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Projekt pn. „Dzielmy się kulturą w Euroregionie Beskidy” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013
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„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”

Podziękowania dla wszystkich,
którzy w tak bolesnej dla nas chwili dzielili z nami smutek i żal, okazali wiele serca
i życzliwości, uczestniczyli w pogrzebie

śp. Romana Lorka
W szczególności bliższej i dalszej rodzinie, przyjaciołom, znajomym,
sąsiadom, Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzu, Wójtowi, Radzie Gminy
oraz pracownikom Urzędu Gminy Jaworze, a także wszystkim uczestnikom pogrzebu,
za modlitwę, złożone wieńce i kwiaty,
Podziękowania składa pogrążona w smutku i żałobie
Żona i Rodzina

Roman Lorek (1939-2013)
W nocy z 19 na 20 kwietnia 2013 r. po ciężkiej chorobie odszedł radny Rady Gminy Jaworze (2002-2006, 2006-2010 i 2010-2013), były przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaworze (2002-2006), były przewodniczący Komisji Budżetu
i Finansów Rady Gminy Jaworze (2006-2010) oraz przewodniczący-senior Rady
Gminy Jaworze obecnej kadencji. Dr Roman Lorek absolwent Politechniki Śląskiej
w Gliwicach oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie uzyskał tytuł magistra; dyrektor, a później prezes ZPW KREPOL w Bielsku - Białej; od 2009 roku roku
doktor nauk technicznych - tytuł doktora otyrzymał na ATH w Bielsku Białej; rzeczoznawca Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich; odznaczany
za działalność społeczną i zawodową.
Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy

ś. p. Romana Lorka
- samorządowca, jaworzanina, kolegę i przyjaciela.
Jego życie nierozerwalnie związane było z Jaworzem i pracą na rzecz drugiego człowieka.
Potrafił i umiał rozmawiać z ludźmi, a jego życiową mądrość i doświadczenie
doceniali nawet i ci, którzy nie podzielali jego poglądów.
Z oddaniem i pasją służył Jaworzu.
Odszedł zbyt szybko.
Pozostawił nam najlepsze wspomnienia.
Z Jego Najbliższymi łączymy się w poczuciu niepowetowanej straty i najszczerszego żalu.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci Jego działalność, stosunek do drugiego człowieka
oraz oddanie sprawom Gminy Jaworze.
Pogrążeni w smutku
Wójt Gminy Jaworze Zdzisław Bylok, Zastępca Wójta Gminy Radosław G. Ostałkiewicz
oraz Pracownicy Urzędu Gminy Jaworze i Redakcja Echa Jaworza
Cześć Jego Pamięci!
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Z PRAC WóJTA, RADY
GMINY I URZĘDU GMINY
XXI sesja Rady Gminy Jaworze VI
Kadencji przeprowadzona w dniu
21.03.2013r.
(fragmenty protokołu)
Dyrektorki Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 1 i 2
w Jaworzu w imieniu dzieci i nauczycieli podziękowały Wójtowi za
pomoc w zakupie zabawek dla dzieci.
Wójt Gminy Jaworze Zdzisław Bylok wyjaśnił, iż udało się po raz
drugi uzyskać darowiznę w formie zabawek o wartości 2 x po 5
tysięcy złotych dla dzieciaków z obu jaworzańskich przedszkoli od
właściciela hotelu Villi Barbara oraz firmy Wader-Woźniak.
Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka odczytał
proponowany porządek obrad. Zwrócił się z zapytaniem, czy są
propozycje zmian do proponowanego porządku obrad?
Rada Gminy zatwierdziła protokół z XXI sesji Rady Gminy
Jaworze przeprowadzonej w dniu 12 lutego 2013r.:
13– głosów za, 2 – nieobecnych.
Uchwały:
a) zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Jaworze na lata 2013 – 2022,
Omówił szczegółowo nowe przedsięwzięcie, jakim jest zagospodarowania terenu po byłym basenie przy ul. Słonecznej. Zaproponowane zmiany wpłynęły na zwiększenie deficytu gminy, ten zostanie pokryty wolnymi środkami. Zmiana nie wpłynie na zwiększenie zadłużenia gminy. Ponadto wyjaśnił, iż na lata 2013-2022 uległa
zmniejszeniu kwota długu Gminy Jaworze.
W dyskusji poproszono o uszczegółowienie środków przeznaczonych na inwestycję w zakresie budowy muzeum fauny i flory oraz
parkingu przy gimnazjum (podział na środki własne i uzyskane
z dotacji).
Skarbnik Gminy poinformował, że koszt obu tych zadań zaplanowano na kwotę około 2 mln. zł (część środków została już wydatkowana), natomiast dofinansowanie planuje się na poziomie 1,1 mln. zł.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę:13– głosów za,
2 – nieobecny.
b) zmiany w budżecie gminy na rok 2013,
Skarbnik Gminy omówił szczegółowo zaproponowane zmiany
w budżecie gminy, zgodnie z przedstawionym radnym uzasadnieniem. Przedstawione zmiany wpłyną na zwiększenie deficytu, który pokryty zostanie wolnymi środkami. Oznacza to, że nie zwiększy
się zadłużenie gminy.
Podczas dyskusji nad uchwałą zapytano, czy środki przeznaczone
na dofinansowanie spółki PKS S.A. dotyczą tylko pierwszego
półrocza.
Skarbnik wyjaśnił, iż na dzień dzisiejszy jest to wpłata na pierwsze
półrocze. Wójt Gminy Jaworze Zdzisław Bylok odniósł się do
sprawy finansowania spółki PKS S.A. stwierdzając, że nie widzi
podstaw dlaczego gmina miałaby dofinansowywać ją w kwocie
200tys. zł, co zostało gminie zaproponowane. Dofinansowanie
ujęte w przedmiotowej uchwale dotyczy raczej całego roku,
a nie tylko I półrocza ponieważ trudno będzie w budżecie znaleźć
większe środki na ten cel.
Ponadto padło pytanie o to, jakie działania podejmowane są przez
Urząd Gminy w celu obniżenia kosztów ponoszonych za czynsz
budynku Pod Goruszką. Pytanie było uzasadnione tym, że gmina
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na własny koszt prowadzi liczne remonty w przedmiotowym
budynku, zwiększając tym samym jego wartość. Powyższe
działania dają gminie możliwość podjęcia rozmów/negocjacji
ze Spółdzielnią SAMOPOMOC Jasienica-Jaworze, w sprawie
obniżenia dotychczasowego (wysokiego) czynszu.
Skarbnik wyjaśnił, iż na chwilę obecną nie podejmowano
takich działań ponieważ gmina związana jest umową.
W związku ze zgłoszonymi przez radną argumentami rozważona
zostanie możliwość podjęcia rozmów w sprawie zmniejszenia
dotychczasowego czynszu.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę:
13 – głosów za,2 – nieobecny.
c) przekazania środków finansowych dla Policji,
Pełnomocnik Wójta ds. GPRPA i GPN poinformował, że środki przewidziane w przedmiotowej uchwale dla policji, przeznaczone zostaną na płatne partole, które jak, co roku uruchamiane są
w okresie letnim. Przedmiotowe zadanie zaplanowane zostało
w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok, a podjęcie przedmiotowej uchwały jest
konieczne w celu podpisania stosownego porozumienia przez
Wójta z Komendantem Miejskim Policji w Bielsku-Białej.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę:
13 – głosów za, 2 – nieobecny.
d) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu na
realizację zadania Zaspokojenie potrzeb z zakresu transportu
publicznego mieszkańców Powiatu Bielskiego,
Zastępca Wójta poinformował, że wszystkie gminy powiatu
bielskiego- poza gminą Czechowice-Dziedzice- wspierają spółkę
PKS S.A., która w 100% jest własnością powiatu bielskiego.
W ubiegłym roku dofinansowanie było na poziomie około 80 tys.
zł, stosownie do ilości kursów na danym terenie. Natomiast na
konwencie poinformowano gminy, iż poziom dofinansowania
miałyby wzrosnąć trzykrotnie w stosunku do roku ubiegłego,
z czym gmina Jaworze się nie zgadza. Gmina zgodziła się zapłacić
pierwszą transzę w wysokości dotacji roku ubiegłego, ale nie planuje
dalszych dopłat. Gmina Jaworze nie jest przeciwna dofinansowaniu
przedmiotowego zadania, a jedynie jego wysokości. Ponadto
zwrócił uwagę na brak inwestycji drogowych ze strony powiatu na
terenie gminy Jaworze. Rekomendował przyjęcie przedmiotowego
projektu uchwały.
Prezes PKS Bielsko S.A. Marek Małacha przedstawił uwarunkowania
prawne, w jakich spółka PKS S.A. obecnie działa zgodnie z dwoma
ustawami. PKS realizuje zadanie związane z zapewnieniem
transportu publicznego dla mieszkańców powiatu, gmin.
Przedstawił dane dotyczące taboru (85 autobusów), zatrudnienia
(150 osób z czego 14 administracja, 14 mechaników), płac (średnia
około 2700zł), przejechanych kilometrów (w transporcie publicznym
oraz turystyce). Przestawił również koszty na 1km – 3,68zł oraz
przychód za 1 km – 2,88 zł przed obniżką i 2,35 zł po obniżce, która
była wprowadzona decyzją Starosty Bielskiego.
Omówił historię dopłat do komunikacji publicznej w poszczególnych
latach, wyjaśniając iż początkowo strata była pokrywana zyskami
przedsiębiorstwa z lat poprzednich. Wyższe straty w roku ubiegłym
i planowane w roku bieżącym spowodowane są wyżej omawianą
obniżką cen. W związku z zaistniałą sytuacją od 1 kwietnia
planowana jest podwyżka biletów o 50 groszy.
Porównał sytuację niedoboru przychodów do kosztów z innymi
przedsiębiorcami, wg. których spółka PKS S.A. wypada dobrze,
podobnie ceny biletów są korzystniejsze w stosunku do innych
przedsiębiorców.
Przedstawił strukturę kosztów: 1,20zł – płaca, 1,15zł – koszt paliwa,
0,30 zł – amortyzacja, 0,10 zł – części zamienne, 0,43zł – zaplecze
techniczne, 0,50zł – pozostałe koszty, co daje w sumie koszt 3,68
zł na 1 km.
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Omówił pokrótce sytuację, w jakiej znajdzie się przedsiębiorstwo po
2016 roku wg nowej ustawy.
Organizowanie transportu publicznego przez powiat jest najtańszym
rozwiązaniem ponieważ niskie dopłaty do kilometra wynikają
właśnie ze wspólnej realizacji zadania z gminami, co skutkuję
obniżeniem kosztów stałych, które rozkładają się na wszystkich
(gminy i powiat).
Przedstawił plany spółki PKS S.A. na lata następne związane
z aplikowaniem o nowe środki, pozwalające na dalszy rozwój spółki.
Radny Z. Podkówka zapytał o zyski związane z przewozami
turystycznymi, zwracając uwagę, że ich ceny są znacznie wyższe
niż u konkurencji. Obniżenie cen mogłoby wpłynąć na większe
zainteresowanie, a tym samym na większe zyski.
Prezes PKS Bielsko S.A. Marek Małacha przedstawił koszty,
jakie ponosi spółka PKS S.A. w transporcie turystycznym, a które
niekoniecznie ponoszą inni przedsiębiorcy (posiadanie koncesji,
ubezpieczeń). W zależności od standardu autobusu koszty za
kilometr różnią się – od 4zł do 6zł.
Wiceprzewodniczący Z. Putek zapytał, czy zarząd spółki PKS S.A,
przedstawił skutki obniżenia kosztów biletów zarządowi powiatu.
Wyjaśniła, iż z gminami nikt tej decyzji nie konsultował.
Radna D. Mynarska zapytała, czy w roku 2011 spółka PKS S.A.
poniosła stratę (w jakiej wysokości), w kontekście obniżki biletów
w 2012 roku. Ponadto zapytała, jaki koszt straty stanowią koszty
związane z amortyzacją. Tak znaczące obniżenie cen biletów, przy
wyższej cenie biletów u konkurencji jest niezrozumiałe. Zapytała,
czy dokonano analizy ilości przewożonych pasażerów oraz zysków
w związku z planowaną podwyżką w bieżącym roku.
Prezes PKS Bielsko S.A. Marek Małacha poinformował, iż
w 2011 roku strata wyniosła 750 tys., została ona pokryta wolnymi
środkami. Zarząd spółki przedstawił prognozę obniżenia cen biletów
zarządowi powiatu. Omówił sposób amortyzacji, który wynosi 10%
na rok. Poinformował, że cennik zatwierdza organizator.
Prezes PKS Bielsko-Biała S.A. Marek Małacha wyjaśnił, że w celu
poprawy sytuacji finansowej spółki wprowadzono podwyżki biletów
oraz są planowane kolejne podwyżki na miesiąc lipiec.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę:
13 – głosów za,2 – nieobecny.
e) zmiany uchwały Nr XX/186/12 Rady Gminy Jaworze
w
sprawie
Gminnego
Programu
Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013,
Pełnomocnik Wójta ds. GPRPA i GPN poinformował, że w roku
2012 została wypracowana w powyższym programie nadwyżka
w wysokości 25 tys. zł, pochodząca z opłat za wydanie zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych. Przedmiotowe środki zostaną
rozdysponowane zgodnie z załączonym uzasadnieniem do uchwały,
co zostało szczegółowo omówione na komisjach problemowych.
W debacie padło pytanie, z czego wynika zwiększenie kwoty (o 9
tys. zł ) przewidzianej na zakup posiłków dla dzieci uczęszczających
na świetlicę socjoterapeutyczną. Czy będzie żywiona większa ilość
dzieci, czy nastąpiło niedoszacowanie w tym zakresie.
Skarbnik Gminy wyjaśnił, że kwota o której mowa dotyczy
zwiększenia środków na funkcjonowanie całej świetlicy
socjoterapeutycznej, w tym m.in. na posiłki.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę:
13 – głosów za,2 – nieobecny.
f) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Jaworze w 2013 r.
Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury UG poinformował,
że przedmiotowa uchwała jest wynikiem obowiązku ustawowego,
który zobowiązuje gminy do corocznego podejmowania tego typu
uchwał. Uchwała jest analogiczna do roku ubiegłego, a zmiana
dotyczy jedynie zwiększenia kwoty na realizację niniejszego
programu.
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Rada Gminy przegłosowała uchwałę:
13 – głosów za,2 – nieobecny.
g) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze
prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej
ewidencyjnie, jako działka nr 440/9 stanowiącej wewnętrzną
drogę dojazdową - boczna od ul. Pagórkowej, w drodze
umowy darowizny,
Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury poinformował, że
wszyscy współwłaściciele przedmiotowej nieruchomości zwrócili
się z wnioskiem o nieodpłatne jej przekazanie. Nieruchomość ta
stanowi drogę wewnętrzną i jest drogą boczną od ul. Pagórkowej.
Przedstawił parametry techniczne przejmowanej nieruchomości.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę:
13 – głosów za,2 – nieobecny.
h) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze
prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej
ewidencyjnie jako działka nr 1116 zlokalizowanej przy ul.
Zdrojowej, w drodze umowy sprzedaży,
Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury poinformował, że
przedmiotowa działka wykorzystywana jest na parking dla osób
przyjeżdżających do „Galerii” przy ul. Zdrojowej 111. Koszt zakupu
działki został określony na Komisji Budżetu i Finansów na kwotę nie
większą niż 5 tys. złotych.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę:
13 – głosów za,2 – nieobecny.
i) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny
w Gminie Jaworze na lata 2013-2015,
Kierownik GOPS D. Sacher-Wejster poinformowała, iż ustawodawca
nałożył obowiązek przyjęcia przedmiotowego programu na 3 lata.
Pokrótce przedstawiła założenia programu, który zawiera spisane
zadania gminy zgodnie z ustawą. Omówiła szczegółowe założenia
programu oraz jego cele.
Program Wspierania Rodziny w Gminie Jaworze na lata 2013-2015
określa zadania własne gminy wobec rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych
wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Cele szczegółowe:
1. Diagnozowanie środowiska rodzinnego.
a) Sporządzanie przez pracowników socjalnych rodzinnych wywiadów środowiskowych w rodzinie przeżywającej trudności,
b) Prowadzenie pracy socjalnej polegającej w szczególności na rozpoznawaniu deficytów w zakresie wypełniania funkcji rodzicielskich oraz na ocenie sytuacji dziecka w środowisku domowym i
szkolnym,
c) Konsultacje ze specjalistami w celu sprecyzowania czynników
mających wpływ na dysfunkcjonalność rodziny.
2. Zabezpieczanie podstawowych potrzeb bytowych rodziny.
a) Dożywianie dzieci z rodzin o niskich dochodach bądź bezradnych
w prowadzeniu gospodarstwa domowego,
b) Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom o niskich dochodach w ramach przepisów ustawy o pomocy społecznej,
c) Współpraca z placówkami służby zdrowia celem niwelowania zagrożeń zdrowotnych u dzieci.
3. Rozwój umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców
i opiekunów.
a) Wsparcie ze strony asystenta rodziny,
b) Szkolenie asystentów rodziny,
c) Umożliwienie pomocy rodzin wspierających,
d) Nawiązywanie kontaktów z osobami bliskim, np. dziadkowie, rodzeństwo celem włączenia ich w proces wychowawczy,
e) Ułatwienie dostępu do specjalistycznego poradnictwa i terapii,
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w szczególności poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego i prawnego.
4. Przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny.
a) Monitorowanie rodzin zagrożonych kryzysem przez pracowników socjalnych, nauczycieli i pedagogów szkolnych, pracowników placówek służby zdrowia i kuratorów sądowych,
b) Motywowanie członków rodzin do podejmowania działań zmierzających do wyeliminowania dysfunkcji, w szczególności do podejmowania leczenia uzależnień i usuwania problemów alkoholowych poprzez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz do udziału
w zajęciach korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc,
c) Wdrażanie projektów i programów profilaktyczno-edukacyjnych
dla rodzin i dzieci,
d) Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy środowiskowej,
e) Włączanie rodzin do udziału w projektach dotyczących aktywizacji społecznej i zawodowej oraz w treningach rodzicielskich,
f) Motywowanie do korzystania z dostępnych form pomocy rodzicom i opiekunom w podnoszeniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych i wzmacniania poczucia odpowiedzialności za
własną sytuacje życiową,
g) Współdziałanie instytucji i organizacji działających w środowisku
lokalnym na rzecz dziecka i rodziny,
h) Udział w projektach współfinansowanych ze środków UE, których
celem jest poprawa funkcjonowania rodziny.
5. Dążenie do reintegracji rodziny.
a) Pomoc rodzinie, z której dzieci zostały umieszczone
w pieczy zastępczej w odbudowaniu właściwego środowiska wychowawczego pozwalającego na powrót dzieci do rodziny naturalnej, w tym wsparcie asystenta rodziny,
b) Ułatwianie rodzicom osobistych kontaktów z dzieckiem umieszczonym w pieczy i motywowanie do włączania się w proces decydowania o sprawach istotnych dla dziecka,
c) Opracowywanie i realizacja w porozumieniu z powiatowym organizatorem pieczy zastępczej planu pracy z rodziną naturalną
zmierzającego do powrotu dziecka do środowiska.
Adresaci programu
Rodziny z terenu Jaworza przeżywające trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w tym rodziny, w których występuje przemoc domowa, lub uzależnienia oraz rodziny, z których
dzieci zostały umieszczone w systemie pieczy zastępczej.
Realizatorzy programu
a) Urząd Gminy Jaworze, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jaworzu, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Jaworzu, Komisariat Policji, szkoły i przedszkola z terenu Jaworza, Gminny Samodzielny ZOZ w Jaworzu.
b) Instytucje współdziałające: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej, Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, kuratorzy
sądowi, jednostki kultury, organizacje pozarządowe i kościelne.
Źródła finansowania
Środki na realizację Programu pochodzić będą ze środków własnych gminy Jaworze, z budżetu państwa oraz pozyskiwanych z innych źródeł.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę:
13 – głosów za,2 – nieobecny.
j) określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach
pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę
Jaworze oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
Sekretarz Gminy poinformowała, że przedmiotowy projekt
uchwały reguluje jedno ze świadczeń należnych nauczycielom,
a wynikających z Karty Nauczyciela. Tego typu pomoc funkcjonuje
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w gminie od 2008 roku, w związku z tym stosowne było wprowadzenia
zmiany w tym zakresie. Przedmiotowe świadczenie jest niezależne
od świadczeń socjalnych, z którego mogą skorzystać nauczyciele
czynni, jak również emerytowani.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę:
13 – głosów za, 2 – nieobecny.
k) ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi,
Zastępca Wójta poinformował, że zgodnie z nową ustawą
pojawiły się możliwości zróżnicowania stawek za odbiór odpadów
komunalnych na terenie jednej gminy, stąd przedmiotowy projekt
uchwały został przedstawiony dopiero w dniu dzisiejszym. Według
nowych zapisów ustawowych możliwe jest różnicowanie stawek
nie tylko wg. metod poboru, ale również w obrębie jednej metody.
Przedstawił wysokość opłat za odpady komunalne zgodnie
z przedstawioną uchwałą i tak: dla odpadów niesegregowanych (16zł)
dla segregowanych w zabudowie wielolokalowej (od 10zł do 8,00zł)
oraz jedno i wielorodzinnej (od 10zł do 7,50zł). Ponadto przedstawił
zwolnienia, jakie przewiduje przedmiotowa uchwała tj. zwolnienia
w wysokości 100% (dotyczyć będą 150 osób) oraz zwolnienia
w wysokości 50% (dotyczyć będą 303 osób). Zwolnienia 100% będą
udzielane na pół roku od momentu przedstawienia stosownego
zaświadczenia przez zainteresowanego, natomiast 50% na czas
wydanej decyzji świadczenia rodzinnego.
Odnośnie nieruchomości niezamieszkałych opłata będzie
naliczana, jako iloczyn zadeklarowanego pojemnika i stawki
miesięcznej
przyjętej
przedmiotową
uchwałą,
zarówno
w przypadku odpadów segregowanych, jak i niesegregowanych. Dla
nieruchomości mieszanych stawka będzie sumą stawki wynikającej
z zamieszkania danej nieruchomości i zadeklarowanego pojemnika
dla nieruchomości niezamieszkałej.
Wyjaśnił przyczyny wprowadzenia zwolnień, które spowodowane
są koniecznością egzekwowania przez wójta nieopłaconych
należności.
Przedstawił sposób kalkulacji – wyliczenia zaproponowanych stawek
w uchwale. Przy kalkulacji zgodnie z wymogami uwzględniono:
liczbę zamieszkujących mieszkańców, ilość wytwarzanych
odpadów, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi. W związku z tym składowymi ceny będą:

