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Z PRAC WóJTA, RADY
GMINY I URZĘDU GMINY
Relacja z XXVIi sesji Rady Gminy
Jaworze vi KADENCJI
przeprowadzonej w dniu
12.09.2013 r
Obrady otworzył przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej
Śliwka stwierdzając obecność 14 radnych, co czyni obrady prawomocnymi. Przewodniczący odczytał proponowany porządek obrad.
Zwrócił się z zapytaniem, czy są propozycje zmian?
Zastępca Wójta Gminy Jaworze wnioskował o wycofanie z porządku obrad punktu dotyczącego projektu uchwały w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
gminy Jaworze, ograniczonego ulicami: Wapienicką, Zdrojową,
Bielską, Niecałą i granicami z gminą Jasienica oraz miastem
Bielsko-Biała. Przyczyną wycofania uchwały jest niewłaściwe
przeklasyfikowanie gruntów (grunty nie zostały odrolnione przed
ich przeklasyfikowaniem), na co zwrócił uwagę dzień wcześniej
radny Jan Bathelt.
Radna Danuta Mynarska poprosiła o zmianę nazwy w projekcie uchwały w sprawie przyjęcia/odrzucenia protokołu Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Jaworze z przeprowadzonej kontroli
inwestycji zaplecza sportowego przy ul. Koralowej otrzymanej na
sesji, a proponowanej do przyjęcia podczas obrad. Jej zdaniem
miałby podlegać zmianie słowa w temacie uchwały z „przyjęcia/
odrzucenia” na „informacja”. Radna zawnioskowała o wycofanie przedmiotowego projektu uchwały ewentualnie o zmianę
w tytule uchwały, o której była mowa powyżej. Rada Gminy
Jaworze nie głosowała nad przedmiotowym wnioskiem.
Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka odczytał
interpretację prawną ustawy o samorządzie gminnym, wraz z komentarzami w zakresie pracy Komisji Rewizyjnej i jej „podległości”
pod Radę Gminy. Z zacytowanych przepisów wynika, iż Komisja
Rewizyjna jest wyznaczona przez Radę Gminy do prowadzenia
kontroli, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy na dany rok, ale
rozstrzygnięcia podejmuje Rada Gminy, a nie komisja. Odczytał
również interpretację prawną dotyczącą przyjęcia zaleceń pokontrolnych wypracowanych przez Komisję Rewizyjną podczas
prowadzonych kontroli, z której wynika, że jeśli statut gminy nie
definiuje tego, należy przyjąć takie zalecenia w formie uchwały.
Radca Prawny Urzędu Gminy Jaworze Katarzyna Wysogląd
odniosła się do zarzutu błędnych podstaw prawnych w przedmiotowym projekcie uchwały wyjaśniając, iż zawarte tam podstawy
definiują pracę i sposób prowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną. Zwróciła uwagę na przepis ogólny (ustawa o samorządzie
gminnym) z którego wynika, że Rada Gminy podejmuję decyzję
w formie uchwały.
Radny Jerzy Ryrych zwrócił uwagę, że Komisja Rewizyjna przeprowadziła szereg kontroli i żaden protokół z tych kontroli do tej pory
nie został przyjęta w formie uchwały. W dalszej kolejności Rada
Gminy Jaworze przegłosowała wniosek Zastępcy Wójta Gminy
Jaworze o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały ws.
planu miejscowego: 14 głosów za.
Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka wnioskował aby utrzymać w porządku obrad punkt dotyczący przyjęcia
protokołu Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli, w zakresie inwestycji obejmującej zaplecze sportowe przy ul. Koralowej,
w formie uchwały.
Rada Gminy Jaworze przegłosowała wniosek Przewodniczą-
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cego Rady Gminy Jaworze :9 głosów za, 3 głosy przeciwne,
2 głosy wstrzymujące.
Rada Gminy przegłosowała proponowany porządek obrad
XXVII sesji Rady Gminy Jaworze wraz z wprowadzonymi poprawkami: 11 głosów za, 3 głosy przeciwne.
Rada Gminy zatwierdziła protokół z XXVI nadzwyczajnej
sesji Rady Gminy Jaworze przeprowadzonej w dniu 6 sierpnia
2013r.: 12 głosów za, 2 głosy wstrzymujące.
Podejmowane uchwały:
a) zmiany uchwały Nr XXVI/233/13 Rady Gminy Jaworze
z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia
projektu pod nazwą „Efektywna Fachowa Skuteczna
edukacja przedszkolna w Jaworzu” w ramach
działania 9.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki finansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego,
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa poinformował, iż po
przeprowadzonych negocjacjach z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Śląskiego zwiększyła się wartość projektu o kwotę
2 160,00 zł, stąd konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.
Przedstawił finansowanie projektu po dokonanych zmianach.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę: 14 głosów za.
b) zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Jaworze na lata 2013 – 2022,
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa poinformował, że
zmiana w WPFie podyktowana jest dodaniem nowego przedsięwzięcia pn. „Jaworze-Zdrój - realizacja działań zmierzających do
uzyskania statusu gminy uzdrowiskowej”. Omówił szczegółowo
pozostałe zmiany w WPFie, zgodnie z objaśnieniami stanowiącymi
integralną część uchwały. Powyższe zmiany wpływają na zwiększenie dochodów i wydatków oraz zwiększenie deficytu, natomiast
zadłużenie nie ulega zmianie.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę: 14 głosów za.
c) zmian w budżecie gminy na rok 2013,
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa poprosił o skorygowanie błędów pisarskich w punkcie 1.1 i 3.1 przedstawionego
projektu uchwały. Omówił szczegółowo poszczególne pozycje
zmian w budżecie zgodnie z przedstawionym uzasadnieniem.
Zmiany wpłyną na zwiększenie wydatków, przychodów, a także
deficytu, który pokryty zostanie wolnymi środkami z lat ubiegłych.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę: 13 głosów za, 1 głos
wstrzymujący.
d) zatwierdzenia kandydatury do wyróżnienia - LAUR
SREBRNEJ CIESZYNIANKI,
Przewodnicząca Komisji Samorządu i Spraw Lokalnych Krystyna
Szczypka poinformowała, że do komisji wpłynęły 3 wnioski o nominowanie do Lauru Srebrnej Cieszynianki tj. wniosek Towarzystwa
Miłośników Jaworza - Eryka Pytlowany, wniosek Ośrodka Promocji
Gminy Jaworze - Ks. Władysław Wantulok oraz wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej - Prezes OSP Jaworze Czesław Malchar.
Po przeprowadzonej dyskusji członkowie komisji do Lauru
Srebrnej Cieszynianki nominowali Ks. Władysława Wantuloka.
Przewodnicząca odczytała uzasadnienie wybranej kandydatury
i dodała, że pozostałe wnioski zostaną ujęte przy nominacjach
kandydatów w roku przyszłym.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę: 14 głosów za
e) zatwierdzenia kandydatury do Nagrody imienia
Księdza Józefa Londzina,
Przewodnicząca Komisji Samorządu i Spraw Lokalnych Krystyna Szczypka poinformowała, iż do komisji wpłynęły 2 wnioski
dotyczące zgłoszenia kandydata do nagrody Ks. Józefa Londzina
tj. wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej - Danuta Pawlus oraz
wniosek Ośrodka Promocji Gminy Jaworze - Roman Greń.
Po dyskusji członkowie komisji do nagrody Ks. Józefa Londzina
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nominowali Romana Grenia. Odczytała uzasadnienie wybranej
kandydatury oraz poinformowała, iż drugi wniosek zostanie ujęty
przy nominacjach kandydatów w przyszłym roku.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę: 14 głosów za.
Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Jaworze w okresie
międzysesyjnym
Radni nie mieli pytań odnośnie przedstawionego sprawozdania
wójta oraz podjętych zarządzeń.
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa poprosił o składanie
wniosków do budżetu gminy na 2014 rok. Zastępca Wójta Gminy
Jaworze zwrócił uwagę, aby zgłaszane wnioski był szczegółowo
sprecyzowane i jeśli to jest możliwe zawierały przybliżone nakłady
finansowe niezbędne na ich realizację.
Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka poinformował, że do biura Rady Gminy wpłynęło pismo Towarzystwa Miłośników Jaworza (TMJ) dotyczące wyznaczenia z grona radnych
przedstawiciela do Rady Ochrony i Odnowy Zabytków. Prezes
TMJ Ryszard Stanclik przedstawił nowo wybraną Radę Ochrony
i Odnowy Zabytków informując, iż rada działa w strukturze TMJ.
Odnośnie pisma skierowanego do Rady Gminy wyjaśnił, że dotąd
zwyczajowo w obradach Rady Ochrony i Odnowy Zabytków udział
brał przedstawiciel z Urzędu Gminy i Rady Gminy Jaworze, stąd
prośba o wytypowanie swoich przedstawicieli.
Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka zaproponował, kandydaturę wiceprzewodniczącego Rady Gminy Jaworze
Zbigniew Putek, jako przedstawiciela Rady Gminy w Radzie
Ochrony i Odnowy Zabytków. Ponadto stwierdził, iż nic nie stoi na
przeszkodzie, by dodatkowo zgłosić innych radnych.
Rada Gminy Jaworze przegłosowała kandydaturę: 13 głosów
za, 1 głos wstrzymujący.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jaworze Zbigniew Putek
podziękował wszystkim radnym za pomoc w organizacji XXVII
Jaworzańskiego Września.
Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka poinformował, iż protokół Komisji Rewizyjnej będący tematem kolejnego
punktu obrad został przesłany radnym z materiałami na sesję, wraz
z odpowiedzią Wójta Gminy na pytania w nim zawarte.
Radny Jerzy Ryrych zwrócił uwagę, że przedmiotowy protokół
nie formułuje żadnych wniosków pokontrolnych, a jedynie jest
podsumowaniem działań Komisji Rewizyjnej, dotyczących kontroli
zaplecza budynku sportowego przy ul. Koralowej. Odczytał posumowanie protokołu kontrolnego oraz odniósł się do odpowiedzi
Urzędu Gminy Jaworze
Poprosił skarbnika o przedstawienie kosztów związanych z pracami gwarancyjnymi, a które zostały wykonane przez brygadę
gminną w ramach ubezpieczenia. Jednocześnie zapytał, czy firma
ubezpieczeniowa zapłaciła, a jeśli tak to za co i w jakiej wysokości.
Nawiązując do protokołu powiedział, że mimo wielu zastrzeżeń co
do robót dokonano odbioru budynku oraz zapłacono wykonawcy .
Przedstawił swoją opinię co do (podniesienie budynku o metr,
przebudowa klatki schodowej). Stwierdził, iż dokonując zmiany
projektu należało go dokładnie przeanalizować, przemyśleć m.in.
pod kątem doświetlenia poddasza budynku Powstałe w ten sposób
pomieszczenia na poddaszu mogłyby zostać wykorzystane na
mieszkania tymczasowe, jakie gmina powinna posiadać.
Radna Danuta Mynarska stwierdziła, iż należało uniknąć obecnej
dyskusji ponieważ wszyscy radni otrzymali zarówno protokół, jak
i odpowiedź, i na tym należało sprawę zakończyć. Stwierdziła, iż
z udzielonej odpowiedzi na protokół komisji Rewizyjnej wynika,
iż zawarte w protokole uwagi, wątpliwości spostrzeżenia będą
cenną wskazówką dla realizacji podobnych zadań inwestycyjnych
w przyszłości. Ponownie poinformowała, że w protokole brak
wniosków i zaleceń.
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Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka stwierdził,
że nie zgadza się ze wszystkimi uwagami zawartymi w protokole
Komisji Rewizyjnej. W związku z powyższym planował zorganizować spotkanie zespołu kontrolnego z przedstawicielami urzędu
i zainteresowanymi radnymi, w celu wyjaśnienia spornych spraw.
Jednak fakt „nagłośnienia” sprawy w opinii publicznej, wpłynął na
podjęcie kroków, których efektem końcowym jest obecny projekt
uchwały. Praca Komisji Rewizyjnej kończy się na spisaniu protokołu, a jeśli członkowie komisji chcą sprawę skierować dalej, muszą
to zrobić za zgodą Przewodniczącego i całej Rady Gminy Jaworze.
Przedstawienie w niekorzystnym świetle pracy Rady Gminy i Urzędu poskutkowało koniecznością podjęcia powyższych kroków.
Radna Danuta Mynarska zapytała ponownie, czy jest to pierwsza kontrola przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną, czy
jakikolwiek inny protokół został zatwierdzony przez Radę Gminy
w formie uchwały.
Radca Prawny Urzędu Gminy Jaworze Katarzyna Wysogląd
ponownie wytłumaczyła, iż decyzja organu kolegialnego, jakim jest
Rada Gminy jest uchwałą. Inną rzeczą jest forma podejmowanych
decyzji (uchwał) tzn. uchwały przyjmowane, jako wyodrębnione – to
te które weryfikuje organ Nadzoru Prawnego oraz uchwały mające
odzwierciedlenie w protokole, a będące głosowaniem danej decyzji.
W  związku z tym, że temat ten budził tak wiele kontrowersji
Rada Gminy prawdopodobnie chce wyrazić swoją decyzję w formie uchwały, stąd przedmiotowy projekt. Wyjaśniła dodatkowo, iż
to rada jako organ kolegialny zadecyduje, jakie podjąć następne
kroki w przedmiotowej sprawie np. może zobowiązać komisję do
przeprowadzenia ponownej kontroli.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jaworze Zbigniew Putek
stwierdził, iż zgadza się z częścią zapisów zawartych w protokole,
ale nie może zgodzić się za całością dokumentu.
Rada Gminy Jaworze przegłosowała przyjęcie protokołu
Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w zakresie
wykonanej inwestycji zaplecza sportowego przy ul. Koralowej:
3 głosy za, 7 głosów przeciw, 4 głosy wstrzymujące.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jaworze Zbigniew Putek
w związku z powyższym głosowaniem odczytał właściwy projekt
uchwały tj. w sprawie odrzucenia protokołu Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Jaworze, z przeprowadzonej kontroli inwestycji
zaplecza sportowego przy ul. Koralowej.
Zapytania radnych i odpowiedzi
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jaworze Zbigniew Putek
poprosił o przedstawienie informacji dotyczących:
• ilości podłączonych mieszkańców do kanalizacji sanitarnej
w ramach I i II etapu,
• budowy kanalizacji sanitarnej w górnej części ul. Kwiatowej, tj.
ul. Akacjowej i sąsiednich,
• budowy 40 metrowego odcinka kanalizacji na ul. Azaliowej.
Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Daniel Godziszka
poinformował, iż przyłącza z etapu I i II kanalizacji sanitarnej są
realizowane. Z I etapu pozostało 20 budynków, zaś z etapu II cała
dokumentacja została wysłana do mieszkańców, a przyłączyło
się około 40% osób (na wykonanie przyłącza mieszkańcy mają
jeszcze rok).
Odnośnie budowy kanalizacji sanitarnej na ulicy Stokrotek poinformował, iż przekazany został plac budowy, podpisano stosowne
protokoły. Inwestycja ma się rozpocząć 23 września, a zakończyć
do końca 2013r., jak warunki pogodowe pozwolą. Natomiast odnośnie budowy odcinka kanalizacji sanitarnej na ul. Azaliowej ma
on zostać zrealizowany do końca października.
Radna Danuta Mynarska poruszyła temat obchodów 140-lecia
OSP Jaworze stwierdzając, że na tak ważnej uroczystości zabrakło przedstawiciela Urzędu Gminy Jaworze oraz ponowiła prośbę
o przykrycie rowu na ulicy Kalwaria. Dodała, że warto byłoby
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zamieścić artykuł w Echu Jaworza informujący mieszkańców,
aby zwracali uwagę na „szkody” powstające na drogach w wyniku
dowozu materiałów na budowę tj., by ciężki sprzęt nie parkował na
poboczach dróg, co powoduje ich załamywanie oraz by czyszczono
drogi w obrębie wyjazdu z placu budowy.
Zastępca Wójta Jaworze wyjaśnił przyczynę nieobecności przedstawicieli Urzędu Gminy w obchodach 140-lecia OSP Jaworze
(wcześniej zaplanowane wyjazdy urlopowe przez Zastępcę Wójta
Gminy Jaworze i Sekretarza Gminy oraz wcześniej planowany
wyjazd z wizytą na Słowację w ramach współpracy transgranicznej
Wójta Gminy Jaworze). W związku z tym został skierowany list,
a pełnomocnictwo do reprezentowania Urzędu Gminy otrzymał
Przewodniczący Rady Gminy. Dodatkowo została przygotowana
tablica pamiątkowa, którą przekazano podczas uroczystości. PW
czasie dożynek Wójt Gminy w swoim przemówieniu odniósł się do
uroczystości 140-lecia OSP, czyniąc niejako zadośćuczynienie za
brak udziału w uroczystościach.
Radny Jerzy Ryrych stwierdził, iż nowe dywaniki asfaltowe
powstające w miejscach prowadzonej kanalizacji sanitarnej są
bardzo cenną rzeczą dla gminy. Jednocześnie zapytał o remont
fragmentu drogi od ul. Kolonia Górna do ul. Koralowej, który został
zniszczony poprzez ciężki sprzęt przewożący materiał w ramach
II etapu budowy kanalizacji na teren Dolnego Folwarku. Były
zapewnienia wyremontowania przedmiotowego fragmentu drogi
w ramach II etapu kanalizacji sanitarnej. Stwierdził, iż tak zły stan
techniczny drogi powoduje traktowanie tego terenu, jak wysypiska
śmieci, podał przykłady.
Zapytał, jakie szanse uzyskania statusu uzdrowiska ma gmina
Jaworze. Pytanie uzasadnił tym, że w ostatnim czasie w mediach
pojawiła się informacja o planach odebrania przez ministerstwo
praw uzdrowiskowych kilku gminom. Chodzi o to, by nie okazało
się, że poniesione koszty (o których była mowa m.in. przy budżecie) i cała praca urzędu gminy nie poszła na marne. Zaznaczył,
że gmina jest posiadaczem złóż wód podziemnych i odwiertu (nie
umożliwiającego eksploatację przedmiotowych wód) .
Zastępca Wójta Gminy Jaworze odnośnie fragmentu drogi,
o której mówił radny powiedział, że będzie trzeba się nią zająć po
zrealizowaniu III etapu kanalizacji.
Odnośnie spraw związanych z uzdrowiskiem poinformował,
iż przeprowadzone zostało badanie klimatu na terenie gminy,
w wyniku którego wydano certyfikat o właściwościach leczniczych
tegoż. Następnym krokiem będzie przygotowanie operatu środowiskowego, który pokrótce omówił.
Wyjaśnił, iż jest 5 warunków które trzeba spełnić, by być uzdrowiskiem i są to: klimat, infrastruktura, spełnienie norm ochrony
środowiska, posiadanie wód leczniczych, baza lecznicza. Spełnie-
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nie czterech warunków umożliwia gminie uzyskanie statusu tzw.
obszaru ochrony uzdrowiskowej, zaś piąty warunek pozwala na
uzyskanie statusu uzdrowiska. Po opracowaniu operatu, o którym
była mowa nastąpi decyzja, w którym kierunku gmina pójdzie
(czy uzdrowiska, czy obszaru ochrony uzdrowiskowej). Podkreślił
ponownie, że wystarczy być posiadaczem wód leczniczych, co
jednak musi być udokumentowane stosownym badaniem. Przedstawił pewne problemy związane z wystąpieniem o koncesję na
przeprowadzenie badania.
Odnośnie „afery” uzdrowiskowej wyjaśnił, iż dotyczy ona tych
miejscowości, które otrzymały kiedyś status uzdrowiska, ale nic
nie robiły, by podtrzymywać swoje walory lecznicze, przyrodnicze,
geograficzne. Operat będzie decydował o możliwości uzyskania
statusu uzdrowiska. Zastępca wójta przedstawił także wymogi,
jakie gmina będzie musiała spełnić, po otrzymaniu statusu uzdrowiska (m.in. zmiana planu zagospodarowania przestrzennego)
i problemy z tym związane.
Radna Danuta Mynarska zapytała, czy zakupiono udział nieruchomości Pod Młyńską Kępą, która była przedmiotem uchwały
podjętej na jednej z ostatnich sesji.
Poruszyła temat zagospodarowanie byłego basenu, na którym
mają być zamontowane urządzenia zewnętrznej siłowni. Poprosiła,
aby rozważyć możliwość zainstalowania tychże urządzeń również
w parku, w rejonie fontanny, m.in. mając na uwadze chęć uzyskania
statusu uzdrowiska.
Zastępca Wójta Jaworze poinformował, iż planowane jest postawienie 3 kompleksów siłowni na terenie gminy tj. jeden przez
Urząd Gminy, jeden przez Lokalną Grupę Działania i jeden przez
Lokalną Grupę Rybacką. Poinformował, iż lokalizacje parkowe są
rozważane.
Odnośnie sprzedawanej działki poinformował, iż sprzedający
rozwiązał umowę i dodatkowo obciążył tę nieruchomość hipoteką.
Radny Zygmunt Podkówka poinformował, iż upoważnienie dla
członków Komisji Rewizyjnej w sprawie przeprowadzenie kontroli
remontu budynku Pod Goruszką utraciło termin. W związku z tym
poprosił, by przy wystawieniu nowego zastanowić się nad większym składem zespołu kontrolującego, tak by nie było zarzutów
z jakimi mamy do czynienia po kontroli zaplecza sportowego na
ul. Koralowej.
Nie było interpelacji i wniosków radnych
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Śliwka podziękował za
aktywny udział w obradach oraz zamknął obrady XXVII sesji Rady
Gminy VI Kadencji.
Opracowano na podstawie protokołu

