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Zaproszenie
W dniu 27 maja 2012 r. o godz.17.00 w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego
w Jaworzu, ul. Dębowa 125, organizowany jest kolejny koncert charytatywny
na rzecz Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki
Długoterminowej w Jaworzu.
Pieniądze zebrane podczas koncertu zostaną przeznaczone na zakup sprzętu rehabilitacyjnego wraz z wyposażeniem dodatkowym, koniecznym dla prawidłowego
funkcjonowania nowo otwartego Pododdziału Rehabilitacji Neurologicznej w Oddziale
Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci i Młodzieży.
Budynek Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży został wybudowany przed II wojną światową, a obecnie przechodzi gruntowną przebudowę
związaną z dostosowaniem do obowiązujących obecnie przepisów.
Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej zajmuje się dziećmi z dużymi deficytami
ruchowymi, trudnościami w samodzielnym funkcjonowaniu oraz kontaktowaniu się
z otoczeniem.
Konieczne dla prawidłowego funkcjonowania Pododdziału jest zakupienie sprzętu
rehabilitacyjnego, który umożliwi prowadzenie leczenia na właściwym poziomie.
Szacunkowy koszt zakupu sprzętu wynosi około 75 000,00 zł.
W imieniu małych pacjentów, personelu Szpitala i Dyrekcji, liczymy na zrozumienie
naszych potrzeb i pomoc w zakupie wyżej wymienionego sprzętu.

Wszystkim osobom gotowym na udzielenie wsparcia szpitalowi i chcącym przekazać darowiznę pieniężną podajemy numer konta:

Deklarujemy wpłatę kwoty .................... słownie ...........................
Na konto: Bank Gospodarstwa Krajowego
filia w Bielsku-Białej
ul. Sixta
43-300 Bielsko-Biała
Darowizna dla Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego
Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu ul. Słoneczna 83
Dla Oddziału Dziecięcego
Nr rachunku : 45 1130 1091 0012 1150 8020 0002
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Z PRAC RADY GMINY I WÓJTA
INFORMACJE URZĘDU GMINY JAWORZE
3 Maja – Święto Konstytucji
Święto Konstytucji jest niezmiennie kojarzone z ostatnimi
chwilami I Rzeczpospolitej, przypadającymi na koniec XVIII
wieku. 3 maja 1791 roku Sejm (Czteroletni) Rzeczpospolitej
uchwalił pierwszą konstytucję w dziejach nowożytnej Europy,
a zarazem drugą po konstytucji USA. Dzień ten został uznany
za święto państwowe już 5 maja 1791 roku. Niestety ostatni
rozbiór Polski w 1795 roku na 123 lata uniemożliwił wykorzystanie szansy, jaką dawał Polakom nowy dokument. Święto
przywrócono po odzyskaniu niepodległości- od 1919 roku.
Z przerwą okupacyjną 1939-1945 było obchodzone do 1946
roku, oficjalne zostało zniesione ustawą z 18 stycznia 1951

roku. Ponownie przywrócono je w III Rzeczpospolitej od 1990
roku. 3 maja to nade wszystko uroczystości patriotyczne obchodzone w całym kraju. W Jaworzu, jak co roku ceremonia
rozpoczęła się przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Parku Zdrojowym. Tym razem z udziałem Orkiestry Dętej Glorieta, która m.in. odegrała hymn państwowy. Po krótkim przemówieniu wójta Zdzisława Byloka, przedstawiciele władz gminy,
samorządu, organizacji pozarządowych i szkół złożyli wiązanki
kwiatów pod pomnikami pamięci
w Jaworzu.
Foto: P. F.

XIV sesja Rady Gminy Jaworze z dnia 29 marca 2012 r.
(Skrót na podstawie protokołu z sesji)
Obrady otworzył przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej
Śliwka stwierdzając obecność 14 radnych, co czyniło obrady
prawomocnymi (nieobecny radny Roman Kruczek).
Wystąpienia gości: Radny Rady Powiatu Sławomir Masny poinformował, iż po ostatniej sesji zwrócił się do Starosty Bielskiego
z dwoma tematami, które były poruszane podczas obrad.
Z odczytanych odpowiedzi wynika, że powiat ma zagwarantowane środki z budżetu państwa na wykonanie przepustu na ul.
Słonecznej i kiedy je otrzyma, w ciągu trzech tygodni zostanie
rozstrzygnięty przetarg. W przypadku nakładki asfaltowej na ul.
Zdrojowej, w centrum Jaworza, raczej w bieżącym roku inwestycja nie zostanie wykonana, chyba, że zostaną pozyskane
dodatkowe środki, a i gmina będzie partycypować w kosztach.
Walter Wesholy poinformował m.in. o zainteresowaniu boiskiem
przy ul. Koralowej przez kluby ekstraklasy, w celach rozruchowych
przed meczami z Podbeskidziem. Wyraził opinię, że byłby to dobry sposób na promowanie naszej gminy. „Orlik” przy gimnazjum
w pełni działa, a usterki jakie pojawiły się w okresie zimowym zostały usunięte.
Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka odczytał
proponowany porządek obrad, a następnie zwrócił się z zapytaniem, czy są propozycje zmian do proponowanego porządku?
Radni Jerzy Ryrych i Roman Lorek wnioskowali o zniesienie
z porządku obrad jednego z punktów obrad. Uzasadniając
wniosek tym, iż przedmiotowy projekt uchwały nie został zaopiniowany przez właściwą komisję, tj. m.in. Komisję Gospodarki
i Infrastruktury, zgodnie ze statutem.

Przewodniczący RG Jaworze Andrzej Śliwka przychylił się do
zgłoszonych wniosków i zaproponował zdjęcie przedmiotowych
projektów uchwał z porządku obrad.
Rada Gminy przegłosowała proponowany porządek obrad XIV
sesji Rady Gminy Jaworze wraz z wprowadzonymi zmianami:
14 – głosów za, 1 – nieobecny.
Podejmowane uchwały:
1. zmian w budżecie gminy na rok 2012,
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa poinformował, iż
zmiana w budżecie wynika z subwencji ogólnej, która zwiększyła
się o 9 tys. zł. Poinformował, iż przedstawione zmiany w budżecie
powodują zwiększenie deficytu budżetu Gminy Jaworze o 333
000 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków, co nie będzie
miało istotnego wpływu zadłużenie gminy.
Radna Danuta Mynarska przedstawiła opinię klubu „O przyszłość Jaworza” odnośnie środków przeznaczonych na realizację
zadania pn. „Budowa zaplecza socjalnego przy kompleksie sportowym”. Wyjaśniła, iż klub nie jest przeciwko samej rozbudowie,
a jedynie sposobie prowadzenia procedury w tym zakresie tzn.
sprawa ta nie była przedstawiona na branżowej komisji, radni nie
zostali zapoznani z nowymi planami obiektu, a w chwili obecnej
występuje się o przekazanie dodatkowych środków na ten cel.
Poinformowała, że pozostałe zmiany w budżecie klub popiera.
Radny Jerzy Ryrych odnosząc się do kosztów związanych ze
zwiększonym zakresem robót stwierdził, iż są one niewspółmiernie wysokie, co do wkładu dodatkowych prac i materiałów. Zwrócił
uwagę, iż wielokrotnie proponował, aby przed przystąpieniem
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do robót spotkać się na komisji i omówić projekt, który obecnie
jest zmieniany.
Radny Roman Lorek wyraził obawy, co to do wyegzekwowania
od wykonawcy odsetek za nieterminowe wykonanie inwestycji.
W związku ze zwiększonym obecnie zakresem robót, wykonawca
może negocjować przedłużenie terminu wykonania inwestycji.
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa potwierdził, że kary
dla wykonawcy robót zostaną naliczone i potrącone przy wypłacie
należności.
Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury Łucja Habdas
poinformowała, iż początkowy projekt budowy zaplecza socjalnego przy kompleksie sportowym wykonany został w oparciu
o wymagania dla obiektów sportowych. W momencie rozpoczęcia
inwestycji i po spotkaniu Komisji Gospodarki i Infrastruktury, jaka
odbyła sie „na obiekcie” stwierdzono, że budynek socjalny należałoby przebudować tak, by wykorzystać poddasze. Dodatkowo
został wykonany kosztorys inwestorski na kwotę 105 tys. zł, który
zawiera m.in. podniesienie ścian, kominów, przeróbkę więźby
dachowej, prace związane z wykończeniem, jak również doświetlenie poddasza poprzez zamontowanie okien połaciowych, nową
klatkę schodową, wzmocnienie i rozbudowę, a także docieplenie stropu. W ramach pozostałych kosztów przewidziano inne,
wynikające ze zwiększenia kubatury obiektu z 600 na 1000 m3.
Radny Roman Lorek wyraził opinię, że przedstawione zmiany
sugerują, iż rzecz dotyczy innego obiektu, a nie tego na który
zostało wydane pozwolenie na budowę. Ponownie podkreślił,
iż sama rozbudowa obiektu jest zasadna, a jedynie procedura,
jaka toczy się wokół budowy jest niejasna.
Zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Zbigniew Putek poinformował, iż projekty uchwał został omówiony
na komisji i uzyskały pozytywną opinię.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę w sprawie: zmian
w budżecie gminy na rok 2012
10 – głosów za, 4 – głosy wstrzymujące, 1 – nieobecny.
2. zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Jaworze na lata 2012-2022,
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa poinformował, że
w dniu dzisiejszym został dostarczony radnym nowy załącznik
do WPF w związku z dodatkową subwencją, o której była mowa
powyżej. Poinformował, iż zmiany w uchwale wynikają z dostosowania uchwały do zmian w budżecie. Wyjaśnił, iż w załączniku
Nr 2 zmienione zostało jedno przedsięwzięcie realizowane przez
GOPS, które również wynika ze zmiany w budżecie.
Zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Zbigniew Putek poinformował, iż projekt uchwały został omówiony
na komisji i uzyskał pozytywną opinię.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę w sprawie: zmiany
uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze
na lata 2012-2022
11 – głosów za,3 – głosy wstrzymujące,1 – nieobecny.
3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu
na realizację zadania „Zaspokojenie potrzeb z zakresu
transportu publicznego mieszkańców Powiatu Bielskiego”
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa poinformował,
iż uchwała dotyczy udzielenie pomocy celowej dla Powiatu
Bielskiego w zakresie dopłat dla PKS Bielsko-Biała do kursów
wykonywanych na terenie Gminy Jaworze, w kwocie 78 tys. zł
oraz dopłat do linii specjalnych w kwocie 6 tys. zł. Linią specjalną
będą podróżowały osoby niepełnosprawne, zamieszkujące teren
Gminy Jaworze, dowożone do dziennych placówek opieki nad
osobami niepełnosprawnymi.
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Radny Roman Lorek stwierdził, iż warto byłoby podjąć starania
o przedłużeniu linii MZK do Jaworza.
Wójt Gminy Jaworze Zdzisław Bylok poinformował, że Prezydent nie wyraża zgody nie tylko dla naszej gminy, ale również dla
pozostałych. Przedstawił koszty ponoszone przez te gminy, które
korzystają z wydłużonych linii MZK – 2 zł za przejechany kilometr.
Radny Jerzy Ryrych stwierdził, iż koszty związane z dopłatami do MZK, przy poprowadzeniu pętli obejmującej szkoły, przy
dwóch kursach dziennie w godzinach szczytu nie byłyby, aż tak
wysokie w skali roku.
Wójt Gminy Jaworze Zdzisław Bylok odnosząc się do kwestii
przywrócenia w Jaworzu komunikacji MZK, stwierdził, iż jest to
temat do rozważenia na komisji.
Zastępca przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Zbigniew Putek poinformował, że projekt uchwały został omówiony
na komisji i uzyskał pozytywną opinię.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę w sprawie: udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na realizację zadania
Zaspokojenie potrzeb z zakresu transportu publicznego mieszkańców Powiatu Bielskiego
14 – głosów za, 1 – nieobecny.
4. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności,
Zastępca Kierownika Referatu Gospodarki i Infrastruktury Marcin Bednarek poinformował, iż zmiana ustawy o ochronie zwierząt
nałożyła na gminy obowiązek przyjęcia programu stanowiącego
załącznik do przedmiotowej uchwały. Przedmiotowy program zgodnie z ustawą będzie musiał być corocznie przyjmowany. Zgodnie
z ustawą, o której mowa powyżej, na gminę nałożone zostały dodatkowe obowiązki w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi.
W związku z powyższym część obowiązków przekazano na podstawie porozumienia i aneksu schronisku dla zwierząt, natomiast
pozostałe obowiązki będzie realizować gmina.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Jan
Bathelt poinformował, iż projekty uchwał został omówiony na
komisji i uzyskały pozytywną opinię.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności
14 – głosów za.
5. wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa
własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 2695/16 stanowiącej wewnętrzną drogę
dojazdową – ul. Piękną, w drodze darowizny,
Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury Łucja Habdas
poinformowała, iż przedmiotowa uchwała ma na celu porządkowanie stanu własnościowego nieruchomości pod drogami. Do
gminy wpłynął wniosek o bezpłatne przekazanie przedmiotowej
nieruchomości. Przedstawiła lokalizację działki informując, że
stanowi ona połowę drogi. Druga część drogi, której właścicielem jest nieistniejąca firma, będzie przedmiotem ewentualnej
rozprawy sądowej, o przeniesienie praw własności.
Radny Roman Lorek stwierdził, iż zasadne jest przejęcie
nieodpłatne nieruchomości, o której mowa w uchwale, choć
w kolejności „odwrotnej”. Wyjaśnił, że należy zachować
przyjętą procedurę tzn. najpierw uregulować prawne aspekty
wszystkich nieruchomości stanowiących drogę, a następnie je
przejmować. Podjęcie przedmiotowej uchwały zrodziłoby precedens, gdyż do tej pory drogi przejmowane były w momencie
uregulowanego stanu prawnego wszystkich nieruchomości
stanowiących drogę.
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Radca Prawny Urzędu Gminy Jaworze Katarzyna Wysogląd
wyjaśniła, iż w tym przypadku sytuacja jest trochę odmienna,
ponieważ drogę stanowią dwie działki i nie ma problemu ze współwłasnością. Po przejęciu przedmiotowej działki gmina stanie się
jej właścicielem i nie będzie w żadnej współwłasności. Ponadto
działanie, o którym mówią radni czyli chęć przejęcia w całości
drogi doprowadzi do sytuacji, że w obecnej chwili gmina sądownie
będzie musiała dążyć do przejęcia drogi po nieistniejącej firmie.
Gmina będąc właścicielem „połowy” drogi może mieć ułatwioną
procedurę przejęcia pozostałej nieruchomości, stanowiącej drogę
od nieistniejącej firmy.
Radna Danuta Mynarska ponownie zwróciła uwagę na zasady, jakie do tej pory funkcjonowały w naszej gminie, a dotyczyły
przejmowania nieruchomości pod drogami.
Wójt Gminy Jaworze Zdzisław Bylok stwierdził, iż w zaistniałej
sytuacji proponuje, aby przedmiotową uchwałę odłożyć do momentu, aż zostanie uregulowany stan prawny całości.
Radna Danuta Mynarska podtrzymując wypowiedź wójta, zawnioskowała o przełożenie uchwały na okres późniejszy.
14 – głosów za, 1 – nieobecny.
6. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego
do korzystania z pomocy w formie dożywiania, w ramach
Wieloletniego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz określenia warunków odpłatności za pomoc
w formie posiłku udzielanej osobom i rodzinom, które przekraczają kryterium dochodowe
Kierownik GOPS Dorota Sacher-Wejster poinformowała, że
tego typu uchwała została podjęta w 2010 roku, jednakże obecny
projekt uchwały rozszerza formy udzielanej pomocy, o pomoc
w formie żywności lub zasiłku celowego.
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Gustaw
Bohucki poinformował, iż projekt uchwały został omówiony na
komisji i uzyskały pozytywną opinię.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania
z pomocy w formie dożywiania w ramach Wieloletniego Programu
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz określenia warunków odpłatności za pomoc w formie posiłku udzielanej osobom
i rodzinom, które przekraczają kryterium dochodowe
14 – głosów za,1 – nieobecny.
7. rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Dyrektora
Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni Stanisława Maczka w Jaworzu,
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Lisowski poinformował, iż na komisji Rewizyjnej po wysłuchaniu wyjaśnień,
członkowie komisji uznali skargę za bezzasadną.
Radny Roman Lorek stwierdził, że brakuje odpowiednich
informacji, by móc głosować nad przedmiotową uchwałą. Sekretarz Gminy Jaworze Anna Skotnicka Nędzka poinformowała, iż
merytorycznie uchwała została rozpatrzona na sesji w dniu 26
stycznia 2012 roku, gdzie radni mieli dołączone uzasadnienie.
Przedmiotowy projekt uchwały dotyczy ponownego rozpatrzenia
identycznej skargi, gdyż w międzyczasie nie zaistniały żadne
nowe okoliczności wypływające na jej rozpatrzenie .
Rada Gminy przegłosowała uchwałę w sprawie: rozpatrzenia
ponownej skargi na działalność Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im.
gen. broni Stanisława Maczka w Jaworzu
10 – głosów za, 3 – głosy wstrzymujące, 1 – głos przeciwny,
1 – nieobecny.
8. rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Jaworze
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Lisowski poinformował, iż na komisji Rewizyjnej, po wysłuchaniu wyjaśnień,
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członkowie komisji poprosili o dołączenie dodatkowych informacji,
które zostały im przedstawione w dniu wczorajszym. Na podstawie otrzymanych informacji członkowie komisji uznali skargę
za bezzasadną przy 3 głosach za i 2 głosach wstrzymujących.
Radna Danuta Mynarska stwierdziła, iż jako radna nie ma
żadnej wiedzy, by mogła głosować nad przedmiotową skargą.
Radca Prawny Urzędu Gminy Jaworze Katarzyna Wysogląd
poinformowała, iż radni otrzymują materiały z tygodniowym wyprzedzeniem, więc w razie wątpliwości mają czas na zapoznanie
się ze stosownymi dokumentami.
Odnośnie skargi poinformowała, że została ona przekazana przez wojewodę do rozpatrzenia Radzie Gminy.
Skarżący pismem z października wezwał radę do usunięcia
naruszenia prawa, jakie w jego opinii powstało uchwałą
o zagospodarowaniu przestrzennym, co było już wcześniej
przedmiotem rozpatrywania przez Sąd Administracyjny.
Przedmiotem skargi jest zaś brak poinformowania skarżącego
o stanowisku rady w przedmiotowym temacie (odpowiedzi na
październikowe pismo). Wyjaśniła, że brak udzielenia odpowiedzi nie jest obligatoryjne i nie zamyka drogi skarżącemu
do wniesienia skargi do Sądu Administracyjnego, w związku
z powyższym nie nastąpiły błędy zarówno w działalności gminy,
jak i urzędu. Dodatkowo przedstawiła historię złożonych skarg
przez skarżącego zarówno do SKO, jak i wojewody.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę w sprawie: rozpatrzenia
skargi na działalność Wójta Gminy Jaworze
9 – głosów za, 5 – głosów wstrzymujących,1 - nieobecny.
Sprawozdanie z działalności wójta:
Wójt Gminy Jaworze Zdzisław Bylok odnosząc się do okresu
międzysesyjnego poinformował, iż:
• wyjazd do Terchovej związany był z podpisaniem umowy na
budowę boiska przy Szkole Podstawowej. W tym zakresie gmina
przygotowuje się do sporządzenia dokumentacji przetargowej.
• brał udział w otwarciu oddziału w sanatorium dla dzieci potwierdzając, iż jest to bardzo nowoczesny obiekt.
Wnioski radnych
Radna Danuta Mynarska ponowiła prośbę, aby tematyka
uchwał przekazywana były na większą ilość komisji, tak aby
na sesji nie prowadzić „zbędnej” dyskusji w związku z brakiem
znajomości danego tematu przez radnych. Ponadto poprosiła,
aby na sesji poruszano tematy informacyjne dla radnych – tzw.
temat wiodący.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jaworze Zbigniew Putek
poprosił, aby zaniechać organizacji komisji problemowych
w ostatniej chwili przed sesją.
Radny Zygmunt Podkówka poprosił o ujęcie w planach remontowych utwardzenie ulicy Lipowej i Wiejskiej.
Radna Danuta Mynarska zapytała, jakie zostały podjęte działania przez BZLR zmierzające do uporządkowania działki przy
ul. Wapienickiej.
Wójt Gminy Jaworze Zdzisław Bylok poprosił o złożenie interpelacji w tym zakresie.
Radna Danuta Mynarska zapytała, czy na gminę była nałożona
korekta finansowa przez Marszałka Województwa Śląskiego lub
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, w jakiej kwocie i czy
zostały zachowane procedury odwoławcze.
Wójt Gminy Jaworze Zdzisław Bylok poinformował, iż usiłowano
ukarać gminę 1 mln złotych za I etap kanalizacji sanitarnej, w związku
z powyższym gmina wszczęła procedurę odwoławczą, w wyniku
której Minister anulował karę. Przedstawił problemy związane
z procedurą przetargową i związane z nią często rozbieżności
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interpretacyjne, które powodują cofnięcie części dotacji.
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa potwierdził wypowiedź wójta, informując iż Ministerstwo Środowiska podtrzymało
stanowisko gminy Jaworze i uchyliło nałożoną karę.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jaworze Zbigniew Putek
zapytał, jak wyglądają możliwości podłączania się do kanalizacji
sanitarnej przez mieszkańców gminy. Czy w związku z tym nie
warto byłoby zamieścić stosownej informacji w Echu Jaworza.
Zapytał kiedy można spodziewać się zakończenia inwestycji
w rejonie ul. Szkolnej i centrum Jaworza tj. postawienia słupków
ograniczających parkowanie na nowo przełożonym chodniku przy
szkole podstawowej oraz zmianę organizacji ruchu w centrum
Jaworza.
Wójt Gminy Jaworze Zdzisław Bylok poinformował, iż słupki
na chodniku zostaną postawione w tym tygodniu, ponadto
konieczne jest postawienie jednego kwietnika w centrum Jaworza, by ograniczyć możliwość wyjazdu z parkingu. Odnośnie
organizacji ruchu w centrum stwierdził, iż po jego przebudowie
konieczne jest wymalowanie pasów rozgraniczających jezdnię,
co planowane jest na miesiąc kwiecień i wówczas zostaną do
końca zamontowane znaki.
Kierownik JRP Daniel Godziszka odpowiedział, iż około
30 budynków z I etapu zostało przyłączonych do kanalizacji,
a w tym tygodniu uczestniczył w 10 odbiorach. Poinformował, że
za dwa tygodnie ruszy wysyłka dokumentacji z drugiego etapu
kanalizacji.
Radny Roman Lorek zapytał, czy planowana inwestycja rozbudowy sieci wodociągów przez AQUA S.A. jest realizacją „starego”
projektu, czy jego aktualizacją, czy też został opracowany zupełnie
nowy projekt.
Kierownik JRP Daniel Godziszka wyjaśnił, iż AQUA S.A.
w tym roku planuje do września budowę 5km sieci wodociągowej
tj. 2 km w Jaworzu Nałężu oraz 3 km w rejonie ulic Podgórskiej,
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Południowej, Kalwarii i przyległych. Wyjaśnił, iż jest to realizacja
projektu wykonanego w 2008 roku.
Radna Danuta Mynarska zapytała, czy istnieje możliwość przy
okazji realizacji powyższej inwestycji wykonania sieci wodociągowej na ulicy Sosnowej. Poinformowała, iż z odpowiedzi, jaką
otrzymała z AQUA S.A. wynika, że ul. Sosnowa podłączona zostanie do sieci wodociągowej w momencie wykonywania jej w rejonie
ul. Panoramicznej i Wąwóz. Wyjaśniła, iż „bliżej” do ul. Sosnowej
z ul. Kalwaria, a nie z ul. Panoramicznej, w związku z powyższym
poprosiła o interwencję w przedmiotowej sprawie w AQUA S.A.
Radny Jerzy Ryrych zapytał, czy przełożenie chodnika przy
ul. Szkolnej było wykonane w ramach projektu przebudowy
centrum Jaworza. Stwierdził, iż dolny odcinek chodnika był
w dobrym stanie.
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa poinformował, iż przełożenie chodnika wykonane zostało ze środków własnych – 27 tys.
złotych.
Wójt Gminy Jaworze Zdzisław Bylok poinformował, że kostka
z chodnika została zdeponowana na boisku i wykorzystana
zostanie na wykonanie parkingu.
Radna Danuta Mynarska wnioskowała o wyczyszczenie rowów
po sezonie zimowym.
Wójt Gminy Jaworze Zdzisław Bylok poinformował, iż rowy
będą czyszczone, a dodatkowo gmina wynajęła zamiatarkę,
która będzie czyściła drogi ze szlaki.
Radny Roman Lorek złożył interpelację pisemną w sprawie
celowości poniesionych nakładów na realizację remontu budynku
„Goruszka”.
Radna Danuta Mynarska złożyła interpelację pisemną w sprawie uporządkowania działki przez BZLR przy ul. Wapienickiej
Do druku zatwierdził: Andrzej Śliwka – przewodniczący RG
Jaworze
Opracował na podstawie protokołu: P. Filipkowski