koszty firmy wyłonionej w przetargu na odbiór odpadów
komunalnych – uwzględniając: koszty utrzymania „dzwonów”
pojemników przewidzianych do segregacji, organizację zbiórek
sezonowych, transport poszczególnych odpadów, amortyzacja
sprzętu, koszty osobowe oraz koszty administracyjne – zakładane
koszty 290 tys. zł,

ceny składowania odpadów na wysypisku - zakładając
segregację odpadów – zakładane koszty 360 tys. zł,

punkt selektywnej zbiórki odpadów (zadanie obowiązkowe
gminy), punkt do którego mieszkaniec gminy może w każdej chwili
dostarczyć segregowane odpady komunalne. Gmina zgodnie
z ustawą może przedmiotowe zadanie realizować wspólnie
z inną gminą i w związku z tym prowadzone są wstępne rozmowy
z miastem Bielsko-Biała – zakładane koszty 50 tys. zł,

koszty administracyjne, koszty osobowe, opłaty pocztowe,
system komputerowy i inne – zakładane koszty 50 tys. zł.
W związku z powyższym koszty systemu planowane są na 854
tys. zł rocznie. Przy stawce 10zł na każdego mieszkańca wpływy
osiągnęłyby wartość 830tys zł, biorąc pod uwagę zdywersyfikowanie
stawki wpływy kształtują się na poziomie około 760 tys. zł.
Uwzględniając dodatkowo zaproponowane zwolnienia i ulgi rocznie
dopłata do systemu wyniesie około 210 tys. zł, a średnia stawka na
jednego mieszkańca wyniesie 7,77 zł. Przedmiotowe wyliczenia są
tylko i wyłącznie zakładanymi, a rzeczywistość może się okazać
zupełnie inna. Jeśli po przetargu i funkcjonowaniu systemu okaże
się, że istnieje możliwość obniżenia zaproponowanych stawek to
rada może to uczynić, a raczej nie będzie chciała cen podnosić.
Rada zgodnie z pismem Wojewody ma obowiązek podjęcia
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przedmiotowej uchwały do 31 marca 2013 roku.
Odczytał wynik konsultacji z mieszkańcami stanowiący załącznik
nr 13 do protokołu.
D. Mynarska zawnioskowała, aby zorganizować zebranie wiejskiej,
zaś radny Z. Podkówka pytał, kogo dotyczą stawki za odbiór
odpadów niesegregowanych. Zastępca Wójta poinformował,
że deklaracja składana przez mieszkańca narzuca obowiązek
segregacji odpadów komunalnych. W przypadku wykrycia, iż
odpady są niesegregowane decyzją wójta zostanie nałożona
stawka, o którą pytała radna.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę:
12 – głosów za, 1 – głos przeciwny,2 – nieobecny.
l) zmiany uchwały nr XIX/183/12 Rady Gminy Jaworze z dnia 11
grudnia 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości,
Zastępca Wójta poinformował, że przedmiotowa uchwała jest
konsekwencją zmiany ustawy, a także zróżnicowania stawki
za odbiór odpadów komunalnych. Przedstawił zaproponowane
zmiany w przedmiotowej uchwale, w stosunku do wcześniej
podjętej (sposób dokumentowania osób niezamieszkałych, osób
posiadających zwolnienia itd., termin składania deklaracji, formę
elektroniczną składania deklaracji), uzasadniając poszczególne
zmiany.
Odczytał wyniki konsultacji społecznych stanowiący załącznik
nr 13 do protokołu.
Przedstawił planowane przez gminę akcje informacyjnoedukacyjne dla mieszkańców w sprawie gospodarki śmieciowej
(ulotki, Echa Jaworza i inne).
Radny J. Ryrych zapytał, co Urząd Gminy może zrobić
z mieszkańcami, którzy nie będą chcieli złożyć deklaracji.
Zastępca Wójta Gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz wyjaśnił,
że w sytuacji gdy mieszkaniec nie złoży deklaracji wójt w trybie
decyzji nałoży na takiego mieszkańca obowiązek, od której to
decyzji będzie mógł się odwołać do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego. Opłata ustalona w trybie decyzji, będzie opłatą za
śmieci niesegregowane w wysokości 16zł na każdą zameldowaną
osobę.
Radna Krystyna Szczypka stwierdziła, iż zamieszczenie wzoru
deklaracji w majowym Echu Jaworza jest zbyt późne. Zastępca
Wójta Gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz poinformował,
że Echo Jaworza jest dodatkowym sposobem na dotarcie do
mieszkańca z deklaracją, ponieważ każdy mieszkaniec otrzyma
deklarację do skrzynki pocztowej.
Radny Z. Podkówka poprosił, aby opracować i dostarczyć
mieszkańcom ulotkę informacyjną odnośnie podziału odpadów
komunalnych na suche i mokre, zgodnie ze sposobem segregacji
przyjętym w gminie. Zastępca Wójta Gminy Jaworze Radosław
Ostałkiewicz poinformował, że ulotka jest już opracowana
i dostępna będzie na stronie internetowej gminy oraz na ostatniej
stronie najbliższego Echa Jaworza.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę:
13 – głosów za,2 – nieobecny.
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Sprawozdanie z pracy wójta
Wójt Gminy Jaworze Zdzisław Bylok uzupełniając przedstawione
sprawozdanie, poinformował o możliwości uzyskania przez gminę
dofinansowania na termomodernizację Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Jaworzu. Środki na ten cel miałyby pochodzić z projektu
norweskiego, zaznaczając jednocześnie iż nie są to „łatwe” do
pozyskania środki.
Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka
przedstawił informacje o spotkaniach, w jakich brali udział w okresie
międzysesyjnym. Poinformował radnych o konieczności wypełnienia
oświadczeń majątkowych zgodnie z „instrukcją”, jaka wpłynęła
do biura rady od wojewody śląskiego. Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Jaworze Zbigniew Putek kontynuując sprawę oświadczeń
majątkowych, zwrócił uwagę na najczęściej popełniane błędy.
Poinformował, że termin składania oświadczeń upływa z dniem 31
kwietnia 2013 r.
Radna D. Mynarska w imieniu mieszkańców zapytała o powód
zmiany szaty graficznej gazety lokalnej Echa Jaworza. W w/w
temacie złożyła wniosek w formie pisemnej .
Zapytała o powód skrócenia w Echu Jaworza relacji z sesji,
uzasadniając to tym, iż w ostatnim numerze Echa Jaworza
informacja z jej przebiegu została ograniczona tylko i wyłącznie do
podjętych uchwałaśnienie zaistniałej sytuacji.
Zastępca Wójta R. Ostałkiewicz poinformował, że odpowiedź
na pytania radnej w zakresie szaty graficznej oraz sposobu
przedstawiania w gazecie przebiegu obrad RG zostanie udzielona
pisemnie.