Flesz wydarzeń
Nowy radny Rady Gminy Jaworze
Paweł Lorek zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców
Zdzisława Byloka „Jaworze Górą” został nowym radnym gminy
Jaworze.
Kilka miesięcy temu zmarł jaworzański radny Roman Lorek.
Zarządzono więc wybory uzupełniające, aby w ich wyniku obsadzić
wakujący mandat. Ich termin wyznaczono na niedzielę, 29 września. Jednak wyborów, nie było, gdyż zgłoszono tylko jednego
kandydata. Był nim Paweł Lorek z Komitetu Wyborczego Wyborców
Zdzisława Byloka „Jaworze Górą”. A gdy w wyborach uzupełniają-

cych jest tylko jeden kandydat to w dniu, w którym je zaplanowano
wybory, ten jeden kandydat zostaje uznany za wybranego.
Paweł Lorek mieszkający na stałe w Jaworzu i tu także urodzony
w 1942 roku. Żonaty, ojciec dwójki dorosłych dzieci. Ukończył szkołę średnią, przez 22 lata pracował na kierowniczych stanowiskach
w Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku-Białej, a od
1984 prowadzi własna działalność gospodarczą - branża remontowo-budowlana.
Od 1994 do 1998 roku był radnym II kadencji w Gminie Jaworze.
Był członkiem komisji: Budownictwa, Budżetowej, Przetargowej
oraz Rewizyjnej.
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Kradzież elementów linii kolejowej relacji Bielsko-Biała-Cieszyn
W dniu 17 września 2013 roku Prokuratura Rejonowa BielskoBiała – Północ, skierowała do Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej
akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, którzy w dniu 23
marca 2013 roku w jednej z miejscowości powiatu bielskiego,
skradli elementy wchodzące w skład linii kolejowej o łącznej wartości 22.240 złotych.
W dniu zdarzenia w godzinach wieczornych funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei w trakcie patrolu stwierdzili kradzież 400 metrów
przewodów jezdnych oraz 200 metrów linii nośnej sieci trakcyjnej,
które to elementy wchodziły w skład linii kolejowej relacji BielskoBiała – Cieszyn. Ustalono, iż uszkodzenia trakcji dokonały cztery
osoby, przy czym udało się zatrzymać jedynie dwóch sprawców.

Oskarżeni - czterdziestosiedmioletni mężczyzna i trzydziestoczterolatek nie przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu.
Informacja: http://www.prokuratura-bielsko.internetdsl.pl/rzecznik.html
Foto: P. Filipkowsk

11 Listopada - Święto
Niepodległości
Narodowe Święto Niepodległości jest najważniejszym
polskim świętem narodowym.
11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli, Polska
odzyskała niepodległość.
Po latach rozbiorów, dokonanych przez Austrię,
Prusy i Rosję w latach 1772-1795, powstaniach narodowych (Listopadowym 1830 i Styczniowym 1863),
zmaganiach na różnych frontach, Polacy dzięki niezłomności,
patriotyzmowi i bohaterstwu wywalczyli wolność. Ogromną rolę
w odzyskaniu niepodległości odegrał pierwszy marszałek Polski
– Józef Piłsudski.
Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym w 1937
roku. Od roku 1939 do 1989 obchodzenie tego święta było zakazane.
Po upadku rządów komunistycznych nabrało szczególnego
znaczenia i jest dniem wolnym od pracy.
Główne obchody z udziałem najwyższych władz państwowych
mają miejsce w Warszawie na placu Józefa Piłsudskiego. W samo
południe przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbywa się uroczysta zmiana warty.
W całym kraju organizowane są patriotyczne wiece i pochody,
a w kościołach odprawiane msze w intencji ojczyzny. Od upadku
komunizmu w 1989, co roku w stolicy dla upamiętnienia święta kilka
tysięcy chętnych bierze udział w Biegu Niepodległości.
Źródlo: http://www.poland.gov.pl

Od Redakcji:
Jako, że listopadowe Echo Jaworza,
ukaże się po Narodowym Święcie Niepodległości, postanowiliśmy teraz zamieścić
szczyptę informacji z oficjalnej promocyjnej strony internetowej RP. Nie odnosimy
się do żadnych konkretnych wydarzeń
historycznych, aby zgodnie z życzeniem
„wolnych” czytelników zachować tzw.
poprawność polityczną. Zatem mając na
uwadze – moim skromnym zdaniem- fałszywie pojmowaną
przyjaźń z naszymi sąsiadami, nie wspomnimy tym razem ani o drodze Śląska Cieszyńskiego do wolnej Polski, powstaniach śląskich
czy też – wojnie polsko-ukraińskiej, potem polsko-radzieckiej, plebiscytach itd. Być może wkrótce okaże się, że i II wojna światowa
wyglądała inaczej, aniżeli pamiętają to wydarzenie nasi dziadkowie,
a prawdę zawierają tylko niemieckie podręczniki historii….
Każdy z nas ten dzień i zarazem symboliczną datę dla Polski,
niechaj obchodzi w zgodzie z własnym sumieniem i przekonaniami.

Kto czuje się Polakiem, może ten dzień uczcić - zamanifestować poprzez wywieszenie na swojej posesji
biało-czerwonej flagi, może też przyjść i przyłączyć się
do uroczystości patriotycznych, jakie z udziałem władz
Gminy Jaworze, organizacji pozarządowych i szkół, rozpoczną się przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Zdrojowym w Jaworzu o godzinie 10.00 .
W imieniu władz samorządowych – ZAPRASZAMY!
PF

Kolejna akcja ratowania życiaKlub Honorowych dawców Krwi

W dniu 14 września br., o godz. 9.30 przy CH Lewiatan zaparkował specjalistyczny ambulans Rejonowego Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy w Bielsku-Białej. Na akcję
oddawania krwi w Jaworzu, zgłosiło się 22 osoby, 15 osób oddało
krew w tym dwie osoby po raz pierwszy. Pozyskano 6,75 litra cen-

nego leku dla potrzebujących. W tym miejscu dziękuję za pomoc
przy pobieraniu krwi pracownicom Oddziału Terenowego RCKiK
w Bielsku-Białej oraz p. Józefowi Paszek i Tomaszowi Szymlak
członkom naszego Klubu HDK PCK przy OSP w Jaworzu.
Wiceprezes Klubu
Wioletta Zontek
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Psie piękności w Jaworzu
W niedzielę 22 września do Jaworza, a konkretnie
do Gościńca Szumnego państwa Steklów, zjechały
różne rasy psów pasterskich. Czworonogi różniły
się nie tylko wyglądem, ale także wiekiem. Jako,
że impreza odbywała się w urokliwych plenerach,
zatem goście podziwiali nie tylko żywa ekspozycję,
ale także niezwykłej urody krajobrazy. Jednakże
zdecydowanie więcej emocji towarzyszyło właścicielom czworonogów, aniżeli tym, którzy byli dokładnie oglądani przez widzów oraz jury. Do Jaworza
przyjechali właściciele 56 psów pasterskich z całego
kraju, zaś organizatorem imprezy był bielski oddział
Związku Kynologicznego w Polsce. Psy nie
tylko musiały się zaprezentować na wybiegu,
ale poddać się dokładnej ocenie jurora, który
sprawdzał: sierść, uzębienie, ogólny wygląd,
jak i autoprezentację… W jury byli m.in. Hana
Blatoňová - Berneński pies pasterski - klasa
młodzieży, pośrednia, otwarta, championów,
weteranów - psy i suki, oraz Karel Hořák
- Berneński pies pasterski - klasa baby,
szczeniąt- psy i suki; - Appenzeller; Duży
szwajcarski pies pasterski; Entlebucher.
Czworonogi można było zgłaszać do jednej
z następujących klas:
- baby - wiek od 3
do 6 miesięcy
- szczeniąt - wiek
od 6 do 9 miesięcy
- młodzieży - wiek
od 9 do 18 miesięcy
- pośrednia - wiek
od 15 do 24 miesięcy
- otwarta - wiek
powyżej 24 miesięcy
- użytkowa - psy
z certyfikatem użytkowości
- championów psy z zatwierdzonym
tytułem championa
wystawowego
- weteranów - wiek powyżej 8 lat.
Organizatorzy przewidzieli również konkurs „dziecko i pies”.
Na zwycięzców czekały puchary, jednakże te chyba bardziej
cieszyły oczy właścicieli, gdyż zdobywcy oczekiwali na „pełne
miski” z psimi smakołykami.
W otwarciu imprezy udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych Jaworza; Anna Skotnicka-Nędzka- sekretarz
Gminy Jaworze oraz Andrzej Śliwka-przewodniczący rady
Gminy Jaworze.
***
A  teraz na podstawie Wikipedii kilka informacji o głównym
bohaterze tego dnia: Przodkowie dzisiejszych berneńskich psów
pasterskich dotarli na tereny Szwajcarii wraz z legionami rzymskimi.
W latach 20. XX wieku odkryto czaszkę psa sprzed około 4000 roku
p.n.e. Znaleziono także pozostałości czaszek potwierdzające obecność psów w typie współczesnego berneńskiego psa pasterskiego,
pomiędzy 1000–600 r. p.n.e. nad Jeziorem Zuryskim . Pozwala to
sądzić, że tego typu psy żyły ta terenach szwajcarskich przed przybyciem Rzymian.
Odkryto tę rasę na przełomie XIX i XX wieku, na terenach Prealp
w okolicach Schwarzenburga. Psy te występowały także w dolinie Emmental, niedaleko Berna i Burgdorfu jako psy stróżujące

obejścia, a także jako psy zaganiające.
Gdy na terenach nizinnych Szwajcarii
zaczęły powstawać
w dużej liczbie serownie, berneńczyki
wykorzystywano
dodatkowo jako
psy transportujące, zaprzęgane do
wózków z nabiałem. Opisywano
je wówczas, jako
duże, masywne
zwierzęta z głową
o mocnej budowie
i najczęściej czarnym umaszczeniu (wierzono, że czarne psy
odpędzają złe duchy,
dlatego preferowano
taką maść).
Pod koniec XIX w,
w małej miejscowości
Dürrbach, za sprawą
tamtejszego oberżysty,
który hodował i sprzedawał gościom trójkolorowe psy, rasa
zyskała pierwszą oficjalną nazwę; brzmiała ona Dürrbachler.
W  1899 roku powstał
Związek Kynologiczny „Berna” zrzeszający hodowców psów
rasowych z kantonu
berneńskiego. Pierwszym inicjatorem powstania czystej hodowli
berneńskiego psa pasterskiego był, żyjący w latach 1867–1945, Fritz
Probst. Po międzynarodowej wystawie w Bernie w 1904 roku, psy tej
rasy zostały zauważone i docenione przez środowisko kynologów
Jednak panująca wówczas moda na bernardyny, sprawiła że berneńczyk był mniej popularny. Na początku XX w profesor Albert Heim
i Franz Schertenleib odnaleźli kilka psów na terenie szwajcarskich
farm i rozpoczęto ratowanie rasy.
W 1907 roku założono Schweizerische Dürrbach-Klub i opublikowano pierwszy wzorzec. Nazwę Dürrbachler zmieniono na Berner
Sennenhund – berneński pies pasterski. W 1913 roku rasa została
uznana przez Szwajcarski Związek Kynologiczny

