastrach.com.pl
10. P.P.H.U. EKOPLAST-PRODUKT S.C., KRZYSZTOF BRANDYS, RYSZARD BRANDYS,
43-400 Cieszyn, Al. Jana Łyska 20, tel.: 510 271 250, 501 723 990,
Lista przewoźników posiadających zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych
z terenu Gminy Jaworze:
1. Wywóz ścieków TRANS–ECO, Bożena Gruszka, 43-384 Jaworze, ul. Bielska 354,
tel.: 33 817 28 52
2. Zakład Oczyszczania Miasta SITA S.A., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Gazownicza 38,
tel.: 33 499 20 19, email: bok-bb@sitapolska.com.pl
3. Wywóz ścieków - Janusz Giźlar, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Siemiradzkiego 21/18;
tel.: 33 817 23 34
4. Usługi Rolniczo – Transportowe, Henryka Kuś, 43-385 Jasienica 974,
tel.: 33 815 23 80;
5. WC SERWIS Bańska, Kucharski Spółka Jawna, 41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 10,
tel.: 032 278 45 31, email: biuro@wcserwis.pl
6. Alpha Technology Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa/
Zakład Atarex, 30-149/43-384, Kraków/Jaworze, ul. Balicka 182/ul. Średnia 253,
tel.: 33 817 32 66,
7. SANIT-TRANS Sp. z o.o., 43-392 Międzyrzecze Górne 383, tel.: 33 815 79 74,
email: biuro@sanittrans.pl.
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GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
„PROGRAM AKTYWNEJ INTEGRACJI W GMINIE JAWORZE” W 2011 ROKU.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu realizuje projekt
pt. „Program aktywnej integracji w gminie Jaworze” w 2011r., który
jest wpisany w Program Operacyjny Kapitał Ludzki (Priorytet VII,
Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1). Ma on na celu wzmocnienie
integracji społecznej mieszkańców Gminy Jaworze, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym. Projekt podejmuje także walkę
z ubóstwem, bezradnością i bezrobociem, a realizowany jest poprzez
wdrażanie różnych instrumentów, które mają za zadanie osiągnięcie
wytyczonych celów. Instrumentem aktywnej integracji, który został
zrealizowany we wrześniu 2011r. w ramach w/w projektu był trening
opiekuńczo-wychowawczy dla uczestniczek projektu. Celem w/w
treningu było zdiagnozowanie ewentualnych problemów wychowawczych lub opiekuńczych, omówienie metod wychowawczych
i emocjonalnych aspektów relacji z dzieckiem, przepracowanie postawy bezradności. Uczestniczki zachęcono do wymiany własnych

doświadczeń i stworzenie grupy wzajemnego wsparcia. Rewelacyjnie współpracującą grupą na zajęciach okazały się dzieci.
Równocześnie rozpoczęły się szkolenia twarde w postaci szkoleń/kursów zawodowych, m. in. „Profesjonalne sprzątanie” czy
„Telepraca-telemarketing”. Celem kursów jest podniesienie bądź
nabycie nowych kwalifikacji zawodowych, dzięki którym uczestnicy
projektu będą mogli podjąć pracę i rozpocząć samodzielne, aktywne
funkcjonowanie w społeczeństwie oraz na rynku pracy.
Jak widać udział w projekcie jest świetnym sposobem na aktywizację zawodową, jak i społeczną. Fundamentalnym efektem
udziału w programie jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej,
zachęcenie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych do aktywnego
poszukiwania pracy, ale ponadto wszystko przywrócenie im wiary
w siebie, pokazanie im jak wiele zależy od nich samych i że to oni
sami tworzą swoją ścieżkę życiową, są jej twórcami.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY
Miło nam poinformować czytelników o rozstrzygnięciu konkursu
plastycznego „Tradycyjny strój regionalny Śląska Cieszyńskiego”
organizowanego przez GBP. Wyłoniono zwycięzców w różnych
kategoriach i tak:
w kategorii I - dzieci i uczniowie szkoły podstawowej, technika
-prace plastyczne z użyciem różnych materiałów,
I miejsce i nagroda specjalna dla Karoliny Wójcik, II miejsce
równorzędne Michał Pasterny oraz Robert Filipkowski, III miejsce
równorzędne Monika Ryrych i Olaf Bajrak.
W kategorii I - dzieci i uczniowie szkoły podstawowej, technika
pracy - rysunek,
I miejsce zajęła Anna Fuchs, II miejsce Michał Kubaczka, III
miejsce równorzędne Kamil Krzempek i Klaudia Pastuszka.
W kategorii III - dorośli, wyróżnienie przyznano Annie Lira.
Gratulujemy nagrodzonym oraz dziękujemy wszystkim biorącym udział w konkursie. Cieszy nas fakt, że mogliśmy nagrodzić
i wręczyć upominki wszystkim uczestnikom, a to za sprawą Pełno-

mocnika Wójta d/s profilaktyki pana Waldemara Saltariusa, który
przekazał na ten cel środki finansowe - dziękujemy!
Dziękujemy również za współpracę pani Marii Gabryś nauczycielce plastyki w SP nr 1 w Jaworzu, która rozpropagowała nasz
konkurs wśród uczniów.

LEKCJE BIBLIOTECZNE
Już w pierwszym tygodniu roku szkolnego nasza Biblioteka
wznowiła zajęcia dla dzieci w formie lekcji bibliotecznych. Lektura
„Doktor Dolittle i jego zwierzęta”autorstwa Hugha Loftinga okazała
się fajnym pretekstem do wspominania wakacyjnych podróży.
Przygody sympatycznego doktora od lat cieszą się zainteresowaniem wśród dzieci.
Biblioteka może przygotować lekcje biblioteczne na dowolnie
wybrany temat w terminie ustalonym przez zainteresowane strony.
Zachęcamy nauczycieli i opiekunów do podjęcia z nami współpracy, szczególnie teraz, kiedy zaczniemy działalność w nowej,
większej siedzibie.

Nasze dzieci, nasza młodzież
Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
Inauguracja nowego roku szkolnego
Pierwszego września brać szkolna SP nr 1 zebrała się w auli,
aby powitać nowy rok nauki. Wśród zaproszonych gości obecni byli
przedstawiciela Urzędu Gminy, nauczyciele i rodzice.
Pani dyrektor Ewa Cholewik rozpoczęła swoje wystąpienie od
uczczenia minutą ciszy pamięci tragicznie zmarłego absolwenta
naszej szkoły- Jędrka Wolskiego. Następnie powitała gorąco wszystkich uczniów, którzy „podczas wakacyjnych wyjazdów odetchnęli
od zeszytów i podręczników, aby powrócić z zapasem pozytywnej
energii i większą motywacją do nauki”. Życzyła im w nowym roku
szkolnym satysfakcji z pokonywania trudności i radosnych chwil
podczas wycieczek, imprez klasowych i codziennych spotkań

z przyjaciółmi. Zwracając się do koleżanek i kolegów nauczycieli,
mówiła o osobowości i profesjonalizmie jako zasadniczym czynniku
kształtującym poziom edukacji oraz o sukcesach uczniów, które
stają się świadectwem rozwoju zawodowego i sensem ponoszonego przez nas trudu. Wszystkich rodziców zapraszała natomiast
do ścisłej współpracy i podejmowania wysiłku szeroko rozumianej
odpowiedzialności za naszą szkołę i naszych uczniów, gdyż nie
można niczego rozwiązać z perspektywy obserwatora z zewnątrz.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy, pan Zdzisław Blok, który zwrócił
uczniom uwagę, że właśnie wchodzą w najlepszy okres życia, ze
względu na możliwość nabywania nowych umiejętności. Wyraził
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też nadzieję, że praca będzie przebiegać w stabilnej atmosferze,
nauczyciele staną się inspiratorami wielu sukcesów dydaktycznych,
a rodzice wykażą się zaangażowaniem w życie szkoły.
Przewodniczący Rady Gminy, pan Zbigniew Putek, dodając otuchy młodzieży, wspomniał, że ponad 5 milionów uczniów rozpoczęło
w tej chwili nowy rok szkolny. Życzył im wyrozumiałych nauczycieli,
a pedagogom zdolnych uczniów.
Przewodniczący Rady Rodziców, pan Marek Heinrich zauważył
radość na twarzach dzieci, widząc w tym zasługę grona, które
potrafiło stworzyć w szkole przyjazna atmosferę do nauki. Życzył
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uczniom wspaniałych wyników, nauczycielom pomysłów na edukację, a rodzicom owocnej współpracy z placówką.
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Michał Pasterny
mówił o potrzebie wytrwałości i poczuciu humoru, aby nauka szła
jak z płatka.
Po przemówieniach mieliśmy przyjemność obejrzeć program
artystyczny przygotowany przez klasy szóste. Złożyły się na niego
zabawne scenki, w których młodzi aktorzy wspominali wakacje
i uczyli zasad szkolnego savoir – vivru : „Oszczędzaj uszu koleżanek – przemawiaj do nich bez wiązanek”.
polonista Tomasz Zdunek