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Urząd Gminy Jaworze zawiadamia, że w dniu:
24 maja 2012 r. (czwartek) na terenie Gminy Jaworze odbędzie się:
bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Zbiórka odbędzie się na parkingu znajdującym się przy skrzyżowaniu ul. Koralowej z ul. Wapienicką
w godzinach od 8.00 do 17.00, gdzie podstawiony będzie kontener w celu umieszczenia w nim odpadów
wielkogabarytowych.
Przez odpady wielkogabarytowe należy rozumieć: odpady o dużych rozmiarach, które ze względu
na swoje duże rozmiary nie mieszczą się w typowych pojemnikach np. dywany, stoły, szafy, krzesła, sofy,
wózki dziecięce, materace, pościel, rowery, zabawki i inne przedmioty dużych rozmiarów.
Odpadami wielkogabarytowymi nie są: odpady komunalne, opony i wyroby z gumy, opakowania po
środkach ochrony roślin oraz materiałach niebezpiecznych, akumulatory i baterie, odpady medyczne, odpady segregowane, agregaty lodówkowe, jarzeniówki, kineskopy z telewizorów itp.
Wszystkie urządzenia zasilane elektrycznie należy zbierać oddzielnie od odpadów domowych
wielkogabarytowych !!!
Jednocześnie uprasza się mieszkańców o dostarczenie odpadów wielkogabarytowych wyłącznie
do miejsca i w godzinach podanych powyżej, inne dostarczone odpady nie będą odbierane.
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KOMUNIKAT
W związku z przypadkami pogryzienia przez psy, które miały miejsce na terenie Gminy Jaworze, przypominam wszystkim mieszkańcom, że zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze stanowiącego załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIX/314/06 Rady Gminy Jaworze z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie:
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są
w szczególności do:
1. opiekowania się zwierzętami i nie porzucania ich;
2. ponoszenia pełnej odpowiedzialności za zachowanie tych zwierząt.;
3. zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4. prowadzenia psa w miejscach publicznych na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną na smyczy i w kagańcu;
5. przestrzegania zakazu wprowadzania zwierząt domowych na tereny placów zabaw, piaskownic dla dzieci, kąpielisk oraz
tereny objęte zakazem;
6. usuwania zniszczeń i nieczystości zwierzęcych w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego,
a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp., postanowienie to nie dotyczy osób
niewidomych, korzystających z psów przewodników;
Przypominam, że to właściciele lub opiekunowie psów zobowiązani są do zachowania środków ostrożności odpowiednich dla gatunku zwierzęcia, a także poddania ich obowiązkowym szczepieniom.
Niedopełnienie obowiązku szczepień ochronnych zagrożone jest karą grzywny: Kto uchyla się od obowiązku ochronnego
szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, a w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia kotów przeciwko
wściekliźnie – od tego obowiązku - podlega karze grzywny (art. 85 ust. 1a Ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt).
Nie trzymanie psa na uwięzi poza ogrodzonym terenem gospodarstwa także grozi sankcjami prawnymi Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany (art.
77 ustawy Kodeks Wykroczeń).
Zaniechanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu psa może nie tylko skutkować odpowiedzialnością za wykroczenie. W przypadku kiedy pies w wyniku pogryzienia spowoduje u innej osoby obrażenia właściciel czworonoga może odpowiadać jak
za przestępstwo. W zależności od rozmiarów obrażeń - w grę może wchodzić odpowiedzialność z art. 156 lub 157 Kodeksu Karnego.
Pamiętajmy, że za zachowanie psa zawsze odpowiada jego właściciel. Szkody, które czynią psy, wynikają z błędów
popełnianych przez ludzi. Jeżeli jesteś właścicielem psa pamiętaj, że nie wywiązywanie się z obowiązków i brak
wyobraźni może prowadzić do tragedii!
Wójt Gminy Jaworze
Zdzisław Bylok

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że w maju i w czerwcu bieżącego roku na zlecenie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, stowarzyszenia działającego na rzecz rozwoju samorządności lokalnej, rybnicka firma BioStat prowadzi badanie opinii mieszkańców
na temat funkcjonowania Urzędu Gminy Jaworze oraz wybranych aspektów życia związanych z dostarczaniem usług
publicznych. Badanie jest realizowane równolegle na terenie 19 jednostek samorządu terytorialnego, w tym w naszej gminie,
w formie wywiadu ankietowego.
Zachęcamy Państwa do udziału w badaniu – pozyskane w wywiadach informacje wspomogą zarządzanie urzędami i wybranymi
zadaniami analizowanymi w ramach wymiany doświadczeń i identyfikacji dobrych praktyk w urzędach administracji publicznej
uczestniczących w projekcie Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu,
urzędach gmin i starostwach powiatowych, koordynowanym przez stowarzyszenie.
Badanie opinii publicznej jest w całości finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji o projekcie można uzyskać na stronie internetowej www.benchmarking.silesia.org.pl.
Termin badania opinii społecznej w Jaworzu: 10 maja – 18 czerwca 2012 r.
Śląski Związek Gmin i Powiatów
i Urząd Gminy Jaworze
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Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

„Program aktywnej integracji w gminie Jaworze”
Komisja Rekrutacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu w marcu br. dokonała wyboru uczestników
programu na 2012 r. Spośród 16 osób, które wyraziły chęć udziału w projekcie, dziewięć zostało zakwalifikowanych do
udziału, trzy osoby pozostają na liście rezerwowej, a cztery osoby nie zostały zakwalifikowane. Dokonano także niezbędnych
uzgodnień z Powiatowym Urzędem Pracy w Bielsku-Białej w zakresie skierowania osób bezrobotnych do projektu „Program
aktywnej integracji w gminie Jaworze”.
Zostały zawarte kontrakty socjalne z uczestnikami ustalające zasady współpracy dotyczącej aktywizacji zawodowej
i społecznej.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej
Kwiecień w naszej bibliotece był bardzo kolorowy i wiosenny, a
to za sprawą kilku wystawek tematycznych. W okresie świątecznym można było obejrzeć „Rozmaitości Wielkanocne”, prace
wykonane przez pacjentów Oddziału Dziecięcego Beskidzkiego
Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Jaworzu, z którym
biblioteka nawiązała współpracę. Wśród prezentowanych prac
królowały koszyki, pisanki, kartki świąteczne tworzone najróżniejszymi technikami, z użyciem tkanin, włóczek, filcu, masy solnej,
bibuły itp. Zaskakująca pomysłowość i staranność wykonania
sprawiły, że z wielką przyjemnością oglądało się te małe dzieła.
Mamy nadzieję, że współpraca z Oddziałem Dziecięcym zaowocuje wieloma takimi prezentacjami.
Skoro kwiecień – to kwiaty! I tak „zakwieciło” się na naszych
stolikach i półkach, dzięki uprzejmości uzdolnionych jaworzanek,
które udostępniły nam swoje robótki, mogliśmy zaprezentować
kolekcję kwiatów i ozdób szydełkowych. Precyzja wykonania
i dobór kolorystyki sprawiły, iż bukiety wyglądały jakby ułożono
je z prawdziwych kwiatów. Oglądający często odruchowo musieli
dotknąć kwiatów osobiście, na co trzeba było przymknąć oko
i mieć nadzieje, że robótki zbytnio nie ucierpią.
Każdego roku w dniu 23 kwietnia obchodzimy Światowy
Dzień Książki. Z tej okazji m.in. odbyło się „Spotkanie z lekturą” dla najmłodszych. Jaka lektura na taką okazję? Oczywiście
Matylda Roalda Dahla. Mała bohaterka Matylda, która w wieku
czterech lat czytała płynnie i to nie tylko literaturę dziecięcą

lecz również powieści, to
chyba najlepszy przykład
miłośniczki książek.
Niestety, rodzice dziewczynki nie grzeszyli inteligencją i odpowiedzialnością,
nie potrafili docenić wyjątkowego umysłu własnego
dziecka. Zabraniali jej czytania, pozostawiali na długie
godziny samą w domu, nie
rozmawiali z nią, bo uważali,
że nie ma z kim!
„Dziecko w każdym wieku
potrzebuje rodziców. Jesteśmy dla nich nauczycielami
języka, zachowań i moralności. Budujemy ich wiarę w siebie
i poczucie własnej wartości. Gdy poświęcamy im czas w przyjaznej atmosferze, wyposażamy je w siłę emocjonalną na całe
życie. Wspólne czytanie jest znakomitym sposobem rozwijania
inteligencji emocjonalnej dziecka!”
(z materiałów promocyjnych Fundacji ABCXXI „Cała Polska
czyta dzieciom”)
Pamiętajmy o wspólnym czytaniu ! Zapraszamy do Biblioteki!
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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE OŚRODKA PROMOCJI
GMINY JAWORZE ZA OKRES OD 1.01.2011 DO 31.12.2011
Jednostką sprawozdawczą jest Ośrodek
Promocji Gminy Jaworze z siedzibą w Jaworzu
przy ul. Zdrojowej 82, 43-384 Jaworze. Ośrodkiem kieruje i zarządza nim Dyrektor Ośrodka
Promocji Gminy Jaworze (w skrócie OPGJ).
OPGJ służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb kulturalnych społeczności gminy oraz promocji Gminy i zwyczajów regionalnych.
Sprawozdaniem merytorycznym objęto okres od 01 stycznia
2011 r. do 31 grudnia 2011 r.
W tym okresie OPGJ zorganizowało następujące imprezy kulturalne i sportowe oraz wyjazdy zagraniczne:
1. Organizacja w dniu 14.02.2011 r. spotkania władz pod miejscami pamięci z okazji 66 rocznicy wyzwolenia Jaworza przez
Armię Czerwoną w roku 1945.
2. Współorganizacja 50-lecia pożycia par małżeńskich organizowanego przez Urząd Gminy w dniu 17.02.2011 r. na Sali sesyjnej
w budynku „pod Goruszką”.
3. Zorganizowanie międzynarodowej konferencji partnerów
w której wzięli udział przedstawiciele Gminy Jaworze, czeskich
10 gmin Stowarzyszenia Dorzecza Stonawki, słowackich 8 gmin
Stowarzyszenia Doliny Terchowej w dniu 18.02.2011 r. w celu
omówienia planu współpracy na rok 2011.
4. Współudział i pomoc w organizacji konferencji przedstawicieli
gmin z Czech, Polski i Słowacji w dniu 03.03.2011 r. w miejscowości
Komorni Lhotka w Republice Czeskiej w celu omówienia działań w
zakresie wspólnie realizowanych projektów dofinansowanych z UE.
5. Współorganizacja wyjazdu do Terchowej na Słowacji
w dniach 30-31.03.2011 r. w celu omówienia realizowanych w 2010
r. wspólnych projektów dofinansowanych z UE, oraz omówienia
wspólnych działań w 2011 roku.
6. Zorganizowanie wystawy Wielkanocnej w Komorni-Lhotka
oraz przeprowadzenie warsztatów plastycznych przez wychowawczynie z Przedszkola Nr 1 w Jaworzu o tematyce wielkanocnej
w dniach 09-10.04.2011 r.
7. Współorganizacja na terenie Amfiteatru w dniu 16.04.2011 r.
wraz z gromadą zuchową „Wesoła Gromadka Kubusia Puchatka”
z Jaworza i Komendą ZHP Hufca Beskidzkiego „III Festiwalu
Piosenki Zuchowej” w festiwalu wzięło udział około 15 gromad
zuchowych z terenu działania Komendy Hufca Beskidzkiego.
8. 1-3.05.2011 Zorganizowanie „Majówki 2011” na terenie Amfiteatru w ramach projektu z UE pod nazwą „Współpraca bez granic”.
W ramach imprezy zorganizowano szereg występów zespołów artystycznych zarówno z Polski jak i z Czech i Słowacji, pokaz tradycji
regionalnych, wystawę atrakcji turystycznych 10 gmin należących
do Stowarzyszenia Dorzecza Stonawki itp. W imprezie w ciągu 3 dni
wzięło udział około 2500 osób z terenu gminy Jaworze i okolicznych
gmin oraz z zagranicy. Impreza o charakterze Międzynarodowym.
9. Organizacja wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1
i młodzieży z Gimnazjum Nr 1 na Festiwal Malowania w Komorni
Lhotka w Czechach w dniu 06.05.2011 r. w ramach projektu UE
pod nazwą „Współpraca bez granic”.
10. Zorganizowanie „Wieczorka z Tangiem Argentino” – otwartego spotkania dla miłośników muzyki i tańca, przy współudziale
restauracji Ronald w Jaworzu w dniu 06.05.2011 r. W spotkaniu
wzięło udział około 50 osób.
11. Współorganizacja koncertu orkiestry symfonicznej „Southern
Adventist University” pod patronatem Kościoła Adwentystów