PF
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Jan Chmiel 1943-2013 (wspomnienie)
Jan Chmiel przez wiele lat był związany z Jaworzem kierując Zespołem
Regionalnym Jaworze, z powodzeniem
samodzielnie potrafił bawić swoimi
fraszkami, wierszami, zaś całość
umiejętnie przeplatać śpiewem i grą
na akordeonie. Folklor, gwara i Ziemia
Cieszyńska stanowiły autentyczną
część jego duszy. To co mówił, śpiewał,
recytował – wypływało z Jego serca.
W tym roku Gmina Skoczów chciała
go wyróżnić laurem Srebrnej Cieszynianki. O  tej nagrodzie marzył przez
wiele ostatnich lat. Nigdy jej jednak nie
odbierze….
Jan Chmiel urodził się w 1943 roku
w Bładnicach Dolnych, ale większość
swojego dorosłego życia spędził w Kowalach. Z muzyką związał swoje życie,
dyrygenturę umiejętnie wiązał z lekkim
piórem. Efektem jest kilka tomików
wierszy pisanych ukochaną przez niego gwarą. Ostatnim jego
dziełem był śpiewnik „Cieszyńskimi dolinami z ludowymi pieśniczkami”, stanowiący zbiór 165 utworów w układzie trzygłosowym,
przeznaczonych dla ludowych zespołów śpiewaczych.
W marcu br Jan Chmiel świętował z rodziną i przyjaciółmi dwa
jubileusze – 70. rocznicę urodzin i 50-lecie pracy artystycznej.
Artysta grał na akordeonie i klarnecie między innymi w orkiestrze
wojskowej w Bytomiu oraz orkiestrze dętej w skoczowskiej Od-

lewni Żeliwa. Współtworzył chór kościelny w Bładnicach, a także,
w latach 1979-1985, kierował Ewangelickim Chórem Kościelnym
w Wiśle. Był kierownikiem zespołów regionalnych w Kowalach
i Chybiu, założył chór szkolny w Szkole Podstawowej nr 2 w Skoczowie i innych szkołach, zaś w 2004 roku roku współuczestniczył
w reaktywowaniu Zespołu Regionalnego w Jaworzu- przy wsparciu
Leszka Barona- dyrektora OPG i ówczesnego wicewójta Romana
Grenia. W roku 2005 założył ludowy zespół śpiewaczy „Tryton”,
działający przy Domu Kultury w Skoczowie. Koncertował również
z Zespołem Strumień ze Strumienia, z którym zdobył wiele nagród.
Jako pisarz był autorem dwóch sztuk scenicznych pt. „Smowy
u Hanki w Jaworzu” i „Jaworski Wiesieli” oraz czterech tomików
poezji: „Wiersze gwarą haftowane”, „Wiersze gwaróm zdobione”,
„Wiersze z gwary wyplecione” i „Do rymu po naszymu”. Pisał
wyłącznie gwarą cieszyńską, dołączając do tomików płyty CD
z recytacją autorską, chroniącą od zapomnienia pamięć o wymowie i akcencie miejscowej gwary. Był również członkiem Klubu
Literackiego „Nadolzie” i Grupy Literackiej „Nawias” przy Związku
Nauczycielstwa Polskiego w Cieszynie. W  2002 roku otrzymał
odznakę „Zasłużony Działacz Kultury” Ministra Kultury. Ceniono
go za miłość do gwary, dowcip i radość życia. Takim niechaj i pozostanie w naszej pamięci. Poniżej prezentujemy dwa wybrane
wiersze. Jeden dedykowany koleżankom i kolegom z Zespołu
Regionalnego Jaworze, natomiast drugi to „Jego testament” na
okoliczność śmierci, która jest wpisana w życie każdego z nas.
Bez względu na to czy tego chcemy czy nie… Zaś ten wiersz – to
Jego prośba do nas.
Pożegnajmy Go tak , jak On sam tego by pragnął!

NI MIYJCIE MI ZA ZŁE

Członkom ZR „Jaworze” za pierwszy rok dobrej współpracy.

Przepiekneś Ty ponoć je ło każdej porze.
Tak kiesi poetka ło Tobie łorzekła.
To je świynto prowda,boś mie też urzekła
perełko beskidzka,Ty moji Jaworze.
Ni miyjcie mi za złe,kie powiadóm „moji”.
Toć jo roz na tydziyń tu jyjny zoglóndóm.
Jo sie w piórka strojić nie umiym nie swoji
i jednym z was sie czujym,nie żodnym przibłyndóm.
Tu króm piynkna gór,lasów,pomruku ruczajów,
życi ludzi Beskidów,mnogość ich zwyczajów
przejyły mie do głymbi,boch sie w was zadurził
jaworscy pachołcy,gaździnki i dziywki.
I po toch tu prziszeł,żebych sie przisłóżył,
by nie zaginyły stare ślóński śpiywki.
Tóż chcym to z wami robić nejlepij jak łumiym.
Tak dłógo,aż Najwyższy mi tego zakoże.
Póki w sercu i duszy,w drzew smukłych poszumie
gro mi pieśń najpiykniejszo-JAWORZE,JAWORZE.
Kowale,03,marca 2005.
Jan Chmiel

TESTAMyNT MÓJ
Nie wiym wiela życio mi jeszcze zostało?
Nie wiym wiela wierszy tu jeszcze napiszym?
Ale jak by sie wóm kiedy spómnieć mie łuzdało,
pyty,nie róbcie też tego minutóm ciszy.
Bo jo do ciszy ni ma prziwyknióny.
Mie taki rzeczy łobce były w życiu.
Tóż,jak już bydym do dziury spuszczóny,
jako ty strómy nie stójcie po cichu.
Stóńcie raczyj wkoło,za rynce sie chyćcie,
ku niebu skierujcie rozchmurzóne czoło
i zaśpiywejcie wesołóm pieśniczke,
by sie mi dobrze na wieczności spało.
A może wierszyk gdosi mój przeczyto,
ło kołowrotku,chlebie,moji dłóni.
Abo łopowiy cosikej do śmiychu,
to sie wóm Jasiu jak żywy przipómni.
Kowale,06,stycznia,2006.
Jan Chmiel
Piotr Filipkowski
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Śpieszmy się kochać ludzi - tak szybko odchodzą.
Są, piszą, dzwonią, siedzą z nami przy stole - nagle ich nie ma.
odeszli…
Znikają jak kamfora, odchodzą niewidzialni.
Śpieszmy się, żeby odpisać na list, zadzwonić, przeprosić,
oddać pożyczone książki, kupić dziadkowi laskę, o którą prosił, pobiec z sercem, bo może być za
późno.
Napiszemy list i otrzymamy odpowiedź, że adresat umarł. Został niepotrzebny adres w notesie.
Zadzwonimy i nie odezwie się głos, który tyle razy słyszeliśmy w słuchawce.
Kupimy laskę, pobiegniemy z sercem, okaże się, że już za późno i laska niepotrzebna”.
Ks. Jan Twardowski

Listopad w polskiej kulturze
i tradycji kojarzy się niezmiennie z katolickimi świętami
Wszystkich Świętych – 1 listopada i Dniem Zadusznym – 2
listopada. W tradycji ewangelickiej – 1 listopada jest dniem Pamiątki Umarłych. Niezależnie od
przynależności konfesyjnych, końcem października i początkiem
listopada częściej niż zazwyczaj odwiedzamy nekropolie, wspominając tych co odeszli, czy to naszych najbliższych, czy też dalszych
krewnych, znajomych oraz kolegów. Spacerując cmentarnymi
alejkami, pogrążeni w zadumie, częściej niż zazwyczaj myślimy

o przemijaniu ludzkiej egzystencji. Jakże małostkowe wydają się
być z tej perspektywy nasze dążenia do kariery, do posiadania
ciągle czegoś nowego, do tego by - bardziej mieć niż być. Przynosimy na groby kwiaty, zapalamy znicze … I nieraz przypominamy
sobie, jak to zmarnowaliśmy przed laty, a może tylko miesiącami,
tygodniami- szansę na spotkanie, rozmowę z kimś, kto chciał
się z nami podzielić swoimi radościami bądź troskami. My jednak
mieliśmy, jak zawsze, coś do załatwienia… Niestety w takich
momentach ten znicz pali nasze ręce i serca… Czasu nie da się
cofnąć, ale może my nadal żyjący możemy coś naprawić w przyszłości? I gdy spotkamy drugiego człowieka, znaleźć czas dla niego
teraz, a nie dopiero przy okazji 1 Listopada?
PF

Otwarcie przebudowanego
Oddziału LeczniczoRehabilitacyjnego dla Dzieci
i Młodzieży w Jaworzu

6 września br. na Oddziale Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla
Dzieci i Młodzieży Szpitala Opieki Długoterminowej BZLR przy ul.
Wapienickiej, miało miejsce oficjalne otwarcie zmodernizowanego
i przebudowanego oddziału szpitalnego. Rzecz oczywiście dotyczy
całego budynku.
W tym jakże ważnym dla szpitala dniu uczestniczyli przedstawiciele władz województwa śląskiego, posłowie , samorządowcy,
reprezentanci izb lekarskich i pielęgniarskich, kościołów oraz
placówek oświatowych.
Konferencję rozpoczęła dr n.med. Grażyna Habdas - dyrektor Szpitala Opieki Długoterminowej BZLR. Kolejno głos zabrali
przedstawiciele władz województwa śląskiego, posłowie, zaś samą
konferencję i prezentację oddziału prowadził ordynator lek.med.
Artur Sczesny. Z kolei dr Krzysztof Czupryna przedstawił multimedialną prezentację poszczególnych przypadków chorobowych,
z jakimi na co dzień styka się personel medyczny szpitala, jak
i efektywność często nowatorskich metod leczenia, stosowanych
na tutejszym oddziale.
Konferencję połączoną z uroczystym otwarciem oddziału szpitalnego swoją obecnością zaszczycili między innymi: Wicemarszałek
Województwa Śląskiego Mariusz Kleszczewski, Wicewojewoda
Śląski Andrzej Pilot, Dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Barbara Daniel, Europoseł
Małgorzata Handzlik, posłowie na Sejm RP Mirosława Nykiel
oraz Stanisław Szwed, Wicedyrektor Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska Mirosław Szemla.
Ponadto gminę Jaworze reprezentowali wójt Zdzisław Bylok,
proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej ks. Władysław Wantulok, starszy zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego Roman
Bartosik oraz dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
Bohdan Klimaszewski.
Zabierając głos, zarówno przedstawiciele władz województwa
śląskiego, jak i posłowie podkreślali wysoki poziom leczenia różnorakich schorzeń, jaki jest osiągany zarówno na oddziale dla

dorosłych, jak i dziecięcym. Ponadto składając gratulacje zarówno
na ręce dyrektor szpitala, jak i ordynatora oddziału, mówcy zwracali
uwagę na fakt ogromnego zaangażowania dr Grażyny Habdas
w dziele pozyskiwania funduszy na kolejne ogromne inwestycje,
jakie poczyniono na wszystkich oddziałach Szpitala BZLR. Upór
i determinacja dyrekcji i personelu przyczyniły się do tego, że
w czasie, gdy inne szpitale walczą o każdy dzień czy miesiąc swojej
egzystencji, szpital w Jaworzu jest swego rodzaju wizytówką województwa śląskiego. Zarówno ze względu na nakłady inwestycyjne
w same budynki szpitalne, jak i wymianę sprzętu diagnostycznego
i rehabilitacyjnego na nowy, odpowiadający obecnym standardom
europejskim. Z  kolei, jak zaznaczył ordynator oddziału dr Artur
Sczesny- równie ważnym czynnikiem wpływającym na wysoki
standard usług szpitalnych jest poziom wykształcenia personelu.
Znana dewiza- kto się cały czas nie kształci, ten cofa się w rozwojunie jest obca, ani dyrekcji szpitala, ani samym lekarzom, pielęgniarkom, rehabilitantom, fizjoterapeutom, psychologom, logopedom
i pedagogom, a także personelowi pomocniczemu. W końcu szpital
to jeden wielki organizm, który musi ze sobą współgrać na każdej
płaszczyźnie. Z kolei, jak pokazał podczas prezentacji dr Krzysztof
Czupryna- personel medyczny szpitala korzysta nie tylko z wiedzy
zdobywanej na kolejnych kursach, konferencjach. To nade wszystko praktyka ugruntowana pracą z indywidualnymi przypadkami
spowodowała, że personel medyczny opracował nowe skuteczne,
do tej pory nie znane metody rehabilitacji konkretnych indywidual-

październik

9
i dzieci z zaburzeniami narządu ruchu oraz fizykoterapią, nowe
pododdziały: rehabilitacji neurologicznej i pulmonologicznej oraz
w nadbudowanej części budynku gabinety psychologiczne, logopedyczne, terapii zajęciowej z kawiarenkami internetowymi oraz sale
szkolne. W pozostałych pomieszczeniach oddziału poszerzono
korytarze i drzwi, zmniejszono sale chorych do dwuosobowych,
zaopatrując każdą z nich w odrębną łazienkę. Powstało stanowisko intensywnego nadzoru, szatnie dla pacjentów, nowoczesna,
spełniająca kryteria przewidziane przepisami izba przyjęć, wiata

Ordynator Artur Sczesny
nych schorzeń. Zatem na ten sukces
medyczny składa się praca całego
zespołu szpitala. W  tym miejscu
trzeba koniecznie wspomnieć o znaczeniu pracy psychologów, pedagogów, którzy odpowiednio wspierając
i motywując młodych pacjentów,
tym samym wspierają proces rehabilitacji. I  na koniec rzecz równie
istotna- turnus rehabilitacyjny trwa
średnio trzy tygodnie. Potem jest
czas na rehabilitację w domu. Stąd
tak ważny jest kontakt rodziców bądź
opiekunów dziecka z personelem
medycznym. Po pierwsze lekarze
mogą czegoś cennego dowiedzieć
się o problemach młodego pacjenta Krzysztof Czupryna
i tego, jak do niego najlepiej trafić,
a po drugie- rodzice muszą w warunkach domowych wiedzieć,
w jaki sposób i dlaczego tak, a nie inaczej kontynuować proces
rehabilitacji. W przypadku Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego
dla Dzieci i Młodzieży w ostatnich latach prowadzone były prace
modernizacyjne, szczególnie na pododdziale rehabilitacji neurologicznej, oraz związane z modernizacją basenu, budową nowej
windy itd. Jednak, jak podkreślił ordynator oddziału dr Artur Szczesny, sam obiekt niewiele zmieniał się od lat 30-tych XX wieku, aż
do początku 2009 roku. Przez ostatnie cztery lata obiekt uległ
całkowitej modernizacji i przebudowie. To wszystko nie byłoby
możliwe, gdyby nie dofinansowanie ze strony Śląskiego Urzędu
Marszałkowskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach, darczyńcom i sponsorom oraz- co podkreśliła
dyrektor Grażyna Habdas- wsparciu wójta gminy Jaworze Zdzisława Byloka. Na miarę swoich możliwości pomocą dla szpitala służy
także Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworzu, którego
podopieczni pomagają w pracach porządkowych na zewnątrz
obiektów szpitalnych.
Poniżej prezentujemy informację prasową BZLR dotyczącą
zarówno nakładów inwestycyjnych jak i oferty medycznej oddziału
dziecięcego.
Uroczyste otwarcie kończy 4-letnią gruntowną przebudowę
budynku głównego oddziału w wyniku, której pomieszczenia
i urządzenia zostały dostosowane do obowiązujących przepisów
sanitarnych, przeciwpożarowych i aktualnych standardów leczenia
rehabilitacyjnego.
Ponadto dzięki środkom z PFRON oddział dostosowano dla
osób niepełnosprawnych.
W wyniku inwestycji w oddziale powstały: nowoczesny dział
rehabilitacji z szeroko rozwiniętą hydroterapią, salami gimnastycznymi dla małych dzieci, dla pacjentów neurologicznych

z podjazdem dla karetek. Przebudowano kuchnię szpitalną
oraz zaplecze magazynowe i socjalne.
W ramach inwestycji wykonano termomodernizację budynku:
wymieniono okna i drzwi, ocieplono stropy i ściany, przebudowano kotłownię, wymieniono instalację co i wentylację,
zamontowano system kolektorów słonecznych, wykonano
system zarządzania energią.
Łączna wartość inwestycji to kwota około 9 500 000 zł.
Środki finansowe pochodziły z m. in: Narodowego Funduszu
Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, darowizn firm i osób prywatnych.
Zakończenie remontu zbiegło się z 75 rocznicą powstania oddziału, bowiem w latach 1933 -1937 Krakowska Ubezpieczalnia
Społeczna wybudowała ze składek społecznych prewentorium dla
dzieci. Było to drugie prewentorium na Śląsku. Dało ono początek
obecnemu Oddziałowi Leczniczo –Rehabilitacyjnemu dla Dzieci
i Młodzieży. Początkowo leczono tu dzieci chore na gruźlicę płuc
i opon mózgowo- rdzeniowych, od końca lat 70-tych rozpoczęto
leczenie rehabilitacyjne układu oddechowego i narządu ruchu.
W roku 1994 Sanatorium przekształcono w szpital. Obecnie
szpital zajmuje się rehabilitacją ogólnoustrojową, neurologiczną
i pulmonologiczną. Przyjmuje dzieci od 1 roku do 18 lat w systemie stacjonarnym i ambulatoryjnym. Stosuje najnowocześniejsze
metody rehabilitacji. Rocznie liczba leczonych pacjentów wynosi
ponad 1500.
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Na koniec warto napisać o tej części spotkania, którą zaprezentowały dzieci i młodzież- pacjenci oddziału. Zanim przejdziemy do
szczegółów należy wspomnieć, że przy szpitalu działa zarówno
szkoła podstawowa oraz gimnazjum, a wkrótce dla starszej młodzieży będzie realizowany program z zakresu liceum. Szkoła tutejsza podlega Zespołowi Szkół Specjalnych w Skoczowie, którego
dyrektorem jest Dorota Michałowska. Pod kierunkiem pedagogów
pracujących na oddziale, dzieci i młodzież zaprezentowały żywiołowy program artystyczny, obrazujący życie codzienne młodego
pacjenta na oddziale. Młodzi aktorzy zagrali znakomicie, bez śladu
tremy. Humor, dowcip, przeplatane żywiołowymi utworami spotkały
się z gorącym przyjęciem publiczności. To z pewnością świadczy
o tym, że leczenie na Oddziale Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla
Dzieci i Młodzieży przynosi ulgę i poprawę zdrowia fizycznego,
ale i zaraża optymizmem oraz radością.
Pozostaje nam tylko życzyć dyrekcji oraz całemu personelowi
Szpitala Opieki Długoterminowej BZLR takich sukcesów, jak ten
oraz realizacji kolejnych planów i zamierzeń.