Radni złożyli także kilka pytań i wniosków w formie
pisemnej na ręce przewodniczącego Rady.
W sprawozdaniu z sesji wykorzystano fragmenty
protokołu.
Uzupełnienia i dodatkowe wyjaśnienia R.G.Ostałkiewicz- zastępca wójta.
Zatwierdził Andrzej Śliwka- przewodniczący RG
Jaworze.

Wybory uzupełniające
do Rady Gminy
W związku ze śmiercią radnego Romana Lorka, zgodnie z procedurą jaka obowiązuje w takich przypadkach - Rada Gminy
będzie musiała podjąć uchwałę o wygaśnięciu mandatu tegoż radnego. Następnie Komisarz Wyborczy w Bielsku-Białej w ciągu 3
miesięcy od dnia otrzymania powyższej uchwały – wyznaczy wybory uzupełniające do Rady Gminy Jaworze. Wybory te odbędą
się tylko w tym okręgu wyborczym, gdzie wcześniej był wybrany
zmarły Roman Lorek.
PF

Andrzejowi Stąsiekowi
Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca
składają
Wójt z Radą Gminy
Dyrekcja i grono pedagogiczne Gimnazjum nr 1
w Jaworzu
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

„Program aktywnej integracji w gminie Jaworze”
Komisja Rekrutacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu w lutym br. dokonała wyboru uczestników programu
na 2013 r. Spośród 14 osób, które wyraziły chęć udziału w projekcie, dziewięć zostało zakwalifikowanych do udziału, trzy osoby
pozostają na liście rezerwowej. Dokonano także niezbędnych uzgodnień z Powiatowym Urzędem Pracy w Bielsku-Białej w zakresie
udziału osób bezrobotnych do projektu „Program aktywnej integracji w gminie Jaworze”.
Zostały z uczestnikami zawarte kontrakty socjalne ustalające zasady współpracy dotyczącej aktywizacji zawodowej i społecznej.
Działania projektu realizowane są w kolejności: od rekrutacji uczestników, poprzez indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym, do treningów kompetencji i umiejętności społecznych, które zakończą się w maju 2013r. Obejmują one: trening komunikacji
interpersonalnej, trening asertywności, trening autokreacji i autoprezentacji, warsztaty – jak zrobić dobre wrażenie i jak zachować
się w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Prowadzone są także warsztaty dotyczące efektywnego poszukiwania pracy, otworzenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej, przygotowania indywidualnych dokumentów aplikacyjnych. Omawiane są praktyczne
aspekty rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. Uczestnicy zapoznawani są z topografią urzędów związanych z poszukiwaniem
pracy, uzyskują wiedzę o lokalnym rynku pracy oraz o swoich indywidualnych preferencjach zawodowych. W trakcie treningów prowadzący budują motywację, gotowość do powrotu na rynek pracy i rozwój osobisty, podnoszą kompetencje społeczne i zawodowe
uczestników.
Kolejno odbędzie się trening ekonomiczny i prowadzenia gospodarstwa domowego z treningiem kulinarnym. Program obejmował
będzie warsztat dotyczący umiejętności gospodarowania pieniędzmi, regulowania opłat, planowania zakupów i wydatków, zajęcia
uczące przygotowywania prostych potraw, kształtowania zdrowych nawyków dietetycznych.
Jednocześnie realizowane są także porady psychologiczne.
Wkrótce rozpoczną się kursy/szkolenia zawodowe, które pozwolą osobom podnieść lub zdobyć nowe kwalifikacje i umiejętności
zgodnie z indywidualną ścieżką aktywizacji zawodowej ustaloną z doradcą zawodowym.
Wszystkie instrumenty aktywnej integracji są zastosowane według indywidualnych ścieżek reintegracji – dobranych odpowiednio
do potrzeb uczestników projektu.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Świetlica Środowiskowa
w Jaworzu – oferta dla
młodszych i starszych
Od września 2012 roku działa w Jaworzu Świetlica prowadzona przez GOPS. Placówka ma nową siedzibę w budynku dawnej
„Agronomówki” przy ul. Wapienickiej 317 i funkcjonuje w oparciu
o środki uzyskane w ramach realizacji Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomani. O szczegółach rozmawialiśmy z
Dorotą Sacher-Wejster Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu.
EJ: Zatem wkrótce minie rok od momentu zmiany siedziby, czy
może już Pani podsumować wstępnie, jak to przedsięwzięcie wpłynęło na działalność świetlicy?
D.Sacher-Wejster: Świetlica przed przeprowadzką mieściła się
bezpośrednio przy GOPS-ie, w sąsiedztwie budynku Urzędu Gminy Jaworze. Były to małe pomieszczenia, niejako współistniejące
z biurami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Od września
ubiegłego roku dzięki wsparciu Wójta i Rady Gminy, przenieśliśmy
działalność Świetlicy Socjoterapeutycznej do dużej sali w dawnej
„Agronomówce” (na piętrze), gdzie wcześniej działała pracownia
plastyczna. Pomieszczenie zostało wyremontowane, a więc obec-

nie spełnia wszystkie obowiązujące normy. Ponadto znajduje się
blisko Parku Zdrojowego, kompleksu sportowego przy ul. Koralowej, w połowie dogi pomiędzy budynkami szkoły podstawowej
i gimnazjum. Tak więc zarówno dzieci z podstawówki , jak i młodzież gimnazjalna mają niejako po drodze naszą placówkę. Lokal
jest o wiele lepiej doświetlony naturalnym światłem, dostaliśmy
także nowe wyposażenie co sprawiło, że jest tutaj miło i przytulnie
EJ: Niegdyś funkcjonowanie świetlicy było uzależnione od godzin pracy GOPS-u, teraz już zapewne nie ma barier godzinowych, zatem w jakim czasie i kto może skorzystać z oferty placówki i najważniejsze co świetlica może zaoferować młodym ludziom?
D.Sacher-Wejster: Świetlica działa cztery dni w tygodniu w godzinach 14.00-18.00- z wyłączeniem czwartku. Ponadto w środy
odbywają się zajęcia logopedyczne, a w poniedziałki w zależności od potrzeb konsultacje psychologiczne. Te zajęcia odbywają
się w budynku „Pod Goruszką” w centrum Jaworza w tzw. Punkcie
Konsultacyjnym. Wcześniej oczywiście trzeba umówić się na spotkanie z logopedą czy psychologiem, gdyż jest grupa osób stale
korzystająca z tej formy wsparcia i chodzi o to, aby nie było trzeba oczekiwać w kolejce pod drzwiami gabinetu. Psycholog pracuje także z dorosłymi mieszkańcami Jaworza, którzy chcą skorzystać z porady tego specjalisty w związku z problemami rodzinnymi. Ponadto wracając do Punktu Konsultacyjnego, są to pomieszczenia przyjazne zarówno dla dziecka, jak i opiekuna- z poczekal-
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nią, węzłem sanitarnym, gwarantujące zachowanie pewnej prywatności. Wracając zaś do samej Świetlicy, to nasza oferta jest skierowana do wszystkich chętnych i zainteresowanych w wieku od
7 do 16 roku życia. Decydują oczywiście rodzice, którzy chcą zapewnić dziecku rozwój zainteresowań, zagospodarowanie wolnego
czasu, zabawy w grupie, pomoc w odrabianiu lekcji, gry zespołowe- mogą skorzystać z oferty naszej placówki. Przede wszystkim
dzieciaki mogą liczyć na wsparcie i pomoc wysoko kwalifikowanej kadry nauczycieli i wychowawców z Jaworza, a więc znanych
im pedagogów. Dziecko ma tutaj możliwość spokojnego odrobienia lekcji, a jeśli będzie potrzebowało- to także wsparcia ze strony
nauczyciela. Jednakże świetlica to nie tylko odrabianie zadań lekcyjnych- to powiedzmy jest godzina z całego popołudnia- reszta to
gry i zabawy edukacyjne, zajęcia sportowe np. na boisku przy ul.
Koralowej. To także zajęcia pomagające wyrobić w dziecku pewne nawyki potrzebne w dorosłym życiu. Przykładem tutaj są zajęcia kulinarne- wspólne przyrządzanie posiłków pod okiem wychowawców. Chodzi więc o współdziałanie w grupie rówieśników,
wyrobienie pewnych nawyków higienicznych, jak i obowiązkowości np. sprzątania po sobie, tak aby nie zostawiać bałaganu. Wiele jest takich zajęć, które pozwalają młodemu człowiekowi rozwinąć swoje zainteresowania i ciekawie spędzić wolny czas po zajęciach szkolnych.
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gminna biblioteka publiczna
Z ŻYCIA BIBLIOTEKI
Nasza Biblioteka gościła w kwietniu Zbigniewa Kołbę autora książki „Krioterapia.
To warto wiedzieć”. Spotkanie z czytelnikami odbyło się w sali „Pod Goruszką”. Zbigniew Kołba z wykształcenia jest magistrem
rekreacji ruchowej, studiował także rehabilitację, a książkę napisał już jako praktyk
prowadzący gabinet krioterapii.
Autor na spotkaniu poruszył dwa tematy: leczenie niską temperaturą oraz leczenie bezsenności. Jednak głównym wątkiem było
leczenie przy pomocy niskich temperatur - kiedy zimno leczy, a kiedy powoduje, że chorujemy. Korzyści, jakie niosą zabiegi krioterapii

EJ: Jakim zainteresowaniem cieszy się ta placówka wychowawcza?
D.Sacher-Wejster: Obecnie mamy zapisanych ponad 30 dzieci, jednakże każdego dnia w zajęciach uczestniczy nie więcej niż
15 osób. Jest to spowodowane m.in. tym, że dzieciaki mają również popołudniami inne zajęcia pozalekcyjne w swoich szkołach.
Nie brakuje także atrakcji, jakimi dla podopiecznych z pewnością
są Mikołajki czy Dzień Dziecka. Świetlica ma charakter środowiskowy, a więc każdy ma prawo tutaj przyjść. W końcu każdy lubi
zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe, gry i zabawy czy zajęcia
kulinarne. Oczywiście udział we wszystkich tych przedsięwzięciach
jest bezpłatny. Jedynym ograniczeniem jest bariera architektoniczna dla osób niepełnosprawnych, tzn. z jakąś niepełnosprawnością
ruchową. Mimo, że sala jest duża, jednak mieści się na piętrze, na
które trzeba dostać się schodami z zewnątrz.
EJ: Co roku świetlica organizuje również letni wypoczynek dla
podopiecznych, czy i w tym roku planowana jest taka akcja?
D.Sacher-Wejster: Oczywiście, że tak. Planujemy w miesiącach wakacyjnych, a więc od lipca do końca sierpnia raz w tygodniu, w każdą środę zajęcia dla dzieci ze świetlicy. Będą to głównie wycieczki autokarowe, piesze eskapady w góry, wyjazdy na
baseny itp. Wszystko uzależnione będzie m.in. od pogody. W wycieczkach mogą brać udział nie tylko stali bywalcy świetlicy, ale i
dzieci oraz młodzież, którzy tylko w okresie wakacyjnym chcieliby
skorzystać w tej oferty. Jest jeden warunek- należy kilka dni wcześniej zadzwonić pod podany numer telefonu, do Ośrodka Pomocy Społecznej i zgłosić chęć wyjazdu (telefon 33 8173826 w godzinach 7.00-15.00). Jest to podyktowane zarówno ilością wolnych miejsc w autokarze, jak i koniecznym ubezpieczeniem przez
nas grupy „kolonistów”.
PS
Szczegóły letniej akcji wakacyjnej GOPS na stronie 18
P. Filipkowski

miejscowej zarówno w leczeniu np. kolan, kręgosłupa, stłuczeń,
skręceń, czy kapitalnych działań na cały organizm w przypadku
krioterapii ogólnoustrojowej. Prelegent poruszył również tematykę
hartowania organizmu, przekazał praktyczne uwagi na temat tego,
jak np. wyleczyć zimne stopy, jaki jest związek pomiędzy powstawaniem żylaków (uszkodzone zastawki), a skurczem mięśni.
Wyjaśniał dlaczego ludzie czują się wypaleni, a także dlaczego
minerały, czy witaminy nie są przyswajane przez organizm pomimo,
że trafiają do naszego organizmu.
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majówka w jaworzu
Święto Konstytucji 3 Maja
– patriotycznie …

Zainteresowanym tą tematyka polecamy książkę, którą można
wypożyczyć w naszej placówce.W Bibliotece odbyły się również
nasze cykliczne spotkania z przedszkolakami, które tym razem tematycznie wiązały się ze Światowym Dniem Ziemi, obchodzonym
22 kwietnia oraz Międzynarodowym Dniem Książki przypadającym
23 kwietnia. Te dwa pozornie różne święta mają jednak wspólny
motyw - drzewa. Jeśli Dzień Ziemi - to ekologia, jeśli Dzień Książki - to papier. Rozwijając ten temat omówiliśmy znaczenie drzew
w ekosystemie, zagrożenia związane z zanieczyszczeniem środowiska, pojęcie recyklingu oraz odzyskiwanie papieru z makulatury.
Dodatkowo mówiliśmy o tym, jak postępować z odpadami, które
każdy z nas wytwarza, a głównie na czym polega ich segregacja.