w Jaworzu w dniu 07.05.2011 r.
12. Zorganizowanie wyjazdu Zespołu Regionalnego „Jaworze”
na imprezę plenerową Majowa Veselica w Rzece w Republice
Czeskiej oraz drużyn OSP i OPG Jaworze do udziału w zawodach
Forest Man w trakcie powyższej imprezy w dniu 14.05.2011 r. wyjazd realizowany w ramach projektu UE pod nazwą „Współpraca
bez granic”.
13. Pomoc techniczna w organizacji Międzynarodowego Turnieju Łuczniczego 3D organizowanego w Jaworzu Nałężu w dniu
14.05.2011 r.
14. Organizacja wyjazdu na dni Strečna na Słowacji w tym organizacja występu Orkiestry Dętej „Glorieta” podczas programu
artystycznego w dniu 15.05.2011 r.
15. Udział w zorganizowaniu występów dla dzieci z Przedszkola
Nr 1 w Jaworzu organizowanych na terenie Amfiteatru w dniu
21.05.2011 r.
16. 29.05.2011 r. Współorganizacja koncertu kameralnego
w kościele pw. Opatrzności Bożej w Jaworzu pod nazwą „Santo
Subito”, oraz nagranie go na płytę CD.
17. Pomoc techniczna w organizacji uroczystości otwarcia nowopowstałego kompleksu sportowego przy ul. Koralowej w Jaworzu
w dniu 31.05.2011 r.
18. W dniach 26.05-01.06.2011 r. Współorganizacja imprez
sportowych w ramach „Europejskiego Tygodnia Sportu dla
Wszystkich” organizowanego przez TKKF. W ramach imprez
uczestniczyli uczniowie z SP1, Gimnazjum, MOW i kluby sportowe
z terenu Jaworza.
19. Współorganizacja konkursu ekologicznego dzieci ze szkół
podstawowych i Gimnazjum wraz z Towarzystwem Miłośników
Jaworza i Nadleśnictwem Bielsko finał konkursu odbył się w Amfiteatrze w dniu 02.06.2011 r.
20. Współorganizacja w dniu 04.06.2011 r. wraz z Starostwem
Powiatowym w Bielsku-Białej Pieszego Rajdu Górskiego którego
meta znajdowała się na terenie Amfiteatru w Jaworzu.
21. Zorganizowanie wyjazdu dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1
w Jaworzu do Górnych Toszanowic (Czechy) na Trójbój Lekkoatletyczny w dniu 08.06.2011 wyjazd realizowany w ramach projektu
UE pod nazwą „Współpraca bez granic”.
22. 23.06.2011 r. Pomoc w nagłośnieniu i obsłudze technicznej
święta kościelnego „Bożego Ciała” dla parafii rzymskokatolickiej
w Jaworzu obywającego się w Amfiteatrze w Jaworzu.
23. Współorganizacja VII Międzynarodowego Koncertu Ewangelickich Chórów Ziemi Cieszyńskiej Jaworze 2011 na terenie
Amfiteatru w Jaworzu w dniu 25.06.2011 r. W koncercie wzięło
udział około 20 chórów. Łącznie w imprezie wzięło udział około
900 osób z terenu Jaworza, okolic i zagranicy.
24. Współorganizacja z Ośrodkiem Rehabilitacji „Villa Barbara”
koncertu orkiestr dętych pod nazwą „Złota Trabka” na terenie „Villi
Barbara” w dniu 26.06.2011 r. w programie występy orkiestr dętych
oraz pokaz musztry paradnej.
25. Zorganizowanie wyjazdu Zespołu Regionalnego „Jaworze”
na przegląd zespołów regionalnych w miejscowości Brenna
w dniu 02.07.2011 r.
26. Pomoc techniczna w organizacji Mistrzostw Polski w Łucznictwie Terenowym 3D w Jaworzu Nałężu w dniu 09.07.2011 r.
27. Organizacja występu Zespołu Regionalnego „Jaworze”
w programie kulturalno-artystycznym w czasie finału Międzyna-
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rodowego Beskidzkiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych organizowanego przez Beskidzki Automobilklub na terenie Hotelu Jawor
w dniu 14.07.2011 r.
28. Zorganizowanie wyjazdu promocyjnego do zaprzyjaźnionej
gminy Węgierskiej Jaszszentandras (z którą Gmina Jaworze ma
podpisaną umowę o współpracy partnerskiej) na dni gminy organizowane w dniu 24.07.2011 r.
29. Zorganizowanie wyjazdu Zespołu regionalnego Jaworze
oraz mieszkańców gminy Jaworze na imprezę plenerową Ligocki
Jarmark organizowaną w Komorni Lhotka w Republice Czeskiej
w dniu 30.07.2011 r. - wyjazd realizowany w ramach projektu UE
pod nazwą „Współpraca bez granic”.
30. Organizacja wraz z stowarzyszeniem „Nasze Jaworze”
wyjazdu promocyjnego na imprezę plenerową Połonińskie Ognie
organizowaną w Górnych Toszanowicach w Republice Czeskiej
w dniu 06.08.2011 r. - wyjazd realizowany w ramach projektu UE
pod nazwą „Współpraca bez granic”.
31. Zorganizowanie w dniu 26.08.2011 r. spotkania z przedstawicielami lokalnych stowarzyszeń i rolnikami w sprawie organizacji
„korowodu dożynkowego” organizowanego w ramach „XXV Jaworzańskiego Września” realizowanego w ramach projektu UE pod
nazwą „Współpraca bez granic”.
32. Zorganizowanie w dniu 28.08.2011 r. wyjazdu przedstawicielek KGW1, KGW2, KERiI oraz Z.R. „Jaworze” do uczestnictwa
w konkursie „Kulinarne Dziedzictwo” organizowanym w Rudzicy
przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej.
33. 3-4.09.2011 r. Organizacja imprezy plenerowej pod nazwą
„XXV Jaworzański Wrzesień” połączonej z tradycyjnym „Korowodem Dożynkowym” w czasie imprezy przeprowadzono I Festiwal
Kulinarny w Jaworzu, międzynarodowe zawody „StrongDrwal”,
zawody łucznicze, piłki siatkowej, piłki nożnej OLDBOYS oraz
przeniesiony z Majówki Rodzinny Rajd Rowerowy. W korowodzie
wzięło udział około 35 pojazdów rolniczych i zaprzęgów konnych.
Uczestników imprezy było około 1000 w każdym dniu trwania imprezy. W imprezie wzięły udział zespoły z Polski i z zagranicy w
tym z Czech, Słowacji. Impreza o charakterze Międzynarodowym.
Impreza realizowana w ramach projektu UE pod nazwą „Współpraca bez granic”.
34. Zorganizowanie wyjazdu Zespołu Regionalnego Jaworze,
członkiń KGW oraz członków OSP na gminne dożynki organizowane w dniu 10.09.2011 r. w miejscowości Górne Toszanowice w
Republice Czeskiej - wyjazd realizowany w ramach projektu UE
pod nazwą „Współpraca bez granic”.
35. Zorganizowanie w dniu 24.09.2011 r. spotkania władz Urzędu
Gminy oraz przedstawicieli OPG Jaworze z uczestnikami i organizatorami dożynek organizowanych w ramach „XXV Jaworzańskiego Września” w celu podsumowania i wyciągnięcia przyszłych
wniosków organizacyjnych.
36. Zorganizowanie w dniach 21-23.10.2011 r. promocyjnego
wyjazdu w ramach Słowackiego projektu dofinansowanego ze
środków UE. W wyjeździe udział wzięli uczniowie Gimnazjum Nr 1
oraz Zespół Regionalny „Jaworze”.
37. 11.11.2011 r. – Organizacja uroczystości związanych
z dniem 11 listopada, złożenie wiązanek kwiatów pod jaworzańskimi miejscami pamięci.
38. Współudział w organizacji wyjazdu Zespołu Regionalnego
„Jaworze” na Regionalny Przegląd Zespołów Artystycznych OSP
RP w Opatowie organizowanego z okazji 90 rocznicy istnienia
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu 20.11.2011 r.
39. Zorganizowanie w dniu 25.11.2011 r. konferencji w ramach
projektu UE pod nazwą „Współpraca bez granic” podsumowującej
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działania zrealizowane w trakcie trwania projektu oraz omówienie planu współpracy na rok 2012 z gminami partnerskimi z Czech i Słowacji
organizacjami pozarządowymi współpracującymi z OPG Jaworze.
40. 31.12.2011 - Organizacja imprezy plenerowej „Noworoczne Winszowanie” – spotkania władz samorządowych Jaworza
z mieszkańcami czyli sylwestra na terenie amfiteatru w Jaworzu.
W imprezie wzięło udział około 300-350 osób.
W powyższym okresie OPGJ był również koordynatorem współpracy zagranicznej na zasadzie partnerstwa gmin z 10 gminami
z Dorzecza Stonavki (Czechy), 8 gminami Doliny Terchovej (Słowacja) oraz 1 gminą powiatu Solnok tj. Jaszszentandras (Węgry).
Ponadto w roku 2011 OPGJ organizował, uczestniczył i współorganizował wiele imprez o charakterze Regionalnym w tym konkursy kulinarne „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”, wspomagał Koła
KGW Nr 1 i 2, i KERiI Nr 8 z Jaworza oraz imprezy organizowane
przez inne stowarzyszenia.
W 2011 roku OPGJ organizował wystawy i spotkania z ciekawymi ludźmi, twórcami regionalnymi na terenie „Galerii na ul.
Zdrojowej” w powyższym okresie zorganizowano 15 różnorodnych
wystaw oraz 11 spotkań autorskich.
Przy OPGJ do czerwca 2011 działało kółko zainteresowań tj.
„Warsztaty Ceramiczne” – 2 x w tygodniu. Do dnia dzisiejszego
funkcjonuje koło plastyczne „Mietek” – 2 x w miesiącu, oraz działa
1 zespół artystyczny tj. Orkiestra Dęta „Glorieta”.
Ośrodek Promocji Gminy Jaworze w listopadzie 2011 r. uruchomił warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży w zakresie dancehall,
breakdance, zumba i tańca towarzyskiego – zajęcia odbywają się
dwa razy w tygodniu na terenie sali gimnastycznej Gimnazjum Nr
1 w Jaworzu.
W ramach projektów dofinansowanych z UE OPG Jaworze
przygotował i wydał różne materiały promocyjne w postaci folderów, teczek ofertowych, broszurek kulinarnych, kalendarzy ulotek
o współpracy zagranicznej itp.
OPGJ od 2011 roku w imieniu Urzędu Gminy Jaworze
prowadzi i koordynuje wszelkie działania związane z funkcjonowaniem 2 punktów informacji turystycznej, działających
w ramach Śląskiego Systemu Informacji Turystycznej – nadzorowanych przez Śląską Organizację Turystyczną oraz Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „OLZA”.
OPGJ promuje imprezy korzystając każdorazowo z mediów
lokalnych i regionalnych m.in.: „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, „Kroniki
Beskidzkiej”, „Dziennika Zachodniego”, „Radia Bielsko”, „Bielskiej
Telewizji Internetowej” oraz w portalach internetowych. Materiały
promocyjne dotyczące gminy zamieszczane były w wielu publikacjach zewnętrznych m.in. „Lato w Beskidach”, „Samorządy najlepsi
w Polsce”, „Gościnna Polska” itp.
Za pośrednictwem Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy
Regionalnej Olza w Cieszynie braliśmy udział w wielu targach
turystycznych, krajowych i zagranicznych przekazując materiały
informacyjno-promocyjne.
OPGJ od 2005 roku prowadzi własny portal internetowy www.
opgj.pl a od 2007 roku publikuje na nim elektroniczną wersję
bezpłatnej gazety lokalnej miesięcznika „Echo Jaworza” oraz
przestawia tam bieżące informację i aktualności dotyczące Gminy
jaworze i okolic. Ponadto w roku 2010 OPGJ utworzył dwa dodatkowe polsko-czeskie portale w ramach projektów dofinansowanych
z UE a mianowicie www.turystyka.jaworze.eu oraz www.greenways.jaworze.eu które utrzymuje do dnia dzisiejszego.
Ośrodek Promocji Gminy Jaworze w ramach możliwości finansowo-kadrowych stara się jak najpełniej zrealizować zadania
wynikające z ustawy oraz zadania statutowe nałożone przez Urząd
Gminy w Jaworzu.
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Święto Pstrąga Górskiego w Jaworzu
Kulinarnie, artystycznie czyli słów kilka o pstrągu górskim

Choć 3 Maja to głównie patriotyczne świętowanie, to w Jaworzu
dzień ten jest także kojarzony z rodzinnym świętowaniem, to już
nieomal tradycja. Taką zabawę zorganizowała dla mieszkańców
gminy LGR Bielska Kraina wespół z Ośrodkiem Promocji Gminy i Urzędem Gminy Jaworze. Zatem w amfiteatrze można było
zobaczyć ciekawy i różnorodny program artystyczny. Na scenie
pojawili się uczniowie jaworzańskich szkół – od podstawowej po
gimnazjum, salonowo zagrała Orkiestra Dęta Glorieta. Nie mogło
zabraknąć też prawdziwej gwiazdy polskiej
estrady – młodego Tomka Madzia z Jasienicy grającego na gitarze, który w marcu
wystąpił w programie Must Be The Music,
a tym samym zakwalifikował się do półfinału
programu. Można było także uśmiać się
serdecznie podczas występu kabaretu Noł
Nejm. Twórcy przedsięwzięcia na stronie
internetowej mówią o sobie – obecnie dajemy
około 90 występów rocznie na terenie całej
Polski i w opinii wielu ludzi jesteśmy jedną
z ciekawszych grup kabaretowych młodego
pokolenia. Jesteśmy laureatami wszystkich
ogólnopolskich festiwali kabaretowych, na
których zdobyliśmy łącznie 37 różnych nagród i wyróżnień. Najbardziej cenimy sobie
nagrody publiczności, a tych mamy na koncie
aż 7. I zdecydowanie dla każdego artysty
publiczność jest najważniejszym jury.
W jaworzańskim amfiteatrze pojawił się także syndykat artystyczny z Krakowa i zaprezentował program: „A to ci biesiada”, widzowie
– a tych było sporo – do późnych godzin wieczornych oddawali się
majowemu relaksowi. I trudno się dziwić, bowiem w repertuarze
znalazły się m.in. dawne przeboje z lat 70-tych, hity folkowo-biesiadne oraz gorąca mieszanka współczesnych przebojów muzyki
rozrywkowej.
Oprócz uciech duchowych były też i te całkiem bliskie ciału.
W kwestii kulinarnej bohaterem wieczoru stał się pstrąg. O tym, że
kucharskie przedsięwzięcie cieszyło się powodzeniem, świadczy
ilość wydanych porcji rybnego rarytasu – ponad 1000 – twierdzi
Malwina Kleszcz organizatorka imprezy z ramienia Lokalnej Grupy
Rybackiej Bielska Kraina. Próbowali delikatesu nie tylko jaworzanie,
ale było też sporo gości spoza gminy. Takie powodzenie imprezy

cieszy i napawa dumą – dodaje Malwina Kleszcz. Oprócz smakoszy
pośród biesiadników byli też przedstawiciele lokalnych grup rybackich z całej Polski – nawet z odległych zakątków kraju.
Swego rodzaju ciekawostką ichtiologiczną był z pewnością sum
afrykański, którego można było oglądać wśród żywych okazów.
Jeśli zaś chodzi o potrawy rybne i tu organizator imprezy – LGR
Bielska Kraina- zadbał o gwiazdorską obsadę, specjalnym gościem był znany kucharz, pochodzący z Wodzisławia Śląskiego,
Remigiusz Rączka. Mistrz jest pomysłodawcą i prowadzącym autorski program
w TVP Katowice: „Rączka gotuje”, zaś z
wcześniejszych programów pamiętają go
także widzowie oglądający TVS. Świetnie
mówiący gwarą śląską, gawędzący z humorem o jedzeniu, a nade wszystko gotujący
z pasją Remigiusz Rączka dwukrotnie
był laureatem w Konkursie Gawędziarzy
w Teatrze Ziemi Rybnickiej. LGR zadbał
także o materiały promocyjne, jak wiadomo
warto troszczyć się nie tylko o ciało, ale i
o umysł.
Czas teraz na garść informacji o górskim pstrągu.
W Polsce licznie występuje w rzekach
na południu i północy kraju, w górskich
potokach Beskidów, Tatr, Sudetów, Jury
Krakowsko-Częstochowskiej, także w rzekach Dolnego Śląska,
Pomorza Zachodniego i Środkowego, na Warmii i Mazurach, w dopływach Warty. Poza Polską w naturalnych warunkach zobaczyć go
można w całej niemal Europie oraz północnej Afryce, a także – choć
w mniejszym stopniu – w Azji.
W Jaworzu smakować można było ryby wyhodowane w prywatnych gospodarstwach w Porąbce i LGR Żabi Kraj. Jednak choć
to był Dzień Pstrąga, nie tylko jego smakosze mieli bogatą ofertę
kulinarną. Pomyślano także o innych, proponując bogatą ofertę
różnorodnych potraw z grilla, były też oscypki, pyszny domem pachnący chleb swojski, pierożki, słodkości, a wszystko w miasteczku
gastronomicznym.
Kiedy dorośli biesiadowali, dzieci wcale nie musiały się nudzić,
bowiem obok amfiteatru, na zorganizowanym placu zabaw, milusińscy
mogli wziąć udział w wielu konkurencjach, a oprócz dobrej zabawy,
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wygrać ciekawą nagrodę fundowaną przez organizatora. Ponadto dzieci miały do dyspozycji plac
zabaw przy samym amfiteatrze, jak i mini wesołe
miasteczko w pobliżu stoisk gastronomicznych.
Początek imprezie dał Zdzisław Bylok – wójt
Gminy Jaworze, a zarazem prezes LGR Bielska Kraina. Mimo, że z wiadomych względów
gospodarz gminy nie mógł promować podczas
imprezy swojego gospodarstwa rybnego, wspomnieć należy, że w Jaworzu Nałężu hodowany
jest pstrąg górski.
Witając mieszkańców, przybyłych gości,
przedstawicieli władz powiatowych, gmin
powiatu jak i władz LGR z różnych zakątków kraju Zdzisław Bylok powiedział m.in.,
że gospodarzem imprezy jest LGR Bielska
Kraina, mówiąc zaś o działalności tej organizacji podkreślił, że została utworzona 15
października 2009 roku, jako stowarzyszenie specjalne, w ramach Osi 4 PO RYBY,
z inicjatywy pięciu gmin powiatu bielskiego,
starostwa powiatowego w Bielsku-Białej, Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska oraz mieszkańców obszarów
związanych z działalnością rybacką. Mówiąc o znaczeniu lokalnych
grup rybackich, Zdzisław Bylok podkreślił fakt, że w całej Polsce
działa ponad 50 tego typu organizacji, z czego dwie na naszym
terenie czyli LGR Bielska Kraina i LGR Żabi Kraj (powiat cieszyński). Naszej grupie przyznano grant unijny w wysokości ponad 24
mln złotych, który zostanie przeznaczony nie tylko na wsparcie gospodarstw rybnych, ale szkolenia i kursy zawodowe, ochronę środowiska, podejmowanie nowej działalności gospodarczej, a także
poprawę infrastruktury gminnej w miejscowościach należących do
LGR. Celem działalności stowarzyszenia jest również aktywizacja
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społeczności lokalnych między innymi poprzez
organizowanie festynów rodzinnych, takich
jak po raz pierwszy zorganizowany w Jaworzu
Dzień Pstrąga Górskiego – dodał Z. Bylok.
Atrakcją dnia był konkurs kulinarny na danie
główne z pstrąga. Walka toczyła się pomiędzy
Karczmą pod Błatnią, Restauracją Zdrojową,
i Restauracją Roland. Pięcioosobowe jury nie
miało łatwego zadania, wszystkie dania z pstrąg
smakowały wyśmienicie. Jednak pierwsze miejsce zdobyła Karczma pod Błatnią za pstrąga
smażonego z warzywami, zaś exequo 2 miejsce
za pstrąga w boczku zdobyły Restauracja Ronald i Restauracja Zdrojowa.
Obszar objęty działaniem LGR Bielska Kraina
znajduje się w południowej części województwa
śląskiego, na terenie powiatu bielskiego. Całkowita powierzchnia obszaru LGR wynosi 275
km2. Zamieszkuje go 97 814 osób.
Stowarzyszenie LGR Bielska Kraina tworzy
5 gmin powiatu bielskiego (Jaworze, Jasienica,
Czechowice-Dziedzice, Bestwina oraz Wilamowice), powiat bielski, organizacje pozarządowe związane z rybactwem,
osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy. Aktywność rybaków nie ogranicza
się tylko do prowadzenia gospodarki stawowej. Często powiązana
jest z typową działalnością rolniczą, drobnym handlem, albo hurtową
sprzedażą ryb. Jednak dla części osób jest to dodatkowe zajęcie na
emeryturze. Większość gospodarstw można nazwać rodzinnymi,
ponieważ w pracę zaangażowane są całe familie.
Najważniejszym produktem typowym dla obszaru LSROR jest
karp. Historia jego hodowli sięga XVI w. (ryba w herbie g. Bestwina), a ryba zasłużyła sobie na miano Karpia Polskiego. Warto przypomnieć postać Adolfa Gascha, który zrewolucjonizował hodowlę
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karpia i zdobył za to w 1880 r. złoty medal na Międzynarodowej
Wystawie Rybackiej w Berlinie, rozsławiając Polskę w czasie, kiedy
pozbawiona była własnej odrębności narodowej (okres zaborów).