Z ŻYCIA GIMNAZJUM
Bez energii ani rusz

Po raz 27 w Instytucie Dydaktyki Fizyki
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyły zajęcia dla młodzieży zatytułowane „Osobliwości świata fizyki”. W wykładach tych
uczestniczyli również gimnazjaliści z jaworzańskiego „Maczka”.
Pracownicy naukowi próbowali pokazać w sposób przystępny,
a momentami nawet zabawny, że fizyka, a dokładniej badania
fizyczne próbujące zrozumieć mechanizmy rządzące tym światem, nie muszą być wcale nudne.
Pierwszy wykład poświęcony był zjawiskom termodynamicznym. Prowadzący zajęcia poprzez różne doświadczenia próbował pokazać wzajemne relacje, jakie zachodzą pomiędzy: energią, ciepłem i pracą. Pokazał również na czym polegają zasady
termodynamiki. Niezwykły entuzjazm wzbudziło doświadczenie
z rozprężonym gazem, który w kilka sekund „zadymił” salę wykładową. Słuchacze opuszczali pracownię we mgle, lekko pokasłując.
W kolejnej sali młodzież zapoznała się (również dość obrazowo) z teoriami na temat względności ruchu i złudzeniami
optycznymi wynikającymi z tego faktu. Najlepszym przykładem

doświadczenia obrazującego ułudę naszego wzroku, było obracające się koła z ośmioma szprychami. W zależności od siły i
strumienia światła (latarka, stroboskop) raz widzieliśmy koło pełne szprych, a innym razem tylko cztery. Prowadząca zajęcia podkreślała, że nasz wzrok często ulega takim złudzeniem, a wszystko zależy od okoliczności w jakich postrzegamy dane zdarzenie.
Ostatni wykład i pokaz poświęcony był energii. Wykładowca
pokazał różne sposoby zamiany energii np. zamiana energii słonecznej w elektryczną lub cieplną. Dla słuchaczy było wiadomo,
że chodzi o kolektor, ale prowadzący pokaz zademonstrował to
bardziej obrazowo. Wykazał, że w kolektorach zachodzi przetworzenie jednej siły w drugą lub wykorzystanie potężnej mocy do
uruchomienia innej.
Pełni wrażeń opuszczaliśmy Zakład Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Dyskutowaliśmy jeszcze o doświadczeniach, które pokazali nam pracownicy naukowi śląskiej
uczelni. Mamy nadzieję, że uczestnicząc w tych niecodziennych
zajęciach, zobaczyliśmy piękno, a zarazem ogrom świata, który
nas otacza.
Piotr Bożek wraz z kołem dziennikarskim

WARSZTATY EKOLOGICZNE W GIMNAZJUM NR 1
Pierwszy dzień warsztatów ekologicznych zaczął się od przedstawienia prezentacji multimedialnych poświęconych Parkom
Narodowym w Polsce. Po prezentacjach mieliśmy wyjechać do
Ojcowskiego Parku Narodowego, ale z powodu awarii autokaru
całkowicie musieliśmy zmienić plany. Ponieważ pogoda była fantastyczna natychmiast został wykorzystany plan awaryjny. Grup
przeszła pod „Zaporę” w Wapienicy, gdzie pracownicy naukowi
Uniwersytetu Pedagogicznego: dr Marek Guzik i dr Ryszard
Kozik zorganizowali zajęcia terenowe w lesie. W czasie zajęć
rozpoznawano różne typy roślin, grzybów i płazów po ich cechach
charakterystycznych. Badano również stadia rozwojowe płazów.
Zajęcia trwały od 11.00 do 15.00, a następnie przeszliśmy do
„Betanii”, gdzie czekał na nas obiad. Po smakowitym posiłku tworzyliśmy prace plastyczne poświęcone poznanym zagadnieniom
w czasie zajęć terenowych. Koniec pierwszego dnia zajęć, pomimo
drobnych przeszkód okazał się bardzo udany.
W drugim dniu uczniowie musieli się nieco wysilić, gdyż czekała
ich wyprawa w góry, a tak dokładniej na szczyt góry Błatnia. Tak
jak i pierwszego dnia poranek zaczął się od prezentacji multi-

medialnych, których tematem były ,,uroki przyrody” Uczestnicy
warsztatów przeszli ścieżką dydaktyczną na Błatnią. Wyjście na
górę dało uczestnikom wiele nowej wiedzy o naszych okolicach,
które wydają się na co dzień takie znane. W czasie podejścia pod
szczyt swej wiedzy „użyczali” wcześniej wspominani przeze mnie
pracownicy naukowi krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego.
Tłumaczyli między innymi na czym polegają feromonowe pułapki
na samce korników.
Na Błatniej grupa zrobiła sobie przyjemny odpoczynek z pieczeniem kiełbasy. Przy ognisku uczestnicy wymienili się wrażeniami
z wycieczki i po krótkim odpoczynku zeszli z gór na ulicę Turystyczną w Jaworzu.
Dziękujemy opiekunom warsztatów – pani Iwonie Kominek,
panu Grzegorzowi Olejnikowi oraz pracownikom naukowym
krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego panom: dr Markowi
Guzikowi i dr Ryszardowi Kozikowi za pokazanie piękna przyrody
nas otaczającej, na którą na co dzień w ogóle nie zwracamy uwagi.
Uczestnik warsztatów Szymon Chromik
członek szkolnego koła dziennikarskiego

PRACOWITY WRZESIEŃ JAWORZAŃSKICH LIGOWCÓW
Świeżo upieczeni członkowie MSKLMiR wraz ze swoimi starszymi koleżankami i kolegami rozpoczęli swe działania na rzecz Ligi
Morskiej i Rzecznej w sposób, można określic, dośc zróżnicowany.
Przede wszystkim wzięli udział w korowodzie dożynkowym,
godnie reprezentując najlepsze SKLMiR w Polsce. Wyróżniały

ich niebieskie koszulki, ciemno-zielone zaś założyli przewodnicy
Muzeum Fauny i Flory.
Niecały tydzień później doskonalili swe umiejętności w zakresie pływania na terenie Ośrodka Rehabilitacji „Villa Barbara”
w Jaworzu.
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23 września br. zwiedzili prehistoryczne oceanarium - pierwszy
w Europie projekt umożliwiający poznanie pradawnego świata
podwodnych stworzeń. Na terenie parku rozrywki i edukacji Dream Park w Ochabach mieli również okazję rozwijać swą sprawność fizyczną poprzez pokonanie dwóch tras w parku linowym.
Następnie udali się do gospodarstwa agroturystycznego „Wodna
Dolina” w Pruchnej, gdzie odbyli podstawowe szkolenie z zakresu
żeglarstwa - uczyli się wiązania wybranych węzłów żeglarskich,
rzutów rzutką ratowniczą, a sprzyjająca pogoda umożliwiła pływanie na rowerkach wodnych. Odbyło się również szkolenie nowych
uczniów-przewodników Muzeum Fauny i Flory Morskiej.
Z kolei 28 września, jaworzańscy ligowcy wzięli udział w spotkaniu integracyjnym zorganizowanym na terenie IV LO w Bielsku-Białej, w trakcie którego odbyło się uroczyste rozpoczęcie szkolnego
roku ligowego. Po krótkim wystąpieniu dyrektora tej szkoły, młodsi
i starsi ligowcy wspólnie oglądnęli prezentacje multimedialne opi-
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sujące ich udział w spływie wiślanym, zlocie jungów w Kołobrzegu
i Warsztatach Ekologicznych.
To spotkanie, jak i również wymienione powyżej działania niewątpliwie zachęciły młodych jaworzańskich ligowców do rozwijania
swych zainteresowań tematyką marynistyczną, żeglarstwem, możliwościami wszechstronnego rozwoju fizycznego i intelektualnego,
a spora część nowych ligowców – uczniów klasy IA i IB już wkrótce
pełnić będzie zaszczytną funkcję ucznia-przewodnika Muzeum
Fauny i Flory znajdującego się na terenie naszego Gimnazjum.
Szczegółowe opisy udziału w wymienionych powyżej imprezach
wraz ze zdjęciami obejrzeć będzie można na stronie internetowej
Gimnazjum www.gimmaczekjaworze.pl.
Członkowie MSKLMiR składaja podziękowania dla Dyrektora
Gimnazjum p. Barbary Szermańskiej za życzliwość i przychylność w organizowanych działaniach ligowych, a Urzędowi Gminy
Jaworze za wsparcie finansowe.
mgr Iwona Kominek, mgr Andrzej Stąsiek

