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Z PRAC WóJTA, RADY GMINY I URZĘDU GMINY
Uzdrowisko Jaworze: od marzeń
do rzeczywistości – w rozmowie
z wójtem Zdzisławem Bylokiem
Zdzisław Bylok – pierwszy wójt Gminy Jaworze wybrany w wyborach powszechnych w 2002 roku, a zarazem trzeci wójt od momentu odzyskania samodzielności administracyjnej przez Jaworze
w 1991 roku, radny Rady Powiatu Bielskiego w kadencji 1998-2002
i członek Zarządu Gminy Jaworze w latach 1998-2000, od dwóch
kadencji członek zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
(organizacji zrzeszającej prawie wszystkie gminy i miasta Śląska).
EJ: Przez trzy kadencje, tj. 12 lat dane było Panu z woli wyborców być gospodarzem naszej gminy. Obejmując stanowisko wójta w 2002 roku, Jaworze miało już swoje dokonania, ale
wiele było jeszcze do zrobienia. Czy spoglądając na minione
12 lat, uważa Pan, że udało się dokonać więcej niż zamierzano,
czy też odczuwa Pan jakiś niedosyt w tym zakresie?
Zdzisław Bylok: W momencie, gdy obejmowałem swój urząd
w 2002 roku nie było takich możliwości, aby pozyskać tak ogromne
środki unijne. Wiedziałem, jakim budżetem dysponuje gmina, ale
również byłem świadomy, że jeśli tylko Polska zostanie pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, otworzą się nowe możliwości na
pozyskanie unijnych dotacji. Stąd w początkowym okresie swego
urzędowania starałem się przede wszystkim przygotować wysoko
wykwalifikowaną kadrę urzędników, tak byśmy w momencie uruchomienia tego „strumienia środków” dla Polski mogli w terminie
składać projekty do właściwych instytucji. Jestem pełen podziwu
dla kadry naszego urzędu gminy (to często młodzi ludzie z dobrym
przygotowaniem i wykształceniem), która dość szybko uczyła się
na pierwszych błędach tajników zarządzania projektami, po myśli
Unii Europejskiej. Przy ich pomocy wkrótce zaczęliśmy dosyć dynamicznie korzystać z pierwszych pieniędzy, czy to dla realizacji
projektów miękkich (kulturalnych, edukacyjnych itp.), jak i twardych
– inwestycyjnych. Muszę też dodać, że zanim zacząłem myśleć
o „wójtowaniu”, zapoznałem się dokładnie z tematyką samorządu,
pracując wcześniej jako radny i członek zarządu gminy, gdyby nie ta
solidna praktyka samorządowa nawet bym nie myślał o pracy na tak
odpowiedzialnym stanowisku. W Urzędzie Gminy nie ma bowiem
czasu na naukę, ale na ciężką pracę – tym bardziej, że przed nami
kolejne unijne rozdanie, gdzie nie ma mowy o eksperymentowaniu.
Wcześniej zapoznałem się dokładnie ze Strategią Rozwoju Gminy
Jaworze oraz Studium Zagospodarowania Przestrzennego Jaworza, co było łatwe z tego powodu, że przy ich tworzeniu aktywnie
brałem udział, jako samorządowiec. Dlaczego o tym mówię? Bo
w obu tych chyba najważniejszych dokumentach znalazł się zapis
o podstawowym celu funkcjonowania gminy Jaworze, a mianowicie
o dążeniu do odzyskania statusu uzdrowiska. To przez ostatnie
lata było nie tylko moim celem, ale i radnych.
EJ: Jakie były najważniejsze etapy Pańskiej pracy?
Zdzisław Bylok: Może to wydawać się śmieszne, ale na początku niektórzy nazywali mnie wójtem „chodnikowym”, a to z tego
powodu, że pierwsze większe pieniądze pozyskiwane przez gminę
pochodziły z programów związanych z infrastrukturą drogową,
a przeznaczone na budowę chodników i ścieżek rowerowych.
Zatem przebudowano chodnik wzdłuż ulicy Zdrojowej i Cieszyńskiej, wybudowano nowy chodnik wzdłuż ulicy Bielskiej, Cisowej,
całej Słonecznej, Wapienickiej, ale także zbudowano pierwsze
parkingi z prawdziwego zdarzenia. Chodzi mi tutaj o nowe miejsca postojowe w Centrum Jaworza oraz dwa parkingi przy ulicy
Wapienickiej. Ciągle jeszcze wszystkich prac w tym zakresie nie
zakończyliśmy, a obecnie trwają jeszcze roboty przy ulicy Średniej
i Południowej. Jednak to tylko te najważniejsze miejsca. Nie mówię
tu o mniejszych kwestiach, jak szereg nowych zatok autobusowych,

nowych wiat przystankowych czy alejek
parkowych.
EJ: Teraz kilka słów o inwestycjach
(nazwijmy je tak umownie) sportowych
i związanych z rekreację?
Zdzisław Bylok: Oczywiście i tutaj nie
było łatwo, ale w końcu wybudowaliśmy
kompleks sportowy Orlik przy Gimnazjum. Nadal czekamy na możliwości dofinansowania budowy hali sportowej przy
tejże szkole, ale to zadanie dosyć trudne.
Niemniej nie poddajemy się i już widzimy
pewne możliwości w nowej unijnej perspektywie na lata 2014-2020,
która powinna ruszyć początkiem nowego roku. Powiem jednak,
że obie nasze szkoły stanowią moje „oczko w głowie” i wspólnie
z radnymi zawsze traktowaliśmy inwestycje w nich priorytetowo.