Okazało się, że wiedza ekologiczna naszych jaworzańskich maluchów jest na tyle obszerna, że niejeden dorosły mógłby się czegoś od nich nauczyć! Wspólnie z dziećmi przygotowaliśmy gazetkę „EKO jest modne - bądź EKO”. Kolejne spotkanie dotyczyło już
innego problemu „Smoki czy dinozaury”, a może „Smokozaury”?
Wspólnie z przedszkolakami próbowaliśmy ustalić, co różni smoki
od dinozaurów, a co może je łączyć, jakie mamy bajkowe smoki,
gdzie się podziały dinozaury? Temat obszerny i wcale nie taki łatwy dla nas dorosłych, okazał się bardzo inspirujący dla najmłodszych, to przecież ich świat, świat dziecięcej wyobraźni, w którym
jest miejsce na wszystko. Więc rozbudzajmy go nieustannie i czytajmy dzieciom korzystając z bogatego księgozbioru dziecięcego,
dostępnego w naszej bibliotece.
Pracownicy GBP

3 Maja o godzinie 9.30 przed Pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Zdrojowym zgromadzili się samorządowcy,
przedstawiciele władz Urzędu Gminy Jaworze, organizacji pozarządowych, placówek oświatowych, harcerzy, policji oraz straży
pożarnej, a także służby zdrowia. Orkiestra Dęta Glorieta odegrała Mazurka Dąbrowskiego, zaś wójt Zdzisław Bylok przypomniał
znaczenie Konstytucji 3 Maja dla współczesnego pokolenia Polaków. Po złożeniu wiązanek kwiatów, uczestnicy Trzeciomajowych
uroczystości udali się przed Pomnik Ofiar Faszyzmu w centrum Jaworza, gdzie na zakończenie oficjalnej części spotkania przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka podziękował mieszkańcom za wspólne świętowanie.
I na wesoło…
Zaś o godzinie 18.00 w sali „Pod Goruszką” miało miejsce przedstawienie teatralne wyreżyserowane przez Barbarę Szermańską
(dyrektor Gimnazjum nr 1 w Jaworzu), w którym można było zobaczyć aktorów- amatorów, znanych już w Jaworzu z udziału w spektaklu „Jaworze. Sekrety dawnego kurortu”.Tak więc w jednoaktowym przedstawieniu Juliusza Machulskiego „Next ex” wzięli udział:
Małgorzata Sikora – Babka
Katarzyna Barwicka-Pułtorak – Zyta
Natalia Kulpa – Marysia
Andrzej Śliwka – Eustachy
Edward Podstawny – Karol
Marcin Binkiewicz – Marcel
Autorem tej obyczajowej komedii jest Juliusz Machulski – znany
reżyser filmowy i autor sztuk scenicznych. Spektakl wystawiany
w Łodzi wyreżyserowała Justyna Celeda. Sztuka ta jest współczesną opowieścią rodzinną. Głównym jej motywem jest przedstawienie rodzicom nowego narzeczonego przez córkę - jedynaczkę. Ojciec rodziny poszukuje idealnego partnera dla swojej jedynej i „wyjątkowej” pociechy. Żaden z przyprowadzanych przez nią
chłopców nie jest w jego oczach odpowiednim kandydatem do
jej ręki i dlatego każdy z nich, prędzej czy później staje się tytułowym „next-ex” (następnym-byłym). To podsuwa córce pewien
pomysł, a przeprowadzona przez nią mistyfikacja ujawnia, jak zgubne mogą okazać się nadmierne ambicje i że decydującą w życiowych wyborach partnera musi być miłość, a nie zdanie innych.
Na spektakl przybyło więcej chętnych, aniżeli mogła pomieścić
sala „Pod Goruszką”. Z tego widać, że jaworzanie docenili po pierwszym spektaklu talent rodzimych aktorów i wiedzą, że na sztukę
wystawianą przez koło teatralne w Jaworzu warto przyjść. Ci, którzy przyszli nie mieli czego żałować. Fabuła spektaklu była ciekawa, zaś gra aktorów zasługuje na słowa uznania. Czyżby teatr
z Jaworza miał się stać wkrótce naszym „towarem eksportowym”?
Aktorom gratulujemy wspaniałej gry, a pani reżyser Barbarze
Szermańskiej pomysłu i przygotowania spektaklu.
Redakcja
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3 mAJA - śWIĘTO KONSTYTUCJI

Foto: R. Filipkowski

SPEKTAKL TEATRALNY
„Next-ex”

Foto: OPG
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Projekt pn. „Dzielmy się kulturą w Euroregionie Beskidy” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013
oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

A jeżeli Majówka, to tylko w
Jaworzu…
Tegoroczna „Majówka” została zorganizowana przez Ośrodek
Promocji Gminy w Jaworzu w ramach projektu pn. „Dzielmy się
kulturą w Euroregionie Beskidy” współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz
z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.
Prawie stu amatorów dwóch kółek z Jaworza i innych miejscowości m.in. z: Bytomia, Piekar Śląskich, Rybnika, Bielska-Białej,
Siedlec, Bier i Pszczyny stawiło się na starcie XVIII Rodzinnego
Rajdu Rowerowego. Rajdowców, jak co roku skusił nie tylko relaks na świeżym powietrzu, ale także malownicza trasa, której półmetek znajdował się w Jaworzu Nałężu. Niepewna pogoda stała się przyczyną tego, że wielu potencjalnych uczestników rajdu
zrezygnowało z wyjazdu, w trasę ruszyli jedynie rowerzyści z krwi
i kości, dla których niepewna aura jest swego rodzaju wyzwaniempowiedział komandor rajdu Zbigniew Putek wiceprzewodniczący
RG Jaworze. Warto dodać, że komandora, wspomagał Jan Bożek radny RG Jaworze, a jak wiadomo rola sędziego jest niełatwa.
Zawodnikom po dotarciu na metę około godziny 14.30, zapewniono poczęstunek. Najprzyjemniejszym momentem zmagań rajdowych było losowanie upominków. Głównym trofeum był rower- ten wylosowała Martyna Tracz z Jaworza. Pozostałe upominki trafiły w ręce rowerzystów z: Bytomia, Siedlec, Pszczyny,
Rybnika oraz Jaworza.
Na trasie rajdu nie było problemów, bowiem uczestnicy imprezy
byli zdyscyplinowani. Owszem przydarzyło się kilka niegroźnych
wywrotek- nawierzchnia była mokra i śliska- lecz i tak przedsięwzięcie zaliczyć można do udanych- podsumował Putek. Komandor podziękował policjantom, strażakom OSP oraz załodze ambulansu pogotowia czuwającym nad trasą rajdu.
Najmłodszy uczestnik rajdu 2-letni Nikodem Keller trasę przebył wraz z tatą i dzielnie wytrzymał trudy przejazdu. Najstarszym
zaś zawodnikiem był 68-letni Franciszek Grygierczyk, który pomagał także w pilotowaniu rajdu. Cała trasa liczyła ponad 27 km.
Nie tylko sportowo…
Po części sportowo-rekreacyjnej przyszedł czas na występy artystyczne, które rozpoczęła Orkiestra dęta „Glorieta”. Później prezentowali się goście ze Słowacji - „Heligonkari” ze Strećna. Nazwa
zespołu pochodzi od instrumentu, który jest jednym z najtrudniejszych i najstarszych typów akordeonów. Więcej informacji na stronie fundacji braci Golców: http://fundacjabracigolec.pl
Po występach słowackich gości przyszedł czas na pokaz grupy tanecznej HIPhopNOZA, działającej przy OPG, w której skład

wchodzą uczniowie SP nr 1 i Gimnazjum Nr 1 z Jaworza. Młodzież
na co dzień ćwiczy w sali OSP, czego efekty można było oglądać
na scenie amfiteatru. Ciekawe układy taneczne zachęciły do wejścia na podium dzieci i młodzieży z widowni.
Gwiazdą wieczoru był Andrzej Rybiński- znany solista w kraju i
za granicą. „Nie liczę godzin i lat”- to tytuł koncertu, ale też i popularnej piosenki artysty. Wiele jego znanych utworów takich jak:
„Czas relaksu”, „Kiedy lato wraca”, „Czasami” porwało widownię
do wspólnego śpiewania i zabawy.
Kolejnym punktem programu był pokaz tańca współczesnego pt.
ENIGMA, wykonany przez grupę tancerzy ADWENS.
Wieczorem dla majówkowiczów wystąpił zespół Uni Dance
Band, który wykonał wiele znanych i pięknych melodii we własnej
aranżacji. Podczas tego koncertu przy hicie „Lady in red” można było podziwiać pokaz rumby w wykonaniu Szymona Bożka
i Karoliny Majdak.
Całość zwieńczyła zabawa, gdzie do tańca przygrywał zespół
ACORD z Jaworza.
Wokół sceny…
Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych, którym czas organizowały dwie pomysłowe animatorki. Zapewniono wiele zabaw, w tym:
chusta Klanzy, skręcanie balonów, duże bańki mydlane, przejście
pod drążkiem, zabawy z żywym pluszakiem, a dla odważnych
malowanie twarzy. Animatorki zaangażowały do zabawy również
dorosłych (rzut cebulą).
OSP Jaworze udostępniło wozy strażackie, które dzieci mogły
poznać od środka, a wszyscy mogli zobaczyć strażaków w akcji
pokazowej.
Na stoiskach wokół sceny goście mogli podziwiać: ekspozycje
twórców amatorów, m.in. prace modelarskie, wystawę rękodzieła
Koła Parafii Ewaneglicko-Augsburskiej w Jaworzu.
Na osobnym stoisku przybliżono atrakcje turystyczne gminy
Jaworze oraz Słowacji w szczególności Gminy Strećno-partnera w/w projektu. Zainteresowani mogli otrzymać materiały promocyjne i uzyskać informacje o ciekawych miejscach, bazie noclegowej i nie tylko.
Dla chcących dzielić się życiem był również punkt informacyjny
Klubu Honorowych Dawców Krwi przy OSP.
Liczne stoiska garmażeryjne prześcigały się z pomysłowością
w przygotowaniu pysznych posiłków.
Dmuchane zjeżdżalnie, trampolina i kramy z zabawkami dopełniły niedosyt zabawy maluchom.
Nie zabrakło sympatycznych spotkań i dobrego humoru.
OPG
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XVIII Rodzinny Rajd Rowerowy

Andrzej Rybiński

Półmetek rajdu w Jaworzu Nałężu

Wręczenie nagród
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Orkiestra dęta GLORIETA

Heligonkari ze Strecna

4 maja
2013
Miasteczko gastronomiczne

14

maj

Święto strażaków
Był wojskowym, ale także dowodził oddziałem gaśniczym. Według legendy ocalił płonącą wioskę jednym wiadrem wody. Florian
z Lauriacum męczennik i święty katolicki, jest do dzisiaj patronem strażaków.
W Jaworzu 4 maja rozpoczęto obchody Dnia Strażaka. Podczas
Majówki można było oglądać wozy bojowe gminnej OSP. Najbardziej samochodami interesowali się najmłodsi uczestnicy imprezy,
im też druhowie cierpliwie objaśniali, jak działają maszyny, do czego
służy sprzęt. Można było przymierzyć hełm strażacki, a siadając
za kierownicą wozu poczuć się nieomal, jak prawdziwy strażak.
Pod koniec dnia jaworzańscy ochotnicy zademonstrowali - ku
uciesze widowni - działanie sikawki oraz włączyli sygnały dźwiękowe.
5 maja wczesnym porankiem- przed 6-stą rano- orkiestra Glorieta rozpoczęła świętowanie Dnia św Floriana. O 6:40 ochotnicy wymaszerowali spod jaworzańskiej remizy. Odwiedzili cmentarze: ewangelicki
i katolicki, by oddać hołd spoczywającym tam strażakom. Później poszli wraz z pocztem sztandarowym do
kościoła, by wziąć udział w uroczystej mszy świętej.
Główne uroczystości wraz z wręczeniem odznaczeń
przeniesiono na czas obchodów 140-lecia OSP, które
odbędzie się 17 sierpnia.

Foto: PF
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Święto Pstrąga Górskiego
w Jaworzu
Podczas tegorocznej majówki, w niedzielę 5 maja na terenie jaworzańskiego amfiteatru już po raz drugi Lokalna Grupa Rybacka
Bielska Kraina zorganizowała wraz z Ośrodkiem Promocji Gminy
Jaworze Święto Pstrąga Górskiego. Podczas imprezy można było
nie tylko skosztować pstrąga przyrządzanego na różne sposoby
przez restauratorów i KGW. Była to niepowtarzalna okazja do zaprezentowania oraz zapoznania się z ofertą gospodarstw rybackich zajmujących się hodowlą m.in. pstrąga, podczas tej prestiżowej imprezy poświęconej tematyce rybackiej. Zeszłoroczna impreza okazała się wielkim sukcesem zarówno promocyjnym, kulturalnym, jak i rozrywkowym. W tegorocznym programie znalazły się
między innymi: występy taneczne dzieci i młodzieży z jaworzańskich szkół, Orkiestry Dętej Glorieta, występ tańca dancehall w wykonaniu ekipy tanecznej „Chore kotki”, koncert kapeli „Reputacja”,
odkrycie programu „Must be the music - tylko muzyka” - Tomek Madzia z zespołem, oraz występ gościa specjalnego „EKT Gdynia”.
Ponadto, imprezie towarzyszyły: I Międzynarodowy Konkurs Kulinarny „Jaworzański Pstrąg 2013”- konkurs
kulinarny dla restauracji oraz KGW w przygotowywaniu potraw z pstrąga, oraz konkursy, zabawy i atrakcje dla najmłodszych. Na
zakończenie podczas zabawy tanecznej zagrał zespół ACCORD z Jaworza.
Podczas imprezy, w miasteczku gastronomicznym, można było skosztować nie tylko
ryb, ale także innych potraw. Jednak to właśnie ryby zdecydowanie przodują pośród
zdrowych produktów- podkreślali członkowie
jury. Cała tegoroczna impreza była na bieżąco relacjonowana z polowego studia Radia
Bielsko, które mieściło się obok amfiteatru.
Piękna pogoda sprawiła, że do Jaworza przyjechali nie tylko miłośnicy pływających rarytasów, ale także goście spragnieni relaksu na
świeżym powietrzu, pośród pięknych widoków – jak widać przedsięwzięcie wpisało się
na stałe w kalendarz jaworzańskich imprez.
Wracając do I Międzynarodowego Konkursu Kulinarnego „Jaworzański Pstrąg 2013”, konkurencje
były rozgrywane w dwóch kategoriach: profesjonaliści czyli restauratorzy i amatorzy czyli Koła Gospodyń Wiejskich, zaś celem
owych zmagań jest kultywowanie wiedzy związanej z przygotowywaniem potraw rybnych, według dawnych receptur tj. z wykorzystaniem naturalnych przypraw występujących na danym terenie
czyli w sposób zdrowy i bez konserwantów. Na bazie tychże zawodów w przyszłości zostanie ponownie wydana książka kucharska (poszerzona) firmowana prze LGR Bielska Kraina, dotycząca
przyrządzania potraw z ryb słodkowodnych.
W konkursie, jako profesjonaliści udział wzięli : Karczma pod
Błatnią z Jaworza (faszerowany pstrąg z suszonymi pomidora-