LGR Bielska Kraina
“Dziecięce zawody wędkarskie
i sportowo-wodniackie” - już za nami
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
Bielska Kraina podjęła
się zorganizowania
„Dziecięcych zawodów wędkarskich i sportowo-wodniackich”. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego
Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone
rybołówstwo w ramach środka 4.2 „Wsparcie na rzecz współpracy
międzyregionalnej i międzynarodowej”, objętego Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007- 2013”.
Odbyły się one 14 września 2013 roku na wodach Polskiego
Związku Wędkarskiego nr 17 na Bierach (Gmina Jasienica). Imprezę
zaplanowano dla 50 uczestników oraz 20 opiekunów, dodatkowo
w wydarzeniu uczestniczyli zaproszeni goście, Zarząd oraz pracownicy biura LGR Bielska Kraina. Podczas zawodów wystawione
zostało stoisko promocyjne gdzie rozdawano materiały promocyjne:
ulotki, wizytówki, publikacje, długopisy itp.
Oficjalne otwarcie rozpoczął Wójt Gminy Jasienica zarazem Wiceprezes Stowarzyszenia LGR Bielska Kraina – Janusz Pierzyna.
Gości powitał Wójt Gminy Jaworze/Prezes Lokalnej Grupy Rybackiej
Zdzisław Bylok.
Ale nie zawody, jako rywalizacja sportowa były ideową przesłanką
imprezy. Celem nadrzędnym, który założono, była popularyzacja
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rybactwa śródlądowego wśród najmłodszych, jak również integracja
z rówieśnikami z partnerskich LGR-ów, a także promocja obszaru
LGR. Warunki plenerowe pozwoliły na przeprowadzenie zawodów
sportowo-wodniackich, czyli konkurencje m.in. przeciągania liny,
narty indiańskiej, wiązanie węzłów na czas itp.
W „Dziecięcych zawodów wędkarskich i sportowo-wodniackich”
wzięło udział 50 uczestników w wieku od 9-16 lat, a tym samym
przedstawiciele LGR Bielska Kraina i partnerskich grup rybackich:
•    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”
•    Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły
i Wieprzówki”
Zawody odbywały się z podziałem na 3 kategorie:
- chłopcy młodsi,
- chłopcy starsi,
- dziewczyny.
Trzy pierwsze miejsca dla każdej kategorii oraz dla każdego typu
zawodów zostały nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami. Zwycięzcy
otrzymali puchary i sprzęt wędkarski ufundowane przez LGR Bielska
Kraina z Pozostali uczestnicy oprócz dobrej zabawy zostali obdarowani nagrodami pocieszenia.
Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina składa podziękowania dla
PZW Koła nr 17 na Bierach, Lidze Morskiej i Rzecznej okręgu Bielskiego za zgłoszenie uczestników oraz trud organizacyjny i pomoc
przy przygotowaniu, przeprowadzeniu części zawodów sportowowodniackich oraz życzliwość w okolicznościowej współpracy, a także
partnerskim grupom rybackich za wkład i wspólną popularyzację
rybactwa wśród najmłodszych.
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Tradycja oprawiona
w nowoczesność
Przed rokiem pisaliśmy o odbudowie pałacu po pożarze, który
strawił budowlę w styczniu 2010 roku. Spoglądając na minione trzy
lata, aż trudno uwierzyć, że ze zgliszcz jakie pozostały po pożodze
udało się odbudować historyczny obiekt. Największym problemem
było pozyskanie pieniędzy ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego.
W końcu wiadomo, że w województwie śląskim każda gmina ma
swoje potrzeby i priorytety, a pałac w Jaworzu- dla nas bezcenny
jednak nie jest ani Wawelem, ani Zamkiem Królewskim w Warszawie. Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego- Bohdan Klimaszewski od początku nie ukrywał, że koszty odbudowy
będą duże, ale jako jaworzanin, a zarazem zarządzający placówką

dołoży wszelkich starań, aby pozyskać środki od władz województwa śląskiego i wykorzystać je optymalnie. Jak dziś widać, nie były
to czcze zapewnienia „pod publikę” lecz konkretne, choć niełatwe
zadania „dyplomatyczne” i organizacyjne. Tym trudniejsze, że prowadzone równolegle, z trudną samą w sobie, pełną działalnością
opiekuńczą i wychowawczą placówki, wobec której nie wszyscy
nastawieni są życzliwie.
Efekty starań widać już na zewnętrznej elewacji, jednak wchodząc do środka pałacu można doznać autentycznego olśnienia.
Myślę, że gdyby żył hrabia Maurycy Saint Genois d’Anneacourt,
to na uroczyste otwarcie pałacu zaprosiłby przedstawicieli najznakomitszych rodów książęcych z Europy. Bowiem ten w Jaworzu
stanowi doskonałe połączenie zabytkowej architektury z XIX wieku
z nowoczesnością i funkcjonalnością XXI wieku.
Z dawnego pałacu pozostały fundamenty, piwnice i strop nad
nimi oraz mury zewnętrzne i ściany nośne. Udało się po pożarze
odrestaurować zabytkowe drzwi zewnętrzne (w tym główne – wejściowe), drzwi na taras, część drzwi wewnętrznych oraz balustradę
na klatce schodowej. Na początku września br. obiekt przeszedł
wszystkie możliwe odbiory techniczne- od instalacji elektrycznej,
wentylacyjnej, gazowej, wodnej, poprzez zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz SANEPiD. Ponadto pałac posiada system
monitoringu bezpośrednio kontrolowany przez Państwową Straż
Pożarną oraz alarmowy system przeciw włamaniowy. Oczywiście
wszystkie zamontowane instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, gazowe, kominowe, wentylacyjne są nowe. W obiekcie
wybudowano nowoczesną kuchnię, wraz zapleczem gdzie dostać
się można przez odtworzone boczne wejście nieużywane od lat 50
poprzedniego wieku. Przy okazji odbudowy – w części parterowej

„jadalni” – odkryto dwie dotąd zamurowane wnęki, być może niegdyś w nich stały jakieś rzeźby…. Jak zapewnił B.Klimaszewski
– na żadne ukryte skarby w tych czy innych miejscach niestety
nie natrafiono, ale dolna sala zyskała przez to nową atrakcję.
Idąc dalej na pierwsze piętro widzimy starą oryginalną zabytkową
lampę widniejącą na zachowanych zdjęciach z początku XX wieku
i wyjście na balkon, który zyskał nowe stylowe oświetlenie. Zaś
wchodząc do dużej sali ze wspaniałą akustyką, podziwiać można
odrestaurowany dawny kominek, stylowe kryształowe kinkiety
i żyrandol. Pozostałe pomieszczenia na piętrze zostały również
przygotowane na potrzeby placówki oświatowo-wychowawczej,
z zachowaniem swojego historycznego charakteru tam gdzie było
to możliwe. To samo dotyczy stolarki okiennej i drzwiowej, która
choć nowa, nawiązuje do tej XIX wiecznej znanej z najstarszych rycin pałacu. Oczywiście na każdym piętrze znajdują się nowoczesne
węzły sanitarne w pełni wyposażone, na potrzeby przebywającej
tu młodzieży i pracowników. Nowością jest możliwość użytkowania
wszystkich pomieszczeń poddasza. Tej kondygnacji charakteru
dodają stylowe XIX wieczne półokrągłe okna umieszczone w poła-

ciach dachu, jak i niewidoczne z zewnątrz płaskie okna dachowe,
dające doskonałe doświetlenie pomieszczeń o każdej porze dnia.
Dzięki takim rozwiązaniom można zaoszczędzić pieniądze z opłat
za energię elektryczną. Podobne rozwiązanie z oknami dachowymi wykorzystano na wąskich korytarzach, w których do tej pory
trzeba było używać oświetlenia także w ciągu dnia. Prawdziwym
rarytasem na jednym z korytarzy jest –zalecone przez Konser-
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watora Zabytków- pozostawienie odsłoniętych dawnych sklepień
łukowych, zachowanych w pierwotnym stanie.
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Wszystkie środki wyasygnowane zostały z budżetu Województwa
Śląskiego dzięki czemu odrestaurowanie obiektu mogło odbyć się
w tak szybkim tempie. Jeszcze potrzebne będą niemałe fundusze
na pełne wyposażenie obiektu w zabudowę stałą, meble i doposażenie kuchni. Dyrektor MOW Bohdan Klimaszewski planuje
uzyskanie do końca roku niezbędnych środków i uruchomienie
w grudniu części żywieniowej w pałacu. Jak pokazuje przykład
minionych lat zamierzenia i plany dyrekcja i pracownicy Ośrodka
realizują z godną pochwały konsekwencją i uporem czego efekty
możemy podziwiać. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, co
powinno nastąpić na początku października, w pierwszej kolejności przeprowadzeni zostaną wychowankowie do odzyskanych
pomieszczeń internatowych w pałacu. Następnie sukcesywnie
uruchamiane będą pozostałe pomieszczenia. Pełne uruchomienie
i wykorzystywanie budynku planujemy na początek 2014 rokukonkluduje dyrektor.

W tym miejscu należy przypomnieć, że cały obiekt został odbudowywany pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Nawet elementy nowoczesne musiały zyskać akceptację właściwych organów. Z kolei schodząc do piwnic trafiamy na kotłownię
i dwie stacje wentylatorowni, które są w pełni zautomatyzowane,
gdzie pracownik musi jedynie doglądać czy wszystko aby na pewno
prawidłowo funkcjonuje.
Teraz czas na wyliczenia: wszystkie koszty- projekty inwestycyjne i branżowe, materiały, robocizna, koszty nadzorów i realizacji
przyłączy- to kwota 5 mln 844 tys. zł. Do tego dochodzi koszt
modernizacji i przebudowy dziedzińca pałacowego i mostku
z przepustem potoku – 531 tys zł, co razem daje 6 mln 375 tys zł.
PF

Poseł Małgorzata Handzlik
otrzymała z rąk przedsiębiorców
tytuł Osobowości Roku 2013
Bruksela
01.10.2013
1 października br. podczas uroczystej ceremonii w Brukseli
Poseł Małgorzata Handzlik odebrała statuetkę Osobowości Roku

2013 przyznaną jej przez Europejskie Stowarzyszenie Sprzedaży
Bezpośredniej (SELDIA). Poseł Małgorzata Handzlik została wyróżniona przez przedstawicieli tego sektora za współpracę w zakresie
promowania przedsiębiorczości kobiet.
To wyróżnienie wiele dla mnie znaczy. Jestem dumna ze wspólnie zrealizowanych z SELDIĄ projektów, takich jak trzydniowa
wystawa w Parlamencie Europejskim w lutym br. oraz zainaugurowana przed tygodniem Platforma Przedsiębiorczości Kobiet, której
mam zaszczyt być honorowym Ambasadorem - powiedziała poseł
Handzlik po ceremonii - Z wielką radością odebrałam statuetkę
Osobowości Roku. Mam nadzieję, że moje dalsze działania na
rzecz wsparcia kobiet prowadzących własną działalność gospodarczą będą równie owocne.
Europejskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej zrzesza
znane firmy, m. in. Avon, Oriflame i Mary Kay. Znacząca większość
pracowników branży to kobiety, stąd zaangażowanie SELDII na
rzecz pięciu filarów przedsiębiorczości: programów rządowych,
dostępu do finansowania, edukacji, innowacji i sieci mentoringu.
W Unii Europejskiej wciąż brakuje kobiet-przedsiębiorców, które
stanowią jedynie 34.4 proc. zatrudnionych na własny rachunek. Nie
stać nas na marnowanie potencjału kobiet, szczególnie w czasie
walki z kryzysem. Dlatego wierzę, że wspólne działania w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym są kluczem do
sukcesu - podkreśliła poseł Handzlik.
Fot.: Marta Węgrzyn/Beskid News
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gminna biblioteka publiczna
Od kilku lat wszystkie biblioteki samorządowe w kraju otrzymują
dofinansowanie na zakup książek. Zatwierdzony przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w roku
2013 wyniósł 20 mln. zł. Jest to program realizowany w ramach
zadań własnych Biblioteki Narodowej. Decyzją Ministra w roku
2013 jedną trzecią dotacji przeznacza się na zakup nowości wydawniczych dla dzieci i młodzieży. W ramach w/w programu nasza
Biblioteka w Jaworzu otrzymała dotację w wysokości 4 500,- zł na
zakup książek. Z kwoty tej zakupiliśmy 239 książek, beletrystyka
dla dorosłych to 130 książek za 2776,39 zł, natomiast 109 pozycji
za 1723,61 zł, to literatura dziecięca i młodzieżowa.
Czwarty kwartał każdego roku to czas planowania zakupów
i prenumeraty czasopism na następny rok działalności, w związku
z tym wzorem poprzedniego roku, chcemy zorientować się jakie są

potrzeby czytelnicze i oczekiwania mieszkańców
dotyczące tytułów czasopism dostępnych w naszej
placówce. Przez cały listopad w bibliotece będzie
dostępna specjalna ankieta w której można wpisywać propozycje tytułów do prenumeraty na rok

2014. Przypominamy również o możliwości zgłaszania propozycji
tytułów książek, które według czytelników powinny znaleźć się
w naszej jaworzańskiej książnicy. Pamiętajmy, że Biblioteka Publiczna to nasza biblioteka
- wszystkich mieszkańców, a w szczególności czytelników.
Wraz z nowym rokiem szkolnym rozpoczęliśmy cykliczne
spotkania z dziećmi. Pierwszymi gośćmi były przedszkolaki z jaworzańskiej jedynki, które są zaprzyjaźnione z naszą biblioteką
i zawsze chętnie nas odwiedzają. Wspólne czytanie, opowiadanie
i oczywiście „buszowanie” wśród książeczek w dziale dziecięcym
to stałe punkty w spotkaniach bibliotecznych.