2012 ROK

Na pamiątkę w Kaniowie organizowana jest każdego lata impreza – Święto Karpia Polskiego – która łącząc festyn z zawodami
wędkarskimi i degustacją ryb, ściąga rzesze osób, w tym głównie
związanych z hodowlą, wędkarstwem oraz miłośników i smakoszy
ryb. W 2002 w Kaniowie postawiono pomnik – głaz – upamiętniający
działalność Adolfa Gascha, jego zasługi dla historii rybactwa
W skład Zarządu LGR Bielska Kraina wchodzą: Zdzisław
Bylok – prezes, Janusz Pierzyna – wiceprezes, Grzegorz Szetyński- członek zarządu, Maciej Koloczek – członek zarządu,
Stanisław Gawlik- członek zarządu.
W tym roku LGR Bielska Kraina zorganizuje Święto Karpia Polskiego w Bestwinie, Targi Agroturystyczne w Jasienicy połączone z
promocją gospodarstw rybackich, w Czechowicach-Dziedzicach po
raz pierwszy zorganizowany zostanie Jarmark Rybny.
Przygotował: P. Filipkowski i Agata Jędrysko
Foto: P. Filipkowski
Więcej zdjęć i informacji na stronie www.jaworze.pl
w zakładce Echo Jaworza/maj 2012

Poznajmy się lepiej, czyli o Jaworzańskiej Majówce 2012
Sobota 5 maja

„Poznajmy się lepiej” – to hasło tegorocznej Jaworzańskiej Majówki, której organizatorem był Ośrodek Promocji Gminy Jaworze.
Tradycyjnie już świętowanie rozpoczął Rodzinny Rajd Rowerowy
– więcej o zmaganiach amatorów dwóch kółek w części sportowej.
By sprostać hasłu, traktującemu o lepszym poznaniu, przyszedł
czas na polsko-czeską część imprezy. Rozpoczęli ją uroczyście

przedstawiciele gmin czeskich Petr Martinak i Dagmara Molinova- która później znakomicie sprawdziła się w roli konferansjerki
wraz z Piotrem Gibcem – oraz wójt Gminy Jaworze Zdzisław
Bylok. Nie zabrakło wystawy i stoisk z materiałami informacyjnymi
dotyczącymi Gmin Dorzecza Stonawki, jak i Euroregionu Śląsk
Cieszyński, zaś OPG postarało się o piękne widokówki z Jaworza

KWIECIEŃ

ECHO JAWORZA STR. 14

Raz chmury, raz słońce
– niedziela 6 maja.

i okolic. Nie tylko można było łyknąć garść informacji o naszych
południowych sąsiadach, ale także skosztować regionalnych smakołyków- wiadomo przecież nie od dzisiaj, że do serca najlepiej
trafia się przez żołądek. Niemałym zainteresowaniem cieszyło się
także stoisko Klubu Honorowych Dawców Krwi – przed rokiem
reaktywowane działa prężnie przy jaworzańskiej jednostce OSP.
O kolejnej planowanej akcji KHDK piszemy na stronie 22.
Dobra zabawa bez programu artystycznego jest, jak impreza
plenerowa bez doskonałej aury- ta w sobotę dopisała, gwarantując
pełnię relaksu- zatem na scenie pojawił się, jako pierwszy Teatr
Avatar. Przedstawienie p.t.: „Lucek i Pucek kontra wielka śmieciara” było nie tylko ciekawe, ale i pożyteczne, traktowało bowiem o
idei segregacji odpadów. Spektakl szczególnie przypadł do gustu
najmłodszym widzom, główni bohaterowie pokazali, jak czystość
i dobro zwycięża nad brudem i złymi przyzwyczajeniami. Zabawa
nie zakończyła się wraz z końcem sztuki, w pobliżu sceny amfiteatru dla milusińskich animatorzy przygotowali konkursy i quizy,
trwające do późnych godzin wieczornych.
Bardziej dorosła część publiczności dała się porwać gorącym
rytmom, polscy i czescy młodzi tancerze doskonale prezentowali
DanceHall, Salsę, Taniec Brzucha i Flamenco – tu zaprezentowali
się uczniowie ze szkoły tanecznej „Saida”. Wdzięk, młodość i gracja
ruchów tancerzy podgrzały i tak gorącą (temperaturę) atmosferę.
Na szczęście wieczór przyniósł nieco ochłody, chmury przypomniały
sobie na chwil kilka o Jaworzu i popadał przelotny deszcz, na szczęście nie zakłócając w żaden sposób przedniej zabawy.
Jak co roku wszystkim nieco zmęczonym zabawą miasteczko
gastronomiczne oferowało zimne i gorące napoje – różne gatunkowo- oraz strawę. Nie zabrakło tradycyjnego chleba ze smalcem,
pierogów czy wędzonego pstrąga – kulinarnego bohatera 3 maja.
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Aura – jak na maj przystało – prawdziwie wiosenna. Chmury i
słońce, a co najistotniejsze nieco mniejsza temperatura – dla niektórych rzecz wręcz pożądana. Poza tym znakomita zabawa, mnóstwo
tańca, muzyka tak różnorodna, jak i sama widownia zgromadzona
w jaworzańskim amfiteatrze, w niedzielne majowe świętowanie.
To pokrótce opis tego, co działo się w drugim dniu jaworzańskiej
majówki.
Maraton relaksu rozpoczął występ młodzieży z Gminnego
Ośrodka Kultury w Chybiu.
Orkiestra Dęta Glorieta zdecydowanie rozgrzała widzów i zachęciła jeszcze bardziej do zabawy.
Później na scenie pojawił się znakomicie znany wszystkim bywalcom jaworzańskich – i nie tylko – imprez, Zespół Regionalny
Jaworze. Repertuar nowy, doskonale dopracowany i jak zawsze
gorące przyjęcie publiczności.
Wieczorem na scenie pojawiła się gwiazda wieczoru – zespół
Manchester.
Grupa powstała 18 marca 2006 roku w Toruniu. Sławę muzykom
przyniósł występ na festiwalu Top Trendy w 2008 roku, zdobyli
główna nagrodę piosenką „Dziewczyna gangstera”. Muzyka, jaką
tworzą to tzw brit-pop z domieszkami punk-rocka . Teksty ich piosenek poruszają głównie problemy damsko-męskie.
Wszystko zakończyła zabawa, do tańca przygrywał zespół
„ACORD”.
Również i w drugim dniu majowego świętowania nie zabrakło stoisk
twórców ludowych, choć jak przyznali organizatorzy w tym roku zdecydowanie mniej rodzimych artystów zdecydowało się na wystawienie
prac. Także miasteczko gastronomiczne pracowało pełną parą.
Przygotowali: Agata i Piotr
Redaktorzy Echa Jaworza
Foto w tekście i na okładce str. 32: P. Filipkowski i OPG
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XVII Rodzinny Rajd Rowerowy
Tradycją już stały się rajdy rowerowe, będące dopełnieniem
zabawy majówkowej, czy też znakomitą chwilą wspólnego relaksu
podczas Jaworzańskiego Września. Organizatorem tej aktywnej
formy wypoczynku jest Ośrodek Promocji Gminy. Rajd odbył się
5 maja – sobota. Tradycyjnie start i meta były przy amfiteatrze,
zaś półmetek w Jaworzu Nałężu. Trasa rajdu urozmaicona – ostre
podjazdy, ale i proste odcinki na przemian – jak to w górach.
W tym roku liczba uczestników – pond 160 osób – była wręcz
rekordowa. Doskonała pogoda, piękne widoki zachęciły do
udziału w tej masowej imprezie zarówno bardzo młodych, jak
i sędziwych amatorów dwóch kółek. Wśród rajdowców były osoby,
które nigdy nie opuszczają tej imprezy, ale też pojawiło się sporo
nowych twarzy. Długość trasy była nie lada wyzwaniem – 25 km,

komandorem imprezy, jak co roku był Zbigniew Putek – zarazem
wiceprzewodniczący Rady Gminy. Gdy zawodnicy dotarli do
mety – ta była w amfiteatrze – odbyło się losowanie nagród,
ufundowanych przez OPG. Tutaj też rajdowcy mogli uzupełnić
kalorie i ugasić pragnienie- czekał na nich posiłek. Najstarszym
uczestnikiem rajdu był 79-letni Mikołaj Symiw, najmłodszym
roczny Nikodem Keller.
OPG w tym miejscu dziękuje wszystkim służbom, które zabezpieczały trasę rajdu- a więc wolontariuszom jadącym w kolumnie,
strażakom z jaworzańskiej OSP, Policji i zespołowi Pogotowia
Ratunkowego. Na koniec ratownicy drogowi pokazali instruktaż
udzielania pierwszej pomocy.
Piotr Filipkowski

Z działalności Galerii na Zdrojowej
„Przyłapać chwile”

Taki będzie temat wystawy organizowanej przez Stowarzyszenie Miłośników Sztuki wraz z Ośrodkiem Promocji Gminy w
Galerii na Zdrojowej. Wystawa potrwa w dniach
od 23 maja do 14 czerwca. Jest to kolejna próba pokazania w Galerii na Zdrojowej młodych
artystów, ludzi z pasją, którzy swoje prace póki
co trzymają w „szufladach”.
Wracając zaś do autora prac, jest to jaworzanin Łukasz Holisz
Jaworzanin urodzony w 1985 roku. Jak sam mówi – fotografia
towarzyszyła mi od dzieciństwa, lubiłem być fotografowany. Na
pierwszą Komunię Świętą dostałem aparat analogowy firmy Kodak,

na tamte czasy była to maszyna. Biegałem i robiłem wszystkim
zdjęcia. Z wiekiem czasu zakupiłem aparat cyfrowy, lubiłem i byłem
zmuszany do robienia zdjęć koleżankom. Tak
to się dalej potoczyło, że z małego hobby, pasji
fotografowania postanowiłem poszerzyć swoje
zainteresowania. Więcej na www.facebook.com/
LukaszHoliszFotografia
Ponadto w maju ma miejsce wystawa prac Krzysztofa Czadra –
rzeźby ptaków, osób, obrazy malowany na drewnie – do obejrzenia
wystawy zapraszamy. Relacja z wystaw zostanie zamieszczona
w czerwcowym wydaniu Echa.
Redakcja EJ
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NASZE DZIECI, NASZA MŁODZIEŻ
IV Festiwal Piosenki Zuchowej w Jaworzu
– „Spotkajmy się w piosence”
Po raz czwarty jaworzański amfiteatr rozbrzmiewał piosenką
zuchową. Nazwa imprezy brzmi być może bardzo oficjalnie, lecz
nic nie jest w stanie zakłócić spontanicznej dziecięcej zabawy
i śpiewu. Nawet rzęsisty deszcz, jaki pojawił się podczas imprezy,
nie stanowił przeszkody.
Organizatorami Festiwalu Piosenki Zuchowej byli: Ośrodek
Promocji Gminy wraz z Namiestnictwem Zuchowym Hufca Beskidzkiego w Bielsku-Białej. Wśród władz samorządowych naszej
gminy, jak co roku, nie zabrakło Andrzeja Śliwki – przewodniczącego Rady Gminy, Zbigniewa Putka – jego zastępcy, Joanny
Buzderewicz- także wiceprzewodniczącej Rady Gminy, a zarazem
współorganizatorki festiwalu. Ponadto władze samorządowe reprezentowali: radna Krystyna Szczypka i zastępca wójta Radosław

G. Ostałkiewicz. Jeśli chodzi o Hufiec Beskidzki ZHP na festiwalu
pojawili się wszyscy przedstawiciele władzy organizacji na czele
z hm Zdzisławem Koneckim – Komendantem Hufca Beskidzkiego
ZHP. Niestety w tym roku zabrakło wśród nas hm Józefa Drożdża,
którego pamięć uczczono minutą ciszy. Sylwetkę zasłużonego dla
harcerstwa społecznika przypominamy we wspomnieniu zamieszczonym poniżej.
Celem imprezy jest przede wszystkim dobra zabawa oraz bliższe
poznanie się dzieciaków z poszczególnych gromad zuchowych.
Oczywiście nie bez znaczenia jest prezentacja dorobku artystycznego poszczególnych gromad, jak i indywidualnych talentów
wokalnych dzieci. Dodatkowo jaworzański amfiteatr wraz z placem
zabaw i poczęstunkiem dla milusińskich, pozwalają aktywnie
spędzić czas w gronie rówieśników czemu wspólny śpiew służy.
Uczestnicy festiwalu zaprezentowali się w trzech kategoriach:
piosenka gromadą (zuchowa), piosenka gromadą (hit z list prze-

bojów na wakacje), piosenka w duecie (piosenka sportowa hit na
EURO 2012).
Wyłonione jury musiało wybrać najlepszych spośród rozśpiewanych gromad i duetów oceniając muzykalność wykonawców,
interpretację, dykcję, wrażenie artystyczne, strój tj. regulaminowe
umundurowanie lub pomysłowe przebranie.

Wyniki IV Festiwalu Piosenki Zuchowej:
kategoria HIT na EURO – duet
I miejsce 7 Beskidzka Gromada Zuchowa „Przyjaciele Kubusia”
z Międzyrzecza
II miejsce 27 Gromada Zuchowa „Wesołe Nutki” z Bielska-Białej
III miejsce 38 Beskidzka Gromada Zuchowa „Zwierzaki”
z Bielska-Białej
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kategoria Piosenka Zuchowa
I miejsce 26 GZ „Wesołe Nutki” z Bielska-Białej
II miejsce 38 BGZ „Zwierzaki” z Bielska-Białej
III miejsce 26 GZ „Rozśpiewane Nutki” z Bielska-Białej
IV miejsce 10 BGZ „Wesoła Gromadka Kubusia Puchatka” z Jaworza
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kategoria Hit Na Lato
I miejsce 27 GZ „Wesole Nutki” z Bielska-Białej
II miejsce 38 BGZ „Zwierzaki” z Bielska-Białej
III miejsce 7 GZ „Przyjaciele Kubusia” z Międzyrzecza
Przygotował: P. Filipkowski

Wspomnienie hm Józefa Drożdża
12 kwietnia 2012 r. odszedł na wieczną wartę harcmistrz JÓZEF DROŻDŻ - wieloletni komendant
naszego Hufca, a dla obecnej kadry organizacji żywa legenda harcerstwa na Podbeskidziu. Zmarł
w wieku 94 lat, do końca brał aktywny udział w życiu hufca. Odznaczony wielokrotnie m.in. Krzyżem
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”, Orderem Uśmiechu.
Jest także Honorowym Obywatelem Bielska-Białej.
Józef Drożdż – wybitny nauczyciel, pedagog, instruktor i wychowawca młodzieży, animator życia
sportowego, sędzia narciarski, harcmistrz Związku Harcerstwa Polskiego, czynny działacz Ruchu
Oporu w czasie II wojny światowej, więzień hitlerowskich obozów koncentracyjnych, wysoko ceniony
działacz społeczny - do końca wierny ideałom harcerstwa.
Człowiek, którego bogatym życiorysem można by obdzielić kilku zasłużonych Polaków. Uczciwy
i prawy. Nade wszystko miłujący Ojczyznę, której poświęcił całe swoje życie, wszystkie siły, zdolności
i umiejętności – dla której gotów był zginąć.
Foto: Archiwum Echo Jaworza 05/2011
Na podstawie http://www.beskidzki.zhp.pl
Przygotował: P. Filipkowski

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
Matematyka górą!
Tegoroczne konkursy przedmiotowe organizowane przez Kuratorium Oświaty w
Katowicach i Gimnazjum nr16 w Bielsku-Białej
przysporzyły jaworzańskiej Szkole Podstawowej ogromny sukces – tym większy, bo liczony
potrójnie. Otóż uczennica klasy 6c – Martyna
Cholewik, wykazując niezwykłą umiejętność
rozwiązywania skomplikowanych zadań matematycznych została laureatką Konkursu
Matematycznego im. Stefana Banacha.
W ten sposób Martyna może bez problemu
podjąć dalszą naukę w Gimnazjum nr 16 w
Bielsku-Białej – organizatora konkursu.
Jeszcze większy sukces odniosła ta sama
uczennica w organizowanych corocznie Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych pod
patronatem Kuratorium Oświaty w Katowicach.
Po trzyetapowych zmaganiach Martyna Cho-

lewik została laureatką Wojewódzkiego
Konkursu Przedmiotowego z Matematyki
z Elementami Przyrody wśród niespełna
19 innych laureatów z całej Delegatury Bielsko-Biała. W nagrodę nasza mistrzyni jest
zwolniona ze Sprawdzianu Szóstoklasistów,
otrzymując komplet 40 pkt.
Oprócz zmagań matematycznych uczniowie naszej szkoły mierzyli się z zadaniami
humanistycznymi. Do etapu rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Języka Polskiego z Elementami Historii
dostali się uczniowie klas szóstych: Patrycja
Leś, Marta Małysz, Martyna Cholewik i
Kamil Krzempek. Finalistką została Martyna
Cholewik – wcześniejsza laureatka konkursu
z matematyki.
Wielkie gratulacje dla Martyny Cholewik!
Marzena Grygierczyk
nauczyciel SP Jaworze
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Eurodyta 2012
Co roku uczniowie jaworzańskiej „jedynki” mają możliwość
sprawdzenia swojej wiedzy o państwach Unii Europejskiej poprzez różne działania, których koordynatorem jest opiekun Szkolnego Klubu Europejskiego – pani Dorota Krzykowska. Szkolny
Klub Europejski w SP1 działa już od 2004 roku i współpracuje
z Punktem Informacyjnym Europe Direct w Bielsku-Białej.

Spotkanie z grzyboznawcą
W dniu 20 kwietnia 2012 obchodziliśmy Światowy Dzień
Ziemi. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły uczestniczyli
w apelu przygotowanym przez p. B. Ryś i M. Hawełek. Podczas
apelu zostały rozdane nagrody w szkolnym konkursie przyrodniczo-fotograficznym pod hasłem „Las to życie”. Pierwsze
miejsce za piękne fotografie i ich ciekawą oprawę plastyczną
zajęły uczennice klasy piątej Wiktoria Szeląg i Klaudia Bodzek.
Wyróżnienia otrzymali Aleksandra Dawidowicz, Aleksandra
Pałka, Joanna Greń, Justyna Nęcek i Marcin Dawidowicz.
Las to miejsce życia wielu organizmów min. grzybów. Bardzo
ciekawie o nich opowiadał nasz gość znany w całej Polsce
znawca grzybów pan Justyn Kołek. Przyjechał do nas z Międzybrodzia Bialskiego, z własnoręcznie wykonaną wystawą
zdjęć 120 gatunków najczęściej spotykanych w Polsce grzybów. Były wśród nich te smaczne i bardzo poszukiwane np.
trufle, maślaki, prawdziwki; te niejadalne, ale były też „grzy-

Sukces jaworzańskiej „Sinfonietty”
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W dniach 26.03-04.04 odbył się Konkurs online Eurodyta
2012 zorganizowany przez Książnicę Beskidzką – Punkt
Informacyjny Europe Direct w Bielsku- Białej. Wzięło w nim
udział 222 uczniów z 31 szkół podstawowych powiatu bielskiego,
cieszyńskiego, żywieckiego oraz miasta Bielska-Białej.
Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Aleksandra
Jakubiec kl. 5a, Paweł Ficek kl.5a, Radosław Woźniak kl. 5a,
Aleksandra Dawidowicz kl. 6a Patrycja Leś kl. 6b oraz Monika Ryrych kl. 6a. Do zadań należało udzielenie odpowiedzi
na pytania, które były publikowane na stronie internetowej organizatora konkursu. Zawodnicy oprócz wszechstronnej wiedzy
musieli wykazać się nienaganną samodyscypliną, ponieważ czas
odpowiedzi na pytania był ograniczony. Uczestnicy zawodów
świetnie poradzili sobie z nowoczesną formą komunikowania
się online i z ochotą przystąpią do kolejnych edycji konkursu.
Niewątpliwym sukcesem i powodem do radości jest zdobycie
3 miejsca przez Aleksandrę Jakubiec z kl. 5a. Każdy z uczestników konkursu otrzymał atrakcyjne nagrody oraz dyplomy,
a szkoła- zestaw ciekawych pomocy dydaktycznych.
Opiekun Szkolnego Klubu Europejskiego
Dorota Krzykowska
by - mordercy” z grupy muchomorów, które są dla zbieraczy
i tych, którzy lubią przyrządzać i jeść potrawy z grzybów bardzo
niebezpieczne. Piękne kształty, kolory, wielka różnorodność
grzybów występujących w Polsce zachwyciły nas wszystkich. Podziwialiśmy to na fotografiach wykonanych przez
naszego gościa. Grzyboznawca bardzo ciekawie opowiadał
o roli grzybów w ekosystemach, w pozytywnym i negatywnym ich znaczeniu życiu i gospodarce człowieka. Przedstawił podstawowe zasady bezpiecznego zbierania grzybów,
a szczególnie jak rozróżnić tych najbardziej niebezpiecznych zabójców od ich smacznych i jadalnych sobowtórów. Mówił o objawach zatrucia się grzybami i o tym jak
postępować w takiej sytuacji. Podziwialiśmy jego rozległą
wiedzę o świecie grzybów i barwny sposób opowiadania.
Nasz gość został on nagrodzony gromkimi brawami, a cenne
wiadomości wykorzystamy podczas wędrówek po lesie i spotkań
z grzybami.