mi w oliwie z oliwek i zupie z gotowanych warzyw), Restauracja
Zdrojowa w Jaworzu (pstrąg z grilla w rozmarynie z grillowanymi
warzywami i sosem koperkowo-jogurtowym), Dwór Świętoszówka
ze Świętoszówki (pstrąg z patelni, z czarnym bzem, karmelizowanymi buraczkami i grzybami ), z Republiki Czeskiej Moravia Team
z Ostrawy (pstrąg po Morawsku- filet bez ości z burakami i kapustą z ziemniakami pure i kalafiorem). Zaś w kategorii amatorów
uczestniczyły: Koła Gospodyń Wiejskich n 1 i nr 2 z Jaworza, KGW
ze Świętoszówki. Dziś hodowlą pstrąga zajmują się głównie ichtiolodzy, natomiast ryby trzymane są z zbiornikach z czystą, dobrze
natlenioną wodą- podano w Radio Bielsko- i potrawy przyrządzone z takich ryb są zdrowe i korzystnie wpływają na cały organizm.
Otwarcia II Święta Pstraga dokonał prezes LGR Bielska Kraina, a zarazem wójt Gminy Jaworze- Zdzisław Bylok.
Zdzisław Bylok otwierając Święto Pstrąga przywitał wszystkich,
którzy przyjechali na imprezę. Wójt przypomniał historię LGR Bielska Kraina i genezę powstania stowarzyszenia, skład zarządu,
cele jakie przyświecają działalności LGR Bielska Kraina. Następnie przywitał przedstawicieli władz LGR z różnych zakątków Polski władz samorządowych ościennych miejscowości, oraz przedstawicieli Agencji Rynku Rolnego.
Poprosiliśmy również wójta o kilka słów dla
Echa Jaworza.
EJ: Czy jako prezes LGR Bielska Kraina
wierzył Pan, że taka impreza jak Święto Pstrąga znajdzie w Jaworzu tylu sympatyków?
Z.Bylok; Szczerze mówiąc na początku
miałem pewne obawy, jestem wójtem Gminy
Jaworze, prezesem LGR Bielska Kraina, ale
i zarazem jedynym w Jaworzu hodowcą ryb.
Jednak w ramach LGR promujemy nie tylko
Jaworze, nie moje gospodarstwo, lecz wiele
innych gmin wchodzących w skład Bielskiej
Krainy i gospodarstw rybackich także z innych
miejscowości. Jak wiemy sporo ich działa na
terenie sołectw Gminy Jasienica, ale i w Kaniowie, Bestwinie, Wilamowicach, Porąbce, Czechowicach-Dziedzicach. Z resztą każda z imprez odbywa się na terenie innej gminy, a podczas biesiad prezentują się także gospodarstwa rybackie z LGR Żabi Kraj, zatem po sąsiedzku. Doszliśmy z zarządem do wniosku, że przecież naszym
celem nie jest promowanie konkretnego gospodarstwa z danej
gminy,lecz po pierwsze wszystkich gospodarstw rybnych, a przede
wszystkim zdrowej żywności. W rybach mamy 100% ryby, a doskonale wiemy, że w przypadku innych gatunków np. mięs bywa
bardzo różnie. Jednak w końcu wybór upodobań kulinarnych należy do nas samych.
EJ: Zatem czym to Święto Pstrąga jest dla nas gości?
Z.Bylok: Możemy zobaczyć oferty innych hodowców ryb z terenu LGR Bielska Kraina. Poza tym mamy materiały informacyjne,
dotyczące tego, czym zajmuje się LGR i kto może skorzystać ze
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środków, jakie można pozyskać w ramach LGR. Poza tym rzecz
najważniejsza - to zdrowa żywność- można tutaj skosztować pstrąga przyrządzanego na różne sposoby, ale zawsze z wykorzystaniem naturalnych składników występujących na naszym terenie,
a więc bez wszechobecnych konserwantów. Każdy lubiący gotowanie- nie tylko panie znają się na kulinariach, panowie także nie
stronią od tej sztuki- może tutaj znaleźć coś dla siebie, podpatrzeć,
a później u siebie w domu przygotować smaczną i zdrową potrawę. Na początku nie myślałem, że wydarzenie to spotka się z takim uznaniem- mam na myśli nie tylko mieszkańców naszej gminy. Tymczasem, jak widać ryby ze względu na walory smakowe
zyskują uznanie w polskim społeczeństwie, choć nadal nam daleko do niektórych krajów Unii Europejskiej, gdzie owo spożycie jest
znacznie wyższe. Poza tym tutaj chodzi o przyrządzanie wszystkich ryb słodkowodnych, a nie tylko samego pstrąga.
EJ: Czy inne LGR w kraju organizują podobne imprezy ?
Z.Bylok: Obecnie wszystkie tego typu stowarzyszenia w kraju
organizują podobne imprezy. Powiem może nieco nieskromnie, ale
prze ostatnie 6 miesięcy byłem prezydentem Konwentu Lokalnych
Grup Rybackich Sieci Południowej. W Polsce jest ogółem 48 Lokalnych Grup Rybackich, ja przewodziłem na południu Polski 12
LGR-om. Warto wspomnieć, że ostatnio wszystkie grupy w Polsce przeszły generalną kontrolę unijną, i przyznać muszę, że nasza okazała się jedną z najlepszych w kraju.
P.Filipkowski
PS
Od redakcji dodamy, że dzięki studiu Radia Bielsko, które na kilka godzin„ zainstalowało się „w Jaworzu, można było praktycznie
na bieżąco słuchać relacji z amfiteatru. Stąd też słuchacze, jako
pierwsi – poza obecnymi bezpośrednio na imprezie- poznali wyniki konkursu kulinarnego w kategorii amatorów.
Na koniec kulinarna uwaga jednego z jurorów- pstrąg „kocha”
zioła i przyprawy te naturalne: czosnek, suszone pomidory, limonkę. Rybę czyścimy ze śluzu, nadziewamy w/w przyprawami, smarujemy oliwą z zewnątrz i pieczemy. Jeśli stosujemy folię aluminiowa, pamiętać należy, że strona matowa ma być na zewnątrz, gdy
coś pieczemy, natomiast błyszcząca na zewnątrz, gdy odgrzewamy. Limonka ze skórką nie pozostawia goryczy, cytryna może zostawiać gorycz.
Z kolei Janusz Pierzyna - wójt Gminy Jasienica i zarazem
wiceprezes LGR Bielska Kraina podsumował na antenie Radia Bielsko finał konkursu w kategorii amatorów. KGW w Świętoszówce przygotowało pstrąga pieczonego na maśle, tę tradycję
zna także wójt Z.Bylok z Jaworza. Wszyscy członkowie jury podkreśliło znaczenie ziół- tych tradycyjnych rosnących na naszym terenie- w przygotowaniu pstrąga. Wszystkie koła gospodyń wiejskich zdobyły ex-equo pierwsze miejsca, gdyż reprezentantki
każdego przyrządziły pstrąga w tradycyjny sposób, a były to: KGW
nr 1 z Jaworza, KGW nr 2 z Jaworza, KGW ze Świętoszówki. Wszyscy mają już dość suplementów diety czy ulepszaczy- podkreślił
Janusz Pierzyna. Zatem powrót do tradycji i kuchni naszych dziadków i babci…? Chyba tak, jeśli nam zależy na zdrowiu !
Piotr Szczygielski – reprezentujący Ogólnopolskie Stowarzy-
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szenie Szefów Kuchni i Cukierni powiedział, że pstrąg był królem
polskiego stołu, powinniśmy promować polskie tradycje kulinarne.
Zapomniane przyprawy to pokrzywa, lubczyk oraz chrzan. Rybę
lepiej piec na wolnym ogniu, na ruszcie, aniżeli na grillu. Używajmy cytrusów do zakwaszania ryb.
Pewnie każdy znawca ma swoje uwagi i sugestie,ale powrót do
dawnej kuchni jest chyba najlepszym rozwiązaniem podobnie, jak
korzystanie z tego, co nam daje natura.
Redakcja
Patronat medialny nad imprezą objęli:
- Kronika Beskidzka
- Bielska Telewizja Internetowa
- Regionalna TV
- Radio Bielsko

- Gazeta Region
Patronat honorowy objęli:
- Stanisław Kalemba – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Zygmunt Łukaszczyk – Wojewoda Śląski
- Stanisław Dąbrowa – Członek Zarządu Województwa Śląskiego
Wyniki konkursowych zmagań w kategorii profesjonaliści:
1. Moravia Team
2. Dwór Świętoszówka
3. Karczma Pod Błatnią
Skład Jury Profesjonaliści:
1. Piotr Szczygielski (Sekretarz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kucharzy i Cukierników)
2. Martin Peter Groschang (Niemcy)
3. Carlos Gonzalez-Tetera (Dominikana), Wiesław Wróblewski
(Prezes Stowarzyszenia Beskidzkie Smaki).
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Ośrodek
Promocji gminy

18

maj

„Jaworze dawniej niż wczoraj”
- zaproszenie na film !

Galeria na Zdrojowej…
W miesiącu kwietniu Galeria „Na Zdrojowej” prowadzona przez
Ośrodek Promocji Gminy Jaworze zorganizowała wystawę obrazów Władysława Duźniaka - haft krzyżykowy. Ponadto odbyły się warsztaty:
- „Zasada pięciu przemian w kuchni” - prowadzone przez Zofię Wałęsę.
- „Jak dbać o swoje ciało” - podczas których przedstawicielka
firmy kosmetycznej tian-De prezentowała naturalne kosmetyki do
ciała. Dodatkową niespodzianką dla uczestników spotkania był
darmowy zabieg „aksamitnych dłoni”.
Zaproszenia na maj i czerwiec…
1. Wystawa Karola Śliwki (do 31 maja), projektanta który należy do
historii polskiej grafiki użytkowej m.in. ważna część historii PRL
-u, ale również znaki i symbole dzisiejszych instytucji finansowych i administracji publicznej. Jego projekty należą do najbardziej znanych dzieł. Spotkanie z artystą 10 maja o godzinie 17.00
2. Warsztaty środowe: plastyka i dzieci prowadzone przez profesjonalną malarkę Alicję Wątor w godz. 15.30-16.30.
3. Wystawa fotografii – Bielsko w obiektywie aparatu (od 1 do 30
czerwca),

Gorąco zachęcamy mieszkańców Jaworza oraz odwiedzających
nas gości do obejrzenia filmu pt. „Jaworze dawniej niż wczoraj”.
Obraz ten już od pewnego czasu gości na stronie www.opgj.pl, ale
warto przed wakacjami polecić go szerszemu gronu odbiorców.
Każdy kto lubi historię powinien zobaczyć ten film, zaś dla mieszkańców naszej gminy to jedyna w swoim rodzaju okazja, aby poznać zamierzchłe dzieje Jaworza na podstawie wykopalisk, legend. To również okazja, aby bez wychodzenia z domu zobaczyć, jakie skarby odkryto w Jaworzu, które obecnie znajdują się
w Muzeum Miejskim w Bielsku-Białej, a także stanowiska archeologiczne, które często mijamy nie zdając sobie sprawy, że przechodzimy obok miejsc, gdzie przed wieloma tysiącami lat mieszkali nasi przodkowie.
Jaworze niegdyś z pewnością nazywało się inaczej, ale już wówczas- przed tysiącami lat- miało swój niepowtarzalny urok, jak i z
pewnością inny klimat.
Zapraszamy więc na stronę Ośrodka Promocji Gminy, a dla bardziej niecierpliwych wprost na YouTube, wystarczy kliknąć adres:
http://www.youtube.com/watch?v=5_kFrCqde0s&feature=player_embedded#at=17
Reżyseria i Scenariusz filmu: Sławomir Horowski i Ryszard
Wesołowski
Produkcja: Varia Studio
Info: P. Filipkowski

PF

Cykliści znów w Jaworzu
21 kwietnia odbył się już 34 Rodzinny Rajd Rowerowy pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej zorganizowany przez
Beskidzkie Towarzystwo Cyklistów. W niedzielne dopołudnie ulicami gminy przejechało prawie 3 tysiące rowerzystów. Spod bielskiego Ratusza przez Jaworze na metę rajdu, która mieściła się
na terenie ZIAD-u, amatorzy dwóch kółek pokonali trasę liczącą
34 km. Na półmetku w Jaworzańskim amfiteatrze, uczestników rajdu powitali: wójt gminy Zdzisław Bylok oraz przewodniczący rady
gminy Andrzej Śliwka. Ośrodek Promocji Gminy Jaworze, jako
współorganizator półmetku, przygotował i przeprowadził konkurencje sprawnościowe. Organizacyjnego wsparcia udzielił Stanisław Hoczek – opiekun UKS Dziesiątka z Gimnazjum nr 1 w Jaworzu prowadząc zawody łucznicze dla dorosłych. Dla młodszych
natomiast odbyły się konkurencje rowerowe, przy których pomógł
wiceprzewodniczący Rady Gminy Zbigniew Putek. Goście mogli
podziwiać występ zespołu regionalnego „Jaworze”.