Z życia młodzieżowego ośrodka wychowawczego
Nowy rok szkolny przywitało w MOW 41 chłopców; z dnia na
dzień ich przybywa. Już na początku roku szkolnego mieli okazję
zaprezentować się szerzej mieszkańcom Jaworza podczas XXV
Jaworzańskiego Września. Wraz z paniami J. Kruczek i B. Bartoszek przygotowali stoisko, na którym prezentowali swoje prace
– były to drobiazgi promujące gminę (m.in. proporczyki, dzwonki
i naparstki z masy solnej ozdobione jaworzańskim herbem) oraz
ozdoby wykonane na kółku plastycznym (przedmioty ozdabiane
techniką decoupage, stroiki okolicznościowe). Dla odwiedzających
stoisko zorganizowano cieszącą się dużym zainteresowaniem
loterię. W tym miejscu pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom z Gminy Jaworze, które pomogły w zorganizowaniu
stoiska MOW.
16. września,
jak co roku, MOW
przyłączyło się do
ogólnoświatowej
akcji „Sprzątanie
Świata”. Po części
teoretycznej (zapoznaniu uczniów
z celami i ideą
akcji, w tym roku
przebiegającej pod
hasłem „Lasy to

życie”), nastąpiła praktyczna – wszyscy chłopcy wraz z wychowawcami wyruszyli w teren. Sprzątali jaworzański park, okolice amfiteatru i okoliczne skwerki. Każdy z chłopców uzbierał przynajmniej
dwa worki śmieci. Nagrodą za wysiłek było ognisko i pieczenie
kiełbasek. Akcję, jak co roku, koordynował nauczyciel biologii p. M.
Hyjek. Również dzięki niemu chłopcy mieli możliwość sprawdzenia
swoich umiejętności wędkarskich w zawodach spławikowych organizowanych przez Sekcję Wędkarską w Bierach. W zawodach
„na żywej rybie” (wszystkie po zważeniu trafiały z powrotem do
wody) brali udział gimnazjaliści z gmin Jasienica i Jaworze. Jeden
z naszych uczniów – Marcin Tomaszek – zwyciężył w zawodach
łowiąc płocie, karasie i leszcze o łącznej wadze 2,8 kg.
A. Szeliga

ODBUDOWA PAŁACU
Wielokrotnie pisaliśmy o działaniach i zamierzeniach dyrekcji
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dotyczących odbudowy Pałacu po pożarze. Przypomnijmy żywioł szalał w zabytkowym
obiekcie końcem stycznia 2010 roku. Dyrektorowi ośrodka Bohdanowi Klimaszewskiemu dość szybko udało się pozyskać środki
na odgruzowanie wnętrza budynku, jak i zabezpieczenie całego
obiektu tymczasowym pokryciem dachowym. Niestety znacznie
gorzej było w kwestii pełnej odbudowy jednego z najważniejszych jaworzańskich zabytków. Podkreślić należy poświęcenie i
zaangażowanie obecnych i byłych pracowników MOW, oraz determinację dyrekcji placówki, które doprowadziły do wymiernych
efektów. Przychylność ze strony Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego – właściciela Zespołu Pałacowego – wraz z poparciem zarówno Urzędu Gminy Jaworze, jak i wielu ludzi dobrej woli nieomal
od początku towarzyszyły zacnym staraniom, jednak skutecznym
ogranicznikiem stały się procedury i prawne „przepychanki”.

Szczęśliwie udało się uzyskać konsensus. Zdobyliśmy ostatecznie wszystkie niezbędne fundusze na realizacje tego zadania
- mówi Bohdan Klimaszewski dyrektor Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego - w sumie to kwota 5,6 mln zł. Jesteśmy już
po przetargach, zatem, jak wielu jaworzan już zauważyło, wokół
pałacu sporo się dzieje. Wykopy świadczą tym, że ruszyły prace
związane z regulacją potoku, aby w przyszłości pałac nie był narażony ani na podtopienia, a ściany nie nasiąkały wilgocią.
To chyba więcej niż połowa sukcesu. Teraz przyszedł czas na
konkretne prace remontowo-budowlane, które już można zauważyć spacerując Aleją Kościelną.
Środki na ten cel pochodzą w całości z budżetu Województwa
Śląskiego. Jednak pomimo szczerych chęci nie da się inwestycji
zakończyć tak szybko, jakbyśmy chcieli. Planowany przez nas
i wykonawców ostateczny termin zakończenia wszystkich prac to
czerwiec 2013 roku – konkluduje dyrektor Klimaszewski.
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Kontynuując dyrektor MOW potwierdził, iż stan realizacji
działań na dzień dzisiejszy obejmuje:
- uzyskanie wszystkie niezbędnych pozwoleń na odbudowę
zabytkowego obiektu,
- zakończenie wszystkich procedur przetargowych,
- wyłonienie wykonawcy robót,
- rozpoczęcie prac wewnątrz i na zewnątrz pałacu od września
2011 roku.
Na ten rok przewidziane są:
- niezbędne prace rozbiórkowe i demontażowe,
- oczyszczenie i renowacja piwnic,
- drenaż budynku,
- izolacja fundamentów,
- wymiana stropów nad pierwszą kondygnacją,
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- usunięcie tynków wewnętrznych,
- osuszanie murów i zabezpieczenie przeciwgrzybiczne ścian.
Jednocześnie od sierpnia prowadzone są prace związane
z przebudową przepustu na potoku Wysokim, który płynie pod
dziedzińcem pałacu. Koszt tego zadania to dodatkowe ponad 0,5
mln zł., a termin jego zakończenia przewidziany jest na listopad
tego roku.
Na okładce Echa Jaworza prezentujemy zdjęcia udostępnione
nam przez MOW, pokazujące postęp prac związanych z odbudową Pałacu i przebudową przepustu na potoku Wysokim.
Na podstawie informacji uzyskanych od dyrektora MOW
Bohdana Klimaszewskiego.
Opracował: P. Filipkowski
Foto: Archiwum MOW

Z życia i działalności organizacji pozarządowych
APEL SPOŁECZNEJ RADY OCHRONY I ODNOWY ZABYTKÓW W JAWORZU
Dnia 1 listopada w dniu Wszystkich Świętych przeprowadzona będzie na naszych cmentarzach w Jaworzu kwesta celem
zebrania kolejnych funduszy na renowację zabytkowych grobów i pomników, grobowca Jana Cichego na Cmentarzu
Ewangelickim i grobowca Adalberta Foernera w „Kwaterze Hrabiowskiej” na Cmentarzu Katolickim. Kwestować będą członkowie
Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego i Akcji Katolickiej. Za wszystkie złożone dary serdecznie dziękujemy.
Społeczna Rada Ochrony i Odnowy Zabytków w Jaworzu

STOWARZYSZENIE Miłośników SZTUKI

„Działanie na polanie”- realizacja zwycięskiego projektu
Stowarzyszenia Miłośników Sztuki
Realizacja projektu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Projekt autorstwa Stowarzyszenia Miłośników Sztuki, który
zwyciężył w konkursie dla organizacji pozarządowych „LEADER –
razem możemy więcej”, na najciekawszą inicjatywę aktywizującą
i integrującą mieszkańców obszaru LGD Ziemia Bielska, został zrealizowany 30 września na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego
„Gościniec Szumny” Ireny i Pawła Steklów przy ul. Zajęczej. Mimo,
że był to dzień roboczypiątek - i wczesne godziny
popołudniowe, na miejsce
imprezy przybyli nie tylko
mieszkańcy Jaworza, ale
także przedstawiciele gmin
- członków LGD Ziemia
Bielska.
W sumie, jak szacują
organizatorzy na piknik przybyło ponad 500 osób.
Na imprezie promującej tradycje ludowe - od twórczości artystycznej po kulinaria, każdy mógł znaleźć coś
dla siebie. Tak więc w namiocie pod nazwą
„Gminy twórczością pisane”, twórcy ludowi
i stowarzyszenia z gmin: Kozy, Jaworze,
Jasienica, Porąbka, Czechowice-Dziedzice, Wilamowice, Wilkowice i Bestwina
prezentowały swoje wyroby. Zatem można
było oglądać obrazy, wyroby bibułkarskie,
rzeźbę, pamiątki, wyroby ze szkła, biżuterię,
również były dostępne widokówki, foldery i
mapy. Oczywiście pokaz połączony był z
jarmarkiem, tak więc każdy mógł nabyć coś
wyjątkowego.