*****
Biała prezentowały swój dorobek artystyczny w dziedzinach: ta-

26 kwietnia br. odbyło się podsumowanie XIII Spotkań Amatorskich
Grup Artystycznych SAGA 2012 w Centrum Wychowania Estetycznego im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej. Placówka mieści się w budynku
Bielskiego Centrum Kultury przy ul. Słowackiego. Podczas spotkania
zostały wręczone nagrody zwycięzcom, które dla zespołów z powiatu
bielskiego ufundowało Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej.
W dniach 18-20 kwietnia br. dzieci i młodzież szkół i placówek
kulturalno-oświatowych powiatu bielskiego oraz miasta Bielsko-

necznej, muzycznej i teatralnej. Łącznie w trzech imprezach wzięło
udział 442 uczestników zrzeszonych w 29 zespołach.
W kategorii zespołów instrumentalnych I miejsce zajął – Zespół
instrumentalny „Sinfonietta” ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu. Opiekunem i instruktorem zespołu jest ucząca w placówce
Teresa Adamus.
Redakcja Echa Jaworza pragnie w tym miejscu dołączyć się do
gratulacji, zdobycie I miejsca jest wynikiem pracy, talentu i zaangażowania zarówno dzieci i młodzieży, jak i opiekunki
zespołu.
Skład Sinfonietty: Julia Gąska, Weronika Klajmon,
Anna Fuchs, Julia Słonina, Julia Zipser, Zuzanna
Buzderewicz, Zofia Dzięcioł, Karolina Gwóźdź, Natalia
Lach, Gabriela Witkowska, Martyna Cholewik, Zuzanna
Czader, Katarzyna Przerada, Angelika Sulikowska,
Aleksandra Pałka, Paweł Ficek, Michał Pasterny.
Na podstawie informacji Starostwa Bielskiego: http://
www.powiat.bielsko.pl/.
Opracował: P. Filipkowski
Foto: SP1
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Znamy się na znaczkach
Od dwóch lat w naszej szkole działa Koło Filatelistyczne.
Opiekunem koła jest Mirosława Hawełek. Na spotkania z młodymi
filatelistami przyjeżdża z Czernichowa
pan Józef Pszczółka – członek Zarządu
Beskidzkiego Okręgu Polskiego Koła
Filatelistów, opiekun grupy młodzieżowej, który o znaczkach i poczcie wie
wszystko. Bardzo ciekawie opowiada
o historii poczty i usługach pocztowych
od czasów dyliżansów po dzień dzisiejszy. Zna się na znaczkach i kartach
pocztowych jak nikt i potrafi o nich
barwnie opowiadać. W dniu 21.04.2012
przedstawiciele naszego, szkolnego
Koła Filatelistycznego czyli Aleksandra
Dawidowicz, Olaf Bajrak i Kamil Binda
wyruszyli pod opieką p. M. Hawełek oraz p. J. Bindy na 50 Półfinał
Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego do Bystrej Śląskiej. W tamtejszej Szkole Podstawowej im.
Synów Pułku działa zaprzyjaźnione koło „zbieraczy znaczków.

Wiosenna „Jedynka”
Szkoła Podstawowa nr 1 przywitała zieloną porę roku ze śpiewem na ustach. Festiwal rozpoczęły klasy pierwsze, bawiąc nas
piosenkami o kotkach i pieskach. Drugoklasiści podnieśli temperaturę sali neapolitańskim „O sole mio”, rodzimym „Szybkim Billem”
oraz liczeniem kolców jeża. Trzecie klasy w rytmie hip-hopu zapraszały do wypoczynku na świeżym powietrzu, zalecały ostrożność
w sprawch sercowych („Ballada o królowej Juracie”) i zachęcały
do przelewania czułości na czworonogi. Czwartoklasiści wzdychali w stylu country do Zuzanny z Ameryki („Hej, Zuzanno!”) i na
rock’n’rollowo do piłki nożnej („Piłkarski rock’n’roll”). Z Fineaszem
i Ferbem liczyli na spotkanie z kolegą („Wróć do nas, Pepe”),
a z Majką Jeżowską na spełnienie marzeń („Marzenia się spełniają”) i powrót do pierwszej klasy („Pierwsza klasa”). Piątoklasiści
znaleźli sposób, „Jak zapomnieć” o nieszczęśliwej miłości (Jeden
Osiem L), wstępując w szeregi Sił Zbrojnych RP (Bajm „Biała
armia”). Siedząc „Na szczycie góry” (GrubSon), zabierali głos
„W sprawie sztuki filmowej” (Piotr Bukartyk) i protestowali przeciwko zakazom (Czerwone Gitary „Dozwolone od lat 18”). Klasy
szóste z Haliną Kunicką powołały do życia Szkolną Orkiestrę Dętą,
a z Frankiem Kimono („King Bruce Lee”) Młodzieżową Sekcję
Karate. Szóstoklasiści zaglądali też w kolorowe oczy dziewcząt
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W konkursie wzięli udział uczestnicy z Jaworza, Czernichowa
i Bystrej w III kategoriach wiekowych: najmłodsi czyli klasy I-III,
później klasy IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści i
licealiści. W naszej kategorii czyli klas IV-VI w konkursie startowało 12 osób. Należało się wykazać
prawdziwą filatelistyczną wiedzą np. w
którym roku wydano pierwszy na świecie
znaczek? kto i kiedy ustanowił pocztę
w Polsce? w jakim mieście znajduje się
pomnik Obrońców Poczty Polskiej? kto
był pierwszym pocztmistrzem poczty
w Polsce? ale udało się!!! Aleksandra
Dawidowicz zajęła pierwsze miejsce,
Olaf Bajrak trzecie, a Kamil Binda
piąte. Uczestnicy otrzymali piękne klasery na nowe kolekcje znaczków oraz
pamiątkowe dyplomy, które wręczał
członek Zarządu Okręgu Beskidzkiego
PZF p. Czesław Kwaśny. Gratulujemy!!! Cieszymy się, że nasza
młodzież ma takie zainteresowania i odnosi sukcesy nawet na
poziomie powiatu!
Mirosława Hawełek
(Kombi „Kolory tańczą w twoich oczach”), a mądre rady jednej z
nich – Sylwii Grzeszczak, wyśpiewali wspólnie z całą salą:
„Cieszmy się z małych rzeczy,
Bo wzór na szczęście w nich zapisany jest”
Tomasz Zdunek

Z ŻYCIA GIMNAZJUM IM. GEN. MACZKA
Po raz pierwszy w historii Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu
Mamy 3 finalistów konkursów przedmiotowych!!!
„(...) No bo na talent nie ma rady (...)” – to słowa piosenki, która
rozpoczęła uroczystą galę laureatów konkursów przedmiotowych,
zorganizowaną w Bielsku-Białej. W auli Wyższej Szkoły Administracji nie zabrakło utalentowanych młodych ludzi. Ponad 260 uczniów
z Bielska-Białej, a także ze szkół powiatu bielskiego, odebrało
dyplomy, które wręczył im śląski kurator oświaty Stanisław Faber.
To wyróżnienie dla najlepszych w tegorocznej edycji Wojewódzkich
Konkursów Przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjów województwa śląskiego.
Wśród 1535 wyróżnionych gimnazjalistów z całego województwa
śląskiego, znalazło się także troje z Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu.
Uczniowie: Magdalena Wolny, Jagoda Łazarczyk i Tomasz

Mrzygłód musieli włożyć mnóstwo pracy i wysiłku, aby uzyskać
tak dobry wynik. Warto dodać, że Magdalena Wolny brała udział
w dwóch konkursach: z fizyki została finalistką, a z chemii laureatką. Nagrodą dla nich za udział w konkursie oraz osiągnięcie
tak wysokich rezultatów było zwolnienie z części matematycznoprzyrodniczej egzaminu gimnazjalnego i tym samym otrzymanie
maksymalnej liczby punktów, możliwość wyboru dowolnej szkoły
ponadgimnazjalnej bez względu na warunki przyjęcia oraz otrzymanie oceny celującej na koniec roku z przedmiotu, z którym się
„zmagali”.
Po wręczeniu pamiątkowych dyplomów kurator śląski Stanisław
Faber w krótkim wystąpieniu powiedział między innymi, że „Istotą
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Czy nauczyciel prowadzący przedmiot miał jakiś wpływ na
Wasz wybór?
Tomek – W pewnym sensie tak, ale w moim przypadku i tak
biologia byłaby ważna nie tylko jako nauczany przedmiot, ale
również jako forma prywatnych zainteresowań.
Jagoda – Nie, nie miał.
Magda – Zawsze lepiej chodzić na ciekawe lekcje, niż na nudne,
dlatego pani Parzyk czy pan Olejnik potrafili zainteresować mnie
rzeczami, o których mówili. W moim
przypadku ważną rolę odegrał również
starszy brat, który sam lubi rozwiązywać
zadania nie tylko z fizyki.
Ile czasu, poza zajęciami szkolnymi, poświęcaliście na przygotowanie do konkursu?
Laureaci, w czasie trwania egzamiTomek – Myślę, że godzinę, czanów gimnazjalnych, udzielili, piszącesami dwie dziennie.
mu te słowa, krótkiego wywiadu. Oto
Jagoda – Nie licząc czytania dodatco powiedzieli:
kowych książek, myślę, że nie więcej
Dlaczego biologia, chemia, finiż godzinę dziennie.
zyka?
Magda – Ja chodziłam na dodatkowe
Tomek – Od dzieciństwa ciekawiło
zajęcia z fizyki i chemii, co dawało dodatmnie życie różnego rodzaju zwierząt.
kowo cztery godziny tygodniowo. Myślę,
Obecnie coraz bardziej interesuje mnie
ornitologia, tak więc biologia była dla Stoją od lewej: pani Marzena Wajda-Parzyk, Magdalena Wolny, że nie więcej niż godzinę, dwie dziennie.
Co dało Wam bycie laureatem (finamnie zawsze ciekawym przedmiotem. Tomasz Mrzygłód, Jagoda Łazarczyk, pan Grzegorz Olejnik.
listką) konkursu przedmiotowego?
Jagoda – Od kiedy przyszłam do
Tomek – Myślę, że było ukoronowaniem mojej pracy nie tylko
gimnazjum, biologia była moim ulubionym przedmiotem i nie
w tym roku szkolnym.
wkładając specjalnie dużo wysiłku rozumiałam to, co innym wyJagoda – Dało mi pewność siebie, że jestem dobra w tym co
dawało się trudne.
robię, że mogę iść do szkoły, takiej, jakiej chcę.
Magda – Może się pan zdziwi, ale ja lubię rozwiązywać zadania
Magda – Czasami dobrze się jest pochwalić osiąganymi wyz fizyki, które nie są wcale takie trudne, jak się wszystkim wydaje.
nikami, a w szczególności jeśli dają dużo radości i przywilejów.
Wystarczy podstawić dane do odpowiedniego schematu i już jest
Dziękuję moim rozmówcom – Piotr Bożek
gotowe. Podobnie z chemią.

każdego sukcesu oprócz talentu jest systematyczna, ciężka praca
i ogromne zaangażowanie. (…) dlatego życzę Wam wytrwałości
w rozwijaniu zdolności, a także wielu kolejnych sukcesów”. Słowa
te znakomicie podkreślają wielomiesięczny wysiłek, jaki musieli
włożyć laureaci (finaliści), aby uzyskać tak znakomite wyniki.
Spotkanie w Bielsku-Białej uświetnił występ młodych muzyków
z Zespołu Szkół Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. Wszyscy
młodzi ludzie otrzymali także zaproszenie na „Śniadanie Mistrzów”,
które odbędzie się 1 czerwca w Parku
Śląskim. To dodatkowa forma docenienia wysiłku młodych ludzi i ich
osiągnięć.
Piotr Bożek

PODZIĘKOWANIA
Dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w kiermaszu świątecznym i zakupili ozdoby wykonane
przez uczniów Gimnazjum Nr 1. Zebrana kwota – ponad 600 zł – zostanie przeznaczona na zakup
materiałów na lekcje techniki.

Projekt szkolny

Projekt „Edukacja w Powiecie Bielskim drogą do sukcesu”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Artykuł powstał podczas warsztatów dziennikarskich, zorganizowanych w ramach projektu unijnego „Edukacja w Powiecie Bielskim drogą do sukcesu”. Od września 2010 roku projekt realizowany jest w czechowickich szkołach, zaś koncepcja
warsztatów profilaktycznych umożliwia poznawanie warsztatu dziennikarskiego poprzez m.in. pisanie artykułów, nagrywanie
wywiadów, audycji, sond ulicznych czy pracę z mikrofonem.
Prowadząca warsztaty
Agata Jędrysko
Bądźmy dla siebie lepsi na wiosnę
Po mroźnej i dokuczliwej zimie, przyszła upragniona wiosna.
Czas zatem zrzucić z siebie puchowe kurtki i grube kożuchy,
w których wyglądaliśmy – delikatnie rzecz ujmując – dość solidnie. No i cóż, gdy ściągamy kolejne warstwy ubrań, zazwyczaj

okazuje się, że tu i ówdzie przybyło nam zbędnych kilogramów.
Tymczasem, kiedy cieplej na zewnątrz, chcemy wyglądać
zwiewnie i kolorowo, a jak wiadomo wałeczki w obcisłej sukience, spódnicy czy dopasowanych spodniach nie dodają uroku.
Rzecz dotyczy obu płci, wszakże właśnie na wiosnę – bardziej
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niż kiedykolwiek – chcemy się podobać. Wszystkim polecamy
oczywiście sport, który jest zdrowy i wskazany dla wszystkich,
niezależnie od wieku. Warto wykorzystać aurę sprzyjającą
spacerom i różnego rodzaju rekreacji na świeżym powietrzu.
Wiosna to piękna pora roku, ponury obraz zimowy ustępuje budzącej się do życia przyrodzie więc, gdy tylko jest sprzyjająca aura,
warto wyjść na świeże powietrze. Możemy zamienić swój rower
stacjonarny na górski lub miejski, a samochód, który nie wpływa
dobrze na środowisko, zastąpić spacerem.
Relaks na świeżym powietrzu – kilka propozycji
W dzień wolny proponujemy wraz z rodziną wybrać się na
wycieczkę np. w góry czy też na spacer do lasu. Od niedawna
bardzo modnym i skutecznym sposobem na odchudzanie jest
nording walking czyli chodzenie z kijkami, co także jest zbawienne dla zdrowia i urody. Jeśli mamy ogródek lub działkę, możemy
zaczerpnąć mnóstwo świeżego powietrza i dotlenić nasz mózg,
który będzie lepiej funkcjonował. Można również zapisać się ze
znajomymi na fitness czy pływanie, a jeżeli takie formy nas nie
interesują, możemy jednorazowo zainwestować w łyżworolki
i jeździć w miejscach do tego celu przeznaczonych.
Jesteśmy tym, co jemy czyli słów kilka o zdrowej żywności
Należy spożywać codziennie 5 porcji warzyw, owoców
lub soków. Warzywa i owoce doskonale oczyszczą nasz
organizm i zwiększą odporność, natomiast świeży sok
bez konserwantów doskonale ukoi pragnienie, nie zatruwając organizmu szkodliwymi substancjami. Należy także
pić wodę mineralną – przynajmniej 1,5 l dziennie. Różnego rodzaju potrawy z warzyw i owoców są bardzo łatwe
i szybkie do zrobienia, a co najważniejsze pożywne i zdrowe.
Na stronach Internetowych można znaleźć wiele przepisów na
sałatki owocowe, teraz receptury kliku delikatesów.
Przekąska do pracy:
Składniki:
banan, gruszka,
kilka plasterków ananasa,
jabłko,
rodzynki,
łyżka soku z cytryny,
trochę miodu i cynamonu do smaku.
Sposób przygotowania:
Owoce pokroić w drobną kostkę, wymieszać z miodem, cytryną
i cynamonem. Każdy ze składników można zamienić na inny,
lubiany przez nas owoc.
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Smoothie
Do wykonania tego napoju wystarczy odrobina naszych ulubionych świeżych owoców (ewentualnie mrożonych), lód i mikser.
Smakołyk ukoi nasze pragnienie i uzupełni braki witamin
Sałatka z jabłkiem i serem camembert
Składniki:
1 por,
3 łyżki oleju,
sól i świeżo zmielony pieprz,
2 małe czerwone jabłka,
400g sera camembert,
1 łyżka dżemu jabłkowego,
1-2 łyżki cydru,
2 łyżki pestek dyni,
według uznania listki laurowe do dekoracji
Sposób przygotowania:
Por oczyścić, umyć i pokroić w krążki. Rozgrzać łyżkę oleju,
wrzucić por, podsmażyć 1-2 minuty. Doprawić lekko solą i pieprzem. Jabłka umyć, pokroić w ćwiartki, usunąć gniazda nasienne
i pokroić w paseczki. Ser pokroić w plastry.
Resztę oleju wymieszać z dżemem, cydrem, solą i pieprzem. Na
talerzach ułożyć camembert, jabłka i por. Skropić sosem i posypać
pestkami dyni. Według uznania przyozdobić liśćmi laurowymi.
Więcej przepisów w książkach kucharskich oraz w Internecie … .
Dopełniając wiosennych porad warto pamiętać, że po uśpieniu
zimowym należy na powrót ożywić się towarzysko. Zatem prócz
dobrego i zdrowego jedzenia, relaksu na świeżym powietrzu oraz
odmłodzenia szafy spotykamy się z przyjaciółmi, częściej wychodzimy na koncerty lub potańcówki.
Dzięki tym zabiegom nie tylko zyskamy znakomitą figurę, ale
poprawimy nasze samopoczucie.
Paulina Kretschmer i Beata Giersz
Uczennice IIs Zespoły Szkół Technicznych i Licealnych
w Czechowicach- Dziedzicach
PS
Od blisko dwóch lat bierzemy udział w warsztatach dziennikarskich. Nauczyłyśmy się sporo, ponadto kilka osób z grupy chce
w przyszłości związać się z tym zawodem. Jednak bez względu
na to czy mieści się to w Waszych planach zawodowych czy nie,
zachęcamy do zabawy w dziennikarstwo. Napiszcie coś o sobie,
swoich pasjach, o tym czego pargniecie, co chcielibyście zmienić,
naprawdę warto!

Z ŻYCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
Z działalności Klubu Honorowych Dawców Krwi
Dnia 10 marca br. Klub Honorowych Dawców Krwi PCK działający przy OSP Jaworze,
zorganizował akcję oddawania krwi w naszej
miejscowości. Zgłosiły się 34 osoby chętne.
Z różnych przyczyn oddać krew mogło tylko
26, w tym 10 zrobiło to po raz pierwszy. Zebraliśmy 11,7 l życiodajnego płynu.
Przy tej okazji chciałabym serdecznie
podziękować Państwu Owczarzom za udostępnienie parkingu
przy Supermarkecie Jaworze, gdzie mógł stanąć ambulans oraz
wszystkim, którzy oddali krew – najcenniejszy dar jaki można
ofiarować drugiemu człowiekowi.