Tu nie ma dyskusji, czy coś się opłaca – naszym zdaniem na
edukacji dzieci i młodzieży oszczędzać nie wolno. Dlatego też
w ostatnim czasie wybudowaliśmy nowe parkingi przy gimnazjum,
dostosowane do przyjęcia także autokarów. Jednak ta inwestycja
była wpisana w projekt budowy Muzeum Fauny i Flory Morskiej
i Śródlądowej. Niektórzy zarzucają mi, że zamiast muzeum lepiej
było wybudować halę sportową. Więc jeszcze raz odpowiem, że
było to niemożliwe. Program, który pozwalał na budowę nowej
siedziby muzeum, w żaden sposób nie pozwalał na przeniesienie
nawet jednej złotówki na inny cel. Tak jest w przypadku każdej
inwestycji dofinansowywanej ze środków UE. Pieniądze są przeznaczone na konkretny rodzaj działań, dokładnie doprecyzowany
w każdym calu i nie można ich wydawać niezgodnie z projektem,
na który były przeznaczone. Natomiast dyskusja co jest ważniejsza:
hala czy muzeum przypomina trochę rozmowę, które święta są
ważniejsze: Boże Narodzenie czy Wielkanoc. Otóż problemu nie
można doprowadzać do takich debat – oba projekty są jednakowo
ważne, choć z różnych przyczyn. Wracając do sportu, kompleks
przy ul. Koralowej został przeznaczony także, a może w głównej
mierze dla KS Czarni Jaworze. Jeżeli ten obiekt by nie powstał, piłkarze Czarnych nie mieliby gdzie trenować. Boisko na „pastwisku”
przed Urzędem Gminy nie spełnia żadnych wymogów i PZPN nie
wyraziłby zgody na mecze piłkarzy w tym miejscu. Ponadto przy
okazji budowy przygotowany został z myślą o łucznikach tor do ćwiczeń i zawodów, boisko do piłki siatkowej oraz kort tenisowy. Jest
parking i budynek wielofunkcyjny z sanitariatami. Moim marzeniem,
ale i pewnym zobowiązaniem wobec uczniów szkoły podstawowej
było również nowe boisko przy tej placówce. Przecież to, co tam
jeszcze przed wakacjami było, pamiętało jeszcze czasy naszych
rodziców… Nie było łatwo znaleźć program unijny, w który nasza
gmina mogła się „wpasować”. W ogóle pieniądze na lokalny sport
z UE były bardzo skąpe, a większe fundusze szły na obiekty obsługujące Euro 2012. W końcu jednak sprytnie udało się nam znaleźć
odpowiednie źródło finansowania i dziś dobiegają końca prace przy
budowie nowego kompleksu sportowego i placu zabaw przy szkole
podstawowej nr 1. Jeśli chodzi o sport, nie mogę nie wspomnieć
o siłowni plenerowej, oddanej do użytku podczas tegorocznej
majówki przy ul. Koralowej, a której „siostra” stanie niebawem też
w lasku nad Amfiteatrem. Poza tym ruszyły już prace na terenie
„starego basenu” związane z budową placu zabaw, stanowisk do
siłowni zewnętrznych i dwóch niepełnowymiarowych boisk – powstanie tam ogólnodostępny Park Wypoczynkowo-Rekreacyjny.
Chciałbym jeszcze dodać, że temat rewitalizacji basenu w Jaworzu
Górnym był jednym z punktów mojego programu podczas kampanii
z 2002 roku, to miejsce miało mieć nadal charakter rekreacyjny.
Jednak po analizie kosztów, współczesnych wymogów związanych
z funkcjonowaniem kąpielisk otwartych, zaczęła zwyciężać inna
koncepcja. Na terenie dawnego basenu, który starsi mieszkańcy
pewnie jeszcze pamiętają, woda czerpana była z płynącego obok
potoku, tam też była wpuszczana, szatnie i natryski mieściły się
w drewnianych kabinach …. Poza tym kiedyś ludzie na basen
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przychodzili całymi rodzinami pieszo, ewentualnie przyjeżdżali
na rowerach lub autobusem miejskim. Dziś każdy ma swój samochód…. Tu zwyczajnie nie ma miejsca, aby wybudować jakikolwiek
parking, a poza tym koszt budowy nowego basenu odkrytego, przy
założeniu, że w okresie letnim będziemy mieli około 2 tygodnie
upałów, nie ma szans na zwrot kosztów inwestycji. Podsumowując
moją wypowiedź, mogę stwierdzić, że miłośnicy czynnego wypoczynku znajdą w Jaworzu bez wątpienia coraz więcej miejsc do
aktywnego relaksu. To jeszcze i tak nie koniec naszych planów.
EJ: Na jakim etapie są prace związane z operatem uzdrowiskowym?
Zdzisław Bylok: Operat uzdrowiskowy to na obecną chwilę
już tylko formalne przygotowanie całej dokumentacji. Natomiast
czekają nas w najbliższym czasie konsultacje społeczne w ramach
poszczególnych stref uzdrowiskowych, a głównie chodzi o strefę
A i B. Jednak to już będzie zadanie na następną kadencję. Kolejna
sprawa to pozyskanie zasobów finansowych na powtórne badanie
naszych solanek, dlatego chcemy zdobyć środki z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Ministerstwa
Środowiska, które w 100% pokryłyby koszty badań. Tym zajmie się
już spółka komunalna – Uzdrowisko Jaworze, ponieważ zgodnie
z obowiązującym prawem nie może tego uczynić sama gmina.
Dlatego wszystko to wymaga doskonałej współpracy z rajcami,
gdyż to rada gmina podejmuje taką czy inna uchwałę w tych
kwestiach, a z drugiej strony wymaga to solidnego przygotowania
i znajomości tematu, a co jeszcze ważniejsze: dobrych kontaktów
w Warszawie, gdyż to urzędnicy szczebla ministerialnego będą
mieli tu do powiedzenia najwięcej. Wracając do tematu, powiem,
że obecnie widzę znaczny postęp na drodze do utworzenia
uzdrowiska i jestem świadomy tego, że dobrze wykorzystaliśmy
miniony czas w tym zakresie. Nadal otwarta pozostaje kwestia
budowy centrum balneologicznego oraz utworzenie na miejscu
„trzydziestki” Domu Zdrojowego.
EJ: Jak wiemy uzdrowisko, to mówiąc ogólnie centrum
Jaworza, ale również nasze zabytki. Proszę powiedzieć kilka
słów na temat perspektywy współpracy ze Społeczną Radą
Ochrony i Odnowy Zabytków?
Zdzisław Bylok: Gmina od lat wspiera ochronę zabytków
w Jaworzu, niegdyś czyniąc to za pomocą 1% z rocznego budżetu, który miał być przeznaczany na odnowę zabytków, jednak
zdarzało się, że znacznie większe kwoty przeznaczaliśmy na ten
cel. Przykładem niechaj jest rewitalizacja wzgórza Goruszki wraz
z Glorietą oraz Parku Zdrojowego, a także Kwatera hrabiowska.
Nie ukrywam, że dużym wsparciem jest dla nas Społeczna Rada
Ochrony i Odnowy Zabytków. Teraz, gdy „szefem” rady jest Jerzy

Gospodarskim okiem o Jaworzu
i nie tylko – w rozmowie z Andrzejem
Śliwką, przewodniczącym Rady Gminy
Jaworze
Andrzej Śliwka – działacz samorządowy od końca lat 60-tych
XX wieku, najpierw w Gromadzkiej Radzie Narodowej Gminy Jaworze (jako członek różnych komisji spoza rady), potem w sołectwie Jaworze należącym do Gminy Wapienica, przez pewien czas
samorządowiec Miasta-Gminy Skoczów, potem znów reprezentant
wyborców sołectwa Jaworze w Gminie Jasienica. Przez ostatnie
osiem lat jest przewodniczącym Rady Gminy Jaworze.
EJ: Proszę powiedzieć kilka słów o doświadczeniu zdobytym
podczas 30 letniej pracy w samorządzie...
Andrzej Śliwka: Różne doświadczenia i wspomnienia mam
z okresu pracy w Wapienicy i Jasienicy, nieco inne już z Jaworza.