Ponadto organizatorzy dali szansę także tym, którzy być może
jeszcze nie odkryli swoich talentów,a chcieli spróbować sił. Tu pod
nazwą „Sztuka dla każdego – spróbuj” – można było zobaczyć
dzięki profesjonalistom, jak należy malować, filcować czy wyrabiać
naczynia. Były to więc otwarte warsztaty dla
wszystkich chętnych, niezależnie od wieku.
Tutaj też powstał obraz gmin LGD Ziemia
Bielska, każdy mógł namalować swoją gminę. Chętnych i tutaj nie brakowało. Dodatkowo zorganizowano konkurs „Działanie na
polanie – w obiektywie”- na amatorski 5-cio
minutowy film z tego wydarzenia oraz najlepsze zdjęcia. Prace można składać w siedzibie
LGD Ziemia Bielska do 15 października.
No i było też coś dla ciała. „Ziemia Bielska
na widelcu- skosztuj i zagłosuj” – tym razem
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w grę wchodziła kulinarna rywalizacja gmin w gotowaniu dań
jednogarowych. Tak więc uczestnicy pikniku mogli posmakować
prawdziwych rarytasów i zagłosować na najsmaczniejsze. Wybór
nie był łatwy, gdyż każda potrawa smakowała wyśmienicie.
Dodatkową zachętą do wspólnej zabawy i rywalizacji w konkursach była obecność samorządowców - radnych, wójtów z poszczególnych gmin oraz wicestarosty bielskiego.
Stowarzyszenie Miłośników Sztuki pragnie w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania
tego pikniku, a szczególnie LGD Ziemia Bielska, Ośrodkowi Promocji Gminy w Jaworzu, Urzędowi Gminy Jaworze, gospodarzom
„Gościńca Szumnego” Irenie i Pawłowi Stekla, Ochotniczej Straży
Pożarnej w Jaworzu oraz GOK w Jasienicy.
P. Filipkowski

Z życia Towarzystwa Miłośników Jaworza
Wycieczka Szlakiem Szklanym
W dniu 28 sierpnia br. w ramach programu posiad Towarzystwa Miłośników Jaworza
prowadziłem wycieczkę pn. „Szlak Szklany’’
(Jaworze Nałęże – Błatnia )
Szlak Szklany jest jedną z głównych atrakcji
turystycznych napisanego przeze mnie przewodnika pt. „ Dolina potoku Jasionki i okolice
– Jaworze 2010”.
Zwiedzanie Szlaku Szklanego rozpoczyna się od poznania
wybudowanej przez Urząd Gminy w Jaworzu w roku 2010 , na
miejscu lokalizacji dawnej huty szkła w Nałężu, ekspozycji opartej
na trzech elementach:
1. Makiety pieca komorowego do wytopu szkła, używanego
w okresie działania huty.
2. Tablicy z rysunkiem pokazującym działanie stępy wraz
z opisem.
3. Zbioru znalezionej stłuczki szklanej pochodzącej z terenu
działalności produkcyjnej huty.
Dojście do ww. ekspozycji umożliwia szlak o niebieskich literach
„H.S.’’ na białym tle poprowadzony od tablicy Przystanku Informacyjno-Dydaktycznego „Jaworze Nałęże’’.
Tak zorganizowana ekspozycja
będąc jednocześnie istotnym elementem szlaku szklanego łączącego inne zabytkowe huty szklane,
niewątpliwie podnosi atrakcyjność
turystyczną Jaworza Nałęża.
Niestety z ww. trzech elementów
ekspozycji w dniu 28 sierpnia br.
istniały tylko dwa: pierwszy i trzeci.
W tej sytuacji przeczytałem uczestnikom wycieczki z przewodnika
DOLINA POTOKU JASIONKA I
OKOLICE JAWORZE 2010 rozdział
2.6 „Huta Szkła w Jaworzu Nałężu’’,
który poniżej przyłączam:
Huta działała w pierwszej połowie XIX wieku, prawdopodobnie
w latach 1825-1860. Uległa pożarowi w trakcie produkcji. Była
składnikiem majątku hrabiego Maurycego Saint-Genois d’Anneaucourt opartym w całości na surowcach miejscowych: piaskowiec godulski, pozyskiwany był w kamieniołomie na stokach góry
Bucznik, w niewielkiej odległości, na wschód od huty. Ze względu
na niewielką odległość od kamieniołomu, kamień piaskowcowy,
przed umieszczeniem w stosowanym ówcześnie rozkruszają-

cym urządzeniu zwanym „Stępa” był już wstępnie rozkruszony
za pomocą klinów drewnianych, nasączonych wodą na terenie
kamieniołomu jak również zbierany w odpowiednim granulacie
w jego sąsiedztwie. Zachował się nie zwieziony wał takiego kamienia
i oznaczone miejsce zbierania jako „Szmalozarnia” od niemieckiego słowa „schmelzen” – topić, na mapie katastralnej Jaworza
z roku 1875. Wapno palone uzyskiwano z posiadanych w majątku
pieców do wypalania wapna tzw. wapienników. Drewno bukowe
do wypalania węgla drzewnego dostarczały lasy. Tlenek żelaza
do barwienia szkła na kolor zielony występował razem z kamieniem piaskowcowym. Energię wodną
czerpano z potoku Jasionka. Prymitywne urządzenie do rozkruszania i
rozdrabniania; stępa występowało na
początku procesu produkcyjnego.
Składało się ono z wydrążonego pnia
obitego grubą blachą i okutego żelazną
obręczą oraz ze „stępora” tj. ubijaka
żelaznego lub młota . Stępa mechaniczna napędzana była energią wodną,
w tym celu budowano przy potokach
o odpowiednim spadku kanał,
w którym instalowano koło młyńskie
nasiębierne lub podsiębierne, koło to
przenosiło energię wodną za pomocą
wybrzuszenia mimośrodu lub odpowiedniego zęba na trzon stępora.
Stępy stosowano w tzw. leśnych hutach szklanych, gdzie podstawowy surowiec do wytopu szkła – krzemionkę w postaci piasku
kwarcowego pozyskiwano z kamienia piaskowcowego. Kamień
piaskowcowy najpierw był w stępie rozdrabniany do formy piasku,
a następnie po wypłukaniu, oddzielony od skalenia, jako piasek
kwarcowy umieszczony był w piecu top niczym. Do otrzymania
pożądanej masy szklanej używano pieców o prymitywnej kon-
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strukcji (piece komorowe) opalanych węglem drzewnym. Piece
były bardzo opałochłonne ze względu na konieczność uzyskania
potrzebnej temperatury wytopu 1300 C-1500 C i czas trwania
procesu – 12 godzin (usuwanie zanieczyszczeń). Po uprzednim
bezpośrednim stopieniu piasku kwarcowego z wapnem palonym
i ewentualnymi innymi składnikami w piecu wannowym oraz
usunięciu zanieczyszczeń, masę szklaną przenoszono w tyglach
kamiennych lub w kamionkach z gliny szamotowej i ustawiano
w piecu komorowym na ruszcie nad paleniskiem. Po stopieniu
i uzyskaniu właściwej temperatury, przez boczny otwór pobierano
masę tzw. „ cybuchem”. Była to rura żelazna o długości 1,25m

2011 ROK

i średnicy 3 cm. Na jednym końcu cybucha był drewniany ustnik
chroniący wargi szklarza przed poparzeniem . Wydmuchując i odpowiednio kształtując płynną masę otrzymywano żądany wyrób. Ze
znalezionej stłuczki szklanej na terenie produkcyjnym huty wynika,
że produkowano głównie szkło proste o różnym odcieniu zieleni
oraz szkło bezbarwne. Szkło bezbarwne służyło do wyrobu szyb,
natomiast szkło kolorowe przeznaczano na szklanki na piwo i wino.
Cała produkcja szła na potrzeby majątku, który według zachowanej inwentaryzacji z roku 1822 miał m.in. 7 szynków i 10 gospód.
Piotr Gawłowski

