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Z PRAC RADY GMINY, WÓJTA
INFORMACJE URZÊDU GMINY JAWORZE

IX Sesja Rady Gminy Jaworze

Obrady IX sesji Rady Gminy Jaworze w dniu 6 paŸdziernika
2011 roku otworzy³ przewodnicz¹cy Rady Gminy Jaworze An-
drzej Œliwka, stwierdzaj¹c obecnoœæ 14 radnych, co czyni³o ob-
rady prawomocnymi. Po powitaniu zebranych radnych i goœci,
g³os zabra³a Stanis³awa Szczotka, która w imieniu oddzia³u Za-
rz¹du Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego w Bielsku-Bia³ej podziê-
kowa³a wójtowi i przewodnicz¹cemu Rady Gminy za udzia³ w X
rajdzie nauczycieli oraz nieodp³atne udostêpnienie na tê okolicz-
noœæ amfiteatru.

W dalszej kolejnoœci obrad Rada Gminy przeg³osowa³a pro-
ponowany porz¹dek obrad IX sesji Rady Gminy Jaworze (14
– g³osów za,1 – nieobecny).

Radny Jerzy Ryrych stwierdzi³, i¿ w protokole z dnia 18 sierp-
nia 2011r. zosta³a zbyt krótko, lakonicznie opisana wypowiedŸ
radnego Romana Lorka, gdzie porusza³ sprawê kosztów remon-
tu budynku Goruszka. Poinformowa³, i¿ wypowiedŸ by³a szersza,
w zwi¹zku z czym zaproponowa³, aby przyjêcie protoko³u zosta³o
przeniesione na nastêpn¹ sesj¹, co dodatkowo argumentowa³
nieobecnoœci¹ zainteresowanego.

Radca Prawny Urzêdu Gminy Jaworze mec. Katarzyna Wyso-
gl¹d wyjaœni³a, ¿e zgodnie z obowi¹zuj¹cym statutem zatwier-
dzenie protoko³u powinno nast¹piæ na dzisiejszej sesji. Zacyto-
wa³a stosowne przepisy, zgodnie z którymi radny zg³aszaj¹cy
uwagi do protoko³u powinien sformu³owaæ treœæ poprawek /uzu-
pe³nienia/, a nastêpnie rada powinna je przeg³osowaæ.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jaworze Andrzej Œliwka przypo-
mnia³, i¿ protokó³ jest do wgl¹du w biurze rady, z którym mo¿na
siê zapoznaæ w okresie miêdzysesyjnym i wówczas nanieœæ po-
prawki.

W zwi¹zku z tak¹ interpretacj¹ postanowieñ statutu radny Je-
rzy Ryrych poprosi³ o krótk¹ przerwê w obradach, po której wnio-
skowa³ o uzupe³nienie protoko³u z IV sesji Rady Gminy Jaworze
zgodnie z przygotowan¹ w przerwie poprawk¹.

Rada Gminy Jaworze odrzuci³a zaproponowan¹ poprawkê
do protoko³u IV sesji Rady Gminy Jaworze z dnia 18 sierp-
nia 2011r.: 5 – g³osów za, 8 – g³osów przeciwnych, 1 – g³os
wstrzymuj¹cy, 1 – nieobecny.

Rada Gminy zatwierdzi³a protokó³ z VII sesji Rady Gminy
Jaworze przeprowadzonej w dniu 18 sierpnia 2011r.: 11 – g³o-
sów za, 2 – g³osy przeciwne 1 – g³osy wstrzymuj¹ce, 1 –
nieobecny.

Rada Gminy zatwierdzi³a protokó³ z VIII sesji Rady Gminy
Jaworze przeprowadzonej w dniu 02 wrzeœnia 2011r.: 14 –
g³osów za, 1 – nieobecny.

Podjêcie uchwa³ w sprawie:
a) zmian w bud¿ecie gminy na rok 2011,
Skarbnik Gminy Jaworze Zofia Gruszczyk poinformowa³a

o dokonanej zmianie w uchwale w okresie od wys³ania materia-
³ów do dnia dzisiejszego oraz o poprawkach pisarskich, jakie
nale¿y nanieœæ.

Wyjaœni³a, ¿e zaproponowane zmiany w wiêkszoœci maj¹ cha-
rakter koryguj¹cy do uchwa³y bud¿etowej, tj. zamiany miêdzy
wydatkami i dochodami maj¹tkowymi zwi¹zanymi z usuwaniem
szkód popowodziowych w biegu Potoku Kamiennego i Potoku
bez nazwy, przebiegaj¹cego przez amfiteatr, a tak¿e zmniejsze-
nie dochodów otrzymywanych z POIŒ i przeniesienie tej kwoty

na lata 2012-2013 w zwi¹zku z budow¹ kanalizacji sanitarnej.
Z bud¿etu zosta³o ponadto wykreœlone zadanie zwi¹zane z trans-
granicznym programem „Piosenka bez granic” na skutek od-
st¹pienia od realizacji projektu.

Zmiany w bud¿ecie dotyczy³y ponadto zwiêkszenia wydatków
na przygotowywany do z³o¿enia do programów unijnych projekt
zwi¹zany z przebudow¹ chodnika przy ul. Œredniej oraz na oœwia-
tê, oœrodek zdrowia (wymiana pieca), a zarazem wyasygnowa-
nia dodatkowych  œrodków dla OSP, OPGJ oraz Gminnej Biblio-
teki Publicznej. Powy¿sze zmiany wp³ynê³y na zmniejszenie pla-
nowanego deficytu oraz zwiêkszenie przychodów.

Odnoœnie do projektu zmian Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Skarbnik Gminy poinformowa³a, i¿ zmiana uchwa³y bud¿eto-
wej spowodowa³a koniecznoœæ dokonania korekt w dochodach i
wydatkach. Dodatkowo wprowadzono nowe zadanie na kolejne
lata, a dotycz¹ce przebudowy pobocza ul. Œredniej, które szerzej
opisane zosta³o w uzasadnieniu do uchwa³y. W zwi¹zku z po-
wy¿szym zadaniem na rok bie¿¹cy zaplanowane jest wykonanie
projektu, zaœ w roku przysz³ym i nastêpnym jego realizacja,  jeœli
gmina uzyska dofinansowanie.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Jaworze Zbigniew Putek
poprosi³ o naniesienie daty na za³¹czniku nr 2 zgodnie z uwag¹
radnej Danuty Mynarskiej.

Przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etu i Finansów Roman Kruczek poin-
formowa³, i¿ projekty uchwa³ zosta³y szczegó³owo omówione na komi-
sji i uzyska³y pozytywn¹ opiniê 4 g³osy za przy jednym nieobecnym.

Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê w sprawie: zmian w
bud¿ecie gminy na rok 2011 : 14 – g³osów za,1 – nieobecny.

b) zmiany uchwa³y o Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Jaworze na lata 2011-2022

Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê: 14 – g³osów za,1 –
nieobecny.

c) nadzoru nad ¿³obkami, klubami dzieciêcymi oraz dzien-
nymi opiekunami w zakresie warunków i jakoœci œwiadcze-
nia opieki,

Kierownik Gminnego Zespo³u Oœwiaty Maria £epecka poinformo-
wa³a, ¿e zmiana ustawowa na³o¿y³a na gminê obowi¹zek nadzoru
opieki nad dzieæmi do lat 3. W zwi¹zku z powy¿szym konieczne
by³o przygotowanie dwóch przedstawionych projektów uchwa³.

Pierwsza z uchwa³ dotyczy okreœlenia zakresu nadzoru nad
przedmiotowymi placówkami m.in. w zakresie kwalifikacji perso-
nelu, realizacji programów, sprawdzenia wieku dzieci przebywa-
j¹cych w placówkach.

Poinformowa³a, i¿ druga z uchwa³ zwi¹zana jest z okreœleniem
przez Radê Gminy wysokoœci wpisowego za zarejestrowanie
¿³obka lub klubu dzieciêcego w gminie Jaworze. Kwota ta zosta³a
okreœlona jako 20% minimalnego wynagrodzenia za pracê.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Zbigniew Putek zapyta³, kto
bêdzie faktycznie realizowa³ to zadanie. Kierownik Gminnego
Zespo³u Oœwiaty Maria £epecka wyjaœni³a, i¿ zgodnie z ustaw¹
zadanie realizowaæ ma wójt, co zostanie scedowane na Gminny
Zespó³ Oœwiaty w Jaworzu.

Przewodnicz¹ca Komisji Samorz¹du i Spraw Lokalnych Kry-
styna Szczypka poinformowa³a, ¿e projekty uchwa³ zosta³y szcze-
gó³owo omówione na komisji i uzyska³y pozytywn¹ opiniê

Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê w sprawie: nadzoru
nad ¿³obkami, klubami dzieciêcymi oraz dziennymi opieku-
nami w zakresie warunków i jakoœci œwiadczenia opieki: 14
– g³osów za,1 - nieobecny.
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d) ustalenia wysokoœci op³aty za wpis do rejestru ¿³obków
i klubów dzieciêcych,

Radny Jerzy Ryrych zwróci³ siê z pytaniem, czy do gminy wp³y-
nê³y wnioski dotycz¹ce rejestracji ¿³obków lub innych tego typu
placówek.

Sekretarz Gminy Jaworze Anna Skotnicka-Nêdzka wyjaœni³a,
¿e nie wp³ynê³o ¿adne oficjalnego zg³oszenie, jedynie zapytania
telefoniczne odnoœnie spraw organizacyjnych zwi¹zanych z reje-
stracj¹. Zastêpca Wójta Gminy Jaworze Rados³aw G. Osta³kie-
wicz zwróci³ uwagê na b³êdy w podstawie prawnej.

Przewodnicz¹ca Komisji Samorz¹du i Spraw Lokalnych Kry-
styna Szczypka poinformowa³a, ¿e projekty uchwa³ zosta³y szcze-
gó³owo omówione na komisji i uzyska³y pozytywn¹ opiniê

Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê w sprawie: ustalenia
wysokoœci op³aty za wpis do rejestru ¿³obków i klubów dzie-
ciêcych : 14 – g³osów za. 1 – nieobecny.

e) wyra¿enia zgody na realizacjê projektu dofinansowane-
go ze œrodków unijnych,

Kierownik Gminnego Zespo³u Oœwiaty Maria £epecka poinfor-
mowa³a, i¿ uchwa³a wynika ze z³o¿onego wniosku w zakresie pro-
jektu pt.: „Indywidualizacja nauczania sposobem na wyrówny-
wanie szans edukacyjnych uczniów szko³y podstawowej Gminy
Jaworze", w ramach Priorytetu IX. Wniosek przewiduje doposa-
¿enie placówki oraz realizacjê zajêæ przez realizatorów dla dzieci
wskazanych do indywidualnego toku nauczania. Wyjaœni³a, i¿
uchwa³a jest niezbêdna do podpisania wniosku.

Przewodnicz¹cy Komisji Bud¿etu i Finansów Roman Kruczek
poinformowa³, i¿ projekty uchwa³ zosta³y szczegó³owo omówione
na komisji i uzyska³y pozytywn¹ opiniê.

Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê w sprawie: wyra¿enia
zgody na realizacjê projektu dofinansowanego ze œrodków
unijnych: 14 – g³osów za,1 – nieobecny.

f) powo³ania Komisji Skrutacyjnej Rady Gminy Jaworze do
przeprowadzenia tajnego g³osowania w sprawie wyboru ³aw-
ników na kadencjê w latach 2012-2015

Sekretarz Gminy Jaworze Anna Skotnicka-Nêdzka wyjaœni³a, ¿e w
nastêpnej uchwale zostanie dokonany wybór ³awników, który zgodnie z
ustaw¹ przeprowadzony ma zostaæ przez g³osowanie tajne. W zwi¹z-
ku z powy¿szym konieczny jest wybór komisji skrutacyjnej, której za-
daniem bêdzie przeprowadzenie g³osowania. Ponadto do uchwa³y zo-
sta³ za³¹czony regulamin pracy komisji oraz przygotowany protokó³ z g³o-
sowania. Poprosi³a o zg³aszanie kandydatur do komisji skrutacyjnej.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Zbigniew Putek zg³osi³ kan-
dydaturê radnego Romana Kruczka, który wyrazi³ zgodê na pra-
cê w komisji.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jaworze Andrzej Œliwka zg³osi³
kandydaturê radnego Jerzego Ryrycha, który wyrazi³ zgodê na
pracê w komisji.

Radna Danuta Mynarska zg³osi³a kandydaturê radnego Zbi-
gniewa Lisowskiego, który wyrazi³ zgodê na pracê w komisji.
Ponadto zaproponowa³a radnego na przewodnicz¹cego komisji.

Rada Gminy Jaworze przyjê³a sk³ad komisji skrutacyjnej
wraz z ustaleniem przewodnicz¹cego tej¿e komisji: 14 – g³o-
sów za, 1 – nieobecny.

Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê w sprawie: powo³ania
Komisji Skrutacyjnej Rady Gminy Jaworze do przeprowadze-
nia tajnego g³osowania w sprawie wyboru ³awników na ka-
dencjê w latach 2012-2015 : 14 – g³osów za,1 - nieobecny.

g) wyboru ³awników na kadencjê w latach 2012-2015,
Radna Danuta Mynarska odczyta³a opiniê zespo³u ds. wyboru

³awników ws. zg³oszonych kandydatów na ³awników na kadencjê
w latach 2012-2015.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Jaworze Zbigniew Putek
omówi³ sposób g³osowania w wyborach na ³awników.

Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej Zbigniew Lisowski od-
czyta³ protokó³ z g³osowania tajnego w wyborach na ³awników na
kadencjê w latach 2012-2015, stanowi¹cy za³¹cznik nr 9 do pro-
toko³u.

Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê w sprawie: wyboru
³awników na kadencjê w latach 2012-2015 :14 – g³osów za,1
– nieobecny.

h) nadania nazwy drodze wewnêtrznej w Gminie Jaworze,
Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury UG £ucja Hab-

das przedstawi³a lokalizacjê drogi wzglêdem której w³aœciciel
wyst¹pi³ z wnioskiem o nadanie jej nazwy. Poinformowa³a, ¿e
wniosek dotyczy dwóch numerów dzia³ek nale¿¹cych do wnio-
skodawcy. Ponadto w³aœciciel zaproponowa³ nazwê „W Otulinie
Parku”. Stwierdzi³a, i¿ zaproponowana nazwa nie jest w³aœciwa,
poniewa¿ w otulinie parku jest ca³e Jaworze.

Przewodnicz¹ca Komisji Mienia i Gospodarki Nieruchomoœcia-
mi Irena Mikler poinformowa³a, ¿e omówi³a przedmiotowy pro-
jekt uchwa³y i spoœród trzech nazw (Nad Polami, Z³ote K³osy oraz
Skrajem Pól) wybra³a Nad Polami.

Radna Danuta Mynarska stwierdzi³a, i¿ „³adniejsz¹” nazw¹ by-
³aby Z³ote K³osy.

Rada Gminy Jaworze przeg³osowa³a wybór nazwy ulicy po-
miêdzy nazw¹ Nad Polami, a Z³ote K³osy: 11 – radnych za
nazw¹ Nad Polami, 3 – radnych za nazw¹ Z³ote K³osy.

Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê w sprawie nadania na-
zwy drodze wewnêtrznej w Gminie Jaworze: 11 – g³osów za,
3 – g³osy wstrzymuj¹ce, 1 – nieobecny.

i) zg³oszenia kandydatury do wyró¿nienia - LAUR SREBR-
NEJ CIESZYNIANKI

Przewodnicz¹ca Komisji Samorz¹du i Spraw Lokalnych Kry-
styna Szczypka poinformowa³a, ¿e do biura Rady Gminy wp³yn¹³
wniosek Towarzystwa Mi³oœników Jaworza zg³aszaj¹cy pani¹
Ma³gorzatê Kobiela-Gryczka do przedmiotowego wyró¿nienia.
Odczyta³a uzasadnienie zg³oszonej kandydatury. Poinformowa-
³a, i¿ komisja pozytywnie zaopiniowa³a zg³oszon¹ kandydaturê.

Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê w sprawie: zg³osze-
nia kandydatury do wyró¿nienia - LAUR SREBRNEJ CIESZY-
NIANKI 14 – g³osów za, 1 – nieobecny.

j) zg³oszenia kandydatury do Nagrody imienia Ksiêdza Jó-
zefa Londzina

Przewodnicz¹ca Komisji Samorz¹du i Spraw Lokalnych Kry-
styna Szczypka poinformowa³a, ¿e do biura Rady Gminy wp³y-
nê³y dwa wnioski do wyró¿nienia Nagrod¹ imienia Ks. Józefa
Londzina tj. kandydatura zg³oszona przez Ochotnicz¹ Stra¿ Po-
¿arn¹ bez uzasadnienia oraz Jadwigi Roik - zg³oszonej przez
Oœrodek Promocji Gminy Jaworze wraz z uzasadnieniem. Komi-
sja przychyli³a siê do zaproponowania Radzie kandydatury p.
Jadwigi Roik, w zwi¹zku z czym wniosek OSP zosta³ prze³o¿ony
do rozpatrzenia na rok przysz³y.

Rada Gminy przeg³osowa³a uchwa³ê w sprawie: zg³osze-
nia kandydatury do Nagrody imienia Ksiêdza Józefa Londzi-
na : 14 – g³osów za, 1 – nieobecny.

Zarz¹dzenia Wójta w okresie miêdzysesyjnym:
Radny Krzysztof Kleszcz zapyta³ o zarz¹dzenia ws. „umiesz-

czenia plakatów wyborczych”, kto bêdzie sprz¹ta³ po zakoñcze-
niu kampanii wyborczej oraz czy mo¿na obci¹¿yæ komitety za
rozbite szyby, na których wieszali swoje plakaty.

Zastêpca Wójta Gminy Jaworze Rados³aw G. Osta³kiewicz
poinformowa³, ¿e obowi¹zek uprz¹tniêcia materia³ów wyborczych
zgodnie z kodeksem wyborczym spoczywa na tych¿e komitetach.
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Wyjaœni³, i¿ gmina odczeka na posprz¹tanie zgodnie z kalenda-
rzem, a w razie nie usuniêcia zwróci siê do komitetów.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Jaworze Andrzej Œliwka poinfor-
mowa³, i¿ w momencie powo³ywania m³odzie¿owej rady zostanie
zorganizowane wyjazdowe posiedzenie.

Zastêpca Wójta Gminy Jaworze Rados³aw G. Osta³kiewicz
poinformowa³, ¿e w dniu dzisiejszym podpisane zostanie zarz¹-
dzenie ws. zorganizowania wyborów do m³odzie¿owej rady, które
zgodnie z kalendarzem odbêd¹ siê 17 listopada. Stwierdzi³, i¿
dobrym rozwi¹zaniem by³oby na wyjazdowej sesji w gimnazjum
wrêczyæ zaœwiadczenia wybranym radnym m³odzie¿owym.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Jaworze Zbigniew Putek
podziêkowa³ wszystkim radnym pomagaj¹cym w organizacji Ja-
worzañskiego Wrzeœnia i akcji towarzysz¹cych imprezie.

Zapytania radnych i odpowiedzi:
Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Jaworze Zbigniew Putek

zapyta³:
• czy II etap kanalizacji ul. Charbowa, Zielona, Tulipanowa, Ró-

¿ana, jest zakoñczony, a jeœli tak to kiedy bêd¹ dokonywane
przy³¹cza, i kiedy zostanie dokoñczony asfalt na ul. Chabro-
wej?

• kiedy zostanie uregulowany ruch w centrum Jaworza – ul.
Szkolna?

• jak wygl¹da nadzór elektryczny nad oœwietleniem w centrum
Jaworza?

In¿. Daniel Godziszka (Kierownik Referatu JRP) odnoœnie pod-
³¹czenia kanalizacji poinformowa³, ¿e I etap zosta³ zakoñczony
(w którym by³a ul. Chabrowa), a dokumenty s¹ przekazywane do
AQUA S.A. Ponadto odby³y siê negocjacje w spawie kosztów
odbioru przy³¹cza. Wyjaœni³, i¿ od przysz³ego tygodnia bêd¹ prze-
sy³ane pisma do mieszkañców informuj¹ce o mo¿liwoœci przy³¹-
czenia (warunki techniczne, informacje jak mo¿na dokonaæ przy-
³¹czenia do kanalizacji).

Odnoœnie ul. Chabrowej przy pracach kanalizacyjnych nast¹-
pi³a koniecznoœæ przebudowy sieci wodoci¹gowej, co zosta³o
wykonane, a droga zosta³a przygotowana pod asfaltowanie. As-
falt zostanie po³o¿ony, gdy do asfaltowania przeznaczona bêdzie
wiêksza powierzchnia.

Zastêpca Wójta Gminy Jaworze Rados³aw G. Osta³kiewicz
odnoœnie uzgodnienia organizacji ruchu w centrum Jaworza
wyjaœni³, ¿e jest wstêpny projekt w uzgodnieniu z Komend¹
Miejsk¹ Policji i Zarz¹dem Dróg Powiatowych. Poprosi³ o spo-
tkanie i  praktyczne ustosunkowanie siê do uzgodnionego wstêp-
nego projektu .

Zastêpca Wójta Gminy Jaworze Rados³aw G. Osta³kiewicz
zwróci³ siê z proœb¹ do radnych o pomoc w namawianiu miesz-
kañców do przy³¹czania siê do kanalizacji sanitarnej. Przedsta-
wi³ koszty zwi¹zane z nieprzy³¹czeniem siê jednego budynku do
kanalizacji.

Odniós³ siê do programu Narodowego Funduszu Ochrony Œro-
dowiska, wed³ug którego mo¿na by uzyskaæ dofinansowanie na
wykonanie przy³¹czy mieszkañców do kanalizacji. Stwierdzi³, i¿
na dzieñ dzisiejszy gminy nie staæ na ten program. Przedstawi³
szczegó³y programu m.in. kto jest beneficjentem, sposób finan-
sowania itd.

Wiceprzewodnicz¹ca Rady Gminy Jaworze Joanna Buzdere-
wicz poinformowa³a, ¿e nieprzy³¹czenie siê do kanalizacji sani-
tarnej jest wykroczeniem. Sprawê tak¹ w mieœcie Bielsko-Bia³a,
AQUA S.A. oddaje do s¹du.

Zastêpca Wójta Gminy Jaworze Rados³aw G. Osta³kiewicz
stwierdzi³, ¿e gmina z efektu ekologicznego musi siê rozliczyæ

w ci¹gu roku od zakoñczenia realizacji rzeczowej, czyli do 2014r.
Stwierdzi³, i¿ Urz¹d w tym uk³adzie bêdzie zmuszony bardzo ry-
gorystycznie stosowaæ ustawê o postêpowaniu egzekucyjnym w
administracji.

Zastêpca Wójta Gminy Jaworze Rados³aw G. Osta³kiewicz od-
niós³ siê do ustawy dotycz¹cej podatku œmieciowego, która na-
k³ada na Radê Gminy obowi¹zek ustalenia wysokoœci podatku,
aby gmina nie musia³a dop³acaæ do wywozu œmieci, koszt œmieci
na jednego cz³onka rodziny musia³by byæ rzêdu 11z³.

Wiceprzewodnicz¹cy Rady Gminy Jaworze Zbigniew Putek
zapyta³, o organizacjê ruchu wokó³ sklepu Lewiatan. Zastêpca
Wójta Gminy Jaworze Rados³aw G. Osta³kiewicz wyjaœni³, ¿e
sprawa jest realizowana.

Radny Jerzy Ryrych stwierdzi³, ¿e z dzisiejszych informacji
wynika, i¿ radni mog¹ informowaæ mieszkañców o tym, ¿e po-
mocy w zakresie wykonania przy³¹cza do kanalizacji sanitar-
nej ze strony gminy nie bêdzie. Wyrazi³ obawy odnoœnie uzy-
skania efektu ekologicznego. Przedstawi³ przyk³ady ul. Tury-
stycznej i Po³udniowej, gdzie gmina nie mo¿e wyegzekwowaæ
przy³¹czenia siê do kanalizacji od d³u¿szego czasu.

Zastêpca Wójta Gminy Jaworze Rados³aw G. Osta³kiewicz
wyjaœni³, ¿e od przysz³ego roku planowane jest rozpoczêcie kam-
panii ws. przy³¹czania siê do kanalizacji sanitarnej oraz skutków
nieprzy³¹czenia siê do niej w Echu Jaworza i nie tylko.

Radna Danuta Mynarska zapyta³a, czy œrodki z Narodowego
Funduszu Ochrony Œrodowiska mo¿na przeznaczyæ na wykona-
nie kanalizacji w miejscu,  gdzie jeszcze nie istnieje.

Zastêpca Wójta Gminy Jaworze Rados³aw G. Osta³kiewicz
poinformowa³, i¿ program dotyczy tylko przy³¹czy do istniej¹cej
kanalizacji.

Randa Danuta Mynarska zwróci³a siê z proœb¹ o interwencjê w
Dyrekcji  BZLR, aby szpital uporz¹dkowa³ dzia³kê przy ul. Kalwarii.

Zastêpca Wójta Gminy Jaworze Rados³aw G. Osta³kiewicz
poinformowa³, ¿e sprawa jest prowadzona i monitowana. Popro-
si³ o wystosowanie oficjalnego pisma w przedmiotowej sprawie
do Urzêdu Gminy.

Radny Jerzy Ryrych zapyta³, kto by³ odpowiedzialny za przy-
gotowanie zaproszeñ na 20-lecie. Przedstawi³ dwie osoby, które
niew¹tpliwie zas³u¿y³y siê dla gminy przy odzyskaniu przez ni¹
samodzielnoœci - Pani¹ Ma³gorzatê Kobiela-Gryczka i Pana Jac-
ka Rybarkiewicza.