Po pierwsze – w Jaworzu w ostatnich 8 latach pracowałem w au-
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Kukla uważam, że współpraca nabierze nowego impetu. Faktem
jest, że jako gmina nie możemy inwestować w prywatne obiekty,
ale będziemy wspierać tę instytucję. Ponadto od sierpnia br.
Kwatera Hrabiowska na cmentarzu katolickim jest już własnością
gminy i możemy partycypować w jej utrzymaniu. Sam nie zawsze
mogę brać udział w spotkaniach rady, jednak osobą która mnie
tam reprezentuje jest mój zastępca Radosław G. Ostałkiewicz oraz
Marcin Bednarek – kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury,
zaś Radę Gminy – jej wiceprzewodniczący i co również ważne
zarazem przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej – Zbigniew Putek.
EJ: Budowa Domu Zdrojowego wiąże się bezpośrednio
z budową domu socjalnego gminy, dla mieszkańców z „trzydziestki”.
Zdzisław Bylok: Wspomniana „trzydziestka” wymaga natychmiastowej odbudowy, obiekt wpierw trzeba rozebrać, a potem postawić od nowa zgodnie z współczesnymi normami budowlanymi.
W tym czasie trzeba wybudować nowoczesny obiekt gminny – używając nazewnictwa powszechnie przypisanego takim inwestycjomma to być dom socjalny. Niestety, opór części mieszkańców ulicy
Dębowej w tym zakresie zaskoczył nas. Przeciwko realizacji tej
inwestycji swoje podpisy złożyły także osoby mieszkające nawet
… pod Błatnią. Rzecz dotyczy nie tylko kubatury projektowanego
domu, ale i obaw protestujących przed zmianą „stosunków społecznych” w tej części Jaworza. O ile można by dyskutować w sprawie
projektu domu, to jednak debatowanie w kwestii tzw. „społecznej”,
jest delikatnie rzecz ujmując, nie na miejscu. Nie mam zamiaru z nikim polemizować, dom socjalny wybudujemy – albo w innej części
Jaworza, albo zapewnimy mieszkania w innej miejscowości. Jest mi
wstyd, że są wśród nas katolicy i ewangelicy, którym trudno byłoby
zamieszkać z kimś, kto ich zdaniem ma „niższy” status społeczny.
Jednak nie jest tak, że gmina nie liczy się ze zdaniem mieszkańców
i w tym zakresie temat ul. Dębowej uważam za zamknięty. Jestem
bowiem wójtem wszystkich mieszkańców Jaworza – niezależnie
od statusu majątkowego czy społecznego, a problemy każdego
z mieszkańców są dla mnie równie ważne.
Na koniec życzę mieszkańcom osobistych sukcesów, aby
każdy mógł mieć pracę, cieszyć się zdrowiem, a Jaworze było
Naszym-Waszym-Wszystkich-Wspólnym Domem – nas wszystkich, niezależnie od wyznania, poglądów politycznych czy „statusu
społecznego”. Przez minione lata Jaworze właśnie się takie stało
– i to chyba mój, nasz i Wasz najważniejszy sukces.

Przygotował:
Piotr Filipkowski
tentycznym samorządzie, wcześniejsze
praktyki też są ważne, jednak inny był
wówczas ustrój, pełna centralizacja władzy, więc i samo pojęcie samorządu było
inne. Przez te wszystkie lata nauczyłem
się współpracy z radnymi, z organizacjami pozarządowymi oraz z wójtami
i pracownikami urzędu gminy. Bez tego
wszystkiego trudno sprawnie działać.
Tylko harmonijna współpraca przewodniczącego rady z wszystkimi – zaznaczam
wszystkimi radnymi i wójtami – daje gwarancję sprawnych działań, przemyślanych
decyzji i uchwał.
EJ: Patrząc na rozmach inwestycyjny w Jaworzu w ostatnich
latach, chyba praca przewodniczącego nie należała do łatwych?
Andrzej Śliwka: Tak zgadza się, praca ta nie była łatwa. Podejmowane uchwały nieraz budziły wątpliwości nie tylko tzw. opozycji. Nie
tylko ja, ale wszyscy radni i wójtowie, mieliśmy świadomość ogromnej
odpowiedzialności za podejmowane decyzje i bynajmniej nie była
to tylko odpowiedzialność moralna… Patrząc na to, czego udało już
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się dokonać, a co jest w trakcie realizacji, opinie mieszkańców, gości
i kuracjuszy – to uważam, że warto było ponosić nieraz tak wielkie
ryzyko, również narażenia się na krytykę. Każdy, kto prowadzi np.
swoją działalność gospodarczą wie, że ryzyko jest wkalkulowane
w działanie firmy. Nie inaczej jest w przypadku gminy, gdybyśmy
nie ryzykowali, a co z tym idzie asekuracyjnie nie podejmowali
ważnych dla przyszłości gminy uchwał, dziś mielibyśmy nadal krzywe stare chodniki, brak nowych traktów pieszo-rowerowych, brak
kanalizacji i dziurawe szamba, jedno „boisko” na pastwisku przy ul.
Folwarcznej, itd.
EJ: Co było istotne w podjęciu decyzji o kandydowaniu w 2006
roku do rady gminy ?
Andrzej Śliwka: Tak, jak mówiłem, praca w samorządzie nie była
mi obca. Z ówczesnym już wójtem Zdzisławem Bylokiem znałem się
od dawna i to on zaproponował mi kandydowanie do rady gminy.
Wiedzieliśmy, że nadchodzi „era” dużych możliwości pozyskania
środków unijnych, również przez takie małe gminy, jak nasza. Jednak, aby radni przegłosowali uchwałę w jakiejś sprawie, potrzebna
jest dobra współpraca i sprawne działanie rajców. Uważam, że te
minione 8 lat zostało dobrze wykorzystane przez Jaworze.
EJ: Proszę podzielić się prywatną oceną mijającej kadencji
Rady Gminy Jaworze...
Andrzej Śliwka: Powiem głośno i wyraźnie: nie zmarnowaliśmy
czasu pod żadnym względem. Wójt Zdzisław Bylok otoczył się dobrą
drużyną radnych oraz pracowników w urzędzie gminy. Dzięki temu
udało się pozyskiwać pieniądze z różnych programów unijnych
i zrealizować to, czego np. nie zawarliśmy w swoich programach
wyborczych. Jednak zdarza się również tak, jak w przypadku budowy
hali sportowej przy Gimnazjum, że musimy poczekać na lepsze czasy. To nie jest tak, jak niektórym się wydaje, że pieniądze z jednego
programu unijnego możemy sobie w ramach gminy przerzucić na
inną inwestycję. Absolutnie nie! Unia jasno określa cele, na jakie
daje fundusze. Poza tym dużo gmin w Polsce nie zrealizowało wielu
zamierzeń mimo, że mieli doskonale napisane projekty. Po prostu
nie mieli wymaganego wkładu własnego 15-25% wartości inwestycji.