Polskie Towarzystwo Ewangelickie
Wrześniowe zebranie jaworzańskiego oddziału Polskiego
Towarzystwa Ewangelickiego poświęcone było postaci Czesława Miłosza – noblisty, w setną rocznicę urodzin. Prelekcję wraz
z prezentacją przygotowała mgr Jolanta Szczugieł – pedagog
w Gimnazjum w Jasienicy.
Ziemia rodzinna Czesława Miłosza - Wielkie Księstwo Litewskie, na którego dawnych terenach Miłosz się wychował, wraz ze
swą wielokulturową i tolerancyjną atmosferą, wywarło decydujący
wpływ na twórczość poety, a on sam często odwoływał się do
wspomnień z dzieciństwa. Inspirację stanowiło dla niego zarówno
spokojne życie na wsi, jak i szalone podróże z ojcem. Ogromny
wpływ na poetę wywarły także wydarzenia historyczne, których był
świadkiem: rewolucja październikowa i wojna polsko-bolszewicka.
Czesław Miłosz urodził się 30 czerwca 1911 roku, był pierwszym
synem Aleksandra Miłosza i Weroniki Miłoszowej z Kunatów.
Urodził się na Auksztocie, w Szetejniach, dziedzicznym majątku
matki położonym nad Niewiażą, niedaleko Kiejdan, w ówczesnej
guberni kowieńskiej, w powiecie kowieńskim, w parafii Opitołoki,
gdzie został ochrzczony w kościele Przemienienia Pańskiego
w Świętobrości. Rodzina Miłoszów, pieczętująca się herbem
Lubicz, cieszyła się starym szlacheckim
pochodzeniem. W 1913 wyjechał z rodzicami do Krasnojarska, w 1914 roku, po
wybuchu I wojny światowej, ojciec Miłosza
zostaje wcielony do armii carskiej. Jako inżynier drogowy buduje mosty i umocnienia
frontowe, podróżując po całej Rosji. Wraz z
nim tułają się żona i mały Miłosz. Rósł jako
dzikie dziecko. „Majątek Szetejnie w dolinie
Niewiaży na Litwie przypominał raj. W jego
otoczeniu najważniejsze były kobiety – matka Weronika i babka Józefa Syruć, zwana
Lisią, która przypominała starą Indiankę.
W oczach chłopca uosabiała siłę, pracowitość i swobodę. Nie zważała na konwenanse
i nienawidziła zasiadania do stołu. W zimie
jej ulubionym zajęciem było stawać przy
piecu, zadzierać spódnicę i grzać tyłek – ta
pozycja oznaczała, że jest gotowa do rozmowy – wspominał Miłosz. Podzielił dwie strony
rodziny na dobrą i złą krew. Dobra, czyli silna, pracowita i zdrowa była strona matki, krew Syruciów i Kunatów,
a zła – strona Miłoszów, ojca; w jego otoczeniu rzeczywiście sporo
było ekscentryków, dziwaków i depresyjnych nieudaczników. Na
życiu Czesława zaciążył szczególnie przykład brata ojca, Witolda,
człowieka słabego, który nic nie osiągnął. – Miłosz się bał, że też
taki będzie – mówi Andrzej Franaszek (autor Biografii Cz. Miłosza
Wyd. Znak Kraków 2011). – Mawiał, że Wituś jest odpowiedzialny
za wszystkie jego dokonania, nawet za Nagrodę Nobla, gdyż przez
całe życie starał się, żeby nie dopadła go depresja i rozprzężenie
umysłowe. „Brak konwenansów i kindersztuby miał konsekwencje
– Miłosz wśród rówieśników w szkole czy na studiach w Wilnie czuł

się wyobcowany, inny; jednocześnie lepszy i gorszy. Z jednej strony
wstydził się swojego braku ogłady, a z drugiej – miał poczucie, że
jest lepszy, bo czyta Schopenhauera, Pascala, a ci dorośli zajmują
się tylko obłapiankami, brydżykiem, nalewkami – on tym pogardzał
– mówi Franaszek. Te emocje towarzyszyły mu do późnego wieku,
przez całe życie. Nieśmiałość, poczucie niższości i co za tym idzie
wściekła ambicja kierowały mnie do rozważań nad brakami mego
charakteru (…). Dość wcześnie nauczyłem się traktować swoje
literackie triumfy jako kompensatę – pisał”.
Miłoszowie wracają na Litwę po zakończeniu wojny, w roku 1918,
w tym czasie, (19 września 1917 r.) urodził się jego młodszy brat,
Andrzej Miłosz, późniejszy reżyser dokumentalista, publicysta
i tłumacz. W 1921 r. dziesięcioletni Czesław wstępuje do Gimnazjum
im. Zygmunta Augusta w Wilnie. Po zdaniu matury, dostaje się na
Wydział Prawa Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Studiuje
najpierw polonistykę na Wydziale Humanistycznym, po krótkim czasie przeniósł się na Wydział Nauk Społecznych, by studiować prawo.
Zadebiutował w 1930 na łamach uniwersyteckiego pisma „Alma
Mater Vilnensis” wierszami Kompozycja i Podróż. Był członkiem
grupy poetów Żagary i współtwórcą pisma o tej
samej nazwie. Pracował w Polskim Radiu Wilno
od 1935 roku. W tym czasie odbywa także swoją
pierwszą podróż do Paryża. Debiut książkowy
to rok 1933 i tomik „Poemat o czasie zastygłym”.
Uzyskał on uznanie i został wyróżniony nagrodą Związku Zawodowego Literatów Polskich.
Pieniądze uzyskane ze stypendium Funduszu
Kultury Narodowej umożliwiają Miłoszowi
roczny pobyt w Paryżu. Po powrocie na Litwę,
w 1936 r. wydaje kolejny tomik poezji, Trzy zimy.
„Miał wrażenie, że do wielu innych rzeczy się
nie nadaje. Poczucie inności owocowało też
skłonnością do zaangażowania lewicowego
już na studiach. „Lewicowa liga obolałych”,
jak wspominał, składała się z podobnych mu
odmieńców. Na uniwersytecie wśród katolików
czuł się „niczym Żyd wśród goyów”, przeżywał
kryzys wiary i dopiero spotkanie ze stryjem,
mistycyzującym poetą Oskarem Miłoszem,
w Paryżu pozwoliło mu odnaleźć się z powrotem
w Kościele. Do Paryża uciekł też od wielkiej miłości”. Za lewicowe
poglądy zostaje usunięty z radia i wyjeżdża do Włoch. Po powrocie, w 1937 r. wiąże się z Warszawą, gdzie pracuje znów w Polskim
Radiu. Jego wiersze i artykuły zaczynają ukazywać się w czasopismach literackich, m.in. w „Pionie”, „Kwadrydze”, „Ateneum”.
„Był namiętny, przystojny i zbuntowany. Miał duże powodzenie, ale
wszystko przeżywał w zwielokrotnionej skali. Pierwsze zauroczenie
zakończyło się próbą samobójczą, a pierwsza miłość – balastem
na całe życie. Prześladowało go bolesne wspomnienie krzywdy,
którą wyrządził dziewczynie. Byli z Jadzią nierozłączni od pierwszego roku studiów. Porównywał ją do bohaterki „Czarodziejskiej
góry”, a o swojej fascynacji pisał do Iwaszkiewicza. Jednak kiedy
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sprawa zaczęła wyglądać poważnie – stchórzył, przestraszył się
stabilizacji. Porzucił ukochaną w bardzo nieprzyjemnych dla niej
okolicznościach”.
Po rozpoczętej 1 września 1939 niemieckiej agresji na Polskę,
Miłosz znalazł się na południu kraju, na froncie jako pracownik
Polskiego Radia. Po wkroczeniu Rosjan na teren Polski przedostaje się do Rumunii. Kiedy wojska ZSRR zajęły Wilno a potem
przekazały je Litwinom. Miłosz powrócił do rodzinnego miasta,
przyjmując obywatelstwo litewskie. Jednak już 14 czerwca 1940
150 tys. żołnierzy ZSRR wkroczyło na teren Litwy i rozpoczęła
się sowiecka okupacja. Poetą bardzo wstrząsnęły te wydarzenia, co miało odzwierciedlenie w jego poezji. Opuścił Wilno
i przeniósł się do okupowanej przez Niemców Warszawy, gdzie
pracował od 1941r. jako woźny w Bibliotece Uniwersyteckiej.
Uczestniczył w podziemnym życiu literackim, pod pseudonimem Jan Syruć opublikował już w 1940 r. tom Wiersze i antologię Pieśń niepodległa (1942). Tłumaczy esej filozoficzny
Jacques’a Maritaina „Drogami klęski”. Tworzy także poezję –
w 1943 r. „Świat (poema naiwne)” oraz „Głosy biednych ludzi”.
Po upadku 2 października 1944 r. powstania warszawskiego
przebywał w Goszycach i w Krakowie, w którym pozostał do
końca 1945 roku.
Po wojnie zostaje attache kulturalnym ambasady w Waszyngtonie. Do Polski wraca w 1949 roku, w następnym roku zostaje
I sekretarzem ambasady w Paryżu. W lutym 1951 r. prosi o azyl
władze francuskie i pozostaje we Francji. W 1960 roku wyjeżdża
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do USA i zostaje wykładowcą na Wydziale Literatur i Języków
Słowiańskich Uniwersytetu Kalifornijskiego. W 1980 roku otrzymał
Literacką Nagrodę Nobla, po tym wydarzeniu w Polsce oficjalnie
zdobywa uznanie i zostają wydawane jego dzieła. W 1981 roku
przybył do swej Ojczyzny, ponownie w 1989 roku. W 1993 roku
na stale zamieszkał w Krakowie, W uznaniu zasług dla kultury
polskiej w 1993 roku otrzymał Honorowe Obywatelstwo Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. W czerwcu 1996 r. za książkę
Legendy współczesności uhonorowany został Nagrodą Krakowska
Książka Miesiąca. Dwa lata później za tom Piasek przydrożny
otrzymał Nagrodę Nike. W 1994 r. Czesław Miłosz został odznaczony Orderem Orła Białego. W 1996 Polskie Radio przyznało
mu nagrodę Diamentowy Mikrofon. Najbardziej znana jest poezja
Miłosza, ale zasłynął on także jako powieściopisarz (najbardziej
znana powieść – zekranizowana przez Tadeusza Konwickiego to
„Dolina Issy”) oraz eseista (słynny na całym świecie „Zniewolony
umysł”, „Ziemia Urlo”, „Rodzinna Europa”). Miłosz był też autorem
przekładów na język polski: W. Szekspira, J. Miltona, Ziemi jałowej
Eliota, poezji Yeatsa ;wybranych ksiąg Biblii: Księga Psalmów,
Księga Hioba, Księgi pięciu megilot, Księga Mądrości, Ewangelia
Marka, Apokalipsa świętego Jana; Przekładał także polską poezję
na język angielski. Zmarł 14 sierpnia 2004 roku w Krakowie, gdzie
został pochowany w krypcie kościoła św. Stanisława na Skałce.
Wybór i opracowanie:
Jan Kliber sekretarz Oddziału PTEw. w Jaworzu