Zastêpca Wójta Gminy Jaworze Rados³aw G. Osta³kiewicz
przyj¹³ na siebie odpowiedzialnoœæ za niedopatrzenie i brak
zaproszenia na uroczyst¹ sesjê w/w osób. Przeprosi³ pokrzyw-
dzone osoby i poinformowa³, i¿ osobiœcie wysy³a³ zaprosze-
nia, ale nie mia³ z racji swego wieku pe³nej wiedzy w tym
temacie – tym samym ograniczono siê do zaproszenia osób
piastuj¹cych oficjalne funkcje i stanowiska z mandatu spo-
³ecznego pochodz¹cego z demokratycznych wyborów. Rad-
na Danuta Mynarska szczerze podziêkowa³a za wyjaœnienie
z³o¿one przez Zastêpcê Wójta w przedmiotowej sprawie, zaœ
radny Jerzy Ryrych poinformowa³, ¿e wypowiedŸ Zastêpcy
Wójta Gminy Jaworze jest wystarczaj¹ca. W uzupe³nieniu po-
informowa³, i¿ Pani Ma³gorzata Kobiela-Gryczka poœwiêci³a
wiele czasu m.in. przy zbieraniu podpisów popieraj¹cych ak-
cjê.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Andrzej Œliwka podziêkowa³ za
aktywny udzia³ w spotkaniu oraz zamkn¹³ obrady VII sesji Rady
Gminy VI Kadencji.

Opracowa³: P. Filipkowski
Zatwierdzi³; Andrzej Œliwka -

przewodnicz¹cy Rady Gminy Jaworze
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G³osowanie rozpoczê³o siê w dniu 9 paŸdziernika 2011 r. o godz.
7.00 i trwa³o bez przerwy do godz. 21.00.

• Liczba wyborców uprawnionych do g³osowania (umieszczo-
nych w spisie) w chwili zakoñczenia g³osowania

(1668+ 1612+2066+52) ................................................5.398
• Liczba wyborców, którzy brali udzia³ w g³osowaniu
(978 +885+1278+52) ....................................................3.193
• Frekwencja w gminie ...............................................58,15%

Poszczególni kandydaci otrzymali
nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:

 SEJM

Wyniki g³osowania do SEJMU RP i SENATU RP
w dniu 9 paŸdziernika 2011 r. w Gminie Jaworze

Flesz informacji gminnych
Szerzej informacje dotycz¹ce Gminy Jaworze zamieœcimy w

grudniowym wydaniu Echa Jaworza. W tym numerze pragniemy
wspomnieæ jedynie o dwóch wa¿nych wydarzeniach. Pierwsze
to wrêczenie Nagrody Starosty Bielskiego im ks J.Londzina.
Nasza  Rada Gminy do tego zaszczytnego wyró¿nienia  nomino-
wa³a na wniosek Oœrodka Promocji Gminy - Jadwigê Roik. Rela-
cja z tego wydarzenia zostanie zamieszczona w grudniowym
wydaniu Echa Jaworza. Uroczystoœæ ta mia³a miejsce 3 listopa-
da w Bielskim Centrum Kultury w Bielsku-Bia³ej.

W tym wydaniu wspominamy nominowanego przez gminê
Czechowice-Dziedzice Edwarda Szpoczka – zas³u¿onego dzia³a-
cza Ligi Morskiej i Rzecznej. Informacja na stronie 10.

Z kolei 11 listopada w Œwiêto Niepodleg³oœci, w Teatrze im
Adama Mickiewicza w Cieszynie mia³o miejsce wrêczenie na-

gród Srebnej Cieszynianki. Wyró¿nienie Laurem Srebrnej Cie-
szynianki przyznawane jest osobom, które od pocz¹tku istnienia
samorz¹du terytorialnego tj. od 1990 roku zas³u¿y³y siê w szcze-
gólny sposób dla spo³ecznoœci, w której dzia³aj¹ tzn. wnios³y nowe,
pozytywne wartoœci lub by³y na tyle nowatorskie i innowacyjne,
¿e ich dzia³anie mo¿e zostaæ powszechnie uznane za godne na-
œladowania i mo¿e byæ wzorem dla innych. Laury zawsze s¹ wrê-
czane podczas tradycyjnej, uroczystej sesji Rad Gmin Ziemi Cie-
szyñskiej, która odby³a siê 11 listopada w Teatrze im. A. Mickie-
wicza w Cieszynie. Nominowan¹ do tego zaszczytnego wyró¿-
nienia z Gminy Jaworze by³a Ma³gorzata Kobiela-Gryczka, reko-
mendowana przez Towarzystwo Miloœników Jaworza. Tak¿e i z
tej uroczystoœci relacjê zamieœcimy w grudniowym wydaniu Echa
Jaworza. P.Filipkowski
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SENAT

PRZEDSIÊBIORCO!

W dniu 1 stycznia 2012 r. dane z gminnych ewidencji dzia³alnoœci gospodarczych zostan¹ umieszczone w ewidencji
ogólnopolskiej w systemie CEIDG.

W zwi¹zku z powy¿szym, bardzo prosimy o sprawdzenie i ewentualn¹ aktualizacjê swoich danych tj. PESEL, NIP,
REGON, aktualne PKD 2007, jakie Pañstwo zg³osili do gminnej bazy ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej.

Urz¹d Gminy Jaworze

Artyku³ powsta³ podczas warsztatów dziennikarskich, zorgani-
zowanych w ramach projektu unijnego „Edukacja w Powiecie Biel-
skim drog¹ do sukcesu”. Od wrzeœnia 2010 roku projekt realizo-
wany jest w czechowickich szko³ach, zaœ koncepcja warsztatów
profilaktycznych umo¿liwia poznawanie warsztatu dziennikarskie-

GALERIA NA ZDROJOWEJ

go poprzez m.in. pisanie artyku³ów, nagrywanie wywiadów, au-
dycji, sond ulicznych czy pracê z mikrofonem.

Kolejny tekst w ramach tego projektu znajduje siê na stronie 19.
                                                             Agata Jêdrysko

Prowadz¹ca warsztaty

•  •  •
W szkle zatopione

Kolorowe patery, miseczki, œwieczniki, a tak¿e wisiory i kolczyki ze
szk³a mo¿na podziwiaæ, ale i kupiæ jak¿e oryginalny prezent w Galerii
na Zdrojowej. Autork¹ niezwyk³ych szklanych dzie³ jest Anna Boro-
niec - jaworzanka - na co dzieñ paraj¹ca siê sztuk¹ zwan¹ fusing.

 To dosyæ m³oda technika stapiania szk³a - w tym wypadku
okiennego - w piecu w temperaturze 820-850 stopni. Wczeœniej
szk³o mo¿na barwiæ, przycinaæ, uk³adaæ na formach. W odpo-
wiedniej temperaturze szk³o najpierw siê wygina czyli przyjmuje

kszta³t formy, nastêpnie siê stapia ze sob¹ - poniewa¿ wiêkszoœæ
tych prac powstaje z kilku warstw szk³a. Jak siê okazuje hobby
Anny Boroniec jest kosztowne, piec ze specjalnym mikroproce-
sorem nie nale¿y do tanich urz¹dzeñ, a bez niego nie ma mowy
o fusingu. Dlatego te¿ wa¿ne jest, by ³¹czyæ pasjê z profesj¹.

Tajniki tej sztuki zaczê³am zg³êbiaæ jakieœ 2 lata temu, piec
naby³am dok³adnie rok temu i zaczê³am siê bawiæ na ca³ego,
p³ac¹c coraz wiêksze rachunki za pr¹d - opowiada artystka-
na pocz¹tku by³am nastawiona g³ównie na patery czy jakieœ

Projekt
„Edukacja w Powiecie Bielskim drog¹ do sukcesu”

wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
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elementy wystroju wnêtrz. Najpierw kupi³am kilka form, które
niestety te¿ s¹ bardzo drogie, ale kiedy zobaczy³am, ¿e za-
wsze w piecu zostaje kawa³ek miejsca, by nie marnowa³a siê
energia oraz stosy œcinków szk³a, postanowi³am tak¿e wyta-
piaæ bi¿uteriê. Choæ istnieje specjalne szk³o Anna Boroniec do
wyrabiania swoich prac u¿ywa szk³a okiennego lub jak kto woli
budowlanego, do tego odpowiednio z nim kompatybilne barw-
niki, farby, a tak¿e szk³o mielone czyli fryty. Zatem prace s¹
czêœciowo malowane, a czêœciowo sypane wspomnianym
szklanym proszkiem.

Prace jaworzañskiej artystki tchn¹ piêknem i œwie¿oœci¹, jak
sama mówi nie studiowa³a na ASP - choæ to nadal pozostaje w
sferze marzeñ do zrealizowania - za to zarz¹dzanie i marketing z
pewnoœci¹ przydadz¹ siê do prowadzenia w³asnej dzia³alnoœci.

Anna Boroniec jest matk¹ trójki wspania³ych dzieci i jak siê
okazuje w³aœnie maluchy sta³y siê inspiracj¹ i fundamentem szkla-
nej pasji.

Poniewa¿ moi synowie s¹ uzdolnieni artystycznie postanowi-
³am zapisaæ ich na zajêcia z ceramiki. Po jakimœ czasie okaza³o
siê, ¿e mog¹ tam równie¿ uczêszczaæ doroœli, wiêc szybko za³a-
twi³am z mê¿em przepustkê na wieczorne wyjœcia, aby raz w ty-
godniu troszeczkê siê odstresowaæ i daæ ujœcie moim pasjom-
opowiada artystka. W³aœnie w pracowni ceramicznej dowiedzia-
³am siê, ¿e w ogóle istnieje coœ takiego jak fusing.

Jak pogodziæ pracoch³onne hobby z obowi¹zkami domowymi?
Trzeba chcieæ, bo owszem mo¿na to od³o¿yæ, stwierdziæ nie

dam rady, nie chce mi siê, jestem zmêczona, ale takie podejœcie
nic nie daje. Poniewa¿ nie mamy telewizji wiec myœlê, ¿e ³adnych
parê godzin tygodniowo - nie wiem czy nie dziennie - udaje siê w
ten sposób zaoszczêdziæ - twierdzi Anna Boroniec.

Warto wspomnieæ, ¿e oprócz doznañ estetycznych mamy do
czynienia z pomys³owym recyclingiem. Jak siê okazuje mo¿na w
piecu przetapiaæ butelki uzyskuj¹c ciekawe kszta³ty. Oryginalny
œwiecznik z pewnoœci¹ mo¿e byæ ozdob¹ nie jednego sto³u.

Inspiracj¹ dla artystki s¹ te¿ pomys³y amatorów szklanych dzie³.
Najczêœciej pada stwierdzenie - s³uchaj kochana coœ w br¹-

zach, albo coœ w zieleniach - no wiêc ja potem kombinuje coœ w
zieleniach. Pytam jakie jest wnêtrze i wówczas rodz¹ siê pomy-
s³y. Poœród eksponatów znalaz³a siê du¿a patera, która wygl¹da-
³a tak, jakby wewn¹trz zatopiona by³a serwetka koniakowska. Oka-
za³o siê, ¿e i w tym przypadku Annê Boroniec równie¿ zainspiro-
wa³a znajoma, opowiadaj¹ca o tym, ¿e modne jest obecnie Etno,
które bardzo podoba siê artystce. Obecnie opracowuje ona nowe
wzory do pater, tudzie¿ innych elementów wyposa¿enia wnêtrz.
Na koniec warto zaprosiæ wszystkich amatorów szklanego piêk-
na na wystawê œwi¹teczn¹, któr¹ bêdzie mo¿na ogl¹daæ w Gale-
rii na Zdrojowej od po³owy listopada.

Tekst i foto (tak¿e na ok³adce): Paulina Kretschmer
II s Zespó³ Szkó³ Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach

PaŸdziernik i listopad w Galerii na Zdrojowej
to „festiwal” kolorów. Oprócz wystawy Anny
Boroniec, o której piszemy powy¿ej, w tym sa-
mym czasie swoje prace prezentowa³ znany w
Jaworzu twórca ludowy W³adys³aw DuŸniak.
Mo¿na by³o zatem ogl¹daæ g³ównie hafty, ozdo-
by, ale czytaæ wiersze zarówno o rodzinnej miej-
scowoœci autora - Kozach, jak i o Jaworzu, któ-
re za spraw¹ Szpitala BZLR oraz niepowtarzal-
nych uroków sta³o siê jego drug¹ ma³¹ Ojczyzn¹.

Prze³om paŸdziernika i listopada to tak¿e
wystawa prac Ko³a Pañ dzia³aj¹cego przy
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Ja-
worzu. Organizatorem wystawy by³o Sto-
warzyszenie Nasze Jaworze. Równie¿ i ta
grupa twórców jest znana poprzez udzia³ w
imprezach gminnych, na których prezentu-
je swoje wyroby - od ozdób szyde³kowych,
haftu, kartek okolicznoœciowych, po kunsz-
townie wykonane wyroby bibu³karskie.

Od 14 listopada w Galerii na Zdrojowej,
a¿ do œwi¹t trwa³ bêdzie Kiermasz Œwi¹-
teczny ozdób choinkowych, stroików, kar-
tek œwi¹tecznych itp.     PF

Wystawy w Galerii na Zdrojowej
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NASZE DZIECI NASZA M£ODZIE¯

Z ¯YCIA SZKO£Y PODSTAWOWEJ NR 1

10 Gromada Zuchowa ma 3 lata
Dnia 21 paŸdziernika

odby³a siê zbiórka uro-
dzinowa 10 Gromady
Zuchowej „Weso³a Gro-
madka Kubusia Puchat-
ka". Na zbiórce ju¿ po
raz trzeci z okazji swo-
ich urodzin zuchy prze-
prowadzi³y zbiórkê kar-
my, makaronu oraz ka-
szy dla psów i kotów ze
schroniska dla bezdom-
nych zwierz¹t przy ul.