Bywało tam i tak, że podzielona rada miasta czy gminy nie potrafiła
osiągnąć konsensusu, wyasygnować potrzebnych środków własnych, czy wyrazić zgodę na zaciągnięcie kredytu i pieniądze unijne
„przechodziły koło nosa”. Mając to wszystko na uwadze, już w 2006
roku zapowiedziałem, że chcę być przewodniczącym wszystkich
radnych, a nie tylko ugrupowania wójta. Nie wiem na ile mi się to
udało, ale nieraz tzw. „opozycję” udawało się przekonać do różnych
inicjatyw, choć czasami nasze rozmowy bywały bardzo burzliwe.
Ja już nie będę startował w wyborach na przewodniczącego jaworzańskich rajców, jedynie chcę się poświęcić pracy w samorządzie
jako członek rady. Chcę jednak powiedzieć jedno, jeżeli w kolejnej
kadencji – nowi radni i nowy wójt nie będą ze sobą tak współpracowali, jak było to dotychczas, to Jaworze czekają cztery lata stagnacji
i zmarnowanych szans – przede wszystkim, jeśli chodzi o fundusze
unijne na lata 2014-2020. Propozycje jednej strony będą mogły
być torpedowane przez drugą stronę i odwrotnie. Nadchodząca
kadencja przypadnie na najważniejszą część nowej perspektywy
unijnej i nie możemy pozwolić sobie na żadne eksperymenty na
modłę „liberum veto” z czasów demokracji szlacheckiej. Wierzę, że
w zbliżających się wyborach samorządowych jaworzanie opowiedzą
się albo za „kierunkiem zdrój” realizowanym dotąd konsekwentnie
przez obecnego wójta i obecną radę, albo wyrażą swój sprzeciw
i wybiorą inną drogę dla Jaworza. Tak czy inaczej w społeczeństwie
demokratycznym liczy się głos wyborców i to oni będą mieli wpływ
16 listopada br. na dalszy kierunek rozwoju Jaworza. Stąd już teraz
do udziału w wyborach zachęcam wszystkich mieszkańców. To Wy
macie decydujący głos.
EJ. Radni i wójt podejmowali wiele ważnych decyzji związanych z przyszłością Jaworza. Które z nich można określić
mianem „najtrudniejszych”?
Andrzej Śliwka: Na pewno najtrudniejszym projektem była
budowa kanalizacji. Najtrudniejszym, bo największym w historii
Jaworza. Ona była i jest niezbędna, aby móc jakkolwiek myśleć
o uzdrowisku. Dziś nie ma możliwości marzyć o „zdroju” w miejscowości, gdzie nie ma kanalizacji sanitarnej! Wiem, ile razy wójt

5
w ciągu minionych lat starał się uzyskać środki na kanalizację
z różnych programów. Zawsze coś stawało na przeszkodzie, stąd
tak ważne było przyznanie nam funduszy unijnych na wartą ponad
40 mln zł budowę sieci kanalizacyjnej. Mieliśmy obawy, co do tego,
jak podejdą do tego mieszkańcy. Wiadomo – każdy odcinek budowy
to rozkopane drogi, chodniki, pola, ogródki, uciążliwości związane
z dojazdem do posesji, to w końcu konieczność podłączenia się
do nowej sieci i tu stwierdzę: „Chwała naszym mieszkańcom!”
za zrozumienie i bezproblemowe w zasadzie podłączanie się do
kolektorów. Oczywiście, że bywają i jednostki, które nazwać mógłbym mianem „opornych”, ale po pewnym czasie i one przystępują
do tego wielkiego programu, zaś osoby, które nadal ociągają się
z podłączeniem swej posesji do sieci, w końcu i tak się podłączą
– są ku temu odpowiednie środki administracyjne. Kolejny temat
to przejęcie odwiertu z solankami. Teraz czekają nas powtórne
badania jakości solanek, gdyż poprzednie autorstwa prof. Koniora
z lat 70-tych XX wieku są już dawno nieaktualne. Jesteśmy już po
badaniach klimatu, powietrza, wód gruntowych w ramach założeń
do operatu uzdrowiskowego. Poza tym w przededniu uzyskania
statusu uzdrowiska jesteśmy w trakcie budowy tężni solankowej
– jednego z podstawowych urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego
w Jaworzu obok istniejącego tu od dekad szpitala BZLR (szczegóły
były prezentowane w publikowanej makiecie we wrześniu – przyp.
red.). Ponadto Jaworze staje się przyjazne miłośnikom aktywnego
spędzania wolnego czasu, dlatego najpierw otwarliśmy boisko wraz
z zapleczem tzw. Orlik przy Gimnazjum, potem kompleks sportowy
przy ulicy Koralowej przeznaczony głównie dla potrzeb KS Czarni
Jaworze, łuczników UKS Dziesiątka, jak i indywidualnych sportowców chcących zagrać w piłkę siatkową czy tenisa. Tuż obok powstało
niedawno kilka stanowisk siłowni wolno stojącej, a zaraz naprzeciw
nich powstaje wspomniana tężnia. Trwają też prace przy budowie
nowego kompleksu sportowego z boiskami i placem zabaw przy
Szkole Podstawowej nr 1 oraz niepełnowymiarowego boiska do piłki
nożnej, siatkowej i siłowni wolno stojących wraz z placem zabaw na
tzw. starym basenie przy ulicy Słonecznej, który będzie miał charakter otwartego parku wypoczynkowo-rekreacyjnego. Kolejną perełką
na południu Polski – na jaworzańskiej ziemi – stało się otwarte kilka
dni temu Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej, które już
stało się swoistym „rarytasem”.
EJ: Na koniec, co chciałby Pan przekazać radnym i mieszkańcom?
Andrzej Śliwka: Może rozpocznę od swego okręgu wyborczego nr
1, którego radnym mam zaszczyt być od dwóch kadencji. Bez względu na wynik wyborów chciałbym, aby po pierwsze sieć kanalizacyjna
została doprowadzona do ośrodka katowickiego ZHP po drugie, aby
wybudowano przepompownię wody miejskiej do wyżej położnych
zabudowań, a po trzecie, aby budynek starej szkoły znalazł godnego
inwestora i nowe przeznaczenie. W tym temacie powiem jeszcze, że
budynek tej szkoły zawsze gdzieś się przewijał w naszych planach,
a to jako „dom kultury” – ten pomysł upadł, bo zadaliśmy sobie pytanie, kto rzeczywiście przyjedzie do Nałęża – czyli na koniec wsi
do domu kultury, gdzie zrobić parkingi itd. W  przeszłości pojawił
się też inwestor, który chciał tutaj zrobić dom spokojnej starości lub
budynek socjalny dla mieszkańców – inicjatywa ta niestety upadła,
a powód był błahy: brak kanalizacji – żaden SANEPiD nie wyda
przecież zgody na prowadzenie takiego ośrodka np. z przydomową
oczyszczalnią ścieków w sąsiedztwie rzeki, lasów… Gdy jednak
uporamy się z kanalizacją, to łatwiej będzie zaadoptować budynek
dawnej szkoły dla nowych potrzeb.