Ponieważ wiele osób ma obawy związane z oddawaniem krwi,
dlatego przedstawiam kilka prawd na ten temat.
● Krwi nie można wyprodukować! Krew jest tak cenna, gdyż
nauka nie zna sposobu na jej laboratoryjne pozyskiwanie. Jedyną
jej fabryką jest ludzki organizm.
● Oddawanie krwi jest bezpieczne. Krew jest pobierana przy
wykorzystaniu sprzętu jednorazowego użytku, przez profesjonalny
personel medyczny, w sterylnych warunkach.
● Oddanie jednej jednostki krwi jest obojętne dla zdrowia
dorosłego człowieka. Jednorazowo jest pobierane jedynie 450
ml. Już po 2-3 godz. ilość krwi się wyrównuje. Oddanie krwi nie
wywołuje żadnych skutków ubocznych.
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● Nie trzeba znać swojej grupy krwi ani wykonywać specjalistycznych badań na własną rękę.
Każdy, kto chce oddać krew, jest najpierw poddawany medycznej
kontroli stanu zdrowia. Większość z nas to potencjalni dawcy krwi.
Istnieją jednak pewne ograniczenia, np. wiek (18-65 lat) i medyczne
(choroby, przyjmowane leki lub inne przeciwwskazania)
● Oddawanie krwi nie uzależnia. Organizm człowieka produkuje dokładnie tyle krwi , ile potrzebuje. U stałych dawców nie
występuje zjawisko nadprodukcji, zatem nie można się uzależnić
od jej oddawania.
● Krew oddaje się nieodpłatnie. Krew to bezinteresowny
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i bezcenny dar życia. Jako dawca możesz jednak liczyć na różne
przywileje m.in.: regularne badania, posiłek regeneracyjny, dzień
wolny od pracy, rozliczenie kosztów dojazdu do punktu krwiodawstwa. Określoną kwotę (130 zł za 1 litr krwi) możesz także odliczyć
od dochodu jako darowiznę na cele krwiodawstwa.
Zapraszamy
do wzięcia udziału w kolejnej akcji oddawania krwi w Jaworzu,
która odbędzie się 16 czerwca (sobota) w godz. 9-13 przy Supermarkecie Jaworze.
Zgłoś się, namów też do tego swoich znajomych!
Op. E. Gubała

Z życia Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzu
Obchody Dnia Strażaka
Dzień Strażaka – Świętego Floriana obchodziliśmy bardzo
uroczyście. Już od rana orkiestra dęta wzywała swoimi akordami
wszystkich druhów i sympatyków pod remizę.
Punktualnie o godzinie 9.30 wyruszył korowód, na którego czele
prowadzący druh Marek Onik z orkiestrą dętą „Glorieta”.
I sztandar naszej jaworzańskiej jednostki, który dumnie łopotał
nad głowami druhów sztandarowych- Tomasza Malchara, Szymona Cholewika i Krzysztofa Malchara.
Następnie Zarząd OSP Jaworze, ZR Jaworze jako członek
wspierający, władze samorządowe oraz mieszkańcy gminy Jaworze.
Przemarsz defilady odbył się ulicą Zdrojową na cmentarz katolicki, a następnie na cmentarz ewangelicki, bo jest to również dzień
zadumy i oddania hołdu tym, którzy odeszli z naszych szeregów.
Uroczyste nabożeństwo w Kościele Ewangelicko-Augsburskim
prowadził ks. Andrzej Krzykowski, które rozpoczął od przywitania
wszystkich strażaków. W czasie kazania kilkakrotnie podkreślił
jak ważna jest rola straży pożarnej, szczególnie tej ochotniczej,
która jest na każde „zawołanie syreny”. Pomaga nie tylko gasząc
pożary, ale też w czasie powodzi i wichury, prowadzi działalność
kulturalną, uczy młodzież jak żyć dla innych – Bogu na chwałę,
ludziom na pożytek.
Dalsza część uroczystości odbyła się w remizie. Druh Czesław
Malchar przywitał zebranych, odczytał życzenia z okazji Dnia
Strażaka przesłane przez Waldemara Pawlaka – Prezesa Zarządu
Głównego OSP RP, oraz Komendanta Miejskiej PSP – st.bryg.
A. Caputy.
Miłym akcentem majowej uroczystości było uhonorowanie zasłużonych druhów medalami.
Złoty Medal za Zasługi dla Ochotniczego Pożarnictwa dla
dha Józefa Kruczka
Srebny Medal za Zasługi dla Ochotniczego Pożarnictwa dla
dha Arka Grygierczyka
Brązowy Medal za Zasługi dla Ochotniczego Pożarnictwa dla
dha Tomasza Malchara

Odznakę Wzorowego Strażaka otrzymał dh Michał Biesok.
Przy poczęstunku przygotowanym przez druhny z naszej jednostki- D.Pawlus i B.Pietrzyk, słuchając orkiestry dętej „Glorieta”
pod batutą Stanisława Sojki, wspomnieniom i planom na następne
lata nie było końca.
D. Pawlus
					
**********
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom” – Jaworze dnia 31 marca 2012.
Eliminacje turnieju przeprowadzone były zgodnie z regulaminem
OTWP w trzech kategoriach wiekowych.
I grupa – szkoły podstawowe, przedstawiciele 9 jednostek OSP
Buczkowice, Bystra, Bronów, Bestwina, Kaniów, Szczyrk, Stara
Wieś, Jasienica, Mazańcowice, Porąbka, Jaworze (Kacper Zaroda)
II grupa – szkoły gimnazjalne, przedstawiciele 10 jednostek OSP
Roztropice, Rybarzowice, Szczyrk, Ligota, Pisarzowice, Kaniów,
Meszna, Kozy, Porąbka, Jaworze (Patryk Zaroda)
III grupa – szkoły ponadgimnazjalne, przedstawiciele 5 jednostek
OSP Ligota, Buczkowice, Wilkowice, Porąbka, Jaworze (Jakub
Kowalczyk)
Oceny dokonywało jury w składzie: Tadeusz Szkucik (przewodniczący), Roman Jędrzejko (sekretarz), Jan Cholewa (członek),
Roman Marekwica (członek)
W poszczególnych grupach zwyciężyli:
I grupa – Józef Szlosarczyk (OSP Stara Wieś/gmina Wilamowice)
II grupa – Adrian Skurdlik (OSP Kaniów/gmina Bestwina)
III grupa – Jakub Kowalczyk (OSP Jaworze)
Zwycięzcy w poszczególnych grupach wiekowych, wezmą udział
w eliminacjach wojewódzkich – 14 kwietnia 2012 roku w Siewierzu.
Każdy uczestnik otrzymał gadżet okolicznościowy, a pierwsze
trzy miejsca w poszczególnych grupach wiekowych uhonorowano
nagrodami rzeczowymi. Fundatorami nagród byli: OSP Jaworze,
OSP Jasienica, Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, które
sprawowało patronat honorowy nad turniejem.
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Z działalności Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego,
Oddział w Jaworzu
Filip Melanchton a mapa Polski Wacława Grodeckiego.
Grodziec na Śląsku Cieszyńskim w XVI w. wydał dla ówczesnego Królestwa Polskiego wybitnego kartografa i twórcę mapy
Polski – Wacława Grodeckiego (Grodzieckiego) herbu Radwan.
Sporządzona przez niego najpewniej jeszcze w 1557 r. mapa,
wydana została w znanej oficynie Jana Oporyna w Bazylei. Równocześnie z mapą Oporyn wytłoczył niewielką broszurę, w której
zamieszczona została dedykacja dzieła, królowi polski Zygmuntowi II Augustowi. Książeczka ta ukazała się w formacie oktawy
w objętości 16 nienumerowanych kart. Oprócz tekstu dedykacji
w książeczce tej zamieszczono słynny wywód o pochodzeniu
Słowian Filipa Melanchtona a na końcu, skorowidz nazw topograficznych zaznaczonych na mapie, sporządzony prawdopodobnie
przez samego wydawcę.
Kim był Wacław Grodecki? Urodził się w Grodźcu na Śląsku Cieszyńskim w 1535 r. jako jeden z trzech synów Macieja
Grodzieckiego z Brodów herbu Radwan i Heleny Starowiejskiej
herbu Nowina. Ród Grodzieckich był przez prawie dwa wieki
w posiadaniu Grodźca, począwszy od połowy XV w. Starszy brat Wacława - Jan (ur. ok. 1525 r.) został duchownym
a w latach 1572 - 1574 był biskupem ołomunieckim na Morawach
(zm. w 1574 r.), kolejny – Henryk zarządzał dobrami rodzinnymi
w Grodźcu (zm. w 1587 r.). Wacław w latach 1550-1556 studiował
w Krakowie matematykę i filozofię uzyskując tytuł bakałarza. Tam
wykształcił w sobie zainteresowanie m. in. kartografią spotykając się z wieloma polskimi humanistami, zapoznając się także
z pierwszą mapą Polski Bernarda Wapowskiego z 1526 r. Młody,
bo zaledwie 21-letni Wacław Grodecki w 1556 r. przyjmuje służbę
wychowawcy i opiekuna Krzysztofa Komorowskiego, syna kasztelana oświęcimskiego Jana.
Kiedy w drugiej połowie XVI w. nasila się moda na podróże naukowe młodzieży, nic więc dziwnego, że Kasztelan zleca Wacławowi
wspólną taką podróż z jego synem Krzysztofem. Zrazu kierują się
do najznamienitszych wówczas uniwersytetów europejskich – Lipska związanego z Wittenbergą, Padwy oraz odwiedzają Rzym.
W Lipsku a także w Wittenberdze, o czym świadczy miejsce napisania
listu przez Filipa Melanchtona, Wacław Grodecki wraz z Krzysztofem Komorowskim słuchali wykładów tego słynnego już wówczas
na całą Europę profesora i reformatora kościoła i współpracownika ks. Marcina Lutra. Tam najpóźniej w 1557 r. Wacław Grodecki
przedstawił sporządzoną przez siebie mapę Polski Melanchtonowi
i spotkał się z jego wysokim uznaniem. Melanchton zachwycony
wręcz dziełem polecił jego wydanie pisząc datowany l stycznia 1558
roku w Wittenberdze list, a w nim wywód o pochodzeniu Słowian
i Polaków. W tym samym czasie Grodecki napisał list dedykacyjny dla
króla Zygmunta Augusta, któremu poświęcił swoją mapę.
Wacław Grodecki wraz z Krzysztofem powrócił do kraju w maju
1560 r. Już w r. 1562 Grodecki kontynuuje studia w Krakowie, gdzie
w 1564 r. otrzymał tytuł magistra sztuk wyzwolonych. Kanonia w
kapitule wrocławskiej, a następnie ołomunieckiej, którą otrzymał za
wstawiennictwem swego starszego brata Jana - biskupa ołomunieckiego, dała mu podstawy materialne samodzielnej kariery. Ostatecznie otrzymał dziekanię kolegiaty w Brnie na Morawach, gdzie osiadł
na stałe. Wiadomo, że opracował jeszcze pomniejszoną wersję swej
pierwotnej mapy, o którą zabiegał Marcin Kromer za pośrednictwem
brata autora - Jana Grodzieckiego w 1568 r., chcąc dołączyć ją
do wydania swej „Polonii”. Uważa się, że Kromer otrzymał ją
z zamiarem przesłania Oporynowi do Bazylei celem jej wydania wraz

ze swym dziełem. Oryginał nie został jednak nigdy opublikowany
i najprawdopodobniej zaginął. W czasach brneńskich Grodecki
nie stworzył już żadnego kartograficznego dzieła. Będąc związany
z Morawami, wspierał założone wspólnie z bratem Janem w 1572 r.
kolegium jezuickie w Brnie, na które łożył do końca życia, wspierając
działania zakonu oraz prowadzoną przez nich akcję rekatolizacyjną
Moraw. Wacław Grodecki zmarł w osamotnieniu 14 września 1591 r.
i pochowany został w katedrze w Ołomuńcu w kaplicy biskupa
Stanisława Pawłowskiego.
Jak zatem doszło do wydania mapy Grodeckiego? Z przeprowadzonych badań polskich historyków kartografii, Grodecki
dokonał przeróbki mapy Bernarda Wapowskiego z podziałki
1: 1 000 000, zwanej milionówką, pomniejszając ją do podziałki
1:1 680 000 i uzupełniając na wschodzie po rzekę Dniepr i Inflanty
na północy. Mapę Bernarda Wapowskiego profesora krakowskiej
wszechnicy i kartografa z 1526 r. znanego w Europie, poznał Grodecki w czasie studiów. Mapa ta, pomimo że stała się krótko po jej
wydaniu unikatem, była podstawą ćwiczeń krakowskich studentów.
W czasie studiów młody Wacław z pewnością poczynił wiele rysunków mapy w oparciu o dzieło Wapowskiego. Podejmując zaś służbę
mentora młodego kasztelanica – Krzysztofa Komorowskiego i wyruszając z nim w podróż do popularnych wówczas uniwersytetów Europy, zabrał z sobą pokaźną część rysunków lub ukończoną mapę,
celem przedstawienia i udokumentowania swoich zdobytych kwalifikacji. Zaś w Lipsku, gdzie wykładał gościnnie Filip Melanchton,
lub w Wittenberdze, dokąd udali się z pewnością Wacław Grodecki
wraz z Krzysztofem Komorowskim, musiało dojść i to wielokrotnie
do osobistego kontaktu Grodeckiego z Melanchtonem. Sam Filip
Melanchton żywo interesował się młodzieżą przybywającą z krajów
słowiańskich. Bardzo cenił ludy słowiańskie a szczególnie wielkość
i siłę królestwa polskiego, jego kulturę, zdolności i umiejętności przywódców. Liczna zachowana i opracowana korespondencja Filipa
Melanchtona zawiera wiele listów kierowanych do znanych postaci
z ówczesnego Królestwa Polskiego, Śląska i Prus Książęcych.
Oprócz studentów byli to ich protektorzy, znamienitsza szlachta,
a nawet biskupi jak Andrzej Krzycki czy Jan Dantyszek. Pierwsze
przyjaźnie Melanchton zawarł z młodzieżą pochodzącą ze Śląska
już w 1520 r. Dlatego należy sądzić, że młody Wacław Grodecki
równie ciepło został przyjęty przez profesora. Kiedy Melanchton
zobaczył opracowaną przez Wacława mapę Polski, a było to
z pewnością najpóźniej w 1557 r., zalecił koniecznie jej wydanie.
Kiedy jednak Filip Melanchton zgodził się zamieścić w specjalnej
broszurze swój wywód o pochodzeniu Słowian, wydanie mapy nie
było już problemem. Drukarze w tych czasach czekali bowiem na
każdy tekst napisany, czy to przez Lutra czy Melanchtona, aby
niezwłoczne go wydrukować. Takim wdzięcznym Melanchtonowi
wydawcą był Oporyn w Bazylei, w którego obronie stanęli swego
czasu Luter wraz z Melanchtonem, kiedy bez wiedzy ówczesnej
cenzury wydał łaciński przekład Koranu. Pewnym jest zatem, że opinia Melanchtona jako autorytetu, także z zakresu historii i geografii,
była powodem szybkiego wydania mapy naszego autora. Wraz
z mapą ukazała się broszura zawierająca dedykację mapy królowi
Zygmuntowi II Augustowi napisaną w styczniu 1558 r. oraz Filipa
Melanchtona wywód o pochodzeniu Słowian. Broszurę zamyka skorowidz wszystkich nazw geograficznych uwidocznionych na mapie.
W chwili wydania mapa traktowana była w kraju i za granicą,
jako pierwsza dokładna mapa całej Rzeczpospolitej. Mapa nie
posiadała podpisu autora, a jedynie w tekście dedykacji, Grodecki
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potwierdził swoje autorstwo, jak również to, że jest Polakiem.
W lewym dolnym rogu mapy wydawca zamieścił, łacińską wierszowaną pochwałę Rzeczpospolitej, zaczynającą się od słów: In
Polonia Laudem, et Tabulae Hulus Commendatione., Carmen...,
w której podkreślono zalety kraju i jego mieszkańców.
Po wstępnej analizie frazeologii oraz treści tekstów zarówno listu
dedykacyjnego, listu polecającego z wywodem o pochodzeniu Słowian oraz wiersza zamieszczonego na mapie, wnioskować można,
że wszystkie te trzy teksty napisał jeden autor – Filip Melanchton.
Interesująca nas książeczka została wydana tylko raz z pierwszym wydaniem mapy w 1558 r., co potwierdza list Melanchtona
z 18 marca 1558 r. Drugie wydanie tej samej mapy miało miejsce
w 1570 r. Mapę Wacława Grodeckiego najbardziej jednak spopularyzował znany niderlandzki wydawca atlasów - Abraham Orteliusz
(Abrahamus Orteliius) zamieszczając ją po raz pierwszy również
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w 1570 r. w wydaniu swego atlasu Theatrum orbis terrarum, jako
najdokładniejszą i najnowocześniejszą w tym czasie. Pomniejszył on
jednak mapę do podziałki ok. 1: 2 600 000 i odbił z miedziorytu (490
x 373 mm). W tej skali była wielokrotnie zamieszczana w kolejnych
wydaniach atlasu świata łącznie 41 razy. W lewym dolnym rogu mapy
zamiast laudacji Orteliusz zamieścił kartusz podpisując mapę „POLONIAE finitimarumquł locorum descriptio Auctore WENCESLAO
GODRECCIO Polono”. Rola Filipa Melanchtona w wydaniu mapy
była więc kluczowa. Bez spotkania się Grodeckiego z Melanchtonem,
możemy dziś potwierdzić, że mapa młodego Wacława nie zostałaby
nigdy wydana. Ponieważ niektórzy nadal utrzymują, że mapa Polski
Grodeckiego ukazała się drukiem około 1562 r., rok bieżący podawany jest jako 450 od jej wydania. Nieścisłość ta i błąd niniejszym
została ostatecznie skorygowana.
Józef Król

Posiady Towarzystwa Miłośników Jaworza
Nasi rodacy w Serbii
Czy mieszkańcy Śląska
Cieszyńskiego wędrowali
w przeszłości „ za chlebem’’?
A jeśli tak, to dokąd? Czy pozostały po tym jakieś ślady? Na
te pytania uczestnicy kolejnych
posiad organizowanych przez
Towarzystwo Miłośników Jaworza usłyszeli odpowiedź
1 kwietnia z ust zaproszonej
prelegentki – pasjonatki historii naszego regionu. Jest nią
Danuta Szczypka: magister
historii, pedagog – wieloletnia
nauczycielka Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich
w Wiśle, członkini zespołu redakcyjnego monografii Wisły i
autorka licznych artykułów do specjalistycznych wydawnictw.
Danuta Szczypka mówiła o spowodowanej czynnikami
ekonomicznymi migracji – głównie mieszkańców Wisły już w
XVIII wieku, w obrębie ówczesnego Cesarstwa Austriackiego
– przede wszystkim do ośrodków, w których wówczas kopano
i gotowano saletrę, tj. w okolice Bystrzycy na obecnym Zaolziu,
do Bukowiny, a najliczniej – do Banatu. Była to migracja piesza
(do Banatu rodziny z dziećmi szły 5 tygodni!) w dwóch falach: po
roku 1848 i 1853 (co wiąże się z ograniczeniem szałaśnictwa).
Na przełomie XIX i XX wieku nastąpiła emigracja do Ameryki,
do Nowego Jorku, a stamtąd głównie do Pensylwanii, Michigan,
Illinois i Wyoming – oraz tamtejszych kopalni. Na stronach
internetowych portu Nowy Jork prelegentka znalazła około
140 nazwisk z Wisły – i tylko kilkadziesiąt z Ustronia, którego
ówczesne uprzemysłowienie stwarzało lepsze warunki życia
bez konieczności emigracji. W dwudziestoleciu międzywojen-

nym emigracja zarobkowa rzadko już dotyczyła USA, częściej
Niemiec i Francji.
Bliższe dane zgromadziła Danuta Szczypka o wspomnianej
wyżej migracji do Banatu. 450 km od Wisły leży niewielka, zamieszkała obecnie przez około 2 tysiące mieszkańców wioska
Ostojićevo, niegdyś ośrodek wydobywania saletry. Mieszkają
w niej, wraz z Węgrami i Serbami Polacy – potomkowie wiślan.
Miejscowość jest nie tylko wielonarodowa, ale i wielowyznaniowa ( katolicy, prawosławni, luteranie).
W 1838 r. osiedliła się tam pierwsza grupa wiślan, którzy nie
wracali na zimę „do domu’’. W 1897r. było ich w Ostojićevie
144, w 1910 r. – 234. W latach sześćdziesiątych XX wieku –
około 1500 osób. Wtedy też w 1966r., odwiedził ich wiślanin
z urodzenia, biskup kościoła luterańskiego w Polsce – Andrzej
Wantuła. Wskutek późniejszego stanu wojennego u nas i wojny
domowej w byłej Jugosławii nawiązane kontakty się zerwały.
Odbudowała je nasza prelegentka w 2007 roku. Ostojićevo
wchodzi obecnie w skład Republiki Serbskiej.
Jakie były skutki emigracji zarobkowej dla Wisły? Ogólnie –
niekorzystne: ubytek ludności (w 1919 r. w Wiśle było 45 pustych
domów), zrywanie więzi rodzinnych, a emigranci którzy wrócili
ze swoimi oszczędnościami, w większości utracili je wskutek
wojny i kryzysu.
Posiady zakończyła projekcja nakręconego w 1988 roku
przez Telewizję Polską filmu o Polakach – potomkach wiślan
w Ostojićevie.
Małgorzata Kobiela-Gryczka
Zarząd Towarzystwa Miłośników Jaworza zaprasza WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH na kolejne posiady. Roczny
program spotkań oraz szczegółowe zaproszenia na najbliższe
z nich znajdziecie Państwo m.in. w gablocie TMJ w Centrum
Jaworza, przed wejściem do Marketu Jaworze (Lewiatan)