Galeria na Zdrojowej
zaproszenie opg
Galeria na Zdrojowej zaprasza w październiku na wystawę pana Marka Luzara.
Marek Luzar zajmuje się zarówno malarstwem, grafiką ,scenografią, fotografią jak i animacją. Reżyser filmów i spektakli teatralnych,
współrealizator programów telewizyjnych, dokumentalista.
Pochodzi z Krakowa, studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki.
Uczył się m.in. w pracowni filmu animowanego prof. Jerzego Kuci, a dyplom obronił w pracowni prof. Stanisława Rodzińskiego.
Mieszka w Bielsku-Białej.
Brał udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych, w kraju i za granicą m.in. we Francji, w Niemczech, Wielkiej Brytanii,
Stanach Zjednoczonych. Stypendysta Fundacji Jana Pawła II, dwukrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki ,a także Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej oraz Towarzystwa Niemiecko- Polskiego we Wolfsburgu. Nagrodzony
Ikarem- Nagrodą Prezydenta Miasta Bielska- Białej w Dziedzinie Kultury i Sztuki za wydarzenie roku oraz nagrodą Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w uznaniu zasług dla kultury polskiej. Scenarzysta, autor opracowania plastycznego i reżyser filmu
animowanego Tryptyk rzymski według poematu Jana Pawła II .Prowadzi własne studio filmowe Luzart Studio Kraków.
Twórczość Marka Luzara jest poszukiwaniem rozmywającego się sensu, harmonii, prawdy. Próba zrozumienia świata stworzonego
ręką starego Boga, a także siebie i relacji z drugim człowiekiem…….I nie chodzi tu o ładne obrazki, ale o ukazywanie życia takim,
jakie ono jest.
Według tekstu Katarzyny Dąbek

14
Bałkańska ekspresja w Galerii
na Zdrojowej, czyli show Brano
Savića - wystawa obrazów,
śpiew,taniec,poezja i…
„16 Oktobar” - taki tytuł nosiła wystawa malarstwa Brano Savića, która miała miejsce w Galerii na Zdrojowej we wrześniu br.
14 września artysta zorganizował swoje spotkanie
autorskie, na które przybyło więcej widzów aniżeli
mogła pomieścić główna sala w galerii.
W  Jaworzu chyba jest niewiele osób, które nie
znają Brano Savića. Artysta miał już przed kilkoma
laty swoją wystawę w tutejszej galerii, ponadto swego czasu organizował w okresie letnim
tzw, happeningi przy Fontannie Trzech Dziewic
w Parku Zdrojowym, podczas których zarówno
prezentował swoje prace malarskie i rzeźby, grał
na gitarze i śpiewał tak bliskie jego sercu ballady
bałkańskie.
Sobota 14 września stanowiła jakby połączenie tych wszystkich muz bliskich duszy
artysty- malarstwa, elementów uzupełniających
obrazy, a pogłębiających doznania estetyczne
gości odwiedzających Galerię na Zdrojowej.
16 września dodatkowo można było oglądać
pokaz tańca bałkańskiego, słuchać pieśni
bałkańskie oraz piosenki z repertuaru Kayah
i Gorana Bregovicia, ballady oraz utwory
z repertuaru Johna Lennona. Wróćmy jednak
do tytułu wystawy i spotkania. O wyjaśnienie
poprosiliśmy samego Brano.
EJ: Wyjaśnij nam tytuł wystawy, jak i pomysł zorganizowania „trzech w jednym” czyli
wystawy, pokazu tańca oraz prezentacji poezji
i ballad bałkańskich.
B.Savić: - 16 Oktobar, to inaczej 16 październik- dzień moich urodzin, ale to także
16 lat mego pobytu w Jaworzu (w Polsce 23
lata).. Stąd z jednego z naszych jaworzańskich
potoków zebrałem 16 kamieni, a po ich wygładzeniu namalowałem na nich znane widoki
naszej gminy. Cała ta wystawa stanowi
dla mnie swego rodzaju retrospektywę
mojej twórczości. Stąd na wystawie znalazły się obrazy, które już prezentowałem
między innymi w galerii, jak i zupełnie
nowe, zaś pomysł aby podczas wernisażu
zaprezentować poezję i muzykę nosiłem
w swoich marzeniach wiele lat. Szukałem
odpowiedniej wokalistki, poza tym zastanawiałem się, co i w jaki sposób zaprezentować
w tak krótkim czasie, w takim miejscu jak
nasza Galeria na Zdrojowej. Chciałem, aby
eksponowane obrazy (kubizm, impresjonizm,
surrealizm) współgrały z moją poezją, równie
surrealistyczną, buddystyczną filozofią.
Moją poezję prezentowała również grupa
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„Oktobar”, którą tworzą trzy wspaniałe kobiety- dwie pracują w tutejszej galerii, zaś Agnieszka Przemyk – pochodzi z Bielska-Białej
i jest moją wokalistką. Dodam tylko, że dla mnie jest ona prawdziwą
perłą tego spotkania, nie tylko ze względu na swój osobisty urok,
ciepło, wdzięk, ale i wspaniały wokal. Obecnie studiuje w Krakowie.
Warto, by teraz wspaniałe zapowiadająca się młoda artystka sama
powiedziała słów kilka o sobie.
A.Przemyk: Moja przygoda z piosenką rozpoczęła się w bielskim
Chórze AVE SOL pod dyrekcją Leszka Pollaka, potem solowo
śpiewałam przy okazji różnych imprez
okolicznościowych w BCKu. Lubię
zarówno muzykę poważną, bluesa,
rock’a i gospel. Dziś zaprezentowałam „Czarnego motyla” - ulubiony
utwór napisany przez Brano, ale i kilka piosenek z repertuaru Kayah i G.
Bregovića, ballady bałkańskie w tym
słynną pieśń i taniec Oro.
Wracając zaś do samego autora
wystawy. Myślę, że najlepiej, gdy
sam wypowie się o sobie w swojej
autobiografii, związanej z twórczością
artystyczną.
,,Moja sztuka to ekspresja, impresja, surrealizm, kubizm , kosmos
i kobieta …życie. Swoją sztuką wyrażam piękno i miłość do sztuki. Pochodzę
z byłej Jugosławii- Republika Serbska, Bośnia i Hercegowina.
Moje pochodzenie
widać w kolorycie
prac - barwy morskie, jasne i żywe,
turkusy i pastele…..
W  Polsce mieszkam 23 lata- tu,
w Jaworzu od 16
lat. Od momentu,
kiedy przyjechałem,
czułem się w Polsce
tak, jakbym tu od
dawna mieszkał.
Fakt, pewne zwyczaje są odmienne od tych w Jugosławii, ale pokochałem ten kraj
i Jaworze, i tu zostałem. Jaworzanie
przyjęli mnie bardzo serdecznie
i ciepło. Potraktowali mnie, jak
przyjaciela. To również tu w Jaworzu, w Galerii na Zdrojowej, dzięki
uprzejmości OPGJ mogłem wystawiać swoje prace .
Nie studiowałem sztuki, ale
maluję od 6-go roku życia. Ponadto gram na gitarze ballady
rockowe i bluesowe, a najbardziej mnie wzruszają i porywają ballady miłosne. Piszę wiersze i teksty
piosenek, rzeźbię oraz lubię się w życiu odnosić do bałkańskiej
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filozofii. Lubię też polską poezję,
szczególnie: W.Szymborską, J.Słowackiego i C.K.Norwida. Moi ulubieni poeci światowej sławy to:
Charles Baudelaire, Rabidranth
Tagore, Bob Dylan, Jimi Hendrix
i genialny malarz Pablo Picassozafascynowany jestem sztuka tego
artysty.
Fascynuję się również filozofią
indyjską, buddystyczną wielkiego
Nauczyciela Siddhartha Gautama„Budda”.
Lubię malować motyle, szczególnie w duchu surrealizmu. Mój
dziadek mieszkał na granicy Czarnogóry i Hercegowiny - stamtąd
zapamiętałem piękne pola i dużo motyli. W mojej
duszy to jest wspomnienie czasów dzieciństwa
i pejzaży z rodzinnych stron. Ponadto dla mnie
motyl ma swoje znaczenie w sensie duchowym…………- jest on symbolem pięknej
i czystej miłości, ale i krótkiego życia.
Tak samo, jak róża- dla mnie to kwiat miłości i tę różę mam w swoim sercu. Kończę tę
poezję’’ wierszami i potem zapytam Was - ,,
Co to jest róża?. Może kwiat, może kamień,
może moja dusza?
A może Wy Jaworzanie, jesteście moją
słodka różą, w moim sercu?’’
Tyle o sobie Brano Savić.. Wracając
do samej grupy „Oktobar”. Pierwszą
z „pereł”, jak podkreślał Brano Savić, już
przedstawiliśmy powyżej. Mowa o Agnieszce
Przemyk, która oprócz wspaniałego głosu i śpiewu, zaprezentowała
fragmenty tańca Oro wspólnie z Brano Savićem oraz recytowała
kilka z jego wierszy.
Kolejne fragmenty poezji Brano przedstawiły pozostałe, także

uzdolnione panie, stanowiące
trzon zespołu Oktobar, a na
co dzień pracujące w Galerii
na Zdrojowej: Bogusława - pedagog, menadżer Galerii na
Zdrojowej i Monika, która jest
inżynierem ochrony środowiska
lubi muzykę i także pracuje
w galerii.
Brano z wrodzonym sobie
wdziękiem zaprezentował jeden
ze swoich obrazów, będący
wyrazem jego myśli filozoficznej. Całość była przeplatana
wierszami w wykonaniu grupy
Oktobar, jeden z utworów opowiadający o dawnej Jugosławii
zaprezentował sam Brano Savić. Utwory
muzyczne wykonywali wspólnie: Agnieszka Przemyk i Brano Savić (śpiew i gitara).
W  imprezie wzięli udział przyjaciele
Brano, sympatycy jego twórczości z Jaworza i spoza gminy, przedstawiciele władz
gminy: wójt Zdzisław Bylok z małżonką
Haliną, przewodniczący RG Jaworze Andrzej
Śliwka wraz ze swoim zastępcą Zbigniewem
Putkiem, Martyna Kruczek- przewodnicząca
Młodzieżowej Rady Gminy, Piotr Wysocki –
redaktor naczelny Kroniki Beskidzkiej. Kronika
Beskidzka i internetowa Beskldzka24.pl
objęły patronat nad tym spotkaniem.
Słowa uznania pod adresem bałkańsko-jaworzańskiego Artysty skierowali wójt Zdzisław
Bylok, redaktor naczelny Kroniki Beskidzkiej
Piotr Wysocki oraz przewodniczący Rady Gminy
Jaworze Andrzej Śliwka.
Na koniec nie zabrakło życzeń i kwiatów dla artystów i rzęsistych
braw dla wykonawców czyli grupy Oktobar i Brano Savića.
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Bożur - piwonia

Ptak tęsknoty

Kradną mi pamięć. Skracają mi przeszłość

Tęsknota to taka straszna pora, która przenika mnie .

Odbierają wieki.
W meczety zmieniają cerkwie.
Niszczą azbuke.
Rozbijają groby.
Zrywają fundamenty.
Niszczą kolebkę ludu mego.
Zabierają mi to, czego nikomu nie zabrałem.
Te monastyry i miasta.
Nie wiem, co jest moje,
ani gdzie moja granica.
Naród mój jest w rozproszeniu.
Palą moje dokumenty, zabierają mi własność.
Niszczą tę Ziemię, która niebo nam darowało.
Którą mnie darowało.

Tęsknota to taka czarna pora, która ogarnia mnie.
Tęsknota to taka dziwna pora , która zabija mnie.
Tęsknota długa jest, jest to moja samotność, która okupowała moją duszę i moje
ciało i mój duch.
Tęsknota i samotność trzymają się razem , przenikają, ogarniają i zabijają mnie.
Wszystko to boli, bolesne jest bardzo.
Tęsknota przychodzi jak czarna, magiczna kobieta.
Samotność przychodzi jak czarna magiczna kobieta i na łóżku mi siada i nie
pozwala mi zasnąć całą bożą noc.
Ale dobry Bóg mnie nocą za ręce trzyma , póki tęsknota i samotność moją duszę
porywa.
A ja jako Brano, ptak tęsknoty i samotności –
Tęskny jestem- ptak tęsknoty i samotności.
Jako tęsknota i samotność - to ptak Brano - ja jestem.

Miłość to tylko słowo…
Miłość to tylko słowo i nic więcej.
Miłość się zawsze tak samo czyta i pisze.
Ręka w ręce- już jest coś innego. I szept czułych słów jak kropla deszczu.
Miłość to tylko słowo i nic więcej.
Zwykle litery każdego listu , papieru…
Tajemnica i obawa jest coś innego, oraz twój list pierwszy co słowa rusza.
Miłość to tylko słowo i nic więcej.
Czasem jest tylko spojrzenie przyczyną mnóstwa bezsennych nocy, nadaremnie się kiedyś prosi- to jest miłość,
to się kocha,
to się woli..
I kiedy oczy łzami się zwilżają i kiedy nieumiejętnie się kłamie czyli kiedy ciało boli - to jest miłość,
to się woli.
Miłość to tylko słowo i nic więcej…

Poezja: Brano Savić
PF

Z kart historii
Szanowni Czytelnicy.
To nie pierwszy przypadek, gdy dowiadujemy się, że nasz gminny
miesięcznik jest czytany także poza „ granicami” Jaworza. Wielką
zasługę w dziele popularyzacji Echa Jaworza ma Ośrodek Promocji Gminy, który na swojej stronie internetowej zamieszcza od
kilku lat wszystkie wydania Echa w wersji pdf.
Poniższy tekst przysłał dr Jerzy Polak - historyk pochodzący
z Cieszyna, związany z Bielskiem-Białą, wieloletni dyrektor Muzeum Okręgowego w Bielsku-Białej (dawnego Zamku Sułkowskich), autor wielu publikacji historycznych dotyczących Śląska
Cieszyńskiego, Ziemi Pszczyńskiej, Bielskich Tramwajów itd.
Ze swej strony prosimy o kontakt tych czytelników, którzy mogą
uzupełnić informację w Echu z 2011 roku. Przez wiele lat w II
połowie XX wieku kapliczkami i miejscami pamięci, takimi jak to
związane z H.Richterem, opiekowali się „wolontariusze”, między
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innymi Aniela Madzia z Jaworza – mieszkająca niegdyś
przy Cholewiku.
Jak wynika z rozmowy
z Emilią Wadowską z Jasienicy, która znała panią Anielę,
w jej wyprawach co niedzielę
na Błatnią towarzyszył pan
Józef, często także pan(..)
mieszkający w bloku przy ul.
Leczniczej w Jaworzu, a być
może ktoś jeszcze??? Każdego tygodnia przy górskich
kapliczkach i krzyżu (niegdyś
stojącym pod samym szczytem Błatni koło domu pp.
Greniów), pojawiały się świeże kwiaty i małe znicze. Dziś
krzyża chyba już nie ma lub jest niewidoczny, zasłonięty
przez zarośla, a kapliczki wraz z obeliskiem H.Richtera
są w coraz gorszym stanie. Może warto przypomnieć tych,
którzy przed kilkudziesięciu/ kilkunasty laty przemierzali
co niedzielę szlak na Błatnią – aż do Trzech Kopców, aby
krzyż i każda z kapliczek zadbane, nieomal
czekały na innych turystów? Jeśli ktoś pamięta
te osoby, które dbały o estetykę w/w miejsc to
prosimy o przesłanie informacji na adres redakcji- mailem lub listownie (Urząd Gminy Jaworze
ul. Zdrojowa 82)
PF
Szanowna Redakcjo!
Przeglądając stare egzemplarze Waszego
miesięcznika natknąłem się w numerze 230 z lipca 2011 r. na opis żółtego szlaku turystycznego
z Jaworza na Błatnią. Zawarta w nim została
informacja o obelisku z inskrypcją dotyczącą
Heinricha Richtera, który zmarł w tym miejscu
5 czerwca 1921 r. Otóż chciałbym wyjaśnić , że
co prawda nie był on fabrykantem w Bielsku,
natomiast zapisał się w historii Bielska i Białej
z racji długoletniego (1902-1921) pełnienia
obowiązków komendanta Bielsko-Bialskiej
Ochotniczej Straży Pożarnej (Bielitz-Bialaer
Freiwillige Feuerwehr). Pozwalam sobie przesłać
jego krótki biogram.
Heinrich Richter pochodził z pruskiej Westwalii, gdzie urodził się
w 1850 r.
Z wykształcenia był mechanikiem,
ale jego powołaniem zawodowym
stało się kupiectwo. W końcu lat 70.
XIX w. przybył do Bielska ,gdzie prowadził potem własny sklep mechaniczno- elektryczny przy ul. Wzgórze
5 . Równocześnie zainteresował
się miejscową, ochotniczą strażą
pożarną, w której aktywnie służył od
około 1880 r.
Z czasem został jej zbrojmistrzem
w Bielsku, odpowiadając za stan
sprzętu pożarniczego i jego goto-
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wość do akcji, zwłaszcza sikawek ręcznych,
a potem i parowych. Od 1900 r. był zastępcą
komendanta, a od 23.II.1902 r. komendantem
BB FF, z siedzibą w strażnicy przy obecnej ul.
Jana III Sobieskiego 6.
Komendantem straży pożarnej był do momentu swojej śmierci w wieku 71 lat. Dowodził
wieloma akcjami gaśniczymi, zwłaszcza w czasie pożarów bielskich bialskich fabryk włókienniczych, a także
akcjami przeciwpowodziowymi,
odznaczając
się osobistą odwagą
. W 1 9 0 6 r.
został odznaczony przez
cesarza austriackiego
Franciszka
Józefa pierwszym honorowym medalem za 25 - letnią służbę pożarniczą,
a w 1914 r. Srebrnym Medalem Czerwonego
Krzyża za zorganizowanie pomocy dla rannych,
ewakuowanych z frontu rosyjskiego do Bielska.
Przyczynił się do dalszego dozbrojenia miejscowej straży pożarnej (o trakcji konnej), chociaż
nie udało się mu doprowadzić do jej motoryzacji.
Jego zasługą było również wprowadzenie w obu
miastach w 1904 r. nowoczesnego systemu
alarmowego opartego na telefonii automatycznej. Należał również do kilku innych organizacji
niemieckich w Bielsku, dając się poznać, jako
zwolennik niemieckiego nacjonalizmu. W wyniku
jego postawy, dowodzona przezeń straż pożarna
uczestniczyła przed I wojną światową w kilku
antypolskich działaniach niemieckich władz
w Bielsku-Białej.
Po śmierci jego zasługi wobec nich zostały
należycie docenione: w Bielsku
przemianowano ul. Polną na ulicę
jego imieniem (obecnie ul. Wiktora
Przybyły), a w Białej władze miejskie
ufundowały na jego cześć tablicę
pamiątkową w strażnicy. Pamiątki
te przetrwały zaledwie kilka lat.
W ramach polonizacji obu miast już
w 1925 r. przestał być patronem
ulicy, a tablica zniknęła na początku
lat 30. XX w. Pozostał natomiast
jego nagrobek na nowym cmentarzu ewangelickim w Bielsku-Białej
przy ul. Listopadowej, ufundowany
przez bielsko-bialskich strażaków
i ów kamień w Jaworzu, na miejscu
jego śmierci.
dr Jerzy Polak
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Z życia organizacji pozarządowych
U W A G A ! Konkurs!
Jakie ciasteczko najlepsze?
Szybkimi krokami zbliża się miesiąc grudzień, a wraz z nim,
czas przygotowań do najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia.
Na stołach świątecznych oprócz karpia, pierogów, barszczu nie
może zabraknąć pachnących wypieków, a wśród nich drobnych
ciasteczek, pierników . Ciasteczka chociaż malutkie, dają dużo
radości.
Najsmaczniejszymi i najładniejszymi ciasteczkami warto
się pochwalić.
Dlatego też Stowarzyszenie „Nasze Jaworze” w ramach
realizowanego zdania publicznego organizuje konkurs pt.
Gdzie kucharek sześć, tam …… stoły pełne ciasteczek” !!!- ,
na najlepsze ciasteczko świąteczne, do udziału w którym
zaprasza wszystkich mieszkańców Jaworza.
W konkursie „Ciasteczko świąteczne ” poszukiwane są
wypieki – ciasteczka- najbardziej charakterystyczne dla
kultury i tradycji naszego regionu.
Do uczestnictwa w konkursie, a co z tym się wiąże do
świetnej zabawy, Stowarzyszenie „Nasze Jaworze” zaprasza wszystkich, którzy kochają piec W konkursie
uczestniczyć mogą również podmioty, takie jak np. Koła
Gospodyń Wiejskich , Koło Emerytów itp.
Prezentacja wszystkich zgłoszonych do konkursu wypieków
jak i podsumowanie konkursu nastąpi w czasie otwartego „Wieczoru andrzejkowego ” w sali budynku „Gruszka” ul. Szkolna
w dniu 27 listopada 2013.
Piekąc ciasteczka, trzeba pamiętać, że liczy się nie tylko
smak
– Jurorzy konkursu oceniać będą nie tylko walory smakowe
ciasteczek, ale również ich wygląd i kreatywność. Na konkurs
przynosimy po 15 sztuk z każdego rodzaju ciasteczek. Jeden
uczestnik może zaprezentować nie więcej niż dwa rodzaje
wypieków.
Laureaci konkursu otrzymają drobne nagrody rzeczowe Pozostali uczestnicy nie wyjdą z pustymi rękami – dla wszystkich
przygotowano dyplomy.
Gotowe ciasteczka należy dostarczać w dniu 26 listopada 2013
w godz. od 13 – 16.oo do sali gdzie „Pod Goruszką”
Każdy rodzaj ciasteczek musi być opisany na formularzu zgłoszeniowym.
Udział w konkursie należy zgłosić do 20 listopada 2013 :
- telefonicznie w Stowarzyszeniu „Nasze Jaworze” u Pana Zygmunta Podkówki pod nr tel. 33 8172118 lub Danuty Mynarskiej
33 8172 678 ( 601447670 )
- osobiście na formularzu zgłoszeniowym dostarczonym na adres
Stowarzyszenia „Nasze Jaworze” ul Cyprysowa 209 (Skansen)
W przypadku zgłoszenia telefonicznego formularz zgłoszeniowy
należy wypełnić w dniu dostarczenia wypieków tj. 26 listopada
2013.
Regulamin konkursu i wspomniany formularz dostępne są na
stronie: www.opgj.pl lub w Stowarzyszeniu
ZAPRASZAMY !!!
REGULAMIN KONKURSU
pt. „Gdzie kucharek sześć tam……. stoły pełne ciasteczek”
NA NAJLEPSZE „Ciasteczko świąteczne”
1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Nasze Jaworze” w Jaworzu , który realizowany jest w ramach zadania
publicznego.