Reksia w Bielsku-Bia-
³ej. W zamian za  pre-
zenty  które przynio-
s³y, na zuchy czeka-
³a niespodzianka w
postaci Klauna
Cyrulika, który

„Przed narodem nios¹ oœwiaty kaganek”
Dzieñ Edukacji Narodowej jest œwiêtem o piêknej, ponad dwu-

stuletniej tradycji. Przypomina czasy wielkiej, nowoczesnej re-
formy oœwiaty, której celem by³o oœwiecenie narodu oraz wycho-
wanie w duchu patriotyzmu. Dla uczczenia tych wydarzeñ w Szko-
le Podstawowej nr 1 spotkali siê przedstawiciele w³adz Gminy
Jaworze, czynni i emerytowani nauczyciele, pracownicy obs³ugi,
uczniowie i rodzice. Akademiê otworzy³a dyrektor Ewa Chole-
wik, przypominaj¹c historiê Dnia Nauczyciela. Nastêpnie podziê-
kowa³a wszystkim pedagogom za zaanga¿owanie w pracê, za
wyrozumia³oœæ i cierpliwoœæ w stosunku do uczniów, ale tak¿e
wobec problemów, z jakimi od lat boryka siê polska oœwiata. W
dalszych s³owach nakreœli³a portret wspó³czesnego nauczyciela-
absolwenta wy¿szej uczelni, posiadaj¹cego czêsto kwalifikacje
do nauczania kilku przedmiotów, cz³owieka biegle wykorzystuj¹- cego w pracy technologie informacyjne, a przy tym znaj¹cego

jêzyki obce. Na zakoñczenie podziêkowa³a wszystkim pracowni-
kom obs³ugi za rzeteln¹ i solidn¹ pracê, bez której szko³a nie
mog³aby funkcjonowaæ.

Nastêpnie, w imieniu Wójta Gminy, g³os zabra³a sekretarz,
pani Anna Skotnicka-Nêdzka, ¿ycz¹c nauczycielom wytrwa-
³oœci w pracy oraz umiejêtnoœci rozwijania kompetencji i pod-
trzymywania postawy ¿yczliwoœci. Przewodnicz¹cy Rady Gmi-
ny Zbigniew Putek, podkreœla³, ¿e najlepiej o nauczycielach
œwiadczy ich praca, dziêki której szko³a odnosi  liczne sukce-
sy.

Przewodnicz¹cy Rady Rodziców Marek Heinrich, dziêko-
wa³ wszystkim pracownikom oœwiaty za opiekê nad dzieæmi,
¿yczy³ kreatywnoœci i uœmiechu. Ostatnie gratulacje przekaza³
przewodnicz¹cy Samorz¹du Uczniowskiego Micha³ Pasterny,
¿ycz¹c nauczycielom osi¹gania obranych celów i satysfakcji z
wykonywanego zawodu. W dalszej czêœci uroczystoœci dyrek-

przyjecha³ swoim kosmicznym pojazdem, aby siê z nimi ba-
wiæ.  Na zbiórce by³o bardzo s³odko, prawdziwy festyn z wat¹
cukrow¹, oraz dwoma tortami ufundowanymi przez rodziców,
a klaun bawi³ siê z zuchami, pokazywa³ magiczne sztuczki
oraz czarowa³ z balonów niesamowite stwory, kwiaty oraz po-
jazdy. Tak, tak nasza gromada rozpoczê³a czwarty rok dzia-
³alnoœci.           Joanna Buzderewicz

Dru¿ynowa 10 GZ
Weso³a Gromadka Kubusia Puchatka
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tor Ewa Cholewik wrêczy³a nagrody nauczycielom szczegól-
nie wyró¿niaj¹cym siê w pracy dydaktycznej i opiekuñczo-wy-
chowawczej.

Na zakoñczenie mieliœmy przyjemnoœæ obejrzeæ wystêpy
uczniów z klas II, IV, VI pod opiek¹ Marzeny Grygierczyk, któ-
rym towarzyszy³ chór Jaworowa Gromada pod kierunkiem Te-
resy Adamus. Szkolne ¿arty przeplata³y siê z lekk¹ poezj¹, a
melodie i s³owa piosenek na d³ugo pozostawa³y w pamiêci wi-
dzów:

Za pierwsze litery - te trudne i proste.
Za piesze wycieczki do parku - po wiosnê.
Za uœmiech, cierpliwoœæ nad ka¿dym zeszytem.
Za miejsca nieznane - na mapie odkryte.
Za s³owa ¿yczliwe, za m¹droœæ i serce.
I za to, ¿e jutro dowiemy siê wiêcej.
Za wszystkie zadania, za wszystko, co wiemy:
najpiêkniej jak mo¿na dziœ Wam DZIÊKUJEMY

polonista Tomasz Zdunek

Z ¯YCIA GIMNAZJUM

21 paŸdziernika br. Andrzej St¹siek zorganizowa³ wyjazd szko-
leniowy dla przysz³ych uczniów-przewodników dzia³aj¹cych na
terenie Muzeum Fauny i Flory Morskiej. Wyprawa do Instytutu
Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie rozpoczê³a siê
w Bielsku-Bia³ej (PKS) o godz. 7.00. Na dworzec krakowski doje-
chaliœmy ok. godz. 9.30. (Nale¿y stwierdziæ, ¿e byliœmy pod wra-
¿eniem potê¿nego dworca PKS w Krakowie). Stamt¹d na no-
gach dotarliœmy do Instytutu, gdzie zostaliœmy mile przywitani
przez pracownika naukowego dr Marka Guzika oraz dyrektora
Instytutu dr hab. Andrzeja Rzepkê. Po czêœci oficjalnej wizyty,
przeszliœmy do najwa¿niejszego egzaminu na przewodnika mu-
zeum.

Na pierwszy ogieñ poszed³ nasz kolega Patryk Marcinkowski
– specjalista od ryb pi³. Nastêpni byli: Korneliusz Wencel – spe-
cjalista od naje¿ek i zadymek, £ukasz Gañczarczyk – specjali-
sta od wê¿y morskich, Piotr Sierszecki – specjalista od p³asz-
czek, Mariusz Mieszczak - specjalista od ma³¿, Norbert Zipser
– specjalista od  œlimaków.

Daliœmy radê, choæ ³atwo nie by³o. Zadowoleni z uzyskania
kwalifikacji przewodnika wyruszyliœmy na podbój Krakowa. Zwie-
dziliœmy Sukiennice, ods³uchaliœmy hejna³u, nape³niliœmy ¿o³¹d-
ki i ruszyliœmy w stronê dworca. Po drodze napotkaliœmy wiele
atrakcji: wystawa obrazów w Bramie Floriañskiej, mima parodiu-
j¹cego rozmowê. O godz. 15.20 wyruszyliœmy z Krakowa do Biel-
ska. Pod wieczór zakoñczy³ siê wyjazd obfituj¹cy w wiele prze-
¿yæ.

My – œwie¿o upieczeni uczniowie-przewodnicy serdecznie za-
praszamy do zwiedzania naszego wyj¹tkowego Muzeum.

Uczniowie - Przewodnicy
po jaworzañskim Muzeum Flory i Fauny Morskiej

Wizyta w Krakowie – szkolenie przewodników gimnazjalnego Muzeum

„Dzieñ Nauczyciela” w Gimnazjum Nr 1
14 paŸdziernika br. odby³a siê uroczystoœæ z okazji œwiêta KEN,

która zosta³a przygotowana przez niezwykle utalentowan¹ klasê
IIIa. Po ma³ej dawce powagi dwie uczennice wydeklamowa³y dwa
wiersze – jeden z nich „Na szko³ê” opisywa³ bohatersk¹ postawê
uczniów w szkole, a drugi „Czego chcesz od nas Pani” stanowi³
humorystyczne podziêkowanie za ca³y trud dla Pani Dyrektor.
Nastêpnie zosta³a wyœwietlona krótka prezentacja ze zdjêciami
naszych – naszych szkolnych mentorów, któr¹ wykona³a jedna z
uczennic klasy IIIa.

G³ówn¹ atrakcj¹ ca³ej akademii by³o rozdanie nagród rzeczo-
wych dla wszystkich pracowników szko³y. Ka¿dy otrzyma³ coœ,
co by³o ¿artobliwym komentarzem do nauczanej dziedziny lub
wykonywanej pracy. S¹dz¹c po minach i nastrojach te zabawne

gad¿ety bardzo spodoba³y siê nagrodzonym.  Kolejnym œmiesz-
nym punktem programu by³o przedstawienie uczniów w tzw. krzy-
wym zwierciadle. Kilku gimnazjalistów pokaza³o typy najczêœciej
wystêpuj¹ce w szkolnych ³awkach. Prezentacja uczniowskich
postaw ukaza³a, ¿e chyba w³aœnie tak postrzegaj¹ nas nasi na-
uczyciele.

Na zakoñczenie programu artystycznego wyst¹pi³a jedna z
uczennic wraz z partnerem i przedstawi³a nam krótkie fragmenty
dwóch tañców. Ca³oœæ akademii zakoñczy³o krótkie przemówie-
nie naszej nowo wybranej przewodnicz¹cej szko³y.  Potem g³os
zabra³a nasza Pani Dyrektor i kilkoro z goœci. Uroczystoœæ zosta-
³a zorganizowana z wielkim humorem, ale tak¿e prowadzi³a do
refleksji.

Marcelina Gr¹bkowska
cz³onek ko³a dziennikarskiego
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W dniu 23.09.2011r. odby³y siê zawody gminne w Rudzicy
w biegach prze³ajowych na 800 i 1000 metrów. Z naszej szko³y
brali udzia³ zarówno ch³opcy, jak i dziewczêta. W sk³ad reprezen-
tacji wchodzili: Kamil Legut, Patryk Strzelczyk, Damian Kluz, Kamil
Studencki, Mateusz Honkisz, Zachariasz Stasica, Patryk Gacek,
Patrycja Kuzia, Kania Klaudia, Karolina Malejka, Sylwia Kliber,
Martyna Gruszczyk, Angelika Górniak, Patrycja Stroka. Rywali-
zacja by³a zaciêta, a ka¿dy uczestnik musia³ pokonaæ wyznaczo-
ny dystans. Uczestnicy czêsto przekazuj¹c pa³eczkê koledze (ko-
le¿ance) z dru¿yny padali ze zmêczenia i bardzo czêsto musieli
d³ugo dochodziæ do siebie.

Edward Szpoczek wœród laureatów tego-
rocznej XIII edycji Nagrody Starosty Biel-
skiego im.ks. pra³ata Józefa Londzina

W tym roku wœród laureatów Nagrody Starosty Bielskiego im
ks. Londzina (3 listopada br.) z terenu gminy Czechowice-Dzie-
dzice by³ tak¿e Edward Szpoczek (cz³onek ZG Ligi Morskiej i
Rzecznej), pedagog zaanga¿owany w popularyzacjê wœród m³o-
dzie¿y  wiedzy o morzu i jego znaczeniu dla kraju. W 2010 roku
uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Aktywnie
od lat wspiera dzia³aj¹ce na naszym terenie Szkolne Ko³a Ligi
Morskiej i Rzecznej. Wielokrotnie ju¿ przy okazji wydarzeñ „ligo-
wych” pisaliœmy na ³amach Echa tak¿e o Edwardzie Szpoczku,
którego mo¿emy nazwaæ przyjacielem SKLMiR w Gimnazjum nr
1 w Jaworzu (opiekunem ko³a jest Iwona Kominek, wczeœniej
równie¿ Andrzej St¹siek) oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Gminie Jasienica, gdzie równie¿ wspiera m³odych ligow-
ców pod opiek¹ Alicji Iskrzyckiej.

Reprezentacja  ch³opców zajê³a 3 miejsce, a dziewcz¹t 2 dziêki
dyskwalifikacji jednej z dru¿yn (Rudzicy).

Patrycja Stroka
cz³onkini ko³a dziennikarskiego dzia³aj¹cego w ramach projektu

„Edukacja Przysz³oœci¹ Jaworza”
Ps. 5 paŸdziernika br. odby³y siê zawody powiatowe w biegach

prze³ajowych na 800 metrów. Z naszej szko³y niestety dosta³y siê
tylko dziewczêta. Na 14 startuj¹cych dru¿yn nasze zawodniczki
zajê³y 3 miejsce. Zosta³y odznaczone dyplomem i medalami, ale
nie da³o im to awansu do dalszych rozgrywek.