Roczne Sprawozdanie z działalności Społecznej Rady Ochrony
i Odnowy Zabytków Jaworza w Jaworzu
W roku 2011 działalność Społecznej Rady była skupiona
głównie na jaworzańskich zabytkach cmentarnych.
Do planu pracy na rok 2011 zaproponowano włączyć następujące tematy:

- wykonanie drugiego etapu konserwacji muru oporowego
przy kwaterze hrabiowskiej przez dodatkowe zabezpieczenia
go środkami grzybobójczymi,
- renowacja zabytkowego grobowca Jana Cichego i jego
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małżonki z 1889r. na cmentarzu ewangelickim,
- renowacja zabytkowego grobu Adalberta Fornera z 1906 r.
w kwaterze hrabiowskiej na cmentarzu katolickim,
- odnowienie grobu Jana Jońca na cmentarzu ewangelickim,
- wystąpienie do Urzędu Gminy Jaworze z wnioskiem o objęcie ochroną tzw. „piwnicy lodowej” na terenie Dolnego Dworu
i wpisanie jej do wojewódzkiej ewidencji zabytków łącznie ze
ścieżką dydaktyczną na Młyńską Kępe,
- współdziałanie z U. G. Jaworze przy przebudowie zabytkowego centrum Jaworza (zgodnie z pismem z dnia 28.11.2006 r.),
- przeprowadzenie kwesty cmentarnej na obu cmentarzach
1.11.2011r.,
- poinformowanie mieszkańców Jaworza o działalności Społecznej Rady za rok 2011.
Kalendarium spotkań i zdarzeń za rok 2011
Pierwsze spotkanie Zarządu Społecznej Rady odbyło się
1 marca 2011r. Na spotkaniu tym zostało omówione roczne
sprawozdanie z działalności Społecznej Rady za rok 2010.
W dalszej części zebrania Zarząd Społecznej Rady opracował
plan pracy na rok 2011. Roczne sprawozdanie z działalności
Społecznej Rady za rok 2010r. i plan pracy Rady na rok 2011
zostały przyjęte przez zebranych.
Następne spotkanie Społecznej Rady miało miejsce
10.08.2011r. w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w poszerzonym składzie. Na spotkaniu tym ustalono zakres i czas
remontu grobu Jana Cichego. Zastanowiono się również nad
wykonawcą tych prac. Zaproponowano na wykonawcę firmę
kamieniarską p. Andrzeja Strączka. Pan Ryszard Stanclik
zobowiązał się porozmawiać z zaproponowanym wykonawcą
co do zakresu i terminu wykonania.
Kolejne spotkanie Społecznej Rady odbyło się 13.09.2011 r.
też w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w poszerzonym składzie o ks. Władysława Wantuloka i członków Rady Parafialnej
(lista obecności w protokole nr 67/11-Z).
Na niniejszym spotkaniu poświęconym renowacji grobu Jana
Cichego z 1889r. ustalono co następuje:
- renowację zabytkowego grobu wykona Zakład Kamieniarski
- Andrzej Strączek,
- zakres prac przewiduje renowację pomnika pionowego,
elementów kamiennych poziomych oraz elementów obramowania i nakrywy,
- prace renowacyjne wykonane będą zgodnie z zaleceniami
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach – Delegatura w Bielsku- Białej,
- zakończenie prac do końca września.
Społeczna Rada zobowiązała się pokryć częściowo koszty
prac renowacyjnych ze swych pieniędzy uzyskanych z kwesty
cmentarnej w kwocie 13 tys. złotych.
W dniu 24.10.2011 r. komisja w składzie:
1.Ks. Władysław Wantulok - proboszcz parafii
2.Leopold Kłoda - kurator parafii
3.Andrzej Czyż - inspektor nadzoru
4.Ryszard Stanclik - przedstawiciel S.R.O i O.Z. w Jaworzu
5.Jerzy Chałupski - przedstawiciel S.R.O. i O.Z. w Jaworzu
6.Andrzej Strączek - wykonawca robót
7.Ewa Jama - przedstawiciel Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków Delegatura w Bielsku-Białej
dokonała odbioru prac renowacyjnych grobu Jana Cichego
wykonanych przez Zakład Kamieniarski – Andrzej Strączek.
Komisja stwierdziła, że zakres robót wykonanych przez wy-
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konawcę jest zgodny ze zleceniem i kosztorysem ofertowym
z dnia 10.08.2011r. Jakość prac ocenia się jako dobrą. Nie wnosi się zastrzeżeń do zakresu wykonanych prac. Wykonawca
daje dwuletnią gwarancję na wykonanie przez siebie prace.
22.11.2011r. w Galerii na ul. Zdrojowej odbyło się kolejne
spotkanie Społecznej Rady. Program posiedzenia Rady był
następujący:
- plan pracy na rok 2012,
- rozliczenie finansowe za rok 2011,
- wolne wnioski.
Szczegółowe omówienie tego spotkania znajduje się w protokole zebrania nr 69/11-Z.
Ostatnie spotkanie Społecznej Rady miało miejsce
19.12.2011r. w Galerii Jaworze. Było to spotkanie Społecznej
Rady z wójtem Gminy Jaworze. Ze względu na brak czasu
wójt Zdzisław Bylok zapoznał zebranych tylko z niektórymi zamierzeniami Gminy Jaworze w dziedzinie ratowania zabytków
w roku 2012. Następne spotkanie z wójtem Gminy Jaworze
zaplanowano na rok 2012.
Prace wykonane w ramach ochrony zabytków
Z prac wykonanych w ramach ochrony zabytków Jaworza
należy wymienić:
- dalszą renowację muru oporowego przy kwaterze hrabiowskiej,
- renowację grobu Jana Cichego z 1889 r. na cmentarzu
Ewangelicko-Augsburskim,
- opracowanie „Zbiorczego zestawienia informacji o ewangelickiej szkole wyznaniowej w Jasienicy”,
- opinia Społecznej Rady co do zagospodarowania przestrzeni Dolnego Folwarku w Jaworzu przy ul. Pałacowej,
- współdziałanie z U.G. Jaworze przy przebudowie zabytkowego centrum Jaworza
- wykonanie inwentaryzacji pomników przyrody na terenie
Jaworza.
Reszta prac zaplanowanych przez Społeczną Radę na 2011
rok została przesunięta na rok 2012.
Rozliczenie finansowe wpływów i wydatków na koncie 240
TMJ za 2011.
Stan konta na dzień 31.12.2010r.
18.226,91 zł
Kwesta cmentarna
4.062,60 zł
3.124,80 zł
Remont grobu Jana Cichego (dopłata)
13.000,00 zł
Stan konta na dzień 31.12.2011r.
12.414,31 zł
Proponowany plan pracy Społecznej Rady Ochrony i Odnowy
Zabytków Jaworza w Jaworzu na rok 2012:
1. Renowacja grobu nauczyciela Jana Jońca na cmentarzu
Ewangelicko-Augsburskim w Jaworzu
2. Naprawa ogrodzenia cmentarnego od strony ul Spacerowej na cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim
3. Renowacja grobu Adalberta Fornera w kwaterze hrabiowskiej na cmentarzu Katolickim
4. Renowacja liternictwa w kwaterze hrabiowskiej
5. Przeprowadzenie kwesty cmentarnej 1.11.2012 r.
Realizacja zaproponowanego planu prac będzie uzależniona
od możliwości finansowych Społecznej Rady i wsparcia Urzędu
Gminy Jaworze.
Przewodniczący Bolesław Rabaszowski
Skarbnik Ryszard Staclik
Sekretarz Jerzy Chałupski
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Dzień MATKI
MATKA – uroczystość kojarzona z 26 maja, czy tylko przyporządkowanie kobiecie określonego miejsca w rodzinie? Być
może ważna osoba, dzięki której zostajemy ukształtowani na
całe życie?
Dziś w 40 krajach obchodzony jest Dzień Matki. Początki święta
sięgają czasów starożytnych Greków i Rzymian. Kultem otaczano wtedy matki-boginie, symbole płodności i urodzaju. Zwyczaj
powrócił w siedemnastowiecznej Anglii pod nazwą niedziela
u matki i początkowo oznaczał wizytę w katedrze. Dzień, w którym obchodzono to święto, był wolny od pracy. Do tradycji należało składanie matce podarunków, głównie kwiatów i słodyczy,
w zamian za otrzymane błogosławieństwo. Zwyczaj przetrwał
do ok. XIX wieku. Ponownie zaczęto go obchodzić po zakończeniu II wojny światowej.
Termin obchodów jest bardzo różny – od drugiej niedzieli lutego
– tak świętują Dzień Matki Norwegowie, do 22 grudnia – to Dzień
Matki w Indonezji. Jednak najwięcej państw oficjalnie świętuje
w maju – jest chyba jakaś magia tego miesiąca, którą można dostrzec nie tylko w Europie. Najczęściej matki czci się
w niedzielę danego miesiąca, natomiast my Polacy świętujemy Dzień Matki, jako jedyni – 26 maja, zaś najwięcej państw
w drugą niedzielę maja i są to kraje rozrzucone po całym globie:
USA, Australia, Kuba, Hongkong, Indie, Filipiny czy też Peru.
Wystarczy przegląd autorów poniższych cytatów, żeby się
przekonać, że temat rodzicielki przewijał się w ciągu wielu wieków,
a Mamy były i pozostaną uosobieniem ciepła, miłości, bezpieczeństwa.

• „Przeklęty, kto zasmuca matkę swoją.” (ks. Piotr Skarga)
• „Matka jest geniuszem dziecka.” (Georg Wilhelm Friedrich
Hegel)
• „Matka byłaby zdolna wymyślić szczęście, aby je dać swoim
dzieciom.” (Madeleine Delbrer)
• „Może na trwodze polega prawdziwe szczęście matki.”
(A. S. Makarenko)
• „Bóg nie może być wszędzie, dlatego wynalazł matkę.”
(Matthew Arnold)
• „Matki dają naszemu duchowi ciepło a ojcowie - światło.”
(Jean Paul Sartre)
• „Dyscyplina jest matką dobrobytu.” (Ajschylos)
• „Każdą inną ludzką miłość trzeba zdobywać, trzeba na nią zasługiwać pokonując stojące na jej drodze przeszkody, tylko miłość
matki ma się bez zdobywania i bez zasług.” (Herman Auerbach)
• „Ludzie to zawsze dzieci swoich matek. Bez matki nie ma
poety, nie ma bohatera.” (Maksym Gorki)
• „Jeżeli Bóg posiada swój ołtarz w sercu matki, to ma swą
świątynię w całym domu.” (Johann Michael Sailer)
• „Mama to miękkie ręce. Mama to melodyjny głos, to chuchanie na uderzone miejsce. Mama to samo dobro i sama
przyjemność. Coś, co dobrze jest mieć w każdej chwili życia
koło siebie, dookoła siebie, gdzieś na horyzoncie.” (Melchior
Wańkowicz – „Ziele na kraterze”)
Na podstawie m.in.: http://www.edzienmatki.pl/ oraz Wikipedii
Opracował P. Filipkowski

Z policyjnej kartoteki
Jaworze – koniec „narkotykowego kartelu”?
Na pewien czas na pewno, choć wiadomo, że dopóki będą
chętni na te używki, to i będą hurtownicy jak i kolejni „rolnicy”
uprawiający niekoniecznie zboża… Za sprawą grupy osób
zajmujących się handlem narkotykami, jak i uprawą konopi
indyjskich, o Jaworzu stało się głośno w całym kraju. Akcja policji miała miejsce w naszej
miejscowości, w rejonie ulicy Zdrojowej.
Jak informuje Śląska Komenda Policji
w Katowicach:
Handlarze rozpracowywani byli od kilku
miesięcy. Policjanci z wydziału antynarkotykowego precyzyjnie namierzyli na Podbeskidziu dwie plantacje konopi indyjskich. To
właśnie stamtąd gotowa marihuana trafiała
na czarny rynek w Katowicach. Przygotowane uderzenie przeprowadzili antyterroryści.
Zatrzymano trzech mężczyzn i kobietę.
W wynajmowanych domach zlikwidowano dwie plantacje konopi indyjskich oraz przechwycono pięć kilogramów narkotyków. Nielegalny towar trafił w ręce ekspertów
z laboratorium policyjnego. Wstępne badania wykazały, że

mundurowi zabezpieczyli w sumie blisko 4 kilogramy marihuany
i kilogram amfetaminy o czarnorynkowej wartości 150 tysięcy
złotych. Z blisko tysiąca rosnących na obu plantacjach krzewów
można było wyprodukować prawie 30 kilogramów marihuany
o wartości blisko 900 tysięcy złotych.
Kolejnym celem akcji była miejscowość pod
Łodzią. Tam w prywatnym domu odkryto pomieszczenia przygotowane do uruchomienia
trzeciej plantacji konopi.
Policjanci doprowadzili zatrzymanych do prokuratury i sądu, gdzie na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego usłyszeli zarzuty
posiadania znacznej ilości narkotyków. Ustawa
o przeciwdziałaniu narkomanii za przestępstwo
to przewiduje do 12 lat więzienia.
Podczas akcji wspierali nas policjanci z Komisariatu w Jaworzu, katowickiego oddziału
prewencji i śląscy celnicy.
Opracowanie: P. Filipkowski
W tekście wykorzystano komunikat i zdjęcia z Komendy
Wojewódzkiej Policji w Katowicach, opublikowane 17 kwietnia
br. na stronie: http://www.slaska.policja.gov.pl/wiadomosci
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Bezpieczne wakacje
Powoli zbliża się czas letniej kanikuły. Wielu z nas zapewne okres
wakacji zamierza spędzić poza miejscem stałego pobytu. Tak czy
inaczej rady i przestrogi policji mogą okazać się przydatne zarówno
podczas wyjazdów krajowych, jak i zagranicznych oraz podczas
– wydawać się mogło- bezpiecznych wycieczek w Jaworzu lub
okolicy. Podczas każdej podróży (nawet wędrując po najbliższej
okolicy) przyda się telefon komórkowy z zapisanymi numerami
alarmowymi: 112 – centrum powiadamiania ratunkowego, 997
– policja, 998 – straż pożarna, 999 – pogotowie ratunkowe oraz
kontaktem ICE w książce adresowej.
Skrót ICE w telefonie jest ogólnoświatowym symbolem ratującym życie. Powinieneś pod nim zapisać numer telefonu osoby,
którą należy powiadomić w razie wypadku. Tak zapisany kontakt
pozwala ratownikom na zadzwonienie pod wskazany numer
i uzyskanie ważnych informacji o poszkodowanej osobie, takich
jak grupa krwi, przyjmowane leki itp. Jeśli masz kilka osób, które
mogą udzielić informacji na twój temat, ich numery zapisz, jako
nazwy kontaktów ICE1, ICE2 itd.
WAŻNE TELEFONY na Bezpieczne Wakacje
Jedziesz do Niemiec? - plakietka ekologiczna umweltzone
(„Umweltzone” to specjalna strefa ekologiczna, do której
wjazd jest możliwy wyłącznie dla samochodów posiadających
plakietkę Umweltzone). Obejmuje ona największe niemieckie
miasta wraz z kilkukilometrową otuliną.
112 - Europejski Numer Alarmowy – w Polsce połączenia
odbiera Straż Pożarna – 998 i Policja – 997
Telefony ratunkowe nad wodą: WOPR – 601 100 100
w górach: TOPR – 601 100 300 / 18 20 63 444 GOPR – 985
/ 601 100 300
Grupy GOPR Beskidzka – 33 82 96 900
Bieszczadzka – 13 46 32 204
Jurajska – 34 31 52 000 Karkonoska – 75 75 24 734
Krynicka – 18 47 77 444
Podhalańska – 18 26 76 880
Wałbrzysko-Kłodzka – 74 84 23 414
Więcej na temat ICE możesz przeczytać na stronie internetowej www.icefon.eu
Bezpiecznie w górach
Jak mawiają najstarsi górale – z górami śpasów ni ma (z górami żartów nie ma). Warunki atmosferyczne potrafią zmienić
się w ciągu godziny i to jest najważniejsze przykazanie każdego
zdobywcy górskich szlaków. Wyruszając na wyprawę podczas
pięknej, słonecznej pogody nie wiecie, czy nie będziecie wracać
wśród szalejącej burzy, albo we mgle. Pogoda w górach jest
bowiem równie nieokiełznana, jak one same. Dlatego ruszając
na wyprawę, w miejscu pobytu zawsze zostawiamy wiadomość
o trasie wycieczki i planowanej godzinie powrotu. Zanim jednak
wyruszymy w trasę przydadzą się przewodniki i mapy turystyczne do zaplanowania wycieczki. Trzeba bowiem poznać przebieg
wybranego szlaku, sieć schronisk turystycznych w pobliżu trasy,
oszacować czas marszu. Przyda się też informacja o lokalizacji
szałasów, schronów, koleb i leśniczówek – stanowią schronienie
w przypadku nagłej zmiany pogody.
Podstawą ekwipunku zdobywcy gór jest wygodne obuwie.
W plecaku przede wszystkim powinien znaleźć się telefon komórkowy z naładowaną baterią i zapisanymi numerami Górskiego
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – 601 100 300 oraz
numerem alarmowym 985. Ponadto – pomimo, że to lato – zabieramy czapkę i rękawiczki, szalik, zapasowe skarpety (najlepiej
wełniane – choć „szczypią” w nogi, to jednak nie ma lepszego
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sposobu na uniknięcie pęcherzy na stopach), koszulę i płaszcz
przeciwdeszczowy. Nie zapominamy o podręcznej apteczce,
latarce i zapałkach.
Wychodząc pamiętajmy o nakryciu głowy, w górach łatwo
o udar cieplny nawet w pochmurne dni, a jak mawiają górale „coby
siyły storcyło nada się i krapka moskola (żeby sił starczyło przyda
się i kawałek owsianego placka)”. Kilka kanapek i cukierków oraz
butelka z napojem w plecaku to doskonały pomysł!
I już na szlaku. Wędrujecie ochoczo, pogoda wymarzona, aż
tu nagle:
Burza – ubieramy się cieplej, zakładamy płaszcz przeciwdeszczowy i kontynuujemy wędrówkę wśród huku grzmotów. Jeśli
burza jest gwałtowna, siadamy na plecakach, okrywamy się przed
deszczem i czekamy – górskie burze nie trwają długo. Ważne –
w czasie burzy unikamy rosnących samotnie drzew i przewodów
wysokiego napięcia, schodzimy ze szczytów i grani, oddalamy się
od zbiorników wodnych, podnóża skalnych ścian i wejść do jaskiń
– w tych miejscach pioruny uderzają najczęściej.
Mgła – na trasie pokonywanej pierwszy raz, jeśli to tylko możliwe, zawracamy do punktu wyjścia. Gdyby ktoś się odłączył od
grupy, rada dla ratowników - we mgle głos często jest słyszany
z zupełnie innej strony, niż dochodzi w rzeczywistości. Na wypadek,
gdyby mgła utrzymywała się długo i groziła wam noc na szlaku, w
plecaku macie komórkę z numerami GOPR.
Wiatr – wyziębia ciało i utrudnia oddychanie. Właśnie teraz
przyda się szalik z plecaka do zasłonięcia ust i reszta ubrań, by
się nie wychłodzić.
Chłód – odpowiedni ubiór to kluczowy problem każdego górskiego turysty. Zasada jest prosta - gdy jest zbyt ciepło, można coś
z siebie zdjąć i schować do plecaka. Na wypadek chłodu trzeba
mieć co z plecaka wyjąć! Dlatego idąc w góry nie zapominamy
o zabraniu ciepłych ubrań.
Bezpiecznie nad morzem
Słońce, plaża, atmosfera wakacji – łatwo zapomnieć, że woda,
nawet ta z pozoru bezpieczna i spokojna, jest groźnym żywiołem.
Dlatego nad morzem szczególne zadanie czeka opiekunów – nawet na chwilę nie wolno spuścić dzieci z oka.
Jadąc nad morze warto zapamiętać – kąpać się, pływać i rozrabiać w wodzie można wyłącznie w miejscach dozwolonych.
Najlepiej pod okiem ratownika. Nie wchodzimy do wody w pobliżu
mostów, portów i przystani.
Na plażę, oprócz wszelkich sprzętów do zabawy, zabieramy
krem z filtrem UV, by uniknąć poparzenia słonecznego, nakrycie
głowy chroniące przed udarem, zapas wody i napojów oraz telefon
komórkowy z zapisanym numerem alarmowym Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego 601 100 100.
Nie zapomnij w książce adresowej swojego telefonu wpisać
kontaktu ICE, z numerem telefonu osoby, którą należy powiadomić
w razie wypadku. Choć skoki do wody to wspaniała zabawa, nie
warto skakać w miejscach, gdzie nie znamy głębokości. Złamany
kręgosłup nie będzie raczej przyjemnym wspomnieniem z wakacji.
O nieszczęśliwe uderzenie w podwodną przeszkodę tymczasem
nietrudno i... kalectwo do końca życia gotowe.
Lato na plaży to nie tylko pluskanie w wodzie. Równie przyjemne
są kąpiele słoneczne. Jak mawiają mieszkańcy Pomorza – szukając ochłody, nigdy nie wchodzimy do zimnej wody! Zetknięcie
rozgrzanego ciała z chłodną wodą może spowodować szok termiczny, a wtedy zamiast uroków plażowania będziemy podziwiać
mało ciekawe widoki najbliższego szpitala.
Kołysanie fal w kajaku, na łodzi i wodnym rowerze – to dopiero jest
zabawa! Morze to przecież nie tylko plaża i kąpiel przy brzegu. Surfing,
jazda na „bananie”, wyprawa łodzią w nieznane, dostarczają wrażeń
i wspomnień na długie, zimowe wieczory. Ostatnia już zasada – na łodzi,
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jakiegokolwiek typu, nie wolno zdejmować kapoka. Nie jest zbyt wygodny, to fakt, jednak ratuje życie w wypadku nieprzewidzianej wywrotki.
EURO 2012
Do EURO 2012 coraz mniej czasu, ale jest też coraz więcej okazji do
włączenia się w przygotowania Polski do Turnieju, aby jak najlepiej przyjąć zagranicznych gości. Tym razem rusza akcja dla szkół promująca
ideę pozytywnego kibicowania. To już szósta edycja programu „Szkoła
bez przemocy”. Tym razem, w związku z organizacją UEFA EURO
2012™ motywem przewodnim akcji stało się „Kibicowanie fair play”.
Program stał się również częścią społecznej akcji „Wszyscy Jesteśmy
Gospodarzami”, prowadzonej przez PL.2012, mającej na celu włączenie jak największej części społeczeństwa w przygotowania Mistrzostw,
ale również poprawę jakości życia i rozwoju swojego otoczenia.
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Siedem zasad coolturalnego kibica !!!!