Z życia Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
W dniu 1 października br. przedstawiciele POAK i naszej parafii uczestniczyli wraz z ks. proboszczem Adamem Gramatyką
w uroczystości konsekracji kościoła NMP w Pogórzu.
To parafia jest
bliska naszym
sercom z kilku
powodów. Po
pierwsze – od
2001 roku jej
proboszczem
jest jaworzanin ks. Ignacy
Czader, poza
tym parafia
otwarta jest dla
Konsekracja kościoła NMP w Pogórzu

wszystkich i z jej gościnności wielokrotnie korzystali chociażby
wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.
Te wieloletnie więzi są znane wielu mieszkańcom naszej
gminy niezależnie od przynależności konfesyjnej. W uroczystej mszy wziął udział również wójt Zdzisław Bylok. Kościół
w Pogórzu konsekrował ks. bp Tadeusz Rakoczy w asyście
licznie przybyłego duchowieństwa, w tym także pastorów parafii
Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie oraz sióstr diakonis
z Diakonatu w Dzięgielowie. Po zakończonej mszy wszyscy jej
uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek nie tylko ciastem,
kawą i herbatą, ale i gorącymi daniami. Zwieńczeniem celebry był
koncert muzyki sakralnej, w którym wystąpili: chór z Jabłonkowa,
znany również w Jaworzu zespół muzyczny z Kiszyniowa (Mołdawia) oraz schola Agni Novi.
Info - POAK, Foto: Józef Czader

„Szlakiem świadków miłości”
Takie motto towarzyszyło nam na pielgrzymim szlaku śladami
historii Polski i miejsc kultu religijnego w dniach 9 do 11 września.
Na pielgrzymi szlak udaliśmy się wraz z naszym proboszczem ks.

Adamem Gramatyką. Pierwszy etap
naszej podróży prowadził nas na ziemię świętokrzyską.
W Jędrzejowie zwiedziliśmy
znane w Polsce
Muzeum im Przypkowskich, które
posiada trzecią co do wielkości na świecie kolekcję zegarów –
od słonecznych poprzez mechaniczne po astronomiczne. Będąc
w Jędrzejowie trudno nie nawiedzić pierwszego w Polsce opactwa cysterskiego założonego w 1140 roku, które jest znane m.in.
z miejsca wiecznego spoczynku bł. Wincentego Kadłubka.
Stąd wyruszyliśmy w dalszą drogę mijając po drodze ruiny zamku
w Chęcinach z końca XIII wieku. Będąc na ziemi kieleckiej, trzeba
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koniecznie zwiedzić jedną z największych atrakcji turystycznych
tego regionu – Jaskinię Raj, która jest jedną z najpiękniejszych
jaskiń krasowych naszego kraju.
Ziemia świętokrzyska to także miejsce słynące z Sanktuarium
Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Łysej Górze. Tradycja benedyktyńska przypisuje fundację klasztoru Bolesławowi Chrobremu,
zaś współcześni określają datę powstania klasztoru na początek
XII wieku. Stąd wyruszyliśmy do Sanktuarium Bolesnej Królowej
Polski w Kałkowie – Godowie. Miejsce to jest też zwane „Licheniem
południa” , chociaż jest to miejsce zupełnie inne od tego znanego
Lichenia w centrum kraju. I jednie co łączy te dwa miejsca to obraz
Matki Bożej Licheńskiej. Tutaj też mieliśmy pierwszy nocleg.
Drugiego dnia udaliśmy się do Warszawy, gdzie m.in. nawiedziliśmy Grób i Muzeum bł. ks Jerzego Popiełuszki, Świątynię
Opatrzności Bożej oraz grób św. Andrzeja Boboli – męczennika
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Podlasia i patrona Polski. W Warszawie też pozostaliśmy na
nocleg.
Kolejnego dnia już w drodze powrotnej do Jaworza zatrzymaliśmy się w Niepokalanowie miejscu szczególnie bliskim św
Ojcu Maksymilianowi Kolbe, zaś w Żelazowej Woli zwiedziliśmy
muzeum Fryderyka Chopina. Kolejnym etapem podróży był Szymanów i kaplica z wizerunkiem Matki Bożej Jazłowieckiej oraz
Rybno gdzie posługują klauzurowe siostry zakonne Faustynki
z „czerwonymi welonami”. Jest to miejsce szczególnej modlitwy
sióstr, gdzie każdy z nas przyszedł ze swoimi intencjami.
Kolejny wyjazd turystyczny i pielgrzymkowy przeszedł do historii.
Odwiedziliśmy wiele miejsc znanych, ale i tych mało znanych,
a wartych obejrzenia i zapoznania się z ich historią i dniem dzisiejszym.
Tekst i foto: POAK

W SPORTOWEJ RYWALIZACJI
Superpuchar Bosco Cup dla Ciśca
W niedzielę 18.09.2011 na jaworzańskim
„Orliku” rozegrano mecz o Superpuchar
Turnieju Bosko Cup. Uczestnikami tego
meczu był zespół z Ciśca z parafii św.
Maksymiliana oraz zespół z Soli z parafii NSPJ. Mecz zakończył się wynikiem
12:7 dla Ciśca.
Ten mecz również stał się wyjątkowy z innego powodu – to tutaj na
jaworzańskim Orliku po raz pierwszy zabrzmiał nowy hymn Superpucharu specjalnie ułożony na tą okazję przez pana Kazimierza Waliczka z Pogórza. Otwarcia zawodów dokonał główny pomysłodawca
i inicjator turniejów piłkarskich dla ministrantów z terenu Diecezji Bielsko-Żywieckiej – ks Marcin Pomper. Nie pierwszy
raz zawody odbywały się w Jaworzu. Także wybór miejsca nie jest przypadkowy. Jaworze pozostaje bliskie sercu
księdza Marcina, gdyż jest on rodowitym jaworzaninem,
a na co dzień posługę duszpasterską pełni „za miedzą”,
a konkretnie w Skoczowie – na Górnym Borze. Jak powiedział
ks Marcin Pomper ten mecz o Superpuchar Turnieju Bosco Cup
jest wyjątkowy także z tego powodu, że jest to puchar przechodni
i aby dana drużyna mogła go na zawsze zatrzymać u siebie musi
wygrać trzy razy mecz o to trofeum. Mecz rozpoczęła i zakończyła
wspólna modlitwa, której przewodniczył ks Marcin.
W uroczystym wręczeniu Superpucharu Diecezji Bielsko-Żywieckiej ufundowanego przez Gminę Jaworze wziął udział zastępca
wójta Radosław G. Ostałkiewicz, który dokonał przekazania pucharu zwycięskiej drużynie oraz wręczył zawodnikom pamiątkowe
medale. Ks. Marcin Pomper podziękował w tym miejscu władzom
Gminy Jaworze za przychylność, a szczególnie wójtowi Zdzi-

sławowi Bylokowi. Radosław
G. Ostałkiewicz
złożył w imieniu
swoim i wójta
Zdzisława Byloka podziękowanie za
zorganizowanie
diecezjalnych
zawodów Bosco
Cup. To między
innymi w tym
celu oddaliśmy
do użytku Orlika, to boisko ma Wicewójt R.G.Ostałkiewicz i ks M.Pomper
służyć wszystkim
dzieciom i młodzieży, także podczas takich okazji jak ta, gdy
jaworzański Orlik mógł gościć młodych piłkarzy z Żywiecczyznypowiedział zastępca wójta.
Ks Marcin zapowiedział, że za rok dzięki gościnności władz
gminy, powróci ze swoimi zawodnikami na kolejne rozgrywki
piłkarskie Bosco Cup. To jest na pewno ciekawa propozycja dla
młodzieży, a zarazem możliwość pokazania służby ministranckiej
jako miejsca formacji duchowej i fizycznej młodych ludzi.
Relację z meczu można zobaczyć na stronie internetowej:
http://www.boskocup.brenna.biz.pl wchodząc w zakładkę „galeria- filmy”.
Przygotował: Piotr Filipkowski
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Klub UKS Dziesiątka
I Mistrzostwa Polski Młodzików
W dniach 9-10 .09. w położonej u podnóża Gór Stołowych Ścinawce Średniej rozegrano I oficjalne Mistrzostwa Polski Młodzików
w łucznictwie. Jaworzańską„Dziesiątkę” reprezentowali Martyna
Kruczek i Przemysław Głuszek w kategorii młodzików starszych
oraz Zuzanna Grzymek i Szymon Kubala w kategorii młodzików
młodszych. . Najlepiej spisał się Szymek, który zdobył dwa brązowe
medale( na dystansie 2x 40m i 2x 30m. . Przemek Głuszek uplasował się na wysokim 7 miejscu tracąc do brązowego medalisty
12 pkt.. Martyna zajęła w swym pierwszym poważnym występie
11 miejsce.Wszyscy zawodnicy poprawili swoje rekordy życiowe.
W ostatnich dniach września czeka ich jeszcze start w Mistrzostwach Międzywojewódzkich, zwanych popularnie Mistrzostwami
Śląska, a potem budowanie formy na sezon halowy.
St. H.