Sport w Gimnazjum Nr 1 – zawody lekkoatletyczne

Warsztaty ekologiczne w Gimnazjum Nr1
ca³kowicie finansowe przez projekt unijny

„Edukacja Przysz³oœci¹ Jaworza”
W numerze paŸdziernikowym „Echa Jaworza” ukaza³ siê ar-

tyku³ poœwiêcony warsztatom ekologicznym. Tekst zosta³ zre-
dagowany przez ucznia Gimnazjum Szymona Chromika cz³on-
ka ko³a dziennikarskiego. Redaktor w nawale szkolnych obo-

wi¹zków zapomnia³ dopisaæ, ¿e warsztaty by³y w ca³oœci finan-
sowane przez unijny projekt „Edukacja Przysz³oœci¹ Jaworza”,
a jego koledzy pracuj¹cy w tym kole, dzia³aj¹ równie¿ w ra-
mach tego samego projektu unijnego. Informacja ta nie poja-
wi³a siê we wspomnianym artykule, za co Szanownych Czytel-
ników, jak i organizatorów projektu serdecznie przepraszamy.

Opiekun ko³a
Piotr Bo¿ek

EDWARD SZPOCZEK - Absolwent KUL-u, magister teologii,
nauczyciel, katecheta, organizator wielu sesji, wyk³adów i sympo-
zjów popularno - naukowych o papie¿u Janie Pawle II i historii koœcio-
³a, cz³onek Stowarzyszenia PAX i póŸniej Civitas Christiana w Biel-
sku-Bia³ej i Oœwiêcimiu. W 1989 cz³onek Bielskiego Komitetu Oby-
watelskiego, z jego inicjatywy w 1984r. utworzono w Bielsku-Bia³ej
Œl¹skie Stowarzyszenie Inwalidów Ruchu. Autor wielu artyku³ów i pu-
blikacji o historii regionu. Od 1985 roku cz³onek Ligii Morskiej i Rzecz-
nej, od 1987 r. prezes Okrêgu w Bielsku-Bia³ej, a od 1990r. cz³onek
Zarz¹du G³ównego tego stowarzyszenia, kszta³tuj¹cego œwiadomoœæ
morsk¹ spo³eczeñstwa polskiego, w tym dzieci i m³odzie¿y. Wspó³-
pracuj¹c ze szko³ami, Kuratorium Oœwiaty i w³adzami gmin uda³o mu
siê zjednoczyæ wokó³ idei Morskiej Polski prawie 700 cz³onków two-
rz¹cych 40 szkolnych kó³. Od 15 lat cz³onek chóru parafialnego przy
parafii œw. Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach. Uhonorowany
Srebrnym i Z³otym Krzy¿em Zas³ugi, Medalem Komisji Edukacji Na-
rodowej, Krzy¿em Ligii Morskiej i Rzecznej ”Pro Mari Nostro”, Hono-
row¹ Odznak¹ „Zas³u¿ony Pracownik Morza” i Odznak¹ Pami¹tkow¹
Dowódcy Marynarki Wojennej RP.

Na podstawie: http://www.powiat.bielsko.pl/  opracowa³  P.Filipkowski

Z DZIA£ALNOŒCI ORGANIZACJI POZARZ¥DOWYCH

„Poznaæ siê - dzia³aæ wspólnie - osi¹gaæ efekty”
Pod takim has³em przebieg³o spotka-

nie organizacji pozarz¹dowych z obsza-
ru dzia³ania Lokalnej Grupy Dzia³ania
Ziemia Bielska. LGD zorganizowa³a 25
paŸdziernika 2011 r. w Dworze Œwiê-
toszówka spotkanie organizacji poza-
rz¹dowych. Uda³o siê zgromadziæ w
jednym miejscu 140 przedstawicieli
NGO po to, by nawi¹zaæ wspó³pracê,

przedstawiæ podstawowe informacje na temat podejœcia LEADER,
dzia³alnoœci LGD i roli organizacji pozarz¹dowych, a tak¿e poka-

zaæ, jak pozyskiwaæ œrod-
ki unijne na inicjatywy lo-
kalne. W tym miejscu
warto dodaæ, ¿e Gminê
Jaworze reprezentowa³y
praktycznie wszystkie or-
ganizacje i stowarzysze-
nia z Jaworza - podkreœli-
³a Dorota Gogler  ze Sto-
warzyszenia Mi³oœników
Sztuki.

Wa¿nym elementem
programu by³o zaprezen-
towanie dobrych praktyk -
przyk³adów wspó³pracy

 LGD Ziemia Bielska
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pomiêdzy organizacjami z s¹siednich obszarów i innych krajów
europejskich Podczas spotkania swoimi cennymi doœwiadcze-
niami podzielili siê: Lucyna Gajda z LGD „Morawskie Wrota”,
Magdalena Jasek-Woœ z LGD „Dolina So³y”, Tomasz Pietrek z
LGD „Spichlerz Górnego Œl¹ska” oraz pracownicy biura LGD Zie-
mia Bielska. G³ównym prelegentem i zarazem moderatorem spo-
tkania by³ Witold Magryœ ze Œl¹skiego Zwi¹zku Gmin i Powia-
tów. Ponadto podsumowano przeprowadzony niedawno konkurs

dla organizacji pozarz¹dowych „LEADER – razem mo¿emy wiê-
cej” oraz realizacjê zwyciêskiej inicjatywy, a Prezes Stowarzy-
szenia, Marian Trela, wrêczy³ statuetkê z gratulacjami oraz po-
dziêkowaniami za wspó³pracê zwyciêzcom - Stowarzyszeniu Mi-
³oœników Sztuki z Jaworza.

Opracowa³ P.Filipkowski  na podstawie http://www.ziemiabielska.pl/
Wykorzystano za zgod¹ LGD fragmenty tekstu oraz zdjêcie ze strony  LGD

Ziemia Bielska: http://www.ziemiabielska.pl/

 Z ¯YCIA TOWARZYSTWA MI£OŒNIKÓW JAWORZA

Posiady - Mój Pomnik Przyrody
Posiady zatytu³owane „Mój Pomnik Przyrody” odby³y siê w nie-

dzielê 16 paŸdziernika i by³y podsumowaniem rozstrzygniêtego
na pocz¹tku czerwca br. konkursu pod tym samym tytu³em. Spo-
tkanie zorganizowali: Towarzystwo Mi³oœników Jaworza i Oœro-
dek Promocji Gminy, a przybyli nañ nauczyciele jaworzañskich
szkó³ wraz z dyrektor gimnazjum Barbar¹ Szermañsk¹, a tak¿e
m³odzie¿ uczestnicz¹ca w konkursie oraz przedstawiciele w³adz
gminnych. Urz¹d Gminy reprezentowa³a sekretarz Anna Skot-
nicka-Nêdzka, zaœ Radê Gminy – Andrzej Œliwka, Zbigniew
Putek, Krystyna Szczypka i Jerzy Ryrych, który zarazem pro-
wadzi³ posiady wraz z Miros³aw¹ Hawe³ek - nauczycielk¹ Szko-
³y Podstawowej nr 1 w Jaworzu.

Sponsorami nagród, jak i koszulek dla uczestników konkursu
by³y nastêpuj¹ce firmy: Berndorf Baderbau, INNA – producent
koszulek z nadrukiem, Bank Spó³dzielczy w Jasienicy. Na-
grody ufundowane by³y tak¿e
przy wsparciu OPG, TMJ, Nad-
leœnictwa  Bielsko, radnego
Jerzego Ryrycha oraz Wójta
Gminy Zdzis³awa Byloka.

W konkursowe szranki stanê-
³o 48 uczestników z trzech pla-
cówek oœwiatowych w Jaworzu:
Szko³y Podstawowej nr 1, Gim-
nazjum im gen. St. Maczka oraz
M³odzie¿owego Oœrodka Wy-
chowawczego. Laureatów w po-
szczególnych kategoriach pre-
zentowaliœmy w czerwcowym
numerze Echa Jaworza.

Wprowadzenia do tematu
posiad dokona³a Miros³awa Ha-
we³ek. Wpierw wyjaœni³a genezê samego terminu „pomnik przy-
rody”. Okreœlenie to zosta³o wprowadzone do literatury przez Alek-
sandra von Humboldta (niemieckiego przyrodnika) ¿yj¹cego na
prze³omie XVIII i XIX wieku, który zafascynowany wyj¹tkowymi
okazami przyrodniczymi Ameryki Po³udniowej wprowadzi³ tê na-
zwê. Termin ten wszed³ na sta³e do powszechnego u¿ytku, zaœ
Ustawa o Ochronie Przyrody z 2004 roku wyraŸnie precyzuje, co
mo¿e byæ nazwane pomnikiem przyrody: Pomnikami przyrody
s¹ pojedyncze twory przyrody o¿ywionej i nieo¿ywionej lub ich
skupienia o szczególnej wartoœci przyrodniczej, naukowej, kultu-
rowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczaj¹ce siê in-
dywidualnymi cechami, wyró¿niaj¹cymi je wœród innych tworów,
okaza³ych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub
obcych, Ÿród³a, wodospady, wywierzyska, ska³ki, jary, g³azy na-
rzutowe oraz jaskinie.

To czy po spe³nieniu okreœlonych warunków ustawowych, mo-
¿emy np. dane drzewo uznaæ za pomnik przyrody zale¿y jeszcze
od stosownej uchwa³y np. rady gminy. To z kolei, wi¹¿e siê z

dok³adnym okreœleniem miejsca,
gdzie znajduje siê okaz, jego nazwy,
obszaru ochronnego, zakazów
umieszczania na nim tablic reklamo-
wych itd. Pomnik taki istnieje do cza-
su samounicestwienia w wyniku na-
turalnych zdarzeñ np. uderzenia pio-
runa.

Pomnikami przyrody najczêœciej
s¹ pojedyncze drzewa, stanowiska
drzew, ale i inne okreœlone ustaw¹ twory przyrody.

„Inwentaryzacja przyrodnicza Gminy Jaworze” - to pozycja,
któr¹ przy omawianiu tematu posi³kowa³a siê Miros³awa Hawe-
³ek. Jest to jak - podkreœli³a prelegentka - unikatowa wrêcz pozy-
cja dotycz¹ca pomników przyrody w Jaworzu. Wspomniana ksi¹¿-
ka to praca zbiorowa pod redakcj¹ dr Zbigniewa Wilczka pocho-

dz¹ca z 2001 roku, mo¿e owej
pozycji nie mo¿na zaliczyæ do
najœwie¿szych, jednak z pewno-
œci¹ zawiera wiele aktualnych
informacji. Wszystkie pomniki
przyrody wystêpuj¹ce w Jawo-
rzu s¹ w tej pracy naukowej ska-
talogowane i opisane, a wiêc dla
osób zainteresowanych ro-
dzim¹ przyrod¹ i wystêpuj¹cy-
mi u nas pomnikami przyrody
jest to ksi¹¿ka, do której nale¿y
zagl¹dn¹æ. S¹ tu równie¿ ujête
te drzewa, które autorzy pracy,
dopiero proponuj¹ do wci¹gniê-
cia na „listê” pomników przyro-
dy.

Tak czy inaczej, na tê chwilê w Jaworzu jest 30 pomników przy-
rody, z tego 22 to pojedyncze wyj¹tkowe okazy, do tego dochodzi
8 skupisk drzew, co po zsumowaniu daje nam liczbê 56 okazów
bêd¹cych pomnikami przyrody.

To wyj¹tkowy atut gminy, mamy tu wiele skarbów, których sa-
morz¹dowi s¹siedzi mog¹ nam tylko pozazdroœciæ. Te pomniki
wraz z walorami krajobrazowymi stanowi¹ niepowtarzalne piêk-
no naszej gminy. Jednym z takich wyj¹tkowo piêknych okazów
jest d¹b rosn¹cy przy ulicy Dêbowej, a wiêc tu¿ przy granicy z
Jasienic¹. Jednak pomnikowymi drzewami w Jaworzu s¹ nie tyl-
ko dêby, ale tak¿e jod³y pospolite, cisy, tulipanowce amerykañ-
skie, buki, graby, modrzewie, wierzby. Grupy drzew to np. 7 dê-
bów w pobli¿u amfiteatru, 2 buki w Jaworzu Górnym, cisy w Ja-
worzu Na³ê¿u itd.

Na terenie gminy pomnikami przyrody s¹ tylko drzewa. M.Ha-
we³ek zwróci³a uwagê, aby uwra¿liwiaæ dzieci i m³odzie¿ na te
cudne naturalne skarby. Wiele z tych pomnikowych drzew liczy
sobie ponad 300 lat, a wiêc to kawa³ historii i jak podkreœli³a pro-
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wadz¹ca spotkanie, warto zwracaæ uwagê m³odzie¿y nie tylko na
potrzebê ochrony tych pomnikówi, ale i podnosiæ œwiadomoœæ,
gdzie ¿yjemy, mieszkamy, spacerujemy. Chodzi o to, abyœmy
umieli dostrzegaæ piêkno i bogactwo naszej ziemi. Dziêki m.in.
Piotrowi Gaw³owskiemu mamy w Jaworzu wytyczone œcie¿ki dy-
daktyczne, a ustawione przy nich tablice wraz z mapkami in-
formuj¹ o historii tego miejsca, jego wyj¹tkowych walorach. Nie-
stety, nie wszêdzie dostêp do tych tablic jest u³atwiony, a zdarza
siê, ¿e gdzie nie gdzie ulegaj¹ uszkodzeniu. Przed kilku laty, jako
wk³adka do Echa Jaworza by³y umieszczane ma³e foldery przed-
stawiaj¹ce „przystanki” na danej œcie¿ce dydaktycznej. Mo¿e i
czas wznowiæ to wydanie w tej lub innej formie?