Koniec kadencji to również czas podziękowań i podsumowań.
Chciałbym w tym miejscu podziękować obu wójtom, pracownikom
Urzędu Gminy Jaworze i wszystkim radnym. Dziękuję swoim wyborcom z okręgu nr 1 oraz wszystkim wyborcom z Jaworza w ogóle:
chciałem zawsze reprezentować nie tylko swój okręg wyborczy,
a przecież po wyborze na przewodniczącego rady musiałem działać na rzecz całego Jaworza. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za
wsparcie, współpracę i konstruktywne rozmowy. W Jaworzu rozpocząłem „karierę” samorządowca i tutaj ją też zakończę. Jeszcze
raz dziękuję wszystkim, z którymi miałem okazję współpracować.
Do zobaczenia ponownie!
Przygotował:
Piotr Filipkowski
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Relacja z XXXIV sesji Rady Gminy
Jaworze VI Kadencji
przeprowadzonej w dniu 10.07.2014 r.
Obrady otworzył przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka,
stwierdzając obecność 14 radnych, po czym zaprosił gości do zabrania głosu.
Walter Wesholy poinformował o awansie klubu KS Czarni Jaworze do ligi
okręgowej i w imieniu klubu podziękował za pomoc osobiście wójtowi Zdzisławowi Bylokowi, gminie i wszystkim, którzy przyczynili się do osiągnięcia
sukcesu. Radny Powiatu Bielskiego Stanisław Herzyk pogratulował awansu
do ligi okręgowej, a na ręce wójta Byloka skierował gratulacje w związku
z udzielonym na poprzedniej sesji absolutorium.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka odczytał
proponowany porządek obrad. W tym punkcie radna Danuta Mynarska wnioskowała o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały ws. utworzenia spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością z wyłącznym udziałem Gminy Jaworze.
Wniosek uzasadniła zbyt krótkim czasem, jaki radni mieli, by zapoznać się
z otrzymanymi materiałami. Z kolei radna Krystyna Szczypka wnioskowała
o wprowadzenie do porządku obrad projekt uchwały w sprawie nadania
medalu „Zasłużony dla Rozwoju Jaworza” - Panu Zygmuntowi Podkówce.
Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka odnośnie do wniosku
radnej Danuty Mynarskiej stwierdził, iż temat był już szeroko omawiany,
a w szczególności na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji Rady w dniu
8 lipca 2014 r. Jednocześnie zauważył, że sprawa uzdrowiska znana jest
radnym od dłuższego czasu. Zastępca Wójta Gminy Jaworze Radosław G.
Ostałkiewicz odnosząc się do tego wniosku, poinformował, iż urząd nie złoży
wniosku o wycofanie z porządku obrad przedmiotowego projektu uchwały,
gdyż sprawa ta jest kluczowa dla rozwoju gminy. Rada Gminy w konsekwencji
odrzuciła wniosek złożony przez radną. W dalszym biegu obrad Rada Gminy
Jaworze przegłosowała pozytywnie wniosek radnej Krystyny Szczypki, po
czym ostatecznie przyjęła proponowany porządek obrad XXXIV sesji Rady
Gminy Jaworze po wprowadzonych zmianach oraz zatwierdziła protokół
z XXXIII sesji Rady Gminy Jaworze przeprowadzonej w dniu 29 maja 2014r.
W  dalszej kolejności przewodniczący Śliwka otworzył dyskusję nad
projektem uchwały w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z wyłącznym udziałem Gminy Jaworze pod nazwą
„Uzdrowisko Jaworze”.
Zastępca wójta Gminy Jaworze Radosław G. Ostałkiewicz poinformował,
iż w celu uzyskania statusu uzdrowiska gmina musi wykazać się przede
wszystkim okolicznością posiadania wód leczniczych, o czym była mowa już
wielokrotnie w przeszłości. W tym celu konieczne jest uzyskanie stosownego
świadectwa, że wody, które w latach 80-tych XX wieku uznane zostały za
„lecznicze”, nadal spełniają ten warunek. W związku z powyższym niezbędne
jest wykonanie kolejnych badań, gdyż „stare” w związku ze zmianą prawa
geologicznego straciły swoją ważność, co z kolei wiąże się z koniecznością
uzyskania stosownej koncesji. O taką koncesję mogą się jedynie ubiegać
podmioty wpisane do rejestru sądowego (niestety gmina takim podmiotem
nie jest). Są to przedsiębiorcy, a w przypadku gminy najbardziej trafnym rozwiązaniem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: jednoosobowa, ze
100% udziału skarbu gminy, w pełni kontrolowana przez wójta i radę. Celem
spółki będzie ubieganie się o koncesję na przeprowadzenie badania wód,
a w przyszłości na ich eksploatację. Dodatkowo spółka będzie mogła wystąpić
z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej na stuprocentową dotację, z przeznaczeniem na wykonanie badania
wód. Zastępca Wójta Gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz, rozwijając
wątek, przedstawił pokrótce zakres działalności spółki, zgodnie z uchwałą
oraz aktem założycielskim, a także koszty jej funkcjonowania w 2014 roku
i latach następnych.
Ostałkiewicz omówił dogłębnie poszczególne zapisy przedstawionego
projektu uchwały, zwracając uwagę, iż w przypadku jaworzańskiej spółki
będzie istotnym zamierzeniem jest ograniczenie kosztów jej funkcjonowania –
będzie ono „połączone” z urzędem gminy, a on sam za symboliczną złotówkę
obejmie prezesurę spółki w ramach swoich obowiązków zastępcy wójta.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jaworze Zbigniew Putek, jako przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej wyjaśnił, że nie zwołał do tej pory posiedzenia
tejże komisji, ponieważ jej celem jest opiniowanie operatu uzdrowiskowego,
który na chwilę obecną nie został jeszcze komisji przedstawiony. Przedstawił
pozytywną opinię klubu Jaworze Górą do omawianego projektu uchwały
i stwierdził, że powołanie spółki jest niezbędne, by podjąć dalsze działania
zmierzające do uzyskania przez gminę statusu uzdrowiska. Zwrócił uwagę,
iż w przypadku gdyby badane wody nie spełniły wymogów wód leczniczych,
wówczas logicznym będzie rozwiązanie spółki.