2. Celem konkursu jest podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu czynny udział mieszkańców Gminy poprzez zaprezentowanie wypieków związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,
charakterystycznych dla kultury i tradycji naszego regionu./ Gminy.
3. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy oraz wszystkie podmioty działające na terenie Gminy.
4. Zasady konkursu określa niniejszy Regulamin (dostępny na
stronie Ośrodka Promocji Gminy Jaworze – www. opgj.pl) który
wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu tj. od momentu ukazania się ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej Ośrodka
Promocji Gminy oraz w Echu Jaworza i obowiązuje do momentu
ogłoszenia wyników.
5. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie i zaprezentowanie „drobnych” ciasteczek wykonanych samodzielnie.
6. Jedna osoba (lub podmiot) na konkurs może przygotować nie
więcej niż 2 rodzaje wypieku.
Ciasteczka należy przygotować w domu z zakupionych przez
siebie produktów.
7. Udział w konkursie należy zgłosić
- telefonicznie Prezesa Stowarzyszenia „Nasze Jaworze” Pana Zygmunta Podkówki pod nr tel. 33 8172118 lub u Danuty
Mynarskiej 33 8172 678 ( 601447670 )
- osobiście na formularzu zgłoszeniowym dostarczonym na
adres Stowarzyszenia „Nasze Jaworze” ul. Cyprysowa 209
(Skansen - u Pana Zygmunta Podkówki)
W przypadku zgłoszenia telefonicznego formularz zgłoszeniowy
należy wypełnić w dniu dostarczenia wypieków tj. 26 listopada
2013.
8. Wypiek – ciasteczka w ilości ok. 15 sztuk – i formularz
zgłoszeniowy wraz z przepisem ( recepturą ) należy dostarczyć
na dzień przed konkursem tj. dniu 26 listopada w godz. od
13 -16.00 w Sali „ Pod Goruszką” ul. Szkolna.
Ciasteczka zgłoszone po wskazanym terminie nie będą polegać
ocenie.
9. Na formularzu zostanie nadany numer identyfikacyjny, który
będzie używany podczas prezentacji wyrobów. Zapewni to anonimowość i obiektywność podczas oceny jury.
W formularzu należy również opisać przepis na zgłoszone
ciasteczko.
10. Członkami jury będzie grupa 3 osób wybranych przez
organizatora.
Jury konkursowe oceniać będzie:
- walory smakowe 0 – 10 pkt., wygląd 0 – 5 pkt., oryginalność i
kreatywność 0 – 5 pkt.
Każdy członek jury może maksymalnie przyznać 20 punktów.
Na ostateczną ocenę składać się będzie suma wszystkich ocen
członków jury.
Spośród wszystkich zgłoszonych prac komisja wybierze pięć
najlepszych.
Prezentacja wszystkich wypieków oraz wyniki konkursu zostaną
zaprezentowane podczas Wieczoru Andrzejkowego w dniu 27
listopada 2013, na który zaprasza się wszystkich uczestników.
Jednocześnie wyniki opublikowane będą w grudniowym Echu
Jaworza.
12. Organizator przyzna drobne nagrody rzeczowe za 3 pierwsze miejsca oraz dyplomy wszystkim pozostałym uczestnikom
konkursu.
13. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w
regulaminie. Organizatorowi przysługuje również prawo do przerwania i unieważnienia konkursu w przypadku zbyt małej liczby
uczestników.
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Międzynarodowy Dzień Seniora
To święto obchodzone raz w roku, przypadające 1 października,
zostało ustanowione 14 grudnia 1990 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. W Jaworzu prawdopodobnie po raz pierwszy
świętowano tak hucznie.
W sobotę 28 września
do amfiteatru zjechało
blisko 600 seniorów, między innymi z powiatów
bielskiego, cieszyńskiego
i żywieckiego. Imprezę
prowadził znany samorządowiec Marian Ormaniec- były wicewojewoda
śląski, były wicemarszałek
Województwa Śląskiego,
członek między innymi
Zarządu Wojewódzkiego
Śląskiej Izby Rolniczej w
Katowicach, radny sejmiku
województwa Śląskiego.
Na uczestników impreMarian Ormaniec
zy czekał ciepły posiłek i
gorące napoje. Można było usłyszeć lubiane pieśni, bowiem na
scenie prezentowały się między innymi Echo Godziszki, Rybarskie
Nutki, Zespół Pieśni i Tańca Gilowianka, zaś gwiazdą imprezy był
Kabaret Masztalskich.

Taki zestaw artystyczny był gwarancją, że spotkanie będzie pełne
radości i humoru, zdecydowanie tak się stało. Goście doskonale się
bawili, zupełnie odstając od stereotypu seniora, do tego stopnia,
że najprawdopodobniej do szczęścia brakowało im jedynie dobrej
rockowej kapeli.
Nawet i ten niedostatek nie zepsuł znakomitej atmosfery. Naszą
gminę reprezentowali między innymi Krystyna Plaza Popielasprzewodnicząca Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jaworzu
wraz z przedstawicielami organizacji, Danuta Mynarska- przewodnicząca KGW nr 1 w Jaworzu, radni Gminy Jaworze z Andrzejem
Śliwką przewodniczącym Rady Gminy Jaworze i jego zastępcą
Zbigniewem Putkiem. Organizatorami spotkania byli Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów / oddział w Bielsku – Białej,
przy wsparciu Ośrodka :Promocji Gminy w Jaworzu.
Impreza została zorganizowana w ramach „Projektu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności
Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013”.
pf

Parkowe koncertowanie
W sobotnie popołudnie 28 września, przy fontannie solankowej
Trzech Dziewic w Parku Zdrojowym, zgromadziła się spora ilość
miłośników orkiestr dętych. Można tu było bowiem posłuchać Diecezjalnej Orkiestry Dętej z okolic Turku – miasta w południowozachodniej Finlandii, oraz Orkiestry Dętej Diecezji Cieszyńskiej
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Organizatorami koncertu
byli: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu, Ośrodek Promocji Gminy przy wsparciu Urzędu Gminy Jaworze. Słuchaczy
i muzyków przywitał proboszcz parafii ewangelickiej w Jaworzu
ks. Władysław Wantulok, który podkreślił historyczny wymiar
tego wydarzenia artystycznego- był to pierwszy koncert orkiestr
przy fontannie w Parku Zdrojowym. Istotnie, patrząc na fakt, że
władze naszej gminy czynią starania w kierunku odzyskania statusu

uzdrowiska, to takie koncerty na pewno wpisują się w krajobraz
każdego kurortu.
pf
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140 lecie OSP Jaworze 17 sierpień 2013 cd.
Niestety zapowiadany przez OSP materiał z przyczyn od nas
niezależnych ukaże się w innym terminie.
Podajemy natomiast nazwiska wyróżnionych druhów, którzy
swoje odznaczenia odebrali podczas oficjalnej części uroczystości.
Wspaniała pogoda pozwoliła na zorganizowanie występów artystycznych ( Zespół Regionalny Jaworze, Orkiestra Dęta Glorieta,
Festyn Strażacki) przed remizą, gdzie również pojawiły się z tej
okazji stoiska gastronomiczne i polowa jadalnia.
Wracając do odznaczeń- z okazji 140-lecia OSP wręczono
następujące odznaczenia:
• Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej Pan Bogdan Zdrojewski przyznał odznakę honorową „Zasłużony dla kultury Polskiej” dla Zespołu Regionalnego „Jaworze”
• odznakę odebrała Kierownik Zespołu druhna Danuta Pawlus
• Kapituła Sejmiku Województwa Śląskiego przyznała Srebrną
Honorową Odznakę „Zasłużony dla Województwa Śląskiego”
• dla druhny Danuty Pawlus
• dla druha Józefa Brandysa
• Kapituła Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej nadała medal
„Zasłużony dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Bielskiego”
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• dla druha Edwarda Bieli
• dla druha Edwarda Grygierczyka.
• Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz Prezydium Zarządu Wojewódzkiego OSP
w Katowicach przyznał następujące odznaczenia:
Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa” dla:
- druha Wirgiljusza Niesyta
Srebrny medal „Za zasługi dla pożarnictwa” dla:
- druha Piotra Pompra
- druha Zdenka Kubiny z SDH Rzeka – Republika Czeska
Brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa” dla:
- druha Adama Bindy
- druha Roztoslava Stryja z SDH Rzeka – Republika Czeska
- Uchwałą Zarządu Powiatowego Związku OSP Rzeczpospolitej
Polskiej w Bielsku- Białej przyznano odznakę „Wzorowy strażak”
dla:
- druha Krzysztofa Bociana
- druha Szymona Holewika
- Odznaczenia Republiki Czeskiej przyznano dla:
- druhny Danuty Pawlus
- druha Czesława Malchara

Tekst na podstawie Informacji z OSP

SPRAWOZDANIE z posiad
Towarzystwa Miłośników
Jaworza w dniu 15.09.2013r.
W dniu 15.09.2013r. tradycyjnie o godz. 15.00 odbyły się kolejne
posiady zorganizowane przez Towarzystwo Miłośników Jaworza
w Galerii Pod Groniem w Gospodarstwie Agroturystycznym p.
Steklów.
Tematem spotkania z p. Józefem SZYMECZKIEM był wykład
po tytułem „Polacy na Zaolziu cd.”.
Przybyłych na spotkanie przywitała p. Małgorzata Kobiela-Gryczka oraz przedstawiła naszego gościa, prowadzącego p. Józefa
Szymeczka oraz p. Annę Brudny, która prezentowała swoje prace
artystyczne wykonane haftem gobelinowym i krzyżykowym.
Kongres Polaków w Republice Czeskiej jest stowarzyszeniem
obywatelskim, które pełni dwa główne zadania: koordynuje działalność organizacji obywateli czeskich narodowości polskiej oraz
reprezentuje społeczność polską w stosunku wobec społeczeń-

stwa większościowego, organów państwowych,
samorządowych oraz mediów. Działalność
organizacji obejmuje pełne spektrum życia społecznego, kulturalnego i branżowego Polaków
żyjących w RC.
Kongres Polaków w RC został powołany do
życia w marcu 1990 roku i od chwili powstania
nieustannie poszerza zakres swojej działalności
do najważniejszych działań Kongresu Polaków
w RC należy wydawanie gazety Głos Ludu jak również książek
autorów polskich piszących w Czechach. Organem wykonawczym
Kongresu Polaków jest dziewięcioosobowa Rada Kongresu Polaków, której prezesem jest dr Józef Szymeczek a wiceprezesami
są Rudolf Moliński oraz Tomasz Pustówka.
	Nasz gość skupił swoje wystąpienie głównie na przedstawieniu
mniejszości polskiej na południowych terenach przygranicznych
z Rzeczpospolitą Polską tzw. „Zaolziu” oraz ich historię. Granice
Śląska Cieszyńskiego z trzech stron były naturalne i wyznaczały
je: na zachodzie – rzeka Ostrawica, na wschodzie – rzeka Biała,
na południu góry Beskidy jedyną nienaturalną granicą była granica
północna, która była „ruchoma” w zależności od granic Monarchii
Austriackiej później Austrowęgierskiej. Polacy zamieszkujący te
tereny są mniejszością autochtoniczną zamieszkującą te tereny
od bardzo dawna. Polacy napływowi z Galicji w liczbie ok. 100tyś.
bardzo szybko przyjmują mowę czeską i się „czechizują”. Tereny
te były pod panowaniem Austriackim na długo przed rozbiorami
Polski, dlatego ludność zamieszkująca te tereny wykazywała
szacunek do władzy. Nauczona była tolerancji przez wspólne
zamieszkiwanie z Czechami, Niemcami, Żydami wyznającymi
różne religie, Katolicyzm, Protestantyzm, Judaizm. Po rewolucji
przemysłowej tereny te są w większości terenami przemysłowymi
z ośrodkami przemysłu wydobywczego i hutniczego: Zagłębie
Trzynieckie, Karwińskie i Ostrawskie. Na dzień dzisiejszy Huta
Trzyniec zatrudnia ok. 15tyś. Pracowników w większości Polaków.
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	Nasz prelegent udowodnił również, że na terenach Śląska
Cieszyńskiego nie ma zastosowania powiedzenie: „Polak katolik,
protestant Niemiec”. Tereny te są ewangelickie i polskie. Na Śląsku Cieszyńskim Luteranizm przyjął się
już za czasów Marcina Lutra i przetrwał
do 1654 roku. Kontrreformacja trwająca
na Śląsku Cieszyńskim od 1654 roku
zakończyła się w roku 1709 Ugodą
Altransztadzką zezwalającą między
innymi na wybudowanie Kościoła Łaski
w Cieszynie. W czasie kontrreformacji
Polacy zamieszkujący te tereny potajemnie czytali Postylle, Biblie oraz śpiewali
ze śpiewników wydanych w języku polskim, przez co utrzymywali znajomość
polskiej mowy. Po przybyciu do Cieszyna
z Warszawy ks. Leopold Otto był bardzo
zdziwiony tak dobrą znajomością ewangelików cieszyńskich polskiej mowy. Ks.
Leopold Otto był przedstawicielem mistycyzmu religijnego, a kontynuatorami
jego myśli byli ks. Franciszek Michejda
oraz ks. Karol Kulisz. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku z
ich inicjatywy „Kościół Cieszyński” został
przyłączony do Polskiego Kościoła Ewangelickiego. Po podziale
Śląska Cieszyńskiego w 1919 roku po stronie czeskiej pozostało
ok. 150tyś Polaków. W pierwszych dwóch latach po podziale Polacy
nie wykazywali chęci tworzenia swoich organizacji byli rozgoryczeni postanowieniami Ligi Narodów, która przydzieliła tereny na