W dalszej czêœci posiad m³odzie¿ zaprezentowa³a wybrane
swoje prace konkursowe. Jedne z nich by³y bardziej opisowe,
inne fotograficzne, a inne ³¹czy³y w sobie wiele technik. Uczestni-
cy niedzielnego spotkania mieli okazjê zapoznaæ siê, ze wszyst-
kimi pracami – tymi nagrodzonymi i wyró¿nionymi. Trzeba przy-
znaæ, ¿e wiele z nich prezentowa³o bardzo wysoki poziom. Po
prezentacji Jerzy Ryrych i Miros³awa Hawe³ek wraz z uczestnika-
mi posiad udali siê do pobliskiego parku, gdzie ponownie zmie-
rzono wybrane pomniki przyrody - pokazuj¹c wszystkim miejsce,

w których dokonuje siê pomiarów - po czym w budynku zaplecza
amfiteatru by³ czas na dok³adne obejrzenie wystawy prac kon-
kursowych.

Godn¹ uwagi jest tak¿e informacja przekazana przez Jerzego
Ryrycha, a dotycz¹ca naszych lasów. Mianowicie na stoku Bucz-
nika jest zachowany kawa³ek starej puszczy karpackiej, a na sto-
ku Wysokiego nad zapor¹ zosta³ wydzielony rezerwat „Jaworzy-
na” – bêd¹cy równie¿ fragmentem starej puszczy karpackiej. Te
miejsca warto zobaczyæ, choæ najlepiej udaæ siê tam z przewod-
nikiem. Innym wa¿nym tematem jest choroba naszych kaszta-
nowców. Do tego tematu zapewne wrócimy w przysz³oœci. Jak
wyjaœni³ J.Ryrych najproœciej jest zagrabiaæ spadaj¹ce z kaszta-
nowca liœcie i paliæ je, dziêki czemu gin¹ tak¿e szkodniki, które w
przysz³ym roku mog³yby ponownie zagroziæ drzewom.

Jerzy Ryrych nawi¹za³ tak¿e do proponowanego przez uczest-
ników konkursu nazewnictwa drzew np. Jaœ i Ma³gosia, Laluœ,
Kuracjusz, ale by³y i bardziej ¿artobliwe - Rozwiana Czupryna,
Si³acz, Go³a ¯yrafa, Zgrabna Gienia, Chora Iza, Rozga³êziony
Heniek i inne. Temat ten pozosta³ nadal otwarty. Byæ mo¿e w
przysz³oœci pojawi siê nowy konkurs – tym razem na najciekawsz¹
nazwê pomnika przyrody?                   Przygotowa³; P. Filipkowski

Tak brzmia³ temat paŸdziernikowych posiad, na które zapra-
sza³o Towarzystwo Mi³oœników Jaworza, a omawiaj¹ca go Hali-
na Szotek: historyk wieloletni kustosz Muzeum Regionalnego w
Skoczowie potraktowa³a go szeroko. Zaprezentowa³a bowiem
prowadz¹ce przez nasze ziemie szlaki, g³ównie handlowe, któ-
rych przebieg wynika³ z naturalnego ukszta³towania terenu: po³o-
¿enia w pobli¿u Bramy Morawskiej, najlepszego po³¹czenia miê-
dzy po³udniem a pó³noc¹ Europy, oraz na przeciêciu tego szlaku
z drugim, równole¿nikowym, prowadz¹cym ze wschodu – znad
Morza Czarnego – na zachód Europy. Przez ten swoisty wêze³
handlowo-komunikacyjny prowadzi³y ongiœ trzy wa¿ne szlaki:
bursztynowy, solny i pocztowy – cesarski.

  Szlak bursztynowy biegn¹cy przez nasze ziemie ju¿ od ok.
200 lat p.n.e. wspominany przez Pliniusza i Tacyta, a potem w
VIII/ IX w. n.e., ju¿ w innej funkcji, przez Geografa Bawarskiego,
by³ dla Rzymian bardzo wa¿ny : bursztyn mia³ dla nich znaczenie
leku i amuletu, natomiast ówczeœni S³owianie go nie doceniali.
Dziêki prawie czterem wiekom kontaktów z wysok¹ kultur¹ Rzy-
mu pojawi³y siê na terenach szlaku bursztynowego srebrne na-
czynia, br¹z, szk³o nawet miecze; pos³ugiwano siê te¿ rzymskimi
monetami, co u³atwi³o potem wprowadzenie na naszych ziemiach

gospodarki towarowo-
pieniê¿nej. Upadek Rzy-
mu spowodowa³ u nas
regres: powrót do gospo-
darki naturalnej.

W VIII wieku rozkwit³o
górnictwo soli, a bry³y soli
podobnie jak skóry futer-
kowe i p³aty p³ótna, sta³y
siê wartoœci¹ p³atnicz¹
(od „p³atów” p³ótna wywo-
dzi siê s³owo „p³aciæ”).
Powsta³, zgodnie z po-
trzebami (drogi i szlaki
komunikacyjne powstaj¹
tam, gdzie ich ludzie ak-
tualnie potrzebuj¹) –
szlak solny – równole¿ni-
kowy - od ¿up solnych
przez Kraków w kierunku
Wroc³awia, z odga³êzie-

Jaworze na dawnych szlakach komunikacyjnych Œl¹ska Cieszyñskiego
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niem na Morawy i Czechy. W Bielsku znajdowa³ siê sk³ad solny
na Starym Rynku (potem przeniesiony w okolice dzisiejszej ulicy
Solnej), a na obecnej ulicy Celnej - komora celna. Handel sol¹
na tych trasach kwit³ do czasu przejêcia Czech, Moraw, Œl¹ska i
Wêgier przez Habsburgów i wprowadzenia przez cesarza Ferdy-
nanda I w 1548 roku zakazu importu soli z Polski. Wówczas...
powsta³ szlak przemytniczy: Oœwiêcim - ¯ywiec - Bia³a - wzd³u¿
Kamieniczanki – Górki – Brenna – Prze³êcz Jab³onkowska. Kar¹
za nielegalny handel sol¹ by³a wówczas œmieræ. W 1772r. po I
rozbiorze, „polska sól”, przesz³a w rêce Austrii i przemyt, a wiêc
nielegalny szlak znikn¹³. Zaœ ludnoœæ ch³opska na naszych tere-
nach, zobowi¹zana do ró¿nych „pos³ug przy dworze’’ w ramach
tych¿e pos³ug jeŸdzi³a do 1848  roku tj. do zniesienia pañszczy-
zny, pod Kraków po sól na potrzeby szlacheckich dworów.

  Trzeci wa¿ny szlak – pocztowy powsta³ ostatecznie (jego ele-
menty istnia³y ju¿ wczeœniej) po I rozbiorze Polski, kiedy zaistnia-
³a koniecznoœæ ³¹czenia ziem „nabytych’’ w jego wyniku przez
Austriê ze starym cesarstwem. I tak w 1782 r. podjêto budowê

drogi „cesarskiej’’ na trasie Wiedeñ – Bielsko – Kraków – Lwów.
By³a to droga administracyjna, tj. s³u¿¹ca carskim urzêdnikom,
ale te¿ handlowa. Ówczesna komora cieszyñska wykupywa³a
szlacheckie wsie i uczy³a ch³opów racjonalnej gospodarki. Zaœ
poczta – to byli pos³añcy piesi, konni, prawie do koñca XIX wieku
tak¿e dyli¿anse. Skoczów by³ dwudziest¹ drug¹ stacj¹ od Wied-
nia. Stacje dzier¿awili prywatni pocztmistrzowie, a w Jaworzu
prawdopodobnie istnia³ tylko punkt pocztowy, tj. miejsce zabiera-
nia i pozostawiania przesy³ek (tzw. „stara poczta’’ przy ul. Cie-
szyñskiej).

  Po roku 1888 szlak pocztowy zast¹pi³a kolej (na linii Frydek –
Cieszyn – Bielsko, omijaj¹c Ustroñ, przez co „pad³y’’ jego kuŸnie,
a karierê zrobi³ Trzyniec).

  Wspomnieæ jeszcze warto, i¿ szlakiem pocztowym (na pew-
nych odcinkach równoleg³ym do obecnej Cieszyñskiej, np. w Ja-
worzu na linii obecnych ulic: Kolonia Dolna – Stary Trakt – Pod
Harêd¹ – Folwarczna) przemieszczali siê w ró¿nych momentach
historycznych tak¿e hetman Sieniawski id¹cy z wojskiem wraz z
Sobieskim pod Wiedeñ, konfederaci barscy, emigranci polityczni
w drodze na zachód Europy.

  Licznie zgromadzeni na posiadach s³uchacze z du¿ym zain-
teresowaniem wys³uchali Haliny Szotek, której rzeczow¹, przej-
rzyst¹ i opart¹ o rozleg³¹ wiedzê historyczn¹ wypowiedŸ stara-
³am siê zwiêŸle zrelacjonowaæ Szanownym Czytelnikom, infor-
muj¹c równoczeœnie, ¿e prelekcji towarzyszy³a wystawa malar-
stwa rzeŸby Paw³a Pieszki, cz³onka jasienickiej grupy plastycz-
nej Barwa. Zaprezentowa³ on obrazy olejne – pejza¿e oraz bar-
dzo oryginalne rzeŸby i p³askorzeŸby o tematyce religijnej oraz
ilustruj¹ce pracê w gin¹cych ju¿ zawodach rzemieœlniczych.
Wystawê, zgodnie z informacjami przekazywanymi na afiszach
TMJ, mo¿na by³o ogl¹daæ do koñca paŸdziernika w Galerii pod
Groniem.

Ma³gorzata Kobiela-Gryczka
Foto:R.Stanclik

 Z ¿ycia Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu

Pomnik na grobowcu rodziny Cichy na Cmentarzu Ewangelic-
kim w Jaworzu jest najwiêkszy, le¿¹cy w centralnym punkcie,
jest przez wszystkich odwiedzaj¹cych cmentarz dostrzegany, st¹d
jego renowacja - odnowienie stawa³a siê od kilku lat piln¹ po-
trzeb¹. Z prowadzonych kwest cmentarnych Spo³eczna Rada
Ochrony i Odnowy Zabytków w Jaworzu nie mog³a sfinansowaæ
ca³oœci prac. W bie¿¹cym roku Parafia Ewangelicka w Jaworzu
wyst¹pi³a o wsparcie finansowe do Urzêdu Marsza³kowskiego w
Katowicach poprzez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania Zie-
mia Bielska i otrzyma³a na ten cel œrodki. W miesi¹cu wrzeœniu i
paŸdzierniku prace renowacyjne przeprowadzi³ Zak³ad Kamieniar-
ski - Andrzej Str¹czek z Jaworza. Bior¹c pod uwagê zakres prac
jak i u¿yte do remontu materia³y nale¿y s¹dziæ i¿ pomnik bêdzie
przez nastêpne lata wizytówk¹ cmentarza, wizytówk¹ wpisan¹
wraz z ca³ym cmentarzem do rejestru zabytków Konserwatora
Województwa Œl¹skiego.

Przy tej okazji nale¿y podaæ choæ w skrócie trochê danych o
osobie Jana Cichego, który w tym roku obchodzi³ swoje 200 uro-
dziny a by³ on tematem marcowego spotkania Polskiego Towa-
rzystwa Ewangelickiego Oddzia³ w Jaworzu. Postaæ przypomnia³
ks. radca Ryszard Janik.

Jan Cichy urodzi³ siê w 1811 roku w Bobrku ko³o Cieszyna. Wy-
kszta³cenie zdoby³ w ewangelickim gimnazjum w Cieszynie i na

Renowacja pomnika i grobowca Jana Cichego na Cmentarzu Ewangelickim w Jaworzu
zakoñczona.

kursach nauczycielskich. Po praktykach w 1834 roku rozpoczy-
na prace w Jaworzu jako nauczyciel i kierownik szko³y ewange-
lickiej, pracuj¹c na tym stanowisku do emerytury w 1865 roku.
Zyska³ sobie opiniê wœród zwierzchnoœci, rodziców i dzieci jako
"pod ka¿dym wzglêdem pochwa³y godnego nauczyciela" a szko-
le przysporzy³ uznania „dobrej polskiej szko³y". Obok zawodu na-
uczyciela pe³ni³ obowi¹zki organisty i kuratora zboru, przyczy-
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niaj¹c siê do budowy wie¿y koœcielnej i rozbudowy koœcio³a. Za
jego staraniem rozbudowano szko³ê ewangelick¹ i powstaje cmen-
tarz, na który wraz z synem funduje krzy¿ cmentarny. Po przej-
œciu na emeryturê kupuje du¿e gospodarstwo rolne i dzier¿awi
dobra w Jaworzu na których gospodaruje wraz z synem. By³ spo-
³ecznikiem, cz³onkiem Rady Gminy Jaworze, sekretarzem gmin-

nym i taksatorem podatku gminnego. Wspó³za³o¿ycielem
pierwszej OSP w Jaworzu i jej pierwszym prezesem. W latach
1878-1883 zyska³ mandat pos³a do Œl¹skiego Sejmu Krajowe-
go w Opawie. ¯onaty z Anna z d. Chlebus ze Œwiêtoszówki.
Zmar³ w 1889 roku w Jaworzu i pochowany zosta³ na tut. cmen-
tarzu ewangelickim.          Leopold K³oda

100 lecie chóru
Koncertowo rozpoczêto jubile-

usz 100 lecia chóru ewangelic-
kiego dzia³aj¹cego przy Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej w Ja-
worzu. 9 paŸdziernika w niedzielê,
w koœciele ewangelickim, mo¿na by³o
pos³uchaæ chóralnych g³osów po dy-
rekcj¹ pastorowej Ruty Janik, Diece-
zjalnej Orkiestry Dêtej pod batut¹
Adama Pasternego oraz gry organo-
wej w wykonaniu Anny Widajewicz.