W toku dyskusji padły pytania m.in. o to, czy rozważano inne możliwości
niż powołanie spółki w zaproponowanej formie np. powołanie spółki z innymi samorządami oraz jakie są ewentualne ryzyka. Zastępca Wójta Gminy
Jaworze Radosław G. Ostałkiewicz odnosząc się do wszystkich zadanych
przez radnych pytań wyjaśnił:
- nie rozważano zawiązania spółki z innymi samorządami, gdyż przeczyłoby to samemu jej celowi – o status uzdrowiska ubiegać się chce nasza
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gmina samodzielnie, a nie w „konsorcjum” z inną miejscowością, poza
tym wody lecznicze znajdują się na terenie Jaworza, a nie na przykład
jego granicy z Jasienicą,
- powołanie spółki nie wymaga konsultacji społecznych – to bowiem kwestia
organizacyjna; co innego zaś konsultacje społeczne w zakresie operatu
uzdrowiskowego – te prowadzone będą dosyć szeroko po określeniu
szczegółowo stref uzdrowiskowych,
- zakłady przemysłowe (nie chodzi o punkty usługowe czy działalność gospodarczą, ale o duże firmy typu FMG) będą dopuszczone poza strefą A,
co zresztą dzisiaj już ma miejsce w Jaworzu,
- powołanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest najbezpieczniejszą
formą, gdyż gmina będzie odpowiadać za zobowiązania spółki jedynie do
wysokości 5 tysięcy złotych (ochrona interesu budżetu gminy),
- spółka ma charakter celowy, tj. służyć będzie jedynie zabiegom o reaktywację uzdrowiska i wykorzystywaniu wód solankowych.
Mecenas Patrycja Jakubiec (adwokat) – pełnomocnik prawny wójta ds.
powołania spółki – przedstawiła w szczegółowy sposób podstawy prawne
dotyczące wpływu Rady Gminy na funkcjonowanie spółki (pośrednio może
wpłynąć na rozwiązanie spółki, jeśli spółka wygeneruje straty).
Ostatecznie wątpliwości radnych co do wpływu na spółkę rozwiał Zastępca
Wójta Gminy Jaworze Radosław G. Ostałkiewicz, cytując dosłownie przepis z ustawy o samorządzie gminnym, dotyczący możliwości rozwiązania
spółki przez Radę Gminy. Z kolei skarbnik gminy Jaworze Krzysztof Śliwa
wyjaśnił, że:
spółka będzie spółką komunalną – 100% udziałów dzierżyć będzie gmina,
koszty działalności spółki na ten rok to około 40 tys. zł, z tym że cała kwota
nie musi zostać wykorzystana; dotowanie spółki z budżetu jest niezbędne
w celu zapewnienia jej płynności. Bieżąca działalność spółki przewiduje
miesięczne koszty w wysokości 5-7 tys. złotych,
spółka jest spółka publiczną więc działać będzie na tych samych ustawach
co samorząd (ustawa o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych).
Zastępca Wójta Gminy Jaworze Radosław G. Ostałkiewicz poinformował
– w odpowiedzi na zapytanie dotyczące wniesienia aportem do spółki działki
z odwiertem – iż jeśli będzie propozycja wniesienia przedmiotowej działki
aportem do spółki to zostanie to uprzednio przedstawione Radzie Gminy
celem podjęcia takiej decyzji. Obecnie celem spółki jest złożenie wniosku
o dotację do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na przeprowadzenie badań wód, co jest niezbędne dla myślenia w ogóle o uzdrowisku
w Jaworzu. W odniesieniu do uwagi, czy działania takie cokolwiek przyniosą
i czy jest sens ponoszenia na to wydatków finansowych, wicewójt Ostałkiewicz
odpowiedział, używając plastycznego porównania: „Do każdego samochodu,
by ten pojechał, musimy wlać najpierw paliwo – bo jeśli tego nie uczynimy, to
co najwyżej możemy sobie na nasze autko popatrzyć w garażu i ewentualnie
je wypolerować. Tyle tylko że ani nim nie ruszymy, a tym bardziej z całą
pewnością nigdzie nie dojedziemy.”.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jaworze Zbigniew Putek przedstawił
opinię poszczególnych komisji Rady Gminy Jaworze w sprawie podjęcia
przedmiotowej uchwały:
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej – opinia pozytywna,
Komisja Samorządu i Spraw Lokalnych – opinia pozytywna,
Komisja Mienia i Gospodarki Nieruchomościami – opinia pozytywna,
Komisja Gospodarki i Infrastruktury – opinia pozytywna,
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska – opinia pozytywna,
Komisja Budżetu i Finansów – opinia pozytywna.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę przytłaczającą liczbą głosów (10
– głosów za, 1 – głos przeciwny, 3 – głosy wstrzymujące, 1 – nieobecny).
Następnie Rada Gminy zajęła się projektem uchwały w sprawie zmiany
uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze. Skarbnik
Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa poinformował, iż zmiana w WPF wynikała ze
zwiększenia kosztów na przedsięwzięciu związanym z zagospodarowaniem
terenu na starym basenie - „Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego”
w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym. Omówił pozostałe zmiany zgodnie z przedstawionymi wyjaśnieniami do WPF.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Roman Kruczek poinformował, iż projekt uchwały został omówiony na komisji i uzyskał pozytywną
opinię. W konsekwencji Rada Gminy przegłosowała uchwałę.
Rada zajęła się również uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy
na rok 2014.
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa omówił szczegółowo poszczególne zmiany zgodnie z załączonym uzasadnieniem, podkreślając, że przedstawione zmiany nie spowodują zadłużenia gminy. Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Jaworze Zbigniew Putek przedstawił lokalizację inwestycji związanej
z wykonaniem barier ochronnych przy ul. Zdrojowej, którą uwzględniono
w omawianych zmianach budżetu. Bariery wpłyną na poprawę bezpieczeństwa, a konieczność ich wymiany wynika z norm jakie muszą spełniać.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Roman Kruczek poinformował, iż projekt uchwały został omówiony na komisji i uzyskał pozytywną opinię.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę.
Kolejnym zagadnieniem była uchwała o zmianie uchwały nr XXV/226/13
Rady Gminy Jaworze z dnia 4 lipca 2013r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Cisowej wraz z zabudowaniami,
stanowiącymi własności Gminy Jaworze. Inspektor Referatu Gospodarki
i Infrastruktury Barbara Galocz-Siwiecka poinformowała, iż projekt jest wy-
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nikiem zmiany numeru ewidencyjnego działki (działka została podzielona
na dwie części), na której sprzedaż Rada Gminy Jaworze wyraziła zgodę
uchwałą nr XXV/226/13. Przed podziałem na sprzedawanej działce zlokalizowana była m.in. makieta huty szkła, wykonana w ramach projektu unijnego.
W związku z powyższym nastąpiła konieczność wydzielenia tejże działki i wyłączenie jej ze sprzedaży, czego efektem jest proponowany projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Mienia i Gospodarki Nieruchomościami Irena
Mikler poinformowała, iż projekt uchwały został omówiony na komisji i uzyskał
pozytywną opinię. Rada Gminy uchwałę przyjęła.
Dalej rajcy zajęli się uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na nabycie
przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowych
oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 1778/89 i 1778/102 stanowiących drogę dojazdową – ul. Złocistą, w drodze darowizny.