WYCIECZKI ZE ŚWIETLICĄ W JAWORZU
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu informuje, że
w miarę wolnych miejsc w autokarze dzieci z naszej gminy w wieku od 7 do 16 lat będą mogły skorzystać z wycieczek organizowanych w każdą środę w lipcu i sierpniu 2013 roku przez świetlicę środowiskową. Planujemy wycieczki w zależności od pogody:
albo na basen w Cieszynie, albo na kryte pływalnie, na Szyndzielnię i powrót górami przez Błatnią do Jaworza, do Centrum Nauki
w Świnnej i na górę Żar. Zbiórka i wyjazd z parkingu w Jaworzu
przy ulicy Koralowej – o godz. 9.00. Powrót do godziny 17.00.
Udział w wycieczkach jest bezpłatny. Opiekę nad dziećmi sprawują wychowawcy ze świetlicy.
Warunkiem udziału w wycieczce jest dokonanie rezerwacji wolnego miejsca w autobusie – uzgodnienia rezerwacji należy dokonać osobiście lub telefonicznie w GOPS w Jaworzu, ul. Zdrojowa
85 – w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00 - nie później
niż na 7 dni przed planowaną wycieczką (tel. GOPS 33-8173826).
Kontakt z Kierownikiem Ośrodka lub Panią Ewą Winek. Dane niezbędne do ubezpieczenia dziecka to: nazwisko i imię, adres i pesel lub data urodzenia. Prosimy podać także telefon kontaktowy
do rodzica lub opiekuna dziecka. O ewentualnej rezygnacji z wyjazdu należy wcześniej powiadomić GOPS.

nasze dzieci nasza młodzież
Przedszkole NR 2
Dzień Ziemi w Przedszkolu nr 2
W trosce o czystość naszej planety w ciągu całego roku realizujemy treści związane z ochroną środowiska. W miesiącu kwietniu
zorganizowano zajęcia przyrodniczo – ekologiczne, a także wiosenne porządki w ogrodzie - zbieranie patyków, kamieni i śmie-
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cieszyły się żywe zwierzątka, w tym zaskroniec, rybki oraz rak.
W toku kolejnej części zajęcia miłośnik przyrody i rybactwa pan
Rafał Nikiel zapoznał dzieci z treścią książeczki edukacyjnej pt „Co
szumi w stawie”, Opowiedział o gatunkach fauny i flory występujących na obszarze Bielskiej Krainy.
Na zakończenie spotkania dzieci wzięły udział w konkursie plastycznym, którego celem było narysowanie rybki prosto z Bielskiej Krainy. Wyróżniono kilka najciekawszych prac za które dzieci otrzymały ciekawe nagrody przeznaczone do wspólnego wykorzystania w przedszkolu. Zajęcia edukacyjne poparte obserwacją
i osobistym doświadczeniem dają najlepsze rezultaty, gdyż opierają się na działaniu i przeżyciach emocjonalnych, a przez to zapadają w pamięć na całe życie.

ci. Ważnym zadaniem jest budzenie u dzieci świadomości ekologicznej w zakresie segregowania makulatury, plastików i butelek,
które mogą ulec powtórnemu przetwarzaniu. Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi 22 kwietnia posadziliśmy w ogrodzie dwa
drzewa – jodłę i lipę. Dzieci aktywnie zaangażowały się w działanie – kopały dołek, sadziły i podlewały. Mamy nadzieję, że drzewa szybko urosną dając nam ochłodę w upalne dni.
Nauczycielka Lidia Kubala

„Co szumi w stawie”
Jednym z najważniejszych zadań edukacji przedszkolnej jest
zapoznanie wychowanków z przyrodą, jako źródłem wrażeń i doświadczeń prowokujących do rozwiązywania problemów, szukania odpowiedzi, zadawania pytań. Obserwacja oraz kontakt z otaczającym środowiskiem rozwijają wrażliwość i postawę twórczą.
W myśl przysłowia „czym skorupka za młodu nasiąknie…”
Już od wielu lat trwa współpraca naszego przedszkola w zakresie wychowania ekologicznego, problematyki ochrony przyrody i środowiska przyrodniczego z przedstawicielami nadleśnictwa.
Harmonijny rozwój zapewniamy dzieciom poprzez kształtowanie
szacunku do przyrody, wszechstronne jej poznanie oraz zrozumienie związku człowieka ze środowiskiem.
W cyklu kontynuacji spotkań z przyrodą 4 kwietnia pracownicy
biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina odwiedzili nasze przedszkole. Tematem spotkania z dziećmi była popularyzacja rybactwa i zdrowego stylu odżywiania się. Dzięki temu
spotkaniu, dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy o życiu ryb
i innych mieszkańców stawu - ich wyglądzie, rozwoju. W trakcie
realizacji edukacji ekologicznej w przedszkolu ważne jest organizowanie warunków i sytuacji do bezpośredniego kontaktu z przyrodą. Dlatego ogromnym zainteresowaniem wśród najmłodszych

Nauczycielka Renata Urban

Przedszkolaki z „DWÓJKI” w Banialuce

Bo w teatrze, w teatrze, w teatrze czarodziejskie jest to, na co patrzę.
Gdy się tylko podnosi kurtyna, to od razu czar działać zaczyna.
Każda bajka się staje prawdziwa. Gaśnie światło i scena ożywa.
Wszystko zdarzyć się może na scenie. Działa czar, póki trwa przedstawienie.
M. Majewski

Przedszkole jest miejscem, które dostarcza dzieciom nowych
bodźców sprzyjających poszerzaniu jego doświadczeń. Kształtuje
też i pobudza trwalsze i głębsze zainteresowania. Wychodząc naprzeciw nowej podstawie programowej, przedszkole ma obowiązek
między innymi wychowywać dzieci przez sztukę i przygotować
wychowanka do roli widza i aktora. Umiejętności bycia widzem
i aktorem dziecko nabywa poprzez uczestnictwo w szeregu
stwarzanych celowo sytuacjach edukacyjnych, między innymi
w teatrzykach przyjeżdżających do przedszkola, inscenizacjach
przygotowywanych przez nauczyciela, wyjściach do teatru.

W tym roku szkolnym edukacja teatralna została wybrana jako
tematyka rocznego planu pracy naszego przedszkola. Podczas całego roku szkolnego nasze przedszkolaki mają możliwość uczestniczenia w różnego rodzaju przedstawieniach teatralnych. Podczas zajęć bardzo często słuchają utworów literatury dziecięcej,
w salach są kąciki teatralne, gdzie dzieci mogą bawić się w teatr.
Uczestnicząc w przedstawieniach jako widz dziecko może żywo
reagować na to co dzieje się na scenie, uczy się kulturalnego zachowania podczas występów, przeżywa losy bohaterów, dokonuje oceny ich postępowania, odróżnia dobro od zła. Dziecko obcuje z językiem literackim, dostrzega piękno mowy ojczystej, co
sprzyja rozwojowi mowy.
Ostatnim wydarzeniem teatralnym w naszym przedszkolu był
wyjazd przedszkolaków, dnia 17 kwietnia, do Teatru Lalek Bania-
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luka w Bielsku-Białej, na spektakl Czerwony Kapturek. Podczas
przedstawienia dzieci mogły przeżyć przygody Czerwonego Kapturka, odczuwać atmosferę tajemniczości podkreśloną scenografią, strojami aktorów, wspaniałą muzyką, grą świateł. Wszyscy podziwialiśmy wspaniałą grę aktorów wcielających się w bajkowe postacie. Z przyjemnością można było obserwować widownię, gdyż
dzieci z dużym zainteresowaniem oglądały spektakl i żywo reagowały na to, co dzieje się na scenie. Było to dla nich wielkie przeżycie. Zobaczyły też, że treść książki można „przenieść na deski teatru”. Przedszkolaki nagrodziły artystów gromkimi brawami, a po
spektaklu grupy starsze miały okazję zwiedzić teatr i poznać pracę aktora. Dzieci były uradowane i zadowolone a po powrocie do
przedszkola długo rozmawiały o wrażeniach z pobytu w teatrze.
To był udany dzień. Magia teatru zadziałała!
Nauczycielka Teresa Ślezińska

Z życia Szkoły Podstawowej nr 1
Wiosenna „Jedynka”
14 marca 2013 r. klasy młodsze radosną piosenką postanowiły
rozprawić się z Zimą. Pierwszoklasiści przekonywali, że „Fantazja jest od tego, aby bawić się na całego…”, rozdawali „Sto uśmiechów na minutę” i przywitali gromadkę uroczych Myszek („Idą myszy”). Drugoklasiści opowiedzieli historię pewnej rozkapryszonej
Julki („Piosenka dla Julki”), roztańczonych dwóch Michałów („Tańcowały dwa Michały”) oraz „Kolorowych dzieci”. Trzecioklasiści natomiast
zaprosili wszystkich na księżyc,
na którym ponoć
lepiej, bo nikt się
tam nie śpieszy
(„Na księżycu
chyba lepiej”).
Z pewną ptakiem odtańczyli na pocieszenie
rytmiczny taniec
(„Boogie-woogie
dla papugi”),
a roztańczone hip-hopowo „Fruktaki” zachęcały
do rozkoszowania się smakiem
owoców. Wreszcie rozbrzmiały
nuty piosenki „Wstawaj, to już Wiosna!” i radośnie, wśród pląsów
i okrzyków pożegnano Zimę (niestety, jak się okazało, postanowiła ona zagrać nam wszystkim na nosie i pozostała jeszcze prawie miesiąc dłużej).
9 kwietnia ze śpiewem na ustach przywitały Primaverę klasy IV
-VI. Festiwal rozpoczęli czwartoklasiści, którzy namawiali do recyklingu starych aparatów („Maszynka do świerkania”) i troski o niebieską planetę („Nasza planeta”), śpiewali o trudnej miłości do
owadów („Plastikowa biedronka”) i przekonywali płeć brzydszą
do maczyzmu („Chłopaki nie płaczą”), rytmicznie prężyli mięśnie
(„Rytm i melodia”) i wychwalali uroki plażowania („Na plaży”). Piątoklasiści zachęcali do unoszenia się w powietrzu („1000 m nad
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ziemią”) i łapania świata za uszy („Na raz, na
dwa”), zwracali uwagę na nieustanny kryzys polskiej piłki nożnej
(„Życie jest dziwne”)
i pragnęli latać za sprawą upierzenia („Skrzydlate ręce”), zachwycali się powabami życia („Żyj”) i meksykańską falą na stadionie
(„Czyste szaleństwo”).
Klasy szóste przekonywały tatę do wyjazdu nad morze („Lato”)
i marzyły o pięciu minutach sławy („Tak smakuje życie”), dopingowały polską reprezentację piłki nożnej („Koko Euro spoko”) i tworzyły filmik do szalonego tańca „Harlem shake” (http://www.youtube.com/watch?v=EM5QXC4rAOA), zachęcały do podróży po słonecznej Hiszpanii („Barcelona”) i nieustannej zabawy z Wilkami
(„Bohema”). Wszystkie klasy zaprezentowały też ciekawe dekoracje, rekwizyty i stroje. Ogromne wrażenie robił tir w skali 1:1 i parawan z ruchomymi rękawiczkami, falujące morze z frutti di mare
i yellow submarine, muzycy, tancerki flamenco, kibice, plażowicze,
koło gospodyń wiejskich i retro jaworzanie.
Festiwal przebiegał w miłej atmosferze, publiczność żywo reagowała na występy kolegów i koleżanek, nagradzając każdą klasę gromkimi brawami, a Rada Rodziców dodatkowo
słodkim co nieco.
Monika Foks & Tomasz Zdunek

Poetycki mariaż

W tym roku szkolnym Konkurs Recytatorski uczniów klas I-III poświęcony był poezji Agnieszki Frączek. Młodzi wykonawcy przygotowali utwory ze zbioru „Wesołe bajki”, które wzbogacili swoimi
pomysłami inscenizacyjnymi i kostiumem. Najlepsi otrzymali nagrody książkowe- zbiory wierszy autorki „Słonia na hulajnodze”
oraz dyplomy. Pierwsze miejsce zajęli uczniowie klasy IIa, interpretując utwór „Kwiat paproci”- Julia Koc, Karolina Piontek i Patrycja Łukasz. Wicemistrzami zostali recytatorzy „Bazyliszka” z klasy
Ib - Marta Mielczanek, Natalia Kanik i Hanna Chmielewska. Trzecie
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miejsce przypadło w udziale klasie IIIa za
wiersz „Szklana góra” - Kindze Chłodek,
Wiktorii Wandor i Wiktorii Zabilskiej.
Wyróżnienia otrzymała klasa Ia za
interpretację
„Szewczyka
Dratewki” - Daria Raczkowska, Julia Kućmierczyk i Filip Suchoń
oraz uczniowie IIIc za „Smoka wawelskiego” - Jagoda Boruta, Nadia Załoga i Wiktoria Kocur.
Klasy IV-VI brały natomiast udział w konkursie poświęconym pamięci Juliana Tuwima, którego 60. rocznica śmierci przypada właśnie w tym roku (uchwałą Sejmu VII kadencji rok 2013 został ogłoszony rokiem Juliana Tuwima). Konkurs zgromadził na scenie ponad 50. uczestników, co świadczy o ciągłej popularności autora
nieśmiertelnej „Lokomotywy”. Jury po wysłuchaniu wszystkich recytacji postanowiło przyznać I miejsce Wiktorii Salewskiej z klasy
IVa za piękną recytację arcytrudnego wiersza „Ptasie radio”. Drugie miejsce zajęła Gabriela Witkowska z klasy Vb za interpretację
„Pana Hilarego”, a trzecie ex aequo uczennice klasy Vb- Nikola
Matlak za „Dwa wiatry” i Zofia Dzięcioł za „Kapuśniaczek”. Wyróżnienia zdobyły dziewczęta z klasy Vb - Karolina Gwóźdź za deklamację „Dyzia marzyciela” i Patrycja Kulpa za „Spóźnionego słowika”. Wszyscy laureaci Konkursu „W ojczyźnie-polszczyźnie Juliana Tuwima” otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
Lucyna Chmiel & Tomasz Zdunek

W interdyscyplinarnych
szrankach

Są też atrakcją dla
turystów, którzy wędrują po Jaworzu.
Warto poznać te
ciekawe miejsca,
ale też o nie dbać
i nie niszczyć bezmyślnie.
Na naszym spotkaniu wręczono także nagrody
w powiatowym konkursie przyrodniczym
pt. „ Zwierzęta wokół nas”. Najpiękniejsze prace fotograficzne
wykonali: Justyna Nęcek i Marcin Dawidowicz. Nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy otrzymali także najlepsi tropiciele wiosny
w naszej szkole. Choć aura zimowa długo utrudniała poszukiwania oznak wiosny w przyrodzie najlepszymi tropicielami - fotografami okazali się Wiktoria Szeląg, Justyna Nęcek, Ania Fuchs, Kamila Wełniak, Jakub Cempla. Apel zakończyliśmy zachętą do aktywnego udziału w akcjach ekologicznych organizowanych w naszej placówce jak: zbiórka zużytych baterii, plastikowych zakrętek czy makulatury.
Mirosława Hawełek

Sukces Sinfonietty
W dniach 18-19 kwietnia 2013 r. odbyły się XIV Powiatowe
Spotkania Amatorskich Grup Artystycznych Saga 2013. Miejscem przesłuchań konkursowych był Dom Kultury w Kozach. Zespół Instrumentalny „Sinfonietta” w drugim dniu imprezy konkurował z 12 zespołami w kategoriach wokalnych i instrumentalnych, wykonując utwory: „Over the rainbow” i „The Pink Panther”.
Sinfonietta po raz ósmy zdobywa pierwsze miejsce!!! Na suk-