1. Oblicze Kibica jest obliczem jego Klubu,
2. Kibicowanie bez prowokacji to szacunek dla Przeciwnika,
3. Intencją Kibica jest dobra zabawa,
4. Fair play – Fair Fan (czysta gra – czyste kibicowanie),
5. Rodzinne kibicowanie to przykład dla najmłodszych
6. Wzorowe kibicowanie to doping bez alkoholu,
7. Bezpieczne kibicowanie nie jest rzeczą najważniejszą.
Jest wszystkim.
Na podstawie: http://bezpiecznewakacje.pl/ oraz http://www.
bielsko.slaska.policja.gov.pl/wiadomosci
Opracował: P. Filipkowski

W SPORTOWEJ RYWALIZACJI
Sportowe zmagania w kikboxingu
W dniach 20-22 kwietnia 2012 w Świebodzicach
odbyły się Mistrzostwa Polski K-1 RULES. Zawody
były bardzo mocno obsadzone po 35 zawodników
w kategoriach wagowych.
Wyniki zawodników Beskid-Dragon:
Marta Waliczek Mistrzyni Polski po raz 3
z rzędu kat - 65 kg senior
Magdalena Jabłońska wicemistrzyni Polski kat plus 70 kg senior
Arkadiusz Drohomirecki brązowy medal
(na uwagę zasługuje fakt że w walkach eliminacyjnych Arek wyeliminował aktualnego Trener Piotr Turchan

Mistrza Świata muay-thaj łamiąc mu nos w drugiej rundzie).
Mateusz Markiefka brązowy medal kat - 75 kg junior (bardzo
dobrze zapowiadający się zawodnik w półfinale niewielką różnicą
przegrał z kadrowiczem Polski i aktualnym
Mistrzem Polski).
W dniu 29.12.2011 trener Piotr Turchan
otrzymał po raz drugi [pierwsza w 2009
roku] nagrodę Ministra Sportu za wybitne
szkolenie zawodników za rok 2011.
Chciałem osobiście podziękować Pani
Trener za duży wkład w procesie szkolenia,
bez pomocy drugiego trenera ta nagroda
była by nie osiągalna składam podziękowania dla zawodników za ich trud i wkład w sukces, który jest naszym wspólnym dziełem.
Info: Beskid Dragon, Foto: Beskid Dragon

Łuczniczy sukces Aleksandra Grzymka
W dniach 14-15 kwietnia w Prudniku w sobotnim słońcu i niedzielnym chłodzie i deszczu rywalizowali łucznicy w V Międzynarodowym Pucharze Gór Opawskich.

W kategorii kadetów II miejsce zajął Aleksander Grzymek reprezentujący UKS „Dziesiątka”. Po kwalifikacjach zajmował miejsce
czwarte. Szczegółowe wyniki - patrz www.archery.pl St. Hoczek

Z działalności KS Czarni Jaworze
Kadra seniorów na rundę wiosenną Klasy A:

1 Dariusz Turek
12 Mateusz Feruga
Kamil Wehsoly
22 Mateusz Janas (M)

Bramkarze:
28.04.1986
12.01.1987
26.11.1990
04.02.1991

Wojciech Filimowski
2 Rafał Stronczyński		

Obrońcy:
28.02.1977
14.06.1982

Michał Jaroszewski
5 Bartłomiej Handzel
4 Dariusz Stokłosa
16 Wacław Kobza
3 Robert Roik		
14 Mariusz Wacławski

02.09.1983
05.09.1983
01.07.1984
06.10.1984
08.10.1984
22.08.1987

Damian Strzelczyk (M)

23.06.1991

Zapora Wapienica
Zapora Wapienica
wychowanek
BKS Stal Bielsko-Biała
         (juniorzy)
Zapora Porąbka
Drzewiarz Jasienica
(juniorzy)
Zapora Wapienica
Zamek Grodziec
Cukrownik Chybie
Drzewiarz Jasienica
Spójnia II Landek
Wilamowiczanka
    Wilamowice
wychowanek

Pomocnicy:
8 Janusz Gucwa

30.04.1973

Zamek Grodziec

Roman Urbaś

16.01.1976

wychowanek

7 Mirosław Zdolski

03.01.1979

Drzewiarz Jasienica

9 Paweł Mołek

06.05.1982

Zapora Wapienica

15 Marcin Sztykiel

15.03.1989

Drzewiarz Jasienica

17 Andrzej Pawluk-Jaszczuk (M)

15.06.1991

wychowanek

Paweł Klonowski (M, J)

13.01.1993

Drzewiarz Jasienica
         (juniorzy)

Pomocnicy/Napastnicy:
13 Artem Miagkyj		

03.04.1984

11 Przemysław Kuś

13.12.1989

Zamek Grodziec

Szymon Trybała (M, J)

05.03.1993

BKS Stal Bielsko-Biała

Dariusz Janas (M, J)

08.08.1993

wychowanek

wychowanek

        (juniorzy)
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Sławomir Szymala
10 Tomasz Gwóźdź
18 Krzysztof Kujawa
Wojciech Zagórski
6 Tomasz Sosna

Napastnicy:
21.12.1973
Drzewiarz Jasienica
29.11.1977 wychowanek
17.06.1980
Cuiavia Inowrocław
12.01.1985
wychowanek
25.01.1986
Spójnia Landek (juniorzy)

(M)
– młodzieżowiec
(J) - junior
Trener: Sławomir Szymala
Kierownik zespołu: Artur Mazur
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Transfery:
Przybyli:
Krzysztof Kujawa (wolny transfer), Szymon Trybała (z drużyny juniorów), Przemysław Kuś (Zamek Grodziec - transfer definitywny),
Mateusz Feruga (Zapora Wapienica), Marcin Sztykiel (Drzewiarz
Jasienica), Dariusz Stokłosa (Cukrownik Chybie/wolny transfer).
Odeszli:
Szczepan Nowoczek (Zapora Wapienica), Tomasz Rybarski,
Dawid Wehsoly (obaj powrót z wypożyczenia do Drzewiarza Jasienica), Adam Pałecki, Dawid Paszek (obaj przerwa w treningach),
Dariusz Szewczyk, Łukasz Czuj (nie podjęli treningów), Krzysztof
Gniza (MRKS II Czechowice-Dziedzice).

Kadra juniorów na rundę wiosenną Ligi C1 Juniorów
Bramkarze:
15.07.1993
wychowanek
27.09.1994
Drzewiarz Jasienica
Obrońcy:
• Sylwester Roj		
23.09.1993
wychowanek
• Andrzej Kancelista
31.10.1993
Drzewiarz Jasienica
• Adam Pietrzyk
06.04.1994
Drzewiarz Jasienica
• Dariusz Kucia		
14.02.1995
wychowanek
• Damian Dymek
02.03.1995
wychowanek
• Wojciech Tyrna
19.06.1995
Drzewiarz Jasienica
• Patryk Gacek		
17.06.1996
wychowanek
Obrońcy/Pomocnicy:
• Patryk Klimczak
13.01.1993
wychowanek
• Wojciech Sikorski
18.01.1995
Drzewiarz Jasienica
Pomocnicy:
• Paweł Klonowski
13.01.1993
Drzewiarz Jasienica
• Michał Sztykiel
12.11.1993
wychowanek
• Andrzej Mirga
20.10.1994
Czarni Sosnowiec
• Tomasz Lapczyk
26.01.1995
wychowanek
• Jakub Sztykiel
16.11.1995
wychowanek
• Sebastian Kopij
23.04.1996
Olimpia Lewin
							
Brzeski
Pomocnicy/Napastnicy:
• Szymon Trybała
05.03.1993
BKS Stal
							
Bielsko-Biała
• Roland Król		
03.05.1996
Czarni Rząśnia
• Bartosz Bula		
06.04.1996
wychowanek
Napastnicy:
• Dariusz Janas 08.08.1993
wychowanek
• Jakub Pawłowski
26.12.1994
Drzewiarz Jasienica
• Konrad Kolarzyk
24.10.1996
wychowanek
Trener: Janusz Gucwa
Kierownik zespołu: Artur Mazur
• Przemysław Szary
• Kamil Suchy		

16. kolejka Bielskiej Klasy A seniorów Jaworze, dn. 31 marca 2012
Czarni Jaworze – Orzeł Kozy 3:3 (1:2)
Bramki dla jaworzan zdobyli: A. Pawluk-Jaszczuk, W. Kobza,
T. Gwóźdź
Skład: Feruga – Stokłosa, Roik, Kobza, Stronczyński (78’ Jaroszewski) – Gucwa (60’ Zdolski), Mołek, Pawluk-Jaszczuk, Kuś
– Sosna (90’ Urbaś), Kujawa (55’ Gwoźdź)
-----------------------------------------------------------------------17. kolejka Bielskiej Klasy A seniorów
Bielsko-Biała (Wapienica), dn. 7 kwietnia 2012
Zapora Wapienica – Czarni Jaworze 4:1 (2:0)
Bramkę dla jaworzan zdobył: M. Sztykiel
Skład: Turek – Stokłosa, Roik, Kobza, Stronczyński (55’ Jaroszewski) – Gucwa (60’ Zdolski), Mołek, Pawluk-Jaszczuk (85’ D.
Janas), Kuś, Sztykiel – Sosna (72’ Gwoźdź)

„Czarni Jaworze” - wyzwól Swój talent i sportową pasję!
Zarząd Klubu Sportowego „Czarni” Jaworze ogłasza NABÓR do nowo powstałej DRUŻYNY MŁODZIKÓW.
Trenerem grupy jest ARKADIUSZ LANC, posiadający licencje trenera PZPN, w przeszłości zawodnik m. in. Czarnych
Jaworze, Drzewiarza Jasienica.
Numer kontaktowy - 660 767 064.
Spotkanie organizacyjne i pierwszy trening odbędzie się
we wtorek 8 maja 2012 roku o godz. 17.00 na terenie Kompleksu Sportowego w Jaworzu przy. ul. Koralowej.
Treningi będą się odbywały odbywały we wtorki i czwartki
o godz. 17.00.
Koordynatorem projektu jest Członek Zarządu
ds. Drużyn Młodzieżowych - TOMASZ GWÓŹDŹ.
Numer kontaktowy - 666 024 310.
Zapraszamy wszystkich chętnych z roczników 1998, 1999,
2000, 2001, czyli w wieku od 11 do 14 lat, a także młodszych.
Młody piłkarz będzie mógł poznać, zrozumieć i nauczyć
się, czym jest fair play, szacunek do kolegów i rywali, działanie w zespole oraz zdrowe współzawodnictwo.
--------------------------------------------------------------------------------Spróbuj swoich sił - to szansa dla młodych talentów!
Zarząd KS „Czarni” Jaworze organizuje również
nabór uzupełniający do drużyny juniorów.
Zapraszamy zawodników z roczników 1994, 1995, 1996,
1997,
czyli w wieku od 15 do 19 lat.
Trenerem drużyny jest JANUSZ GUCWA, licencjonowany
trener PZPN.
Numer kontaktowy - 606 403 367.

18. kolejka Bielskiej Klasy A seniorów
Jaworze, dn. 14 kwietnia 2012
Czarni Jaworze – Pionier Pisarzowice 2:0 (1:0)
Bramki dla jaworzan zdobyli: M. Sztykiel, T. Sosna
Skład: Feruga – Wacławski, Roik, Kobza, Handzel – Gucwa (90’
Urbaś), Zdolski (75’ Mołek), Pawluk-Jaszczuk, Kuś (87’ Trybała) Sztykiel, Sosna (72’ Kujawa)
-----------------------------------------------------------------------19. kolejka Bielskiej Klasy A seniorów
Szczyrk, dn. 21 kwietnia 2012
Sokół Buczkowice – Czarni Jaworze 4:0 (1:0)
Skład: M. Janas – Wacławski, Roik, Kobza, Handzel – Gucwa
(77’ Mołek), Zdolski (85’ Urbaś), Miagkyj (65’ Stokłosa), Kuś (87’
Trybała) – Sztykiel (38’ Pawluk-Jaszczuk), Kujawa
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36) Skorupiak żyjący w ciepłych morzach
37) Rzeczywistość, nie sen
39) Fakty, konkrety
40) Piękno, wdzięk, czar
41) Kontrola nad przedsięwzięciem
42) Przedmioty materialne
43) Państwo nad Zatoką Perską
44) Jest zapalany w dzień rozpoczęcia igrzysk
olimpijskich
46) Angielski pisarz polskiego pochodzenia („Lord
Jim”)
48) Członkowie żydowskiej gminy religijnej z cadykiem na czele
49) Rzeka przepływająca przez Weronę
50) Wielokąt zwany też oktagonem
51) Rodzaj rośliny warzywnej

POZIOMO
1) Płynie w fontannie w jaworzańskim parku
5) Uroczyste obwieszczenie, manifest
11) Gęsty, stary las
12) Człowiek wybitny, myśliciel
13) Nauka o metodach nauczania
14) Dobry nastrój, pogoda ducha
15) Afrykański step
16) Ulica w adresie naszego Sejmu
17) Znany polski reżyser („Cwał”, „Struktura
kryształu”)
18) Odkrywca Przylądka Dobrej Nadziei
22) Część składowa czegoś
26) Osiemnastowieczny żołnierz walczący na
bagnety
30) Występ jednego artysty
31) Troglodyta, dzikus
35) Autor „Boskiej komedii”
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Znaczenie wyrazów
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PIONOWO
1) Lincz, ukaranie bez sądu
2) Sprzęt AGD w kuchni
3) Obszar do 300m n.p.m.
4) Mieszkaniec Abchazji
5) Deptak w kurorcie, bulwar
6) Beskidzki zbójnik
7) Część ciała między żebrami a miednicą
8) Jadalne ryby morskie
9) Opłaty za mieszkania

24 25

26

10) Czerwień z odcieniem fioletu
19) Obraz cerkiewny
20) Aprobata, harmonia
21) Koliste zakręty rzeki
23) Człowiek niekompetentny, ignorant
24) Komunikacja słowna
25) Budowniczy biblijnej arki
27) Likier jajeczny
28) Mieszkaniec wyspy z gejzerami
29) Włoskie kąpielisko w pobliżu San Marino
32) Gwałtowny wicher, nawałnica
33) Hiszpańska wyspa wśród Balearów
34) Sztandar lub jednostka harcerska
37) Biblijne miasto, którego mury runęły od dźwięków trąb
38) Państwo ze stolicą w Hanoi
40) Część końskiej uprzęży
41) Miasto japońskie, w którym w 1998 odbyła się
zimowa olimpiada
45) Miejsce popisów klaunów i akrobatów
47) Niejeden jest pomnikiem przyrody w Jaworzu
48) Dawny władca Rosji
Autorką krzyżówki jest Aniela Mieszczak
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Zdzisław Trybus
ul. Skowronkowa 735
43-385 JASIENICA
tel. (33) 815-20-37
kom. 603 564 656

l USŁUGI TRANSPORTOWE 5 t do 30 t
(opał, kruszywo, materiały budowalne)
l USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKOWE J.CB.
l STUDNIE do 6,5 m, ŁAWICE, SZAMBA, KANALIZACJE
l OGRODZENIA, WJAZDY, PLACE, CHODNIKI
l „BRUKARSTWO KOMPLEKSOWE”
l USŁUGI DŹWIGOWE do 18 t udźwigu
l WYBURZANIE I OSUSZANIE BUDYNKÓW

WYCINKA

wycinanie, przycinanie drzew
techniką tradycyjną, alpinistycznie
lub za pomocą zwyżki 25 m,
przycinanie żywopłotów,
krzewów, drzew owocowych.

tel. 515-242-704
Czasopismo „Echo Jaworza” - miesięcznik lokalny Gminy Jaworze. Wydawca: Urząd Gminy Jaworze z siedzibą: ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze;
adres redakcji: ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze, tel. 33 8172 195, 33 8172 813, 33 8172 534, Fax 33 8172 871, e-mail: echo@jaworze.pl;
internet: http://www.opgj.pl/echojaworza.html; Zespół redakcyjny: Piotr Filipkowski - Redaktor Naczelny, Agata Jędrysko - Zastępca Redaktora Naczelnego i odpowiedzialna za korektę. Druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Spółka z o.o., ul. Dubois 4, 43-300 Bielsko-Biała. Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz
zastrzega sobie prawo ich skracania i opracowania redakcyjnego.
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3 Maja Święto Konstytucji

Jaworzańska Majówka 2012

Rodzinny Rajd Rowerowy
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