Ponownie głos zabrała inspektor Referatu Gospodarki i Infrastruktury
Barbara Galocz-Siwiecka poinformowała, iż projekt uchwały jest wynikiem
wniosku właścicieli nieruchomości, którzy wyrazili zgodę na ich nieodpłatne
przekazanie gminie Jaworze. Przedstawiła lokalizację przejmowanej nieruchomości oraz wyjaśniła, iż droga spełnia parametry techniczne. Przejęcie
przedmiotowej nieruchomości będzie elementem regulacji stanu prawnego
dróg w gminie.
Przewodnicząca Komisji Mienia i Gospodarki Nieruchomościami Irena
Mikler poinformowała, iż projekt uchwały został omówiony na komisji i uzyskał pozytywną opinię.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę bez uwag
	W  odniesieniu do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1094/8 stanowiącej część
drogi gminnej – ul. Zdrojową, w drodze darowizny inspektor Referatu
Gospodarki i Infrastruktury Barbara Galocz-Siwiecka poinformowała, iż
projekt uchwały jest wynikiem wniosku właścicieli nieruchomości, którzy
wyrazili zgodę na jej nieodpłatne przekazanie gminie Jaworze. Przedstawiła
lokalizację przejmowanej nieruchomości – pobocze ul. Zdrojowej. Przejęcie
przedmiotowej nieruchomości będzie elementem regulacji stanu prawnego
dróg w gminie.\
Przewodnicząca Komisji Mienia i Gospodarki Nieruchomościami Irena
Mikler poinformowała, iż projekt uchwały został omówiony na komisji i uzyskał pozytywną opinię. Rada Gminy po raz kolejny przegłosowała uchwałę.
Kolejnym punktem obrad była uchwała w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 2695/16 i 2695/23
stanowiących drogę dojazdową – ul. Piękną, w drodze darowizny. Jej
wyjaśnieniem zajęła się ponowienie inspektor Referatu Gospodarki i Infrastruktury Barbara Galocz-Siwiecka, która poinformowała, iż projekt jest
kontynuacją uchwały już przedstawionej w 2012 roku, kiedy radnym został
przedstawiony projekt o przejęciu połowy powyższej drogi. Po dokonaniu
przez mieszkańców stosownych działań – przejęcie działki przez zasiedzeniezłożony został ponowny wniosek o jej nieodpłatne przekazanie. Inspektor
Galocz-Siwiecka przedstawiła lokalizację przejmowanej nieruchomości oraz
parametry techniczne. Przejęcie jest elementem regulacji stanu prawnego
dróg w gminie.
Przewodnicząca Komisji Mienia i Gospodarki Nieruchomościami Irena
Mikler poinformowała, iż projekt uchwały został omówiony na komisji i uzyskał
pozytywną opinię. Rada Gminy uchwałę przyjęła.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze
prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie
jako działka nr 2403/14 stanowiącej część drogi dojazdowej – ul. Morwową, w drodze darowizny omówiona została także przez inspektor Referatu
Gospodarki i Infrastruktury Barbarę Galocz-Siwiecką. Poinformowała ona,
iż projekt uchwały jest uzupełnieniem regulacji stanu prawnego drogi Morwowej. Wyjaśniła, iż przejecie przedmiotowej nieruchomości możliwe było
dopiero w momencie wydzielenia działki drogowej z całości nieruchomości,
co nastąpiło w roku bieżącym. W  konsekwencji właściciel złożył wniosek
o jej nieodpłatne przekazanie.
Przewodnicząca Komisji Mienia i Gospodarki Nieruchomościami Irena
Mikler poinformowała, iż projekt uchwały został omówiony na komisji
i uzyskał pozytywną opinię. Na wniosek komisji radnej Mikler Rada Gminy
przegłosowała uchwałę.
Projekt uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę
Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 895/9 stanowiącej część drogi dojazdowej –
ul. Kalinowej, w drodze darowizny zaprezentowała znów inspektor Referatu
Gospodarki i Infrastruktury Barbara Galocz-Siwiecka. Objaśniła, iż projekt
uchwały jest efektem długotrwałych rozmów prowadzonych z mieszkańcami
rejonu ul. Kalinowej i właścicielem przedmiotowej nieruchomości, na której
zlokalizowany jest most umożliwiający dojazd do zabudowań. W związku
z wydzieleniem nieruchomości drogowej, na której usytuowany jest most,
możliwym było jej przejęcie.
Przewodnicząca Komisji Mienia i Gospodarki Nieruchomościami Irena
Mikler poinformowała, iż projekt uchwały został omówiony na komisji i uzyskał pozytywną opinię. Zawnioskowała do Rady Gminy o jej przyjęcie, co
też Rada uczyniła.
Jedną z ważniejszych kwestii w zakresie spraw własnościowych stało się
wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa własności
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nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr
1/1 i 26/1 stanowiących działki pod zabytkową kwaterą cmentarza (tzw.
Kwaterą hrabiowską), w drodze darowizny. Inspektor Referatu Gospodarki
i Infrastruktury Barbara Galocz-Siwiecka zreferowała, iż wójt gminy Zdzisław
Bylok wystąpił z wnioskiem do proboszcza parafii Rzymsko-Katolickiej,
a następnie Kurii Diecezji Bielsko-Żywieckiej z prośbą o przekazanie części
cmentarza katolickiego w obrębie tzw. Kwatery hrabiowskiej. Przejęcie powyższej nieruchomości pozwoli gminie na zachowanie i dbanie o wartości
historyczne kwatery cmentarnej.
Przewodnicząca Komisji Mienia i Gospodarki Nieruchomościami Irena
Mikler poinformowała, iż projekt uchwały został omówiony na komisji i uzyskał pozytywną opinię.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę [akt notarialny w tym zakresie został
podpisany w sierpniu 2014 roku – przyp. red.].
Po zakończeniu części „własnościowej” radni przystąpili do regulacji
pozostałych spraw gminy. W  tym zakresie uchwalili uchwałę w sprawie
podziału Gminy Jaworze na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Sekretarz Gminy Jaworze Anna Skotnicka-Nędzka poinformowała, iż ponowne
określenie obwodów do głosowania, ustalenie ich granic i numerów oraz
siedzib obwodowych komisji wyborczych wynika z kodeksu wyborczego. Wyjaśniła, iż obecnie obowiązujące uchwały w tym zakresie zostały podjęte na
podstawie przepisów przejściowych i miałby dotyczy tylko przeprowadzenia
ewentualnych wyborów w czasie trwania obecnej kadencji. Ponadto wyjaśniła,
iż powyższa uchwała nie zmienia nic w obecnym podziale obwodów i jest
tylko formalnym obowiązkiem.
Przewodnicząca Komisji Samorządu i Spraw Lokalnych Krystyna Szczypka poinformowała, iż projekt uchwały został omówiony na komisji i uzyskał
pozytywną opinię.