zachód od rzeki Olzy Czechosłowacji. Po dwóch latach Polacy
pogodzili się ze swoim losem zaczęli tworzyć polskie organizacje
kulturalne, społeczne i polityczne. Do momentu wybuchu II Wojny
Światowej na tzw. „Zaolziu” istniało 250 różnych polskich organizacji. Wznowili również życie polityczne
wystawiając swoich kandydatów w wyborach do
czechosłowackiego parlamentu. Polskim Posłem w
Czechosłowackim parlamencie był w latach 1925 –
1938 Karol Śliwka.
Następnie głos zabrała p. Anna Brudny, nasz
drugi dzisiejszy gość prezentując swoje prace.
Mówiła o technice wykonywania haftów oraz o tym
kiedy i z jakich powodów wraz z mężem rozpoczęli
haftowanie. Wraz z mężem mają w swoich zbiorach
ok. 600 haftowanych obrazów oraz wiele obrusów,
poszewek na poduszki, makatek.
Po wysłuchaniu wykładu p. Józefa SZYMECZKA
był czas na obejrzenie wystawy prac p. Anny Brudny oraz na pytania, dyskusję, kawę i przepyszne kołocze. Bardzo wielu ciekawych informacji wysłuchało
ok. 50 osób członków i sympatyków Towarzystwa
Miłośników Jaworza.
Prelegentom podziękowali oraz zaprosili na następne spotkanie p. Irena Stekla i p. Ryszard Stanclik
Zaproszenie
Serdecznie zapraszamy na kolejne posiady które odbędą się
20.10.2013r. o godz. 15.00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w
Jaworzu. Tematem spotkania będzie podsumowanie konkursu
ekologicznego przeprowadzonego w jaworzańskich szkołach oraz
wystawa prac konkursowych.
Sekretarz Towarzystwa Miłośników Jaworza
Marcin BIŁEK

Szanowni mieszkańcy Gminy Jaworze
Jak co roku tak i w tym działająca pod patronatem Towarzystwa Miłośników Jaworza Społeczna Rada Ochrony i Odnowy
Zabytków, zaprasza wszystkich mieszkańców i gości odwiedzających jaworzańskie cmentarze w dniu 1 listopada 2013 r. do złożenia
datków podczas prowadzonej tego dnia publicznej zbiórki pieniędzy na rzecz ratowania zabytkowych pomników.
Na cmentarzu ewangelickim kwestować będą członkowie Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego,na cmentarzu rzymskokatolickim członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w Jaworzu. Każda złożona złotówka pomoże nam w uchronieniu od
zapomnienia kolejnego pomnika zasłużonej dla Jaworza osoby.

Lato oddziału PTEw. w Jaworzu
Okres wakacyjny oddział rozpoczął wycieczką o której na łamach
„Echa” już było. Poza tym w czasie wakacji członkowie oddziału
angażowali się w różnych przedsięwzięciach parafialnych oraz brali
udział w uroczystościach kościelnych. Tuż po wakacjach 7 września, na zamku w Grodźcu Śl. odbyła się uroczystość poświęcenia
tablicy na mauzoleum rodziny Zoblów, w której wzięła udział spora
grupa członków PTEw. z Jaworza. We wrześniu oddział PTEw. w
Jaworzu odbył 2 zebrania (9 i 23. 09) które były poświęcone osobom
zasłużonym dla Kościoła i Ojczyzny, które urodziły się przed 100
laty. Pierwszym był ks. Jan Bolesław Fussek pochodzący z Jasienicy, długoletni proboszcz w Jastrzębiu-Ruptawie, który odbudował
z gruzów wojennych obiekty parafialne w Ruptawie, Gołkowicach
i Wodzisławiu Śl. oraz życie duchowe w tych parafiach. Drugim
był profesor Jan Szczepański znany socjolog i polityk pochodzą-

cy z Ustronia. Oddział dwukrotnie zapraszany był do sąsiednich
oddziałów w Cieszynie i Ustroniu, gdzie odbyły się „Wieczornice”
poświęcone: 450-leciu wydania Biblii Radziwiłowskiej (Brzeskiej)
oraz postaci prof. Jana Szczepańskiego. Na zakończenie sezonu
wycieczkowego w oddziale, została zorganizowana wycieczka po
„Ziemi Pszczyńskiej”. Odwiedziliśmy 4 parafie z dwoma najstarszymi (Golasowice, Pszczyna) i dwoma nowoczesnymi kościołami
(Tychy, Hołdunów-Lędziny). Oprócz tego odwiedziliśmy 2 dawne
kurorty w Jastrzębiu-Zdroju i Goczałkowicach, które podobnie jak
Jaworze obchodziły swoje 150-lecie. Warto zatem pojechać do
tych dawnych zdrojowisk i zechcieć dostrzec część pozostałych
jeszcze, dobrze utrzymanych reliktów dawnej świetności śląskich
uzdrowisk. W Pszczynie mieliśmy okazję obejrzeć Pokazową Zagrodę Żubrów. W czasie pomiędzy zwiedzaniem był wolny czas
na wyjście na kawę i ciastko do cukierni, na obiad a na koniec na
lody, lub coś chłodzącego. Czas zatem mijał powoli i zrelaksowani
pod wieczór powróciliśmy do swych domów!
Jan Kliber
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Nasze dzieci nasza młodzież
WRZESIEŃ W PRZEDSZKOLU NR 2
Rozpoczął się kolejny rok szkolny. W przedszkolu nr 2 przywitaliśmy go zaproszeniem do skorzystania z bogatej oferty zajęć dla
przedszkolaków, które będą odbywać
się podczas całego roku szkolnego
dzięki realizowanemu przez gminę
Jaworze projektowi: „Efektywna Fachowa Skuteczna edukacja przedszkolna w Jaworzu”. W projekcie
ujęto wiele ciekawych i kształcących
zajęć, wycieczek oraz szereg spotkań
z ciekawymi ludźmi. W propozycji zajęć znalazły się: język angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, logopedia,
nauka pływania, zajęcia artystyczne,
teatralne, taneczne, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi, aktywne
soboty, aktywna zima, aktywne lato.
Rodzice mogli więc wybrać dla swoich

dzieci zajęcia, zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami „swoich
pociech”.
Co roku staramy się aby wrzesień był bogaty w ciekawe wydarzenia, które uatrakcyjnią dzieciom,
szczególnie tym nowoprzybyłym,
pierwsze chwile spędzone w przedszkolu. Stało się już tradycją, że w
pierwszych dniach września przedszkolaki zwiedzają ciekawe zakątki
naszej miejscowości udając się na
przejażdżkę Ciuchcią Beskidzką po
Jaworzu. Tak było i w tym roku. Pogoda dopisała i mogliśmy podziwiać
nasze górskie krajobrazy w blasku
wrześniowego słońca, w którym
wyglądają one szczególnie pięknie.
Dzieci bardzo lubią teatr i zabawy
w teatrzykach dziecięcych. Dlatego już we wrześniu przedszkolaki

mogły wziąć udział w przedstawieniu teatralnym: O przygodach dzielnego
Okruszka, w wykonaniu Teatru SKRZAT z Krakowa. Dzieci z wielką radością
uczestniczyły w spektaklu, nagradzając aktorów gromkimi brawami a swoje
wrażenia przekazały w rozmowach, rysunkach i zabawie.
Wrzesień w naszym przedszkolu jest miesiącem, w którym szczególny
nacisk kładziemy na bezpieczeństwo. W związku z tym, przedszkolaki miały
okazję spotkać się z policjantami komisariatu policji w Jasienicy. Dzieci bardzo serdecznie powitały gości i z zainteresowaniem słuchały tego, co mówili.
Pani i pan policjant przybliżyli dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się
po drodze, właściwego zachowania się w niebezpiecznych sytuacjach. Jak
zwykle szczególnym zainteresowaniem wśród dzieci cieszyła się prezentacja
samochodu policyjnego i wyposażenia niezbędnego podczas wykonywania
pracy policjanta. Dzieci podziękowały gościom za spotkanie oraz wręczyły
pamiątkową laurkę. Na pewno żaden przedszkolak już nie będzie obawiał
się spotkania z policjantem i będzie wiedział, że jest on przyjacielem, który
chętnie służy pomocą.
Serdecznie dziękujemy pani i panu policjantowi, że znaleźli czas na spotkanie z naszymi przedszkolakami.
Pierwszy miesiąc roku szkolnego zakończył się w naszym przedszkolu
uroczystością pasowania na przedszkolaka, średniaka i starszaka.
Każda grupa przedstawiła zdobyte we wrześniu umiejętności a maluszki
mogły zaprezentować się po raz pierwszy przed swoimi starszymi kolegami.
Było to ważne wydarzenie dla wszystkich dzieci, szczególnie jednak dla tych,
które we wrześniu po raz pierwszy przekroczyły próg naszego przedszkola.
Mamy nadzieję, że wrześniowe atrakcje zachęciły dzieciaki do pobytu w
naszym przedszkolu a nowoprzyjęte przedszkolaki będą uczęszczały tu
z radością.
Nauczycielka Teresa Ślezińska

„Osobliwości Świata Fizyki” –
Instytut Fizyki UŚ w Katowicach
We wtorek 24 września br. w Katowicach na Uniwersytecie
Śląskim odbyły się wykłady z fizyki. Pani Marzena Wajda – Parzyk
razem z panią Magdaleną Gawędą i panem Piotrem Bożkiem oraz,
oczywiście, z uczniami naszej szkoły wybrali się tam, aby pogłębiać
swoją wiedzę z zakresu fizyki. Wykłady zostały przeprowadzone
w trzech różnych etapach: „Dwa oblicza światła”, „Zero, jeden,

dwa…”, „Historia światłem pisana”. Każdy z nich był przedstawiony
inaczej, a towarzyszyły temu przeróżne doświadczenia, a także
komentarze pracowników naukowych prowadzących te zajęcia.
Pierwszy wykład nosił tytuł: „Dwa oblicza światła”. Uczniowie
mieli okazję sprawdzić czym jest światło i jaka jest jego dość
skomplikowana natura. Dowiedzieli się, że Newton wyobrażał sobie
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światło jako strumień cząstek, natomiast
Huygens, jako falę. Mimo, iż teorie są
różne, obydwie prawidłowe. Gimnazjaliści
chętnie pomagali w ciekawych doświadczeniach, a to co było najbardziej interesujące – notowali starannie w zeszytach.
Następny wykład również dotyczy
teorii Newtona, tym razem trzech zasad
dynamiki, a tytuł stanowił: „Zero, jeden,
dwa…” Siła była tutaj głównym tematem.
Uczniowie zmierzyli się z workiem bokserskim, siłomierzem, a także
z nowymi pojęciami, wcześniej im nieznanymi.
Ostatni wykład miał nazwę „Historia światłem pisana”. Jak sam
tytuł wskazuje pan profesor przedstawił rozwój oświetlenia na

przestrzeni lat. Jako jedno z trudniejszych
wyzwań technicznych ludzkości, było oparte
na wielu doświadczeniach i prezentacjach,
jak np. pokaz laserów czy zwykłej lampy
naftowej.
Nasze życie zmienia się wraz z rozwojem
nauki, odkryciami i wprowadzanymi nowymi
technologiami. Warto mieć o nich wiedzę, by
móc wytłumaczyć sobie niektóre zjawiska.
Fizyka jest bardzo istotną dziedziną nauki.
To ona wyjaśnia nam „jak to jest z tym światem”. Gimnazjaliści
mogli sami się o tym przekonać. Myślę, że była to okazja nie tylko
do nauki, ale też zabawy i satysfakcji z przyswajanej wiedzy.
Uczestniczka warsztatów
Patrycja Leś

Uczniowie i nauczyciele z Jaworza
i Bielska w Instytucie Biologii
W ramach podpisanych umów i porozumień 27 IX 2013 r. uczniowie i nauczyciele z Gimnazjum Nr 1 im. gen. Stanisława Maczka
w Jaworzu oraz IV LO im. KEN w Bielsku – Białej przebywali w
Instytucie Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego. Przyjazd zorganizowali mgr Andrzej Stąsiek – emerytowany nauczyciel biologii z
Gimnazjum w Jaworzu i mgr Grzegorz Olejnik nauczyciel biologii,
opiekun Muzeum Flory i Fauny Morskiej z tego Gimnazjum. Wraz
z uczniami przyjechała Pani Dyrektor Gimnazjum w Jaworzu
mgr Barbara Szermańska oraz Pani Wicedyrektor mgr Jadwiga
Spodzieja.
Z uczniami z IV LO przyjechał Dyrektor – również absolwent
biologii, mgr Mirosław Sapeta oraz nauczycielki mgr Kula Janina
i mgr Agnieszka Jędrusiak – Malec.
Ponadto w wyjeździe uczestniczył
Radny Gminy Jaworze kapitan żeglugi wielkiej Jerzy Ryrych.
Wielu z uczniów i nauczycieli
przebywało w Instytucie Biologii nie
po raz pierwszy, jednak pierwszy
raz w nowym budynku, oddanym do
eksploatacji w ubiegłym roku. Budynek został wybudowany i wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę
w dużym stopniu dzięki dotacjom z
Unii Europejskiej. Podczas kiedy
Kadrę nauczycielską podejmował
kawą i ciastkami dyrektor Instytutu
prof. dr hab. Andrzej Rzepka, uczniowie zwiedzali sale i pracownie.
Na początek uczniowie zapoznali się z ofertą studiów prowadzonych przez Instytut. Szczególnie było to skierowane do licealistów,
którzy w najbliższym czasie będą decydować jaki kierunek studiów
wybiorą, ale także do gimnazjalistów bowiem może wpłynąć na
charakter i ukierunkowanie ich zainteresowań. Następnie uczniowie
podzieleni na grupy zwiedzali nowoczesne pracownie w Instytucie.
Każda grupa przeszła przez wszystkie zaplanowane do prezentacji
pracownie. Uczniowie mieli możliwość obserwowania prostych
doświadczeń, zapoznania się z najnowocześniejszą aparaturą badawczą, oraz zobaczyli nowocześnie urządzony zielnik porostów.
W poszczególnych pracowniach zajęcia prowadzili i na wszelkie
pytania odpowiadali doświadczeni pracownicy, specjaliści w prezentowanych dziedzinach dr Katarzyna Gawrońska, dr Anna Barbasz, mgr Katarzyna Możdżeń, mgr Barbara Kreczmer, dr Tomasz
Bator, dr Michał Nosek, zielnik prezentowała Pani Ewa Korzeniak.