Przyby³ych s³uchaczy i goœci przy-
wita³ prezes chóru Ryszard Milli, mo-
dlitwê poprowadzi³ proboszcz parafii
ks. Wa³dys³aw Wantulok, zaœ koncert
- prowadzi³ ks. radca Ryszard Janik.

Ryszard Milli podkreœli³, i¿ tym
koncertem chórzyœci wchodz¹ w rok
wielkiego jubileuszu istnienia Ewan-
gelickiego Chóru Koœcielnego, któ-
ry zapisa³ siê nie tylko w dziejach
parafii ewangelickiej. W ci¹gu wie-
lu lat w zespole œpiewa³o wiele
osób, nieomal ca³e pokolenia mi³o-
œników wyœpiewywania wiary. Za-
tem dzie³o chóru nie tylko uboga-
ca³o ewangelickie i parafialne uro-
czystoœci lecz da³o siê poznaæ w ró¿-
nych zak¹tkach Europy - m.in. Nie-
miec, Holandii, Czech i S³owacji.
Chórzyœci daj¹ œwiadectwo nie tyl-
ko wiary ewangelickiej, ale i s³awi¹
piêkno rodzimego folkloru, s¹ zna-
komitymi ambasadorami ma³ej oj-
czyzny. Zespó³  ma bogaty repertu-
ar od pieœni koœcielnych, przez lu-
dowe – Œlaska Cieszyñskiego - koñ-
cz¹c na klasyce. W Jaworzu chór
znany jest nie tylko luteranom, ale
ca³ej spo³ecznoœci, bowiem wielokrotnie uœwietnia³ wydarze-
nia gminne i ekumeniczne - Biesiady Ludowe czy nabo¿eñ-
stwa. Ponadto jest wspó³organizatorem Koncertów Chórów
Ewangelickich Ziemi Cieszyñskiej.

Jubileuszowe obchody 100 lecia chóru, to tak¿e wspomnienie
tych wszystkich, którzy na przestrzeni wieku uczestniczyli w ¿yciu
zespo³u, a których Pan powo³a³ ju¿ do siebie. Inni odeszli ze wzglê-
du na wiek i stan zdrowia, innych zmusi³y do tego obowi¹zki za-
wodowe. Jednak ca³y czas, pomimo zmian osobowych jest spo-
ro osób, które wchodz¹ w kolejne ju¿ dziesiêciolecie s³u¿by pie-
œni¹, nale¿y do nich bez w¹tpienia dyrygentka chóru - pastorowa
Ruta Janik, pe³ni¹ca sw¹ pos³ugê ju¿ 42 lata - mówi³ Ryszard
Milli. Ksi¹dz Ryszard Janik wprowadzaj¹c s³uchaczy w atmosfe-
rê koncertu opowiada³ o znaczeniu pieœni, która równie¿ na kar-

tach Biblli ma szczególne uznanie i miejsce – jak chocia¿by Psal-
my Dawida.

Na pocz¹tku istnienia chóru szeregi œpiewaków stopnia³y
w wyniku I wojny œwiatowej, nied³ugo potem druga po¿oga
œwiatowa, a i czasy jakie nasta³y po jej zakoñczeniu nie by³y
³askawe dla chórów koœcielnych. Dziœ, jak doda³ ks R. Janik-
nowy system porywa wielu obojêtnoœci¹ wobec œwiata du-
chowego, ale z pomoc¹ Boga dziœ chór staje u progu nowe-
go stulecia z zachêt¹ i zaproszeniem dla innych - nie tylko
jako s³uchaczy, ale byæ mo¿e tak¿e przysz³ych chórzystów.

Do bogatej karty historii Chóru Ewangelickiego zapewne wróci-
my w kolejnych wydaniach Echa Jaworza.

P. Filipkowski
Foto: R.Stanclik

Foto: Archiwum Echo Jaworza
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OŒRODEK PROMOCJI GMINY

Oœrodek Promocji Gminy Jaworze
informuje o zmianie lokalizacji urzêdowania.

W miesi¹cu listopadzie przenosimy siê z obecnych biur mieszcz¹cych siê nad „Galeri¹ na Zdrojowej” do nowych
pomieszczeñ w zapleczu budynku socjalnego kompleksu Amfiteatru

znajduj¹cego siê przy ul. Wapienickiej.

Informujemy równie¿, ¿e od listopada 2011 roku OPG Jaworze oprócz nr tel. 33 488-31-16, dysponuje drugim numerem
telefonu i faxu - 33 810 04 70.

Godziny otwarcia pozostaj¹ bez zmian od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7.00-15.00.
OPG Jaworze

Wyjazd integracyjny na S³owacjê

W dniach 21-23 paŸdziernik 2011 r. na
zaproszenie w³adz s³owackiej Gminy
Streèno – jednej z 5 gmin nale¿¹cych do
Stowarzyszenia Gmin Doliny Terchowej (z
którym Gmina Jaworze ma podpisane po-
rozumienie o wspó³pracy) – w ramach wspólnego projektu in-
tegracyjnego z dziedziny kultury, przebywa³a tam 45 osobowa
delegacja sk³adaj¹ca siê z grupy m³odzie¿y z Gminazjum nr 1
oraz Zespo³u Regionalnego Jaworze. W³adze gminy reprezento-
wane by³y przez wiceprzewodnicz¹cego Rady Gminy Jaworze
Zbigniewa Putka.

Powy¿szy wyjazd zorganizowany zosta³ w ramach rewizyty pro-
gramowej, gdzie najpierw u nas na XXV Jaworzañskim Wrze-
œniu goœciliœmy 40 osobow¹ grupê ze Streèna sk³adaj¹c¹ siê z
przedstawicieli gminy oraz dwóch zespo³ów, które wyst¹pi³y na
scenie amfiteatru.

Tym razem przedstawiciele naszej gminy uczestniczyli w pro-
gramie inauguruj¹cym otwarcie nowej sceny i sali widowi-
skowej domu kultury w Streènie. W programie otwarcia udzia³
wziê³a m³odzie¿ z Gimnazjum nr 1, która  pokazem tañca
nowoczesnego zachwyci³a widzów oryginalnoœci¹,  oraz Ze-
spó³ Regionalny „Jaworze”, który zaprezentowa³ nowy pro-

gram prezentuj¹cy tradycje Œl¹ska Cieszyñskiego – a wiêc
strój, taniec i muzykê.

Gospodarze zadbali o wype³nienie wolnego czasu naszym uczest-
nikom poprzez zorganizowanie atrakcyjnej wycieczki po przepiêk-
nej okolicy Doliny Terchovej m.in. na Krywañ w Dolinie Vratnej –
najpierw przejazd kolejk¹ gondolow¹, potem spacer pieszo na oœnie-
¿ony szczyt, aby móc podziwiaæ panoramê Tatr. Zaœ niejako zwieñ-
czeniem atrakcji by³ pe³en uroku sp³yw tratwami po rzece Vah.

S³owakom nale¿¹ siê podziêkowania za wspania³¹ organizacjê
pobytu naszej delegacji w ich piêknym zak¹tku – serdecznie dziê-
kujemy.  OPGJ
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Z KART HISTORII JAWORZA

Do roku 1848 Jaworze nie posiada³o w³asnej parafii katolic-
kiej. By³o ono fili¹ parafii katolickiej w Jasienicy. Wszelkie wy-
darzenia dotycz¹ce chrztów, zawierania ma³¿eñstw i zgonów
by³y wiêc notowane w parafii jasienickiej, której proboszcz raz
w miesi¹cu odprawia³ nabo¿eñstwo w drewnianym koœció³ku
jaworzañskim.

W roku 1848, dziêki staraniom ówczesnego w³aœciciela dóbr
jaworzañskich Filipa Ludwika hrabiego Saint-Genois d’Anne-
aucourt (czytaj San¿enua Danakurt), powsta³a w Jaworzu sa-
modzielna parafia. Cmentarz przy koœció³ku katolickim, istnie-
j¹cy ju¿ od XIV wieku, by³ do roku 1880 jedynym cmentarzem,
na którym grzebano zarówno katolików jak i ewangelików.

Cmentarne tajemnice

Z chwil¹ powstania samodzielnej parafii, tj. od roku 1848, za-
³o¿one zosta³y metrykalne ksiêgi parafialne. Jesteœmy w tym
szczêœliwym po³o¿eniu, ¿e pomimo kilku wojen i innych zakrêtów
historii ksiêgi te, bêd¹ce wiarygodnym wycinkiem naszej historii,
dziêki w³aœciwej ochronie zachowa³y siê w dobrym stanie do na-
szych czasów.

Istnieje wiêc mo¿noœæ zapoznania siê z nazwiskami ówcze-
snych jaworzan, u¿ywanymi wtedy imionami, d³ugoœci¹ ich nie-
³atwego ¿ycia, chorób bêd¹cych przyczyn¹ zgonów i innymi nie-
znanymi nam faktami. Poni¿szy wykaz ilustruje zapis tych zda-
rzeñ w pierwszym roku za³o¿enia ksi¹g.

W tym tylko jednym roku, przy 1/4 dzisiejszej iloœci mieszkañ-
ców, w ksiêdze zgonów wpisanych jest 168 zmar³ych, w tym nie-
rzadko po kilka osób z jednej rodziny. S¹ przypadki, ¿e w tym
samym miesi¹cu zmar³y w tej samej rodzinie w kilkudniowych

odstêpach czasu 3 osoby. W tym¿e roku zmar³o 90 ewangelików
i 78 katolików. Wœród tych zmar³ych powtarza³o siê 9 imion mê-
skich i 6 imion kobiecych. Jedynie kilka nietutejszych zmar³ych
nosi³o inne imiona. Ze spisu dowiadujemy siê, ¿e by³o 22 Janów,
20 Jerzych, 15 Paw³ów, 7 Andrzejów, 5 Józefów i 4 Adamów, a z
¿eñskich imion najliczniejsze by³y: Anna – 19, Marianna – 16,
Zuzanna – 13, Ewa – 9. Je¿eli zaœ chodzi o nazwiska, to prawie
w ca³oœci odradzaj¹ siê one po dziœ dzieñ w potomkach.
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Uzdrowisko Jaworze zosta³o utworzone z inicjatywy ówczesnego
w³aœciciela dóbr jaworzañskich Maurycego (Moriza) hrabiego
Saint-Genois d’Anneaucourt 11 czerwca 1862 r. W pe³ni rozwi-
nê³o siê po wybudowaniu w 1863 r. domu zdrojowego i kolejno
uruchamianych kierunków leczenia. Tak ju¿ bywa, ¿e w nowo
otwieranych oœrodkach leczniczych szukaj¹ zdrowia chorzy, któ-
rzy nie znaleŸli pomocy w poprzednio odwiedzanych miejscach.
Uruchomione nowe uzdrowisko, to dla takich chorych nowa na-
dzieja na uzyskanie zdrowia. Niestety, nie dla wszystkich. St¹d
te¿ dla niektórych sta³o siê ono miejscem ostatniego ich spo-
czynku. Nadmieniæ trzeba, ¿e uzdrowisko w Krynicy powsta³o
dopiero dwadzieœcia lat póŸniej, dlatego te¿ sporo mieszkañców
z tamtych okolic przyje¿d¿a³o na leczenie do Jaworza.

Wynotowano z ksiêgi zgonów dane dotycz¹ce zmar³ych tu
kuracjuszy i znajduj¹ce siê w aktach zgonu dodatkowe przy-
piski dotycz¹ce niektórych nazwisk:

1.11. 08. 1864 - Josefina Labatt z rodu Taupp Edle von Ber-
ghausen, urodz. 10 lipca 1837 r. w Nickenmarkt (Wêgry),
wdowa po zmar³ym 13. 01. 1863 +Jamesie Gottholdzie La-
batt z Dartmouth w Anglii, zmar³a w zamku w wieku 28 lat na
gruŸlicê. Dodatkowy wpis informuje, ¿e: „W uroczystoœci po-
grzebowej obok H. P. T. (?) uczestniczyli: inspektor dóbr i rów-
noczeœnie narzeczony zmar³ej –Eduard Kwisda, p. hrabina
Barbo Waxenstein – jej matka, urzêdnicy, kuracjusze, a tak¿e
proboszczowie z Jasienicy i GrodŸca”.(M.p. S¹ notatki, które
uzupe³niaj¹ to zdarzenie. Zmar³a by³a matk¹ dwojga nielet-
nich dzieci z jej pierwszego ma³¿eñstwa, którymi Eduard Kwis-
da opiekowa³ siê a¿ do ich pe³noletnoœci. Eduard Kwisda zmar³
w Jaworzu w1895 r. i spoczywa na miejscowym cmentarzu
wraz z ¿on¹ Florentyn¹, zmar³¹ w roku 1919. W 1920 r. w
grobie tym zosta³ pochowany teœæ córki Kwisdów Franciszek
Faber – nadleœniczy w arcyksi¹¿êcych lasach wiœlañskich.