Grand Prix 2011 w łucznictwie terenowym 3D
W dniu 10 września w Jaworzu Nałężu
odbyły się zawody siódmej rundy Czesko-Polsko-Słowackiego Grand Prix 2011
w łucznictwie terenowym (3D). W zawodach wzięło udział ponad 100 zawodników,
z Polski, Czech, Slowacji, Węgier, ale
i Białorusi oraz Rosji. Otwarcia zawodów
dokonali: Adam Bisok – prezes Klubu Łuczniczego X-10 oraz
Andrzej Śliwka – przewodniczący Rady Gminy Jaworze. Zawody
łucznicze 3D w największym
skrócie polegają na oddaniu
28 strzałów do 28 makiet
zwierząt. Nie jest to więc nic
innego, jak forma bezkrwawego myślistwa, wywodząca się
z drzemiącej w ludzkim charakterze potrzebie polowania.
W przeciwieństwie do standardowych zawodów odległości do celów nie są znane,
a znajdują się w odległości 5-45 metrów. Zawody

odbywają się zawsze na świeżym
powietrzu, w pagórkowatym terenie,
częściowo zalesionym.
Z zawodników miejscowego ŁKS
X-10 zwycięstwa odnieśli Maria Sikora, Arkadiusz Gondro, Baltazar
Łycyniak, Szymon Andrzejewski
i Robert Więzik,
Na drugim miejscu uplasowali się Jarosław Matoga, Bartłomiej
Gacek oraz Adam Cymkiewicz
natomiast trzecie miejsce zajął
Patryk Cieślar.
Zawody rozgrywane były
w trzech głównych kategoriach:
Łuki Olimpijskie:
Łuk Olimpijski (Recurve Bow)
- sportowy łuk klasyczny (olimpijski) z pełnym sportowym osprzętem tarczowym.
Łuk Goły (Barebow) - łuk klasyczny (olimpijski) nie posiadający
żadnych dodatkowych elementów
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wyposażenia poza podstawką pod strzałę. Niedopuszczalne są
wszelkie znaki celownicze.
Łuk bez przyrządów celowniczych (Instinctive Bow), łuk klasyczny (olimpijski) wyposażony w podstawkę lub półkę pod strzałę
i krótkie stabilizatory bez amortyzatorów wstrząsu. Niedopuszczalne są wszelkie znaki celownicze i klikiery. Maksymalna siła
naciągu łuku dla kobiet i mężczyzn wynosi 60 funtów.
Łuki Bloczkowe:
Łuk Bloczkowy (Compound Bow) – sportowy łuk bloczkowy
z dowolnym osprzętem sportowym pod warunkiem, że akcesoria
te nie są elektryczne, ani elektroniczne. Siła naciągu do 60 funtów.
Łuk Bloczkowy OPEN (Compound Bow OPEN) - każdy rodzaj
łuku bloczkowego w tym o sile naciągu powyżej 60 funtów, niezależnie od posiadanego osprzętu, pod warunkiem, że osprzęt ten
nie jest elektryczny ani elektroniczny.
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Łuki Tradycyjne:
Łuk Angielski (Longbow) - Łuk musi posiadać tradycyjny kształt
Łuku Angielskiego, może być wykonany z dowolnego materiału
lub kombinacji materiałów. W przypadku kobiet, długość łuku musi
wynosić nie mniej niż 150cm, dla mężczyzn przynajmniej 160cm.
Łuk tradycyjny PBHB (Primitive Bow, Horse Bow) – łuk tradycyjny
bez półki pod strzałę z cięciwą przechodzącą przez środek osi
symetrii łuku. Wyłącznie drewniane strzały z naturalnymi piórami,
przy strzelaniu palce muszą dotykać końcówki strzały.
Łuk WHB (Wood Hunter Bow) - jedno lub wieloczęściowy łuk
drewniany (lub z dowolnego materiału lub kombinacji materiałów)
typu „Hunter”, strzały z dowolnego materiału.
Opracowanie redakcyjne na podstawie:
http://www.sport.olza.pl/
Foto: P.Filipkowski

Mistrzostwa Europy w Kickboxingu
W dniach 02.09.2011 w Ligniano Sabbiadoro odbyły się Mistrzostwa Europy juniorów i kadetów. W zawodach startowało
około 2000 zawodników z 36 państw Europy. Oto wyniki naszych
zawodników: – Wicemistrzyni Europy srebrny medal Marta Jabłońska kat – 55 kg

– kick-light medale brązowe Kornelia Kieloch kat – 65 kg kicklight , Ewelina Kania kat – 50 kg kick-light Natalia Turchan – 65 kg
– light-contact Sandra Paszek – 50 kg light-contact, Sylwia
Szymala – 60 kg light-contact

List czytelnika
Wątpliwe piękno
Na jesieni 2009 roku w referacie gospodarczym Urzędu Gminy w Jaworzu
zaproponowałem wykarczowanie starych, chylących się grusz, rosnących
wzdłuż ulicy Zdrojowej – od ul. Cieszyńskiej w górę – motywując to wątpliwym pięknem tego drzewostanu, jak też gnijącymi na poboczu i ulicy
owocami, których w okresie dojrzewania nikt nie zbiera. Proponowałem
posadzenie w tym miejscu innych drzew ozdobnych. W odpowiedzi usłyszałem, że ta sprawa leży w gestii Wydziału Dróg Urzędu Powiatowego,
ale tę sprawę poruszą w „Powiecie”.
W 2010r. w tej sprawie rozmawiałem z Przewodniczącym Rady Gminy
p. A. Śliwką, który przyznał mi rację, zobowiązując się zainteresować tym
„Powiat”…. Jest kolejna wiosna, grusze się zielenią… Na jesieni znów
będziemy deptać spadające owoce. I nic !

Zapomniany kwietnik
Koło przystanku autobusowego „Jaworze Poczta” stoi betonowy kwietnik, jako relikt po dawnej wiacie, której był częścią. Tę betonową skrzynię
należało już dawno zlikwidować. Jakoś tego odpowiednie służby Urzędu
Gminy nie widzą, a szkoda !
Przy okazji – gdzie interweniować w sprawie „bajorka” tworzącego się
po każdych opadach obok w/w przystanku i nie mogącego tak na dobre
wyschnąć…?

Czy musimy śmiecić… ?
Wiele apeli kierowano już do jaworzan i przyjezdnych, by nie zaśmiecać
przystanków, chodników czy poboczy dróg. Nadal wielu uważa, że to nic
takiego jak porzuci puszkę, butelkę czy inne opakowanie z dala od kosza na
śmieci. Przykro, że niejeden rodzic czyni to w obecności swojego dziecka,
ucząc go niechlujstwa i nieposzanowania piękna przyrody. Zanim Twoja
ręka wypuści niepotrzebny śmieć, stuknij się w czoło i spytaj – co ja robię?
Czy na wandali rozbijających szyby wiat na przystankach autobusowych
rzeczywiście nie ma rady???
Roman Rucki