Po spotkaniu z Dyrektorem Instytutu do uczniów dołączyli opiekunowie i wspólnie zwiedzali Instytut a następnie w holu Uczelni
zapoznali się z wykazem Doktorów Honoris Causa uhonorowanych
tym tytułem przez Senat Uniwersytetu.
Po pobycie na Uniwersytecie uczestnicy wycieczki udali się do
krakowskiego Ogrodu Zoologicznego gdzie przewodnikiem był pracownik UP dr M. Guzik, który również zorganizował i koordynował
pobyt gości w Instytucie. Pogoda dopisała i wiele zwierząt było na
wybiegach więc uczniowie mogli podziwiać znane z lekcji biologii
ciekawe i egzotyczne zwierzęta. Jak zwykle zainteresowanie
wzbudziły duże koty – tygrys, lwy czy pantery śnieżne ale także
niewielkie ale wielce sympatyczne liski pustynne – fenki, których
wielkie uszy są charakterystyczną cechą tych zwierząt. Wielkim
zainteresowaniem cieszyło się egzotarium, gdzie na ekspozycjach można było oglądać niewielkie, mierzące kilka centymetrów
długości, jednak obdarzone najsilniejszym jadem, płazy z grupy
drzewołazów.
Na tym zakończył się pobyt
uczniów w Krakowie. Druga cześć
zajęć miała miejsce następnego
dnia w Gimnazjum w Jaworzu.
Zajęcia w szkole zorganizował mgr
Grzegorz Olejnik.
Na początek odbył się wykład
dr Jacka Proszyka połączony z
prezentacją jego zbiorów owadów,
występujących w okolicy Jaworza.
Jako kolejne odbyły się zajęcia
prowadzone przez przybyłych z
Krakowa pracowników UP, botanika dr Ryszarda Kozika i zoologa dr
Marka Guzika. W ramach zajęć z botaniki uczniowie przy użyciu
prostych kluczy uczyli się oznaczania pospolitych gatunków drzew
i krzewów.
Po tych zajęciach dr M. Guzik przeprowadził egzamin dla kolejnej
grupy przewodników po Muzeum Flory i Fauny Morskiej. Wszyscy
zdający wykazali się dużą wiedzą i bardzo dobrym przygotowaniem
do czekającej ich funkcji. Jest to zatem kolejna grupa przewodników przygotowywana przez mgr Grzegorza Olejnika – opiekuna
Muzeum Flory i Fauny Morskiej oraz Ligi Morskiej i Rzecznej,
która przejmie, niewątpliwie z sukcesem, funkcje przewodników
w miejsce kolegów i koleżanek, absolwentów Jaworzańskiego
Gimnazjum.
Warsztaty przeszły do historii. Cieszy fakt, że dzięki zaangażowaniu kadry dydaktycznej z Jaworza i Bielska ponad 40 osobowa
grupa uczniów ciekawie spędziła czas i w Krakowie i w Jaworzu
Pracownik naukowy UP w Krakowie
dr Marek Guzik
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W SPORTOWEJ RYWALIZACJI
Beskid Dragon
Informacja
W dniach 14-21 września 2013 w
Krynicy odbyły się MISTRZOSTWA
EUROPY kadetów i juniorów
Wyniki naszych zawodników członków
kadry narodowej :
-Sylwia Szymala junior brązowy medal
light-contact

-Julia Setla 5 miejsce
-Mikolaj Pietrzyk 5 miejsce
-Martin Konecki 7 miejsce
-Oliwia Martyniak 5 miejsce
-Emilia Zajdel 5 miejsce

Info: Beskid Dragon

Seniorzy - wyniki
Jaworze, dn. 31 sierpnia 2013
Czarni Jaworze – KS Międzyrzecze 9:0 (5:0)
Bramki dla Czarnych zdobyli: Jakub Pilch – 4, Tomasz Sosna -3, Janusz Gucwa, Marcin Sztykiel
Skład:
Feruga - Szewczyk (65’ Mańkus), Wacławski, Gucwa (73’ Kobza), Sz. Sosna - Bydliński (55’ Handzel), M. Pilch, Mi. Sztykiel, Ma. Sztykiel - J. Pilch, T. Sosna
(52’ Waliczek)
Mazańcowice, dn. 8 września 2013
LKS Mazańcowice – Czarni Jaworze 2:0 (1:0)
Skład:
Feruga - Sz. Sosna (57’ Roik), Duława, Wacławski, Mi. Sztykiel (16’ Waliczek) - Mańkus (52’ Bydliński, 70’ Grusiecki), M.
Pilch, Ma. Sztykiel, Gucwa - J. Pilch, T. Sosna
Jaworze, dn. 11 sierpnia 2013 (Puchar Polski)
Czarni Jaworze – Podbeskidzie II Bielsko-Biała 1:5 (0:3)
Bramkę dla Czarnych zdobył: Janusz Gucwa
Skład:
Feruga - Gucwa, Wacławski, Kobza, Duława - M. Pilch (46’
Szewczyk), Bydliński, Pawluk-Jaszczuk (72’ Miagkyj), Ma.
Sztykiel - Waliczek (78’ Sz. Sosna), T. Sosna (55’ J. Pilch)

Zabrzeg, dn. 14 września 2013
Sokół Zabrzeg – Czarni Jaworze 1:14 (0:6)
Bramki dla Czarnych zdobyli: Adam Waliczek – 6,
Jakub Pilch – 3, Krystian Mańkus – 2, Andrzej
Pawluk-Jaszczuk – 2, Marcin Sztykiel
Skład:
Machalica - Kobza (70’ Gucwa), Szewczyk,
Handzel, Duława (46’ Wacławski) - Ma. Sztykiel (46’ Pawluk-Jaszczuk), Mańkus, Bydliński, Grusiecki - J. Pilch (62’
Miagkyj), Waliczek
Jaworze, dn. 21 sierpnia 2013
Czarni Jaworze – Pionier Pisarzowice 6:2 (4:1)
Bramki dla Czarnych zdobyli: Jakub Pilch – 3, Marcin Sztykiel
– 2, Szymon Duława
Skład:
Feruga - Szewczyk, Kobza (46’ Grusiecki), Gucwa, Wacławski - M. Pilch, Bydliński (77’ Duława), Pawluk-Jaszczuk, Ma.
Sztykiel - J. Pilch (73’ Mańkus), Waliczek (63’ T. Sosna)
Wapienica (Bielsko-Biała), dn. 28 września 2013
Zapora Wapienica – Czarni Jaworze 0:2 (0:2)
Bramki dla Czarnych zdobyli: Marcin Sztykiel i Adam Waliczek
Skład:
Feruga - Szewczyk, Wacławski, Gucwa, Mi. Sztykiel (60’
Kobza) - Pawluk-Jaszczuk (55’ Mańkus), M. Pilch, Bydliński
(78’ Duława), Ma. Sztykiel - J. Pilch, Waliczek (72’ Król)

Ks czarni
TABELA – KLASA „A” SENIORÓW (stan na 29 września)
Miejsce

Klub

Il. meczów

Punkty

Bramki

Miejsce

Klub

Il. meczów

Punkty

Bramki

Groń Bujaków

1

Czarni Jaworze

8

18

37 – 9

9

8

10

20 – 19

2

Pionier Pisarzowice

8

17

42 – 14

3

Przełom Kaniów

8

17

22 – 12

MRKS II Czechowice10
Dziedzice

8

9

12 – 13

4

KS Międzyrzecze

8

15

17 – 22

11

GLKS Wilkowice

8

9

8 – 10

Sokół Buczkowice

8

6

9 – 26

Beskid Godziszka

8

5

KS Bestwinka

8

14

14 – 8

12

6

Zapora Wapienica

8

13

17 – 13

13

5

10 – 16

7

LKS Mazańcowice

8

12

18 – 14

5 – 44

8

Orzeł Kozy

8

12

9 – 20

14
Sokół Zabrzeg
8
1
1. miejsce – awans do Ligi Okręgowej
14. miejsce – spadek do Klasy B
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LP	Data	Godzina	Gospodarz	Gość	Wynik
Strzelcy
1. 18.09.2013 (środa)
17:30	LKS Bestwina
KS Czarni Jaworze
5:1	Tyrna
2. 1.09.2013 (niedziela) 11:30
KS Czarni Jaworze
Sokół Zabrzeg
3:0 (walkower)
3. 7.09.2013 (sobota)
11:30
KS Czarni Jaworze
pauza
4. 14.09.2013 (sobota)
11:30
KS Czarni Jaworze	BKS Stal Bielsko-Biała
4:3
Król - 4
5. 21.09.2013 (sobota)
11:30
KS Bestwinka
KS Czarni Jaworze
2:3	Bula, Sztykiel, Król
6. 28.09.2013 (sobota)
11:30
KS Czarni Jaworze	Groń Bujaków
6:1
Król,Dymek,Dziekoński,
							Drewniak, Bula, Cader
7. 5.10.2013 (sobota)
11:30
Przełom Kaniów
KS Czarni Jaworze
8. 12.10.2013 (sobota)
11:30
KS Czarni Jaworze
Sokół Buczkowice
9. 20.10.2013 (niedziela) 11:30	GLKS Wilkowice
KS Czarni Jaworze
10. 29.10.2013 (sobota)
11:30
KS Czarni Jaworze
Sokół Hecznarowice
11. 2.11.2013 (sobota)
11:30	LKS Mazańcowice
KS Czarni Jaworze

TABELA – LIGA „C” JUNIORÓW (stan na 29 września)
Il.
Punkty
meczów

5

LKS Mazańcowice

4

8

13 – 7

6

Przełom Kaniów

6

8

14 – 17

22 – 10

7

LKS Bestwina

4

6

10 – 6

16 – 6

8

Groń Bujaków

6

4

11 – 24

9

KS Bestwinka

6

3

12 – 18

10
Sokół Buczkowice
6
3
1. miejsce – awans do Ligi Okręgowej „B”

9 – 28

Msc.

Klub

Bramki

1

BKS
Stal Bielsko-Biała

5

12

2

GLKS Wilkowice

5

10

3

Sokół Hecznarowice

4

9

17 – 8

4

Czarni Jaworze

4

9

14 – 11

TABELA – LIGA „C” JUNIORÓW (stan na 29 września)

LP	Data	Godzina	Gospodarz	Gość	Wynik
Strzelcy
1. 18.09.2013 (środa)
16:00	LKS Bestwina
KS Czarni Jaworze
12:0
2. 1.09.2013 (niedziela) 10:00	KS Czarni Jaworze	Sokół Zabrzeg
0:7
3. 7.09.2013 (sobota)
10:00
KS Czarni Jaworze pauza
4. 14.09.2013 (sobota) 10:00	KS Czarni Jaworze BKS Stal Bielsko-Biała 2:9	Binda - 4
5. 21.09.2013 (sobota)
10:00
KS Bestwinka
KS Czarni Jaworze
9:0
6. 28.09.2013 (sobota) 10:00	KS Czarni Jaworze Groń Bujaków
0:14
7. 5.10.2013 (sobota)
10:00
Przełom Kaniów
KS Czarni Jaworze
8. 12.10.2013 (sobota) 10:00	KS Czarni Jaworze	Sokół Buczkowice
9. 20.10.2013 (niedziela) 1000	GLKS Wilkowice
KS Czarni Jaworze
10. 29.10.2013 (sobota) 10:00	KS Czarni Jaworze	Sokół Hecznarowice
11. 2.11.2013 (sobota)
10:00	LKS Mazańcowice
KS Czarni Jaworze

TABELA – LIGA „C” TRAMPKARZY (stan na 29 września)
Msc.

Klub

1
2

Groń Bujaków
Przełom Kaniów
BKS Stal
Bielsko-Biała
LKS Bestwina
Sokół Zabrzeg

3
4
5

Il.
Punkty
meczów
6
18
6
13

Bramki
29 – 0
21 – 10

5

12

27 – 9

5
4

10
9

29 – 8
15 – 4

Kacper Baklarz- utalentowany
zawodnik z Jaworza
Jak się okazuje, w Jaworzu nie brakuje uzdolnionych dzieci i
młodzieży. O ile dotąd wiedzieliśmy o mistrzach w łucznictwie,
kickboxingu, a tyle dzięki uprzejmości taty Kacpra teraz możemy
poznać niebywałe osiągnięcia młodego zawodnika jeźdżącego na
motocyklach crossowych.
Nazywam się KACPER BAKLARZ - 12 LAT, chodzę do 6 KLASY SZKOŁY W JAWORZU. NA MOTOCYKLACH CROSOWYCH
jeżdżę od 4 roku życia nieprzerwanie , odliczając jedynie dwa
lata przerwy spowodowanej kontuzjami.W jednym roku złamałem
wpierw jedną rękę , potem drugą, a na początku kolejnego sezonu

6

GLKS Wilkowice

5

9

13 – 15

7

KS Bestwinka

6

7

15 – 12

8

Sokół Buczkowice

6

3

6 – 15

9

LKS Mazańcowice

5

3

4 – 20

10

Sokół Hecznarowice

5

1

7 – 24

11

Czarni Jaworze

5

0

2 – 51
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nogę. Dwa lata zajęło mi wyleczenie kontuzji. Motocyklem zacząłem jeździć,
ponieważ mój tata jeździł. Ja chciałem podobnie jak mój ojciec zdobywać
puchary. Mój TATA JEST WIELOKROTNYM ZDOBYWCĄ PUCHARU
POLSKI W RAJDACH ENDURO W RÓŻNYCH KLASACH. Niestety musiał
zrezygnować z jazdy na skutek problemów z kręgosłupem. Teraz mój ojciec
jest moim trenerem.
Moje największe dotychczasowe osiągnięcia to MISTRZOSTWO I WICEMISTRZOSTWO ŚLĄSKA W KLASIE 50,1 MIEJSCE NA ZAWODACH
CROSS COUNTRY W CZECHACH W TYM ROKU. Ponadto w tym roku
zająłem 3 MIEJSCE W KLASYFIKACJI GENERALNEJ MISTRZOSTW
ŚLĄSKA I ZAOLZIA KLASA 85.
Od dwóch lat mieszkam w Jaworzu.
W ZAŁĄCZNIKU PRZESYŁAM KILKA ZDJĘC NA PIERWSZYM ZDJĘCIU
JESTEM NA PIERWSZYM MIEJSCU MIAŁEM WTEDY 5,5ROKU.ZDJĘCIA
Z TRENINGÓW I ZAWODÓW I ZAKOŃCZENIA SEZONU W TYM ROKU

Chrześcijańska Służba
Charytatywna
informuje, iż wydaje odzież używaną
wszystkim osobom potrzebującym
w każdą 1 i 3 środę miesiąca,
w godzinach 15.00-17.00.
Punkt wydawania odzieży znajduje się
w Jaworzu, przy ul. Dębowej 125
(Kościół Adwentystów)

JĘZYK

NIEMIECKI
korepetycje,
konwersacje
- dojazd do ucznia

tłumaczenia
pisemne i ustne

tel. 535 13 12 13
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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Tawerna „Pod Mewą”
Najprawdopodobniej najsmaczniejsze
potrawy z ryb w regionie.

Przyjedź i oceń sam
Serdecznie zapraszamy!

Czechowice-Dziedzice, ul. Kręta 80
tel.: 605 220 806
Przy drodze szybkiego ruchu Bielsko - Katowice

SKLEP RYBNY

Poleca ryby z własnej wędzarni
przetwory rybne
oraz duży wybór ryb
świeżych i mrożonych
Czechowice-Dziedzice, ul. Kręta 80
tel.: 605 220 806

Telewizja cyfrowa naziemna i satelitarna

„ROB-SAT”
świadczy usługi instalacyjne:
• antenowe: satelitarne i naziemne
• elektryczne
• domofonowe
• zbiorcze i indywidualne
dodatkowo oferuję:
• materiały instalacyjne wysokiej klasy
• fachową obsługę z wieloletnim doświadczeniem
• profesjonalną ekspertyzę
• konkurencyjne ceny

tel. 602 669 804

43-385 Jasienica ul. Czarny Chodnik 1323
e-mail: robsat@op.pl

POMOC DOMOWA
Podejmę pracę jako pomoc domowa w Jaworzu lub okolicy.

tel.: 660 580 204
Oferuję:
- mycie okien i podłóg
- odkurzanie
- pranie, prasowanie itp.

Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia
Zapraszam na pobyt nocny do UKS Bochnia
w dniach 8–9.11.2013 r.
Wyjazd ze Świętoszówki 08.11.2013 r o godz. 15.00.
Powrót 09.11.2013r. ok. godz. 13.00
Wskazania do leczenia: górne i dolne drogi oddechowe, nieżyt nosa, gardła,
krtani, alergiczne schorzenia oskrzeli.

Koszt całkowity: dzieci i młodzież 115 zł./os, dorośli 125 zł./os,
dzieci do lat 2 65 zł./os
Zapisy przyjmuje:
Lidia Sztwiorok tel. 692 405 825 lub 33/8152 916

Bałkańska ekspresja-poezja, taniec, muzyka
i wystawa prac Brano Savića

Koncert orkiestr
przy fontannie
w Parku
Zdrojowym

Orkiestra dęta Diecezji Cieszyńskiej

Orkiestra z Turku (Finlandia)

Międzynarodowy
Dzień Seniora