Dobiegły końca Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe z Języka Polskiego z Elementami Historii oraz Matematyki z Elementami Przyrody. W pierwszym z nich wzięło udział 15 uczniów z klas
szóstych. Do etapu rejonowego zakwalifikowało się pięcioro humanistów: Karolina Czader, Julia Zielina i Mikołaj Bonk z klasy VIc
oraz Aleksandra Jakubiec i Julia Pilch z klasy VIa. W drugim konkursie wystartowało 5 miłośników nauk ścisłych. Do etapu rejonowego dotarła ponownie Karolina Czader z klasy VIc. Gratulujemy wszystkim sukcesu!
Tomasz Zdunek

Święto Ziemi
W dniu 22.04 obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. W naszej
szkole klasa IV a raz z wychowawcą p.M. Hawełek przygotowała
w tym dniu apel poświęcony prezentacji ścieżek dydaktycznych
Jaworza. Naszym gościem był ich pomysłodawca i organizator p.
Piotr Gawłowski. Przewodnikami po stanowiskach czerwonej, niebieskiej i żółtej ścieżki byli Wiktoria Salewska, Julia Garbas, Zofia
Solarz, Kamil Nowak, Martyna Patoła, Paula Kaczkowska, Marta
Sablik, Jakub Cempla .Ścieżki dydaktyczne są ważną wizytówką
naszej miejscowości. Każdy z nas może po nich wędrować i poznawać historię Jaworza, zobaczyć ciekawe, związane z dziejami
naszej miejscowości miejsca. Poznać cenne obiekty przyrodnicze.

ces złożyło się kilka elementów: pilność i zaangażowanie wszystkich członków zespołu, ciekawy repertuar, oryginalność instrumentów oraz perfekcyjne wykonanie podczas konkursu.
Trudno opisać emocje które towarzyszą każdemu występowi
Sinfonietty. Trema, wielkie skupienie i pytanie jak będzie w tym
roku, jak ocenią nas jurorzy. Piękny to moment gdy po zakończeniu prezentacji zespołu, słyszymy gromkie, entuzjastyczne brawa, ale najpiękniejsze są okrzyki radości zespolistów po ogłoszeniu wyników. To prawda!! Sinfonietta po raz kolejny została laureatem pierwszego miejsca. Jurorzy gratulują i dziękują za muzyczną ucztę. Tak było w tym roku. A jak będzie w następnym?
Teresa Adamus
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z życia organizacji pozarządowych
Holendrzy w Jaworzu
W niedzielę 21 kwietnia w Kościele Ewangelicko-Augsburskim
w Jaworzu miał miejsce koncert młodzieżowej orkiestry „Graijdanus”, która przyjechała w kwietniu br. z Holandii do Polski. Głównym inicjatorem sprowadzenia zespołu do Polski był proboszcz
parafii ewangelickiej w Szczyrku Salmopolu ks. Jerzy Byrt. Orkiestra koncertowała m.in. w Szczyrku, w kościołach ewangelickich
w Bielsku-Bialej, Ustroniu i Jaworzu. Zespół przedstawił ks. Andrzej Krzykowski przybliżając słuchaczom zarówno jego historię,
jak i miejscowość, z której pochodzą młodzi muzycy.

Zaplanowane na terenie diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, koncerty holenderskich muzyków pod wspólnym tytułem „Soli Deo gloria”- Tylko Bogu chwała- miały uczcić
zbliżający się jubileusz 500-lecia reformacji (1517-2017).
Szkoła, do której uczęszczają młodzi członkowie orkiestry liczy
2500 uczniów, w placówce tej pracuje 250 nauczycieli, aż 35%
uczniów tej szkoły gra na instrumentach. Zespół gości w Polsce po
raz trzeci (ostatni raz w 2008 roku), obecnie liczy 36 osób. Orkiestra
„Graijdanus” istnieje od 23 lat- tych kilka informacji przedstawił
słuchaczom zgromadzonym w świątyni ks. Andrzej Krzykowski.

posiady Towarzystwa
Miłośników JaworzA
Polski-ewangelicki bojownik
za wiarę i polskość

W niedzielne kwietniowe popołudnie spotkaliśmy się w galerii „Pod Groniem” na posiadach.
Temat: „Związki ks. biskupa Juliusza Burschego z Wisłą oraz jego działania na rzecz
przyłączenia Śląska Cieszyńskiego do Polski
po I wojnie” przedstawiła pani Danuta Szczypka
z Wisły- pedagog i współautorka Monografii Wisły. ks. bp. J. Bursche ur. się w Kaliszu w 1862r.
w rodzinie o niemieckich korzeniach. Tak jak
jego ojciec Ernest Wilhelm studiował teologię na uniwersytecie
w Dorpacie mocno akcentując swoją polskość należał do korporacji studenckiej „Polonia”. W jego domu używano tylko języka
polskiego. Ordynowany na księdza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w 1884, w 1904 mianowany został przez cara Mikołaja II
superintendentem /odpowiednik biskupa/ Kościoła EA w Królestwie
Polskim. W tym samym czasie zaczęły się jego bliskie związki
z Wisłą gdzie w 1903r brygada miejscowych cieśli wybudowała
willę „Zacisze” według projektu Bogdana Hoffa. Willa ta stoi do
dzisiaj niedaleko Hotelu Gołębiewski. W willi „Zacisze” biskup J.
Bursche spędzał co roku z rodziną trzy letnie miesiące aż do 1939r.
W styczniu 1919r uczestniczył w Konferencji Pokojowej w Paryżu jako rzeczoznawca do spraw Śląska Cieszyńskiego i Prus
Wschodnich. Przedłożył wówczas memoriał pastorów ewangelickich w sprawie przyłączenia Śląska do Polski. Kierował również
Komitetem Plebiscytowym na Mazurach.

R. Filipkowski
OGŁOSZENIE
PODZIĘKOWANIE
Serdeczne podziękowanie dla mieszkańca Jaworza-Nałęża,
przez którego posesję przechodzi kabel telefoniczny, który uległ
awarii a właściciel „udostępnił” wejście na posesję pracownikom telekomunikacji aby awarię mogli usunąć. W dzisiejszych
czasach „życzliwy” sąsiad to skarb.
Życzę temu mieszkańcowi wszystkiego dobrego, oby Mu
niczego w życiu nie zabrakło.
Z wyrazami największego szacunku Mieczyslaw Sobkowicz
mieszkaniec głuchej części Jaworza-Nałęże
ps. dla mieszkańców tej części Nałęża mila wiadomość:
termin usunięcia awarii do końca grudnia 2013 r. życie jest piękne a sąsiedzi wspaniali...
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń

W okresie międzywojennym działał usilnie nad zorganizowaniem
silnego polskiego Kościoła EA w II RP napotykając wiele trudności.
Po wybuchu wojny ucieka z Warszawy do Lublina gdzie zostaje aresztowany jako czołowy wróg III Rzeszy. Przewieziony do
Moabitu w Berlinie a następnie do obozu Sachsenhausen gdzie
zamęczony umiera w lutym 1942roku. W czasie pobytu w więzieniu
i obozie nie wyparł się swojej polskości mimo osobistego zaangażowania Himmlera w jego „nawrócenie”.
Z dziesięciorga bliskich krewnych ks. biskupa tylko trzy osoby
zadeklarowały się po niemieckiej stronie. Oprócz biskupa J. Burschego w czasie wojny zginęli jego dwaj bracia a w 1940r został
rozstrzelany jego syn inz. Stefan Bursche. Na przykładzie dziejów
tej Rodziny od trzech pokoleń mieszkającej w Polsce widzimy
jak wielkie zasługi położyli oni dla rodzącej się po latach niewoli
II Rzeczpospolitej.
Opracował Jerzy Ryrych
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M O R S K I E P O S I A D Y T O WA R Z Y S T WA
MIŁOŚNIKÓW JAWORZA i MSKLMiR
W niedzielę 28 kwietnia w sali „Pod Goruszką”, Towarzystwo Miłośników Jaworza we współpracy z Międzynarodowym Szkolnym
Kołem Ligi Morskiej i Rzecznej działającym przy Gimnazjum nr 1
im gen Maczka w Jaworzu, zorganizowały posiady poświęcone tematyce morskiej. Spotkanie prowadzili: Agnieszka Kukla – uczennica Gimnazjum nr 1 i zarazem członkini SKLMiR, oraz kpt.ż.w.
Jerzy Ryrych – członek TMJ i radny RG Jaworze. W posiadach
uczestniczyli również opiekunowie SKLMiR – obecnie Grzegorz
Olejnik, wcześniej Andrzej Stąsiek. Z przyczyn rodzinnych nie mogła w posiadach wziąć udziału Iwona Kominek- opiekunka „ligowców”, ale nie
zabrakło dyrektor gimnazjum Barbary Szermańskiej. Władze samorządowe reprezentowali: Anna Skotnicka-Nędzka sekretarz Gminy Jaworze oraz Andrzej Śliwka przewodniczący Rady
Gminy. Nie zabrakło także dyrektora Ośrodka Promocji Gminy – Leszka Barona, byłego wicewójta Jaworza – Romana Grenia,
przedstawicieli innych organizacji pozarządowych działających w Jaworzu, szkoły podstawowej oraz opiekuna SKLMiR Jaroslava Molina z gminy Hnojnik (Gnojnik) z Republiki Czeskiej.
Jerzy Ryrych zademonstrował film - prezentację pt. Wybrzeża
obu Ameryk. Był to obraz z czasów, gdy Jerzy Ryrych był zawodowym marynarzem- kapitanem żeglugi wielkiej, pływał po ocenach i morzach całego świata. Jego film to tylko wycinek z bogatego życiorysu „wilka morskiego”, zatem licznie przybyli na posiady jaworzanie i goście okolicznych gmin mogli zobaczyć obrazy zarejestrowane kamerą w 1996 roku podczas rejsu okrętem

„Kopalnia Rydułtowy. Jerzy Ryrych zaprezentował
w ciekawej formie zarówno sam statek, mostek kapitański, wreszcie samo przeznaczenie tej jednostki, porty do których wpływali podczas rejsu oraz
ciekawą faunę morską. Niezwykle interesujący
był również film dokumentujący przepłynięcie Kanału Panamskiego. Wiele można było się
także dowiedzieć
o kulturze i tradycji nadmorskich
krajów obu Ameryk - w tym o kulturze Inków.
Z kolei młodzież zrzeszona
w SKLMiR zaprezentowała historię
Muzeum Morskiego działającego przy
Gimnazjum nr 1 w Jaworzu, jak i dokonania
jaworzańskich „ligowców”. Więcej na ten
temat można przeczytać w artykule uczennicy klasy Ib Patrycji Leś
za miesiąc.

R. Filipkowski
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Towarzystwo Miłośników
JaworzA i stowarzyszenie nasze
jaworze
Wyjazd na Morawy
W dniu 20.04.2013r. o godz. 7.00 wyjeżdżamy spod „Szlałerówki” autobusem
kierowanym przez p. Edwarda Zemlika
w kierunku Cieszyna i dalej na Morwy.
Jest nas w autokarze 47 osób członków
Towarzystwa Miłośników Jaworza, Towarzystwa „Nasze Jaworze” oraz naszych
sympatyków.
Naszym przewodnikiem po Morawach
będzie Prezes Towarzystwa Miłośników
Jaworza p. Ryszard Stanclik, któremu za
przygotowanie wycieczki oraz jej poprowadzenie serdecznie dziękuję w imieniu
wszystkich uczestników wycieczki.
Po przekroczeniu granicy Państwa kierujemy się do pierwszego miejsca, które mamy zwiedzać tj. Zamek w miejscowości Kunin.
Po zwiedzeniu Zamku w Kuninie jedziemy do miejscowości Fulnek gdzie
zwiedzać będziemy muzeum Jana Amosa Komeńskiego, ryneczek tego pięknego starego miasteczka oraz mamy czas na kawę
i coś słodkiego.
Po zwiedzeniu muzeum Jana Amosa Komeńskiego oraz miasteczka Fulnek jedziemy do powiatowego miasta Nowy Jiczyn,
w którym mamy zobaczyć dawny zamek ze słynnym w całych Czechach muzeum kapeluszy.
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Po obejrzeniu przepięknych kapeluszy i po wyczerpującym zwiedzaniu jedziemy na obiad do Zameczku pod miastem w Starym
Jiczynie. Następnie po zjedzeniu bardzo smacznego obiadu i po
zaspokojeniu pragnienia udajemy się do miasteczka Stramberg
aby spróbować lokalnego przysmaku piernikowych uszy.
Po spróbowaniu miejscowego przysmaku, wypiciu kawy oraz
krótkim spacerze po rynku tego malowniczego miasteczka wyjechaliśmy w drogę powrotną do Jaworza. Po niecałych dwóch go-

dzinach podróży około godziny 19.30 wróciliśmy do naszego pięknego Jaworza.
Jeszcze raz chcemy podziękować naszemu kierowcy oraz pilotowi i przewodnikowi za bezpieczną i pełną wrażeń wycieczkę na
niezbyt odległe i bardzo interesujące Morawy.
Do zobaczenia na następnej wycieczce organizowanej prze
Towarzystwo Miłośników Jaworza.
Marcin Biłek

W SPORTOWEJ RYWALIZACJI
sparingi
Pisarzowice, dn. 30 marca 2013
Pionier Pisarzowice – Czarni Jaworze
MECZ ZOSTAŁ ODWOŁANY Z POWODU ZŁYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH.
NOWY TERMIN TO 30 MAJA O GODZ. 17:00
Jaworze, dn. 7 kwietnia 2012
Czarni Jaworze – Sokół Hecznarowice 3:0 (wo)
SOKÓŁ HECZNAROWICE WYCOFAŁ SIĘ Z ROZGRYWEK.
Jaworze, dn. 14 kwietnia 2012
Czarni Jaworze – Soła Kobiernice
MECZ ZOSTAŁ ODWOŁANY Z POWODU ZŁYCH WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH.
NOWY TERMIN TO 16 CZERWCA O GODZ. 17:00

Jaworze, dn. 20 kwietnia 2012
Czarni Jaworze – Przełom Kaniów 0:1 (0:0)
Skład:
Feruga - Jaroszewski (75’ Walasiński), Kobza, Duława, Handzel - Gucwa, Pawluk-Jaszczuk (65’ Gwóźdź), Trybała - Pilorz, Sztykiel, Waliczek
Czechowice-Dziedzice, dn. 28 kwietnia 2012
MRKS II Czechowice-Dziedzice - Czarni Jaworze 1:1 (1:0)
Bramkę dla Czarnych zdobył: Tomasz Gwóźdź
Skład:
Turek - Jaroszewski (46’ Pawluk-Jaszczuk), Grusiecki, Duława, Stronczyński (60’ Gwóźdź) - Miagkyj, Pilorz (70’ Pałecki),
Gucwa, Trybała (80’ Walasiński) - Waliczek, Sztykiel
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TABELA KLASY A – SENIORZY (stan na 30 kwietnia 2013)
Miejsce

Drużyna

Mecze

Punkty

Bramki zdobyte

Bramki stracone

1

Soła Kobiernice

15

39

51

11

2

Przełom Kaniów

15

34

51

19

3

GLKS Wilkowice

16

34

34

16

4

Pionier Pisarzowice

15

33

43

16

5

Czarni Jaworze

15

28

33

16

6

Sokół Buczkowice

16

26

45

30

7

KS Międzyrzecze

15

23

26

22

8

KS Bestwinka

15

19

34

26

9

LKS Mazańcowice

15

19

22

33

10

Beskid Godziszka

15

16

25

47

11

Orzeł Kozy

15

13

22

31

12

Sokół Zabrzeg

15

13

16

41

13

MRKS II Czechowice-Dz.