2.25. 08. 1869 – Cecylia, ¿ona Franciszka von Trzciñski, w³a-
œciciela dóbr w Chmielniku ko³o Lublina w rosyjskiej Polsce.
Zmar³a na Dolnym Dworze (folwarku) w wieku 32 lat na gruŸ-
licê p³uc.
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3.22. 07.1870 – Wilhelm Bartsch, królewski pruski kontroler
katastralny z Gliwic, zmar³ w wieku 35 lat na gruŸlicê p³uc. W
akcie zgonu jest notatka, ¿e zgon mia³ miejsce w Jasienicy nr
71 (brak bli¿szego wyjaœnienia).

4.13.07.1871 r. – Franciszek Sprengler, mieszkaniec Krakowa,
zmar³ w zamku w wieku 53 lat na udar mózgu.

5.06.08.1871 r. – Leopoldyna, ¿ona Jana Haszczyca, c. k. sê-
dziego powiatowego w Radymnie (Galicja), zmar³a w zamku
w wieku 41 lat na gruŸlicê p³uc.

6.05.07.1872 – Józef Narzemski, literat z Krakowa, zmar³
w zamku w wieku 32 lat na gruŸlicê p³uc*.

7.05.01.1873 r. – Anna, córka Jana Turniera, mieszkañca z Ty-
œmienic w Galicji, zmar³a w zamku w wieku 22 lat na gruŸlicê
p³uc.

8.26.05.1876 r. – Henryk Niemczyk, kupiec z Cieszyna, zmar³
w zamku w wieku 39 lat na gruŸlicê p³uc.

9.13.06.1876 r. – Antonia, ¿ona Józefa ¯iwsy, dzier¿awcy dóbr
w Bia³ej, zmar³a w zamku w wieku 53 lat na gruŸlicê p³uc.

10.18.06.1880 r. – Fanny Vedral, córka Franciszka Vedrala
z Kurtina (Kurzin?) w Czechach, zmar³a w domu zdrojo-
wym w wieku 19 lat na uremiê.

11.29. 06.1882 r. - Antoni Pisar, doktór medycyny z Czerniowiec
na Bukowinie, zmar³ w willi „Anna” w wieku 30 lat na zawa³
serca.

12.08.08.1882 r. - Boles³aw Ludwik Euzebiusz hrabia Stecki,
kapitalista, urodz. w Zaborze, obwód Butowce na Wo³yniu
w rosyjskiej Polsce, choruj¹cy na ki³ê, zmar³ w domu zdrojo-
wym w wieku 43 lat na zapalenie opon mózgowych.

13.22.07.1885 r. - Emilia Halkader, córka kupca z Warszawy,
zmar³a w willi „Anna” w wieku 10 lat na zawa³ serca.

14.20. 09. 1885 – dr Józef Drzewiecki, c. k. notariusz z Wo³o-
czysk, Gubernia Wo³yñska, Rosja, zmar³ w domu k¹pielo-
wym w wieku 34 lat na gruŸlicê p³uc.

15.15. 06. 1888 – Przewielebny Andrzej Kubala, duchowny
Klasztoru Bo¿ego Cia³a z Krakowa, zmar³ w domu zdrojo-
wym w wieku 80 lat na uwi¹d starczy.
*B³êdnie wpisane w ksiêdze zgonów nazwisko zmar³ego „Na-
rzemski” dotyczy Józefa Narzymskiego (1839-1872), drama-
turga i prozaika, cz³onka Rz¹du Narodowego 1863, który uka-
za³ powstanie styczniowe w powieœci „Ojczym” oraz napisa³
„dramaty z tez¹”: „Epidemia” i „Pozytywni”. Jest on upamiêt-
niony w encyklopediach.
16.30. 07. 1888 – Heribertha Konsak, córka Henryka Kon-
saka z Wiednia, zmar³a w zamku w wieku 4 lat na zapale-
nie opon mózgowych. W akcie zgonu jest przypisek, ¿e w
dniu 13. 10. 1912 r. odby³a siê ekshumacja jej zw³ok do
Wiednia.

17.18. 06. 1890 - Wiktoria Grzywa, wdowa po urzêdniku Wojcie-
chu Grzywie ze Lwowa, zmar³a w budynku uzdrowiskowym
nr 68 w wieku  54 lat na  gor¹czkê sienn¹.

18.18. 06. 1891 – Edmund Krawczyk, koncepista (referent przy-
gotowuj¹cy akta) c. k. dyrekcji lasów we Lwowie, zmar³ w
domu zdrojowym w wieku 27 lat na galopuj¹c¹ gruŸlicê p³uc.

19.09. 07. 1896 – Ignacy rycerz von Gerstmann, urodz. w Bobr-
ce w Galicji 28.10. 1852 r., prezes zarz¹du Filii Banku au-
striackiego w Przemyœlu, zmar³ w willi Kwisda w wieku 44 lat
na zapalenie nerek.

20. 21. 07. 1900 - Józef Zuber, mistrz budowlany z Morawskiej
Ostrawy, syn Macieja Zubera, rolnika z Czechowic, zmar³ w
budynku plebanii katolickiej w wieku 47 lat na wylew. (By³ to z
pewnoœci¹ brat ówczesnego proboszcza ks. Franciszka Zu-
bera).
21.12. 04. 1906 – Albert Forner, ksi¹¿êcy arcybiskupi in¿y-
nier-asystent, c. k. porucznik, syn dzier¿awcy uzdrowiska
Karola Fornera i Marii z d.Wilczek, urodz. 11. 05. 1880,
zmar³ w rodzicielskiej willi „Anna” w wieku 26 lat na gruŸli-
cê p³uc.

W czasie trwania uzdrowiska przewinê³o siê przez Jaworze
ponad dziesiêæ tysiêcy kuracjuszy. W roku 1906 syn za³o¿y-
ciela uzdrowiska - Filip Ernst – sprzeda³ maj¹tek w Jaworzu i
wraz z dorastaj¹cymi dzieæmi przeniós³ siê do Wiednia. No-
wym w³aœcicielem dóbr jaworzañskich zosta³ Henryk hrabia
Larisch-Mõnnich, który nie by³ zainteresowany dalszym pro-
wadzeniem uzdrowiska. Poniewa¿ odmówi³ wykonania szere-
gu zaleceñ umo¿liwiaj¹cych dalsze jego prowadzenie zgodnie
z nowoczesnymi wymogami, Œl¹ski Urz¹d Krajowy w Opawie
zawiesi³ dalsze jego istnienie. Od tego czasu Jaworze istnieje
jako miejscowoœæ turystyczno-wypoczynkowa i lecznicza (sa-
natoryjna).

Wypisa³a i przet³. z niem.
Jadwiga Roik

kwiecieñ 2005 r.
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W SPORTOWEJ RYWALIZACJI

Grand Prix 2011 w ³ucznictwie terenowym 3D
W dniu 10 wrzeœnia w Jaworzu Na³ê¿u odby³y siê zawody siód-

mej rundy Czesko-Polsko-S³owackiego Grand Prix 2011 w ³ucznic-
twie terenowym (3D). O tych zawodach pisaliœmy w paŸdzierni-

kowym wydaniu Echa Jaworza. Na ¿yczenie organizatorów tytu-
³em aneksu do³¹czamy unijne loga, gdy¿ impreza ta zosta³a zor-
ganizowana z wykorzystaniem œrodków unijnych.

Redakcja Echa Jaworza

Nie daj siê grypie
Niezaprzeczalnie jest jedn¹ z najpiêkniejszych pór roku. Je-

sieñ nêci kolorami, aromatycznym zielonym dymem z pól, spra-
wia, ¿e mi³oœnicy górskich wypraw ruszaj¹ na szlaki. Niestety nie
tylko my kochamy z³ot¹ porê roku, wirusy jesieni¹ czuj¹ siê do-
skonale, zatem dopadaj¹ nas grypy i przeziêbienia wszelakie.
Warto zatem pomyœleæ, jak siê zabezpieczyæ przed intruzami i
do minimum ograniczyæ ich dzia³alnoœæ.

Zaczynamy od diety
Marchew, kapusta, jab³ka, kiwi czy pomarañcze powinny za-

goœciæ na naszym stole. To bogactwo witamin- szczególnie wita-
miny c- zabezpieczaj¹cych nas przed infekcjami. Równie¿ zba-
wienne dla naszego organizmu s¹: broku³y, brukselki, kabaczki,
kie³ki, zawarty w nich beta-karoten skutecznie blokuje dzia³anie
wolnych rodników. Jak twierdz¹ dietetycy dziennie nale¿y spo¿y-
waæ piêæ porcji surowych warzyw i owoców, to nie tylko minera³y
i witaminy niezbêdne do ¿ycia, ale jak¿e wa¿ny b³onnik.

Nawadniamy siê
Wszyscy doskonale wiemy, jak wa¿ne jest przyjmowanie du¿ej

iloœci p³ynów szczególnie w czasie choroby. Jednak to równie¿
niezbêdna profilaktyka. Odpowiednie nawodnienie zapewnia or-
ganizmowi prawid³owe funkcjonowanie. Najlepsza jest woda mi-
neralna niegazowana, jak i soki owocowe i warzywne. Wa¿ne, by
by³y œwie¿o wyciskane. Sok z buraka zapewnia odpornoœæ i
oczyszczanie organizmu, marchew uzupe³nia beta karoten, a jab³-
ko jest bogatym Ÿród³em pektyn i witaminy C.

Zbawienny sen
Niedosypianie zdecydowanie os³abia organizm, co sprawia, ¿e

jesteœmy mniej odporni na infekcje. Doroœli powinni spaæ od 6 do
8 godzin, noworodki nawet do 18, a dzieci i m³odzie¿ od 10 do 12
godzin. Popo³udniowa drzemka - 15 min.wystarczy- wed³ug spe-
cjalistów dodaje si³ i wzmacnia organizm. Dysponuj¹c takim orê-
¿em mo¿emy stan¹æ oko w oko z wirusami.

Sport to zdrowie
Jogging, jazda na rowerze, joga czy spacery - bez wzglêdu na

aurê - równie¿ maj¹ niebagatelny wk³ad w nasz¹ odpornoœæ. Byæ
mo¿e warto niektóre jesienne wieczory przetañczyæ, taniec po-
prawia nastrój, wp³ywa na sprawnoœæ fizyczn¹, ale i mo¿e staæ
siê przyczynkiem ciekawej znajomoœci.

Wietrzymy mieszkanie
Ka¿dego dnia powinniœmy wietrzyæ mieszkanie. To nie tylko

wymiana nieœwie¿ego powietrza, ale pozbywanie siê wirusów i
mikrobów. W ten sposób pomagamy naszej immunologii chro-
niæ organizm przed atakiem intruzów i zmniejszamy istotnie po-
datnoœæ na choroby.

Odpowiednia temperatura
Przegrzane mieszkania to suche powietrze, zaœ suche powie-

trze daje doskona³e warunki dla rozwoju wirusów. Znacznie ³atwiej
dostaj¹ siê one wtedy przez b³ony œluzowe do naszego organi-
zmu. Zmniejszenie temperatury w mieszkaniu o piêæ stopni i u¿y-
wanie nawil¿aczy powietrza pomaga utrzymaæ odpowiedni¹ wil-
gotnoœæ powietrza, co znacznie utrudnia wirusom atakowanie
systemu odpornoœciowego.

Jak widaæ te zabiegi nie s¹ skomplikowane, a mog¹ znacznie
poprawiæ nasz¹ kondycjê i wzmóc odpornoœæ. Wówczas jesieñ i
zima bêd¹ nam siê czêœciej kojarzy³y z piêknymi widokami, ani-
¿eli z czerwonym nosem i kaszlem.

Kinga Soczek
Beata Giersz

Uczennice IIs Zespo³u Szkó³ Technicznych i Licealnych
w Czechowicach-Dziedzicach

  Ÿród³o: http://medycyna24.pl/jak-nie-dac-sie-grypie

DOBRE  RADY

Projekt
„Edukacja w Powiecie Bielskim drog¹ do sukcesu”

wspó³finansowany ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego
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BAL  SYLWESTROWY
W VILLI BARBARA

MUZYKA - DJ

ZABAWÊ Z NIESPODZIANKAMI
POPROWADZI WODZIREJ

POKAZ I NAUKA TAÑCA CELTYCKIEGO

249 z³/ osoba
 WYŒMIENITE MENU!

RABAT 10% -przy rezerwacji - od 8 osób
                                                         Zapraszamy serdecznie!

Organizujemy równie¿
spotkania op³atkowe, imprezy okolicznoœciowe,

kontakt: 796 295 912

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);

•

•
•
•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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