Odpowiedź:
Problem wyrzucania śmieci na pobocza
dróg (i nie tylko) oraz podrzucania śmieci do
koszy na przystankach autobusowych był
wielokrotnie poruszany w poprzednich wydaniach Echa Jaworza. Jak można zauważyć
apelowanie do osób, które w taki sposób
postępują nie zawsze przynosi zamierzony
efekt. Edukacja w tej dziedzinie nie przynosi
również zamierzonych efektów …, a podobno
człowiek uczy się całe życie….. Najgorsze
w takiej sytuacji jest to, że taki sposób postępowania widzą dzieci, które wzorem osób
dorosłych robią tak samo. Zadając sobie przed
wyrzuceniem w nielegalny sposób śmieci pytanie: co ja robię? nie zawsze skłoni nas do
zaniechania wyrzucenia śmieci, bo przecież
możemy sobie odpowiedzieć: przecież wyrzucamy nie na swoje, podrzucając zaoszczędzimy pieniądze itp. Ale pytając samego siebie
czy chcielibyśmy mieć te śmieci podrzucone
na własnym podwórku to już daje do myślenia. Także przed wyrzuceniem śmieci
zastanówmy się……, przecież nasza Gmina
to jedno wielkie nasze wspólne podwórko,
o które powinniśmy wszyscy dbać aby było
ładnie, czysto i przyjemnie, aby spacerując
podziwiać walory krajobrazowe naszej miejscowości, a nie leżące śmieci.
Wejście w życie od 1 stycznia 2012 r. potocznie nazwanej „Ustawy śmieciowej”, oraz przejęcie przez Gminę Jaworze gospodarki odpadami
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komunalnymi na terenie naszej gminy powinno ukrócić nielegalne
wyrzucanie oraz podrzucanie odpadów min. wyprodukowanych
w naszych gospodarstwach domowych. Mieszkańcom po prostu
nie będzie opłacało się wyrzucać i podrzucać śmieci ponieważ
będą oni płacić stała opłatę za odbiór wyprodukowanych odpadów
w naszych domach.
W poruszanej przez Pana kwestii dotyczącej rozbijania szyb
w przystankach autobusowych myślę, że mogę zaapelować do
mieszkańców oraz użytkowników w taki sam sposób jak z odpadami, traktujmy przystanki jakby były naszą własnością. Czy
we własnym domu, mieszkaniu też tak postępujemy? Na pewno
nie….. Nie zawsze uda się znaleźć sprawcę takiego głupiego
wybryku, a wtedy Urząd Gminy musi przeznaczyć pieniądze
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na naprawienie wyrządzonych szkód, a można by było takie
pieniądze przeznaczyć na inne cele…
Szanowni mieszkańcy postępujmy tak jakbyśmy byli we własnym domu, własnym podwórku. Dbajmy o mienie i szanujmy
pracę innych osób. Nie ograniczajmy się do prawidłowego
i zdroworozsądkowego postępowania tylko w granicy swojej
posesji. Wszędzie gdzie jesteśmy postępujmy tak, jakbyśmy byli
u siebie, a na pewno spacerując, jadąc przez naszą miejscowość
nie będziemy musieli się wstydzić za to, co widzimy.
Marcin Bednarek
Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki i Infrastruktury
Urząd Gminy Jaworze

Szanowni Czytelnicy
Pragniemy uściślić informację zawartą w dodatku okolicznościowym w sierpniowym numerze Echa Jaworza.
Mianowicie w swoim opracowaniu wykorzystaliśmy m.in.
fragmenty Kroniki Koła Gospodyń Wiejskich nr 1 z Jaworza
Dolnego, autorstwa Jadwigi Roik.

Z kolei we wrześniowym numerze chochlik komputerowy
postarał się zniekształcić nazwisko twórcy uzdrowiska
hrabiego Maurycego. Tak więc podajemy jego pełną właściwą pisownię i zapis fonetyczny: hr Maurycy Saint Genois
d’Anneaucourt (czytaj: Sężenua Danokur).

kontakt: 796 295 912

Do wynajêcia pomieszczenie
biurowe 21 m2 na II piêtrze
w centrum Jaworza w budynku firmy
Berndorf Baderbau przy ul. Zdrojowej 78
naprzeciwko Supermarketu Jaworze.

Tel. 33 82 89 700 (8.00-16.00)
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.

JÊZYK POLSKI • KOREPETYCJE • JAWORZE

Dyplomowana nauczycielka jêzyka polskiego,
wieloletnia egzaminatorka
proponuje pomoc w bie¿¹cej nauce, nadrabianie zaleg³oœci,
przygotowanie do sprawdzianu, egzaminu, matury.
ZAKRES: szko³a podstawowa, gimnazjum,
szko³a œrednia /równie¿ dla doros³ych/.
KONTAKT: tel.kom.

880 315 681
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Znaczenie wyrazów

Poziomo
1. W Jaworzu odbywają się przeważnie
w 1-szą niedzielę września
5. Dzielnica Bielska sąsiadująca
z Jaworzem
10. Nierozkwitnięty kwiat
11. Elita miejska
12. Miejsce kojarzone z szarżą
kosynierów w 1794r.
13. Komunia lub Msza Święta
14. Wyspa Odyseusza i Penelopy
17. Wartość handlowa towaru
21. Wyjątkowy egzemplarz, na pokaz
23. Toczy się w filmie, powieści
24. Piesza wycieczka
26. Dyskoteka lub festyn, rozrywka
28. Liczba w toaście
30. Zwolennik jakiejś religii
34. Jednostka miary powierzchni ziemi
35. Część mowy podlegająca koniugacji
37. Mniej niż przyjaciele
38. Stary, wiejski dom
39. Plakat informacyjno – reklamowy
40. Odcień, barwa
41. Po dniu
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42. Zimowe legowisko niedźwiedzia
43. Owoc podobny do gruszki
44. Olbrzymie, długowieczne drzewo
iglaste z Ameryki Północnej
Pionowo
1. Popularny satyryk widywany w hotelu
„Jawor”
2. Napój podawany dawniej kuracjuszom
w naszym uzdrowisku
3. Produkty mlecze, a także jaja
4. Bojowy gaz trujący
5. Śrubokręt
6. Gatunek sowy
7. Lekka tkanina bawełniana
8. Wyspa hiszpańska lub model Seata
9. Miejsce popisu cyrkowców
15. Umiejętność zachowania się
16. Wilk północnoamerykański
18. Drzewa będące pomnikami przyrody
na terenie Jaworza
19. Nad umywalką lub zlewem
20. Miasto ukraińskie
21. Zielone miejsce na pustyni
22. Duży owoc z soczystym miąższem
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25. Barwi papierek lakmusowy na czerwono
27. Miły zapaszek
28. Stolica Chile
29. Rozgałęzienia tchawicy
30. Smakowite ciasto
31. Kojarzy się ze zbieraniem i miarką
32. Uznanie cudzego dziecka za własne
33. Miasto w USA z liczną Polonią
35. Smakołyk pochodzący ze Wschodu
36. Egzotyczny owoc

Autorem krzyżówki jest Aniela Mieszczak z Jaworza. Rozwiązanie krzyżówki – samo hasło po
wpisaniu w oznaczone pola pod krzyżówką można
nadsyłać mailem na adres Ośrodka Promocji Gminy
Jaworze; e-mail: biuro@opgj.pl. Ze względu na
fakt, że Echo Jaworza nie dociera do wszystkich
mieszkańców w jednakowym czasie, rozwiązania
krzyżówki można przesyłać na wyżej podany adres
NIE WCZEŚNIEJ niż 2 listopada br. Dla pierwszych
trzech osób, które prześlą prawidłowe rozwiązanie
krzyżówki, Ośrodek Promocji Gminy przygotował
upominki. Hasło do poprzedniej krzyżówki brzmiało: Podziwiamy jesienią uroki naszej gminy.
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ECHOJAWORZA
JAWORZASTR.
STR.1931
ECHO

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 – WYJ¥TKOWY PREZENT
DO KOÑCA LISTOPADA –
10% RABATU – NA DZIEÑ W SPA
• 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
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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);

Wynajmê lokal 60m2

w Jaworzu Górnym przy ul. S³onecznej
na dzia³alnoœæ handlow¹, us³ugow¹ itp.
w pobli¿u przystanku PPKS,
parkingu i sklepu spo¿ywczego.
Media: woda, œwiat³o, kanalizacja.

Kontakt: 662 864 159

Czasopismo „Echo Jaworza” – miesiêcznik lokalny Gminy Jaworze. Wydawca: Urz¹d Gminy Jaworze z siedzib¹:
ul.
Zdrojowa
82, 43-384
adres
redakcji:
ul. Zdrojowa
82, Urząd
43-384
Jaworze,
33 8172
195, 33
33
Czasopismo
„Echo
Jaworza”Jaworze;
- miesięcznik
lokalny
Gminy Jaworze.
Wydawca:
Gminy
Jaworze ztel.
siedzibą:
ul. Zdrojowa
82, 8172
43-384813,
Jaworze;
8172
534, Fax
8172 871,
e-mail:
echo@jaworze.pl;
http://www.opgj.pl/echojaworza.html;
redakadres redakcji:
ul. 33
Zdrojowa
82, 43-384
Jaworze,
tel. 33 8172 195,internet:
33 8172 813,
33 8172 534, Fax 33 8172 871, e-mail: Zespó³
echo@jaworze.pl;
internet: http://www.opgj.pl/echojaworza.html;
Zespół redakcyjny:
Piotr
Filipkowski
- Redaktor–Naczelny,
AgataRedaktora
Jędrysko - Zastępca
Redaktorai Naczelnego
i odpocyjny:
Piotr Filipkowski – Redaktor
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za
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Druk:
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nie
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„Mój Pomnik Przyrody” ECHO JAWORZA STR. 20
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WYBRANE PRACE UCZNIÓW JAWORZAŃSKICH SZKÓŁ WYŁONIONE
W KONKURSIE ZORGANIZOWANYM WIOSNĄ BR PRZEZ
TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW JAWORZA I OŚRODEK PROMOCJI GMINY.
PODSUMOWANIE KONKURSU ZAPLANOWANO NA 16 PAŹDZIERNIKA.

Foto: Archiwum Echo Jaworza