15

4

8

43

14

Sokół Hecznarowice

15

1

8

73

1. miejsce – awans do Ligi Okręgowej
14. miejsce – spadek do Klasy B
Uwaga!
Sokół Hecznarowice wycofał się z rozgrywek po rundzie jesiennej. W rundzie wiosennej jego wyniki będą weryfikowane jako
3:0 walkower na korzyść rywala.

Terminarz meczów LIGA „C” JUNIORÓW
Lp

Data

Godz.

Gospodarz

Gość

Gość

Strzelcy

1

29.05.2013
(środa)

1000

KS Czarni Jaworze

KS Bestwinka

2

1.06.2013
(sobota)

1000

Sokół Hecznarowice

KS Czarni Jaworze

3

20.04.2013
(sobota)

1000

KS Czarni Jaworze

Groń Bujaków

2:0

Bula - 2

4

27.04.2013
(sobota)

1000

Przełom Kaniów

KS Czarni Jaworze

1:2

Janos
Bula

5

1.05.2013
(środa)

1000

KS Czarni Jaworze

LKS Czaniec

6

5.05.2013
(niedziela)

1430

GLKS Wilkowice

KS Czarni Jaworze

7

11.05.2013
(sobota)

1000

KS Czarni Jaworze

Sokół Zabrzeg

8

18.05.2013
(sobota)

1000

KS Czarni Jaworze

Zamek Grodziec

9

25.05.2013
(sobota)

1000

LKS Mazańcowice

KS Czarni Jaworze

10

8.06.2013
(sobota)

1000

KS Czarni Jaworze

BKS Stal Bielsko-Biała

11

15.06.2013
(sobota)

1000

LKS Bestwina

KS Czarni Jaworze

O ewentualnych zmianach będziemy pisać na stronie internetowej KS Czarni Jaworze www.czarnijaworze.futbolowo.pl
Pogrubione – spotkania rozgrywane na Kompleksie Sportowym w Jaworzu
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TABELA LIGI C – JUNIORZY (stan na 30 kwietnia 2013)
Miejsce

Drużyna

Mecze

Punkty

Bramki zdobyte

Bramki stracone

1

LKS Czaniec

13

33

44

9

2

LKS Bestwina

14

31

55

13

3

Sokół Zabrzeg

13

31

51

16

4

Czarni Jaworze

13

30

59

13

5

GLKS Wilkowice

13

25

38

22

6

BKS Stal Bielsko-Biała

14

24

38

26

7

Sokół Hecznarowice

13

16

26

36

8

Groń Bujaków

13

11

27

33

9

Przełom Kaniów

13

11

14

21

10

LKS Mazańcowice

13

10

18

73

11

KS Bestwinka

13

7

18

53

12

Zamek Grodziec

13

3

9

82

1. miejsce – awans do Ligi Okręgowej B
12. miejsce – spadek do Ligi D

Terminarz meczów LIGA „C” TRAMPKARZY
LP

Data

Godzina

Gospodarz

Gość

Wynik

1

29.05.2013
(środa)

1000

KS Czarni Jaworze

KS Bestwinka

2

1.06.2013
(sobota)

1000

Sokół Hecznarowice

KS Czarni Jaworze

3

20.04.2013
(sobota)

1000

KS Czarni Jaworze

Groń Bujaków

0:2

4

27.04.2013
(sobota)

1000

Przełom Kaniów

KS Czarni Jaworze

10:0

5

1.05.2013
(środa)

1000

KS Czarni Jaworze

LKS Czaniec

6

5.05.2013
(niedziela)

1430

GLKS Wilkowice

KS Czarni Jaworze

7

11.05.2013
(sobota)

1000

KS Czarni Jaworze

Sokół Zabrzeg

8

18.05.2013
(sobota)

1000

KS Czarni Jaworze

Zamek Grodziec

9

25.05.2013
(sobota)

1000

LKS Mazańcowice

KS Czarni Jaworze

10

8.06.2013
(sobota)

1000

KS Czarni Jaworze

BKS Stal Bielsko-Biała

11

15.06.2013
(sobota)

1000

LKS Bestwina

KS Czarni Jaworze

Strzelcy

O ewentualnych zmianach będziemy pisać na stronie internetowej KS Czarni Jaworze www.czarnijaworze.futbolowo.pl
Pogrubione – spotkania rozgrywane na Kompleksie Sportowym w Jaworzu
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TABELA LIGI C– TRAMPKARZE (stan na 30 kwietnia 2013)
Miejsce

Drużyna

Mecze

Punkty

Bramki zdobyte

Bramki stracone

1

LKS Bestwina

14

30

45

11

2

BKS Stal Bielsko-Biała

14

29

49

14

3

LKS Czaniec

13

26

41

13

4

Zamek Grodziec

13

25

35

21

5

KS Bestwinka

13

24

26

8

6

Groń Bujaków

13

24

39

22

7

GLKS Wilkowice

13

23

51

16

8

Przełom Kaniów

13

19

30

19

9

LKS Mazańcowice

13

18

35

25

10

Sokół Hecznarowice

13

9

18

56

11

Czarni Jaworze

13

3

17

59

12

Sokół Zabrzeg

13

0

1

123

Terminarz meczów KS Czarni Jaworze – LIGA ŻAKÓW 2013
(stan na 30 kwietnia 2013)
LP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Data
19.04.2013
(piątek)
17.05.2013
(piątek)
15.04.2013
(poniedziałek)
22.04.2013
(poniedziałek)
29.04.2013
(poniedziałek)
6.05.2013
(poniedziałek)
13.05.2013
(poniedziałek)
20.05.2013
(poniedziałek)
27.05.2013
(poniedziałek)
3.06.2013
(poniedziałek)
10.06.2013
(poniedziałek)
17.06.2013
(poniedziałek)
24.06.2013
(poniedziałek)
1.07.2013
(poniedziałek)

Godzina

Gospodarz

Gość

Wynik

1700

CWS Kozy

KS Czarni Jaworze

28:0

1700

KS Czarni Jaworze

pauza

-

1700

GLKS Wilkowice

KS Czarni Jaworze

11:0

1700

BBTS Podbeskidzie II Bielsko-Biała

KS Czarni Jaworze

19:0

1700

KS Czarni Jaworze

Zapora Wapienica

4:4

1700

Rekord Bielsko-Biała

KS Czarni Jaworze

1700

KS Czarni Jaworze

Trójka Czechowice-Dziedzice

1700

KS Czarni Jaworze

CWS Kozy

1700

KS Czarni Jaworze

pauza

1700

KS Czarni Jaworze

GLKS Wilkowice

1700

KS Czarni Jaworze

BBTS Podbeskidzie II BielskoBiała

1700

Zapora Wapienica

KS Czarni Jaworze

1700

KS Czarni Jaworze

Rekord Bielsko-Biała

1700

Trójka Czechowice-Dziedzice

KS Czarni Jaworze

Pogrubione – spotkania rozgrywane na Orliku w Jaworzu
Więcej informacji na oficjalnym serwisie internetowym klubu www.czarnijaworze.futbolowo.pl
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Informacja Beskid Dragon
W dniach 19-20.04.2013 w Pułtusku odbyły się Mistrzostwa
Polski seniorów w semi i light –contact. W zawodach startowało
przeszło 280 osób.
Wyniki naszych zawodników:
Marta Waliczek Mistrzyni Polski semi-contact
Marta Waliczek Mistrzyni Polski light-contact

maj

Magdalena Jabłońska wicemistrzyni Polski light-contact 12 walk
stoczonych w ciągu jednego dnia nigdy od początku istnienia klubu
żadna z dziewczyn nie stoczyła tylu walk .
Magdalena Jabłońska semi-contact brązowy medal
Julia Setla brązowy medal
Natalia Lemańska srebrny medal
Klub zobył: puchar dla najlepszej drużyny kobiet mistrzostw.
A Marta Waliczek puchar dla najlepszej zawodniczki turnieju .

Piotr Turchan

obowiązkowe
Szczepienie psów przeciw
wściekliźnie
w jaworzu w 2013 r.
Data
14.05

POBYT NAD MORZEM BAŁTYCKIM

Jastrzębia Góra – 7 dni

Termin 16.08-22.08.2013r. oraz 25.08-31.08.2013r.

Koszt całkowity: 890zł/os. dorosła.
Dzieciom do lat 10 przysługuje zniżka.
Cena obejmuje: przejazd autokarem, 6 noclegów, wyżywienie /3 posiłki dziennie/,
1 ognisko, 1 wycieczkę, wieczorek zapoznawczy, opłata klimatyczna,
ubezpieczenie NNW.
Odpłatność w ratach. Zaliczka 200zł/os./

Zgłoszenia przyjmuje Lidia Sztwiorok
m
asza
tel. 33/8152916 lub 692 405 825 zapr

15.05
16.05

Miejsce szczepienia

Godzina

obok byłego sklepu „Jaworek”

17.30

obok domu Pana Ormańca

18.00

obok domu Pana Stroki

18.30

obok domu Pana Krehuta

17.30

obok szkółki leśnej

18.30

Nałęże ul.Cisowa

17.30

Nałęże obok kapliczki

18.00

obok domu Pana Pytlowanego
ul. Podgórska 154

19.00

lek. wet. Andrzej Zawłocki

Czasopismo „Echo Jaworza” – miesięcznik lokalny Gminy Jaworze. Wydawca: Urząd Gminy Jaworze z siedzibą: 43-384 Jaworze,
ul. Zdrojowa 82; adres redakcji: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82, tel.: 33 828 66 00, 33 817 21 95, 33 817 28 13, 33 817 25 34;
faks: 33 828 66 01, 33 817 28 71; 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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10

10
11
11

5

13

12

13
14

15

7

19

6

16

17
18

19

14

20
3

21

22

23
27

24

25

26

28

15
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30

31
17
32
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12
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35

36

37

38

39

9
40

41
18

42

43

1

44

45
46

4
47

48
49
8

50

51

Znaczenie wyrazów
POZIOMO

1) Jaworzański szczyt (688 m.n.p.m)
7) Japoński rycerz z kataną
11) Był nim Maurycy Saint Genois
12) Fizyk wszechczasów
13) Krynicki malarz prymitywista
14) Ostrza w maszynce do golenia
16) Ekscesy, wygłupy
17) Odmiana gryki
18) Charakter, usposobienie człowieka
21) Drapieżna ryba słodkowodna
22) Średniowieczny tytuł szlachecki
23) Klub piłkarski z Moskwy
27) Połączenie państw
29) Socjalizm narodowy
31) Produkt cukierniczy z dużą zawartością
magnesu
32) Grupa przestępcza związana z biznesem i
politykami
34) Pomieszczenia dla pilotów czy załogi
jachtów
36) Cykliczny utwór muzyczny

1

4

2

2

3

4

5

6

40) Świeccy członkowie Kościoła
42) Podwyżka emerytury wynikająca z inflacji
45) Gwałtowny, rzęsisty deszcz
46) Układ kart w pokerze
47) Główny port morski Francji
48) Rodzaj wermutu
49) Mały konik cyrkowy
50) Pierwszy wójt naszej gminy po zakończeniu
II wojny światowej
51) Tekstylia

Pionowo:

1) Zwiastun wiosny
2) Akrobata cyrkowy
3) Naturalny węglan sodu
4) Lek przeciwko malarii
5) Rzeka we Włoszech płynąca przez Toskanię
6) Nieznajomy
7) Willa w Jaworzu z XIX wieku należąca do
dawnego uzdrowiska
8) Gliniana misa do ucierania maku
9) Pisemne opracowanie zagadnienia
10) Duży targ, bazar
15) Moneta z kasyna

7

8

9

10

11

12

19) Wyspa u wybrzeży Wenezueli (Małe Antyle)
20) Grekokatolicy
22) Bohater Polski i Węgier z XIX wieku
24) Zły podszept
25) Zwój tkaniny lub papieru
26) Weryfikacja, kontrola
28) Krzew ozdobny o różnobarwnych kwiatach
30) Cel myśliwych podczas polowania
32) Do klikania na komputerze
33) Materiał na kapelusze
35) Żądlący owad
37) Izolacja cieplna
38) Nowicjuszki, praktykantki
39) Duże, soczyste owoce tropikalne
41) Dzierżawcy placówek handlowych czy
usługowych
42) Kryterium, warunek
43) Wolne tempo w muzyce
44) Odpierane przez obrońców
46) Rzeczywiste zdarzenie

Autorką krzyżówki jest Aniela Mieszczak.

13

14

15

16

17

18

19

30

maj

AUTO-SERVIS inż. Wiesław Gadocha
Rok założenia 1986

ZAPRASZAMY !!!
STACJA KONTROLI POJAZDÓW
poniedz. - piątek 8.00 - 18.00 sob. 8.00 -14.00

JAWORZE ul. Bielska 551 (salon Renault)
tel. 33 8173330 w. 113
Pro-Geo

Usługi Geodezyjne
geodeta uprawniony
tel. 501 531 486

ATRAKCYJNE CENY

najlepszy czas na formalności!!!

AKTUALIZACJA MAP DO CELÓW PROJEKTOWYCH
POMIARY INWENTARYZACYJNE PRZYŁĄCZY:
- kanalizacyjnych i wodociągowych
- gazowych i energetycznych
POMIARY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE

w PROJEKTY BUDOWLANE
w KIEROWNICTWO BUDOWY
w ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE
w FORMALNOŚCI URZĘDOWE

(W TYM LEGALIZACJE SAMOWOLI BUDOWLANYCH)

w PROTOKOŁY ODBIORU INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH
(