Następnie podjęli uchwałę dotyczącą zaopiniowania projektu uchwały
Rady Powiatu w Bielsku-Białej w sprawie podziału Powiatu Bielskiego
na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady
Powiatu w Bielsku-Białej. I w tym zakresie głos zabrała Sekretarz Gminy
Jaworze Anna Skotnicka-Nędzka. Poinformowała, iż przedmiotowa uchwała
jest wynikiem prośby Starosty Bielskiego o wyrażenie opinii do powyższego
projektu uchwały Rady Powiatu Bielskiego. Przedstawiła zmiany, jakie nastąpiły w liczbie wybieranych radnych w poszczególnych okręgach wyborczych
w stosunku do poprzednich wyborów. Powyższa zmiana wynika ze zmiany
liczby mieszkańców w poszczególnych okręgach.
Przewodnicząca Komisji Samorządu i Spraw Lokalnych Krystyna Szczypka poinformowała, iż projekt uchwały został omówiony na komisji i uzyskał
pozytywną opinię. Rada Gminy przegłosowała uchwałę bez uwag.
W dalszej kolejności radni podejmowali uchwały w sprawie przyznania
medalu „Zasłużony dla Rozwoju Jaworza”, honorując następujące osoby
i instytucje:
• Gminy z Republiki Czeskiej: Dolní Tošanovice, Hnojník, Horní Tošanovice, Komorní Lhotka, Ropice, Řeka, Smilovice, Střítež, Třanovice,
Vělopolí,
• Gminy z Republiki Słowacji: Terchová, Strečno, Stráňavy, Belá,
Zázrivá,
• Gminy z Węgier: Jászszentandrás, Jászboldoghazá
• Burmistrza gminy Jászszentandrás: Ferenc Banka
• Piotra Gawłowskiego,
• Alinę König,
• Olgę Łatę,
• Helenę Macurę,
• Zygmunta Podkówkę,
• Instytut Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji
Narodowej w Krakowie
Rada Gminy Jaworze odrzuciła również skargę na działalność wójta.
Radny Zbigniew Lisowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił
genezę złożonej skargi, która złożona została przez radnego Jerzego Ryrycha
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które następnie jako niewłaściwe w sprawie przekazało dokumentację do rozpatrzenia Radzie Gminy.
Z. Lisowski Odczytał pismo radnego do SKO i pismo SKO do Rady Gminy,
a następnie poinformował, iż sprawa dotyczyła udzielanych odpowiedzi na
składane interpelacje przez radnego. Wyjaśnił, iż komisja zajmowała się
tym, czy radny otrzymywał odpowiedzi na składane interpelacje. Ponadto
komisja badała, czy ekwiwalent wypłacony wójtowi został wypłacany zgodnie
z prawem. Po zasięgnięciu m.in. opinii prawnej komisja uznała skargę za
bezzasadną. Radny Krzysztof Kleszcz członek komisji Rewizyjnej potwierdził
wypowiedź przewodniczącego komisji, wyjaśniając iż komisja badała sprawę
pod względem formalnym, jakie odpowiedzi skarżący otrzymywał. Radca
Prawny Katarzyna Wysogląd wyjaśniła, iż stanowisko SKO jest czytelne.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę, odrzucając skargę radnego
J. Ryrycha na działalność Wójta Gminy Jaworze.
Po nieco ponad trzech godzinach obrad Przewodniczący Rady Gminy
Jaworze VI Kadencji Andrzej Śliwka zamknął sesję i zakończył obrady.
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WODA PŁYNIE Z GÓR
Muzeum Fauny i Flory Morskiej
i Śródlądowej
Dnia 5 września 2014 r. uroczyście oddano do użytku nową siedzibę Muzeum
Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej
w Jaworzu. Nowoczesny obiekt powstał
w ciągu roku nieopodal Gimnazjum Nr 1
im gen. broni St. Maczka. Historia muzeum sięga lat 60-tych XX wieku, kiedy
to absolwent Szkoły Podstawowej nr 3
w Jaworzu Średnim – bosman Erwin Pasterny przekazał szkole prywatne zbiory
„morskie”, które udało mu się pozyskać podczas swych rejsów po
morzach i oceanach. Eksponaty mieściły się w ciasnych salach
dawnej podstawówki (obecnie Gimnazjum nr 1).
Dzięki tej nietypowej placówce – jedynej na południu Polski –
wśród młodzieży pojawiło się zainteresowanie tematyką morską.
Tutaj powstało prężnie działające Szkolne Koło Ligii Morskiej
i Rzecznej, które kilka lat temu nabrało charakteru międzynarodowego, gdyż do współpracy zaproszono młodzież z partnerskich
gmin czeskich i słowackich. Dzięki zaangażowaniu dyrektorów
placówki oraz emerytowanego już nauczyciela biologii Andrzej
Stąsieka, Liga Morska i Rzeczna stała się jedną z najprężniej
działających organizacji młodzieżowych w gimnazjum. Ponadto
szkoła nawiązała współpracę z Uniwersytetem Pedagogicznym
w Krakowie (dawniej Wyższa Szkoła Pedagogiczna). Uczniowie
uczestniczyli w spotkaniach naukowych w krakowskiej uczelni,
a studenci w czasie wakacji pomagali zabezpieczać zbiory muzealne i dbali o ich odpowiednią ekspozycję.
Przed kilkoma laty gimnazjalne muzeum
odwiedził obecny Prezydent RP Bronisław Komorowski (wówczas poseł na
Sejm RP).
Podczas uroczystości oddania do
użytku nowej placówki muzealnej, w ciepłe słoneczne popołudnie gości witała
Orkiestra Dęta „Glorietta”. Oficjalna
część spotkania miała miejsce przed
budynkiem szkoły, zaś gali przewodniczyli – Zdzisław Bylok – wójt gminy
Jaworze oraz jego zastępca Radosław
G. Ostałkiewicz i dyrektor gimnazjum
Barbara Szermańska. Wśród gości znaleźli się między innymi: kpt. ż. w. Andrzej
Królikowski – dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni i zarazem prezes Zarządu
Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej, kpt.
ż. w. Włodzimierz Grycner – komandor
flisów odrzańskich i prezes Polskiej Izby Agroturystyki oraz działacz
ZG LMiR, kpt. Ryszard Siekanowicz oraz Edward Szpoczek –
prezes bielskiego oddziału Ligi i członek ZG LMiR, a także Andrzej
Stąsiek – członek Głównego Sądu Koleżeńskiego. Ponadto w spotkaniu uczestniczył: dr Fryderyk Tomala – prezes Towarzystwa
Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.
Zastępca Wójta Radosław G. Ostałkiewicz przywitał osoby, które
obejmują „naukowym patronatem” jaworzańskie muzeum, a więc
przedstawicieli Wydziału Geograficzno-Biologicznego Uniwersytetu
Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, a wśród nich: prodziekana
tegoż wydziału – prof. dr. hab. Roberta Stawarza, prodziekana
prof. dr. hab. Grzegorza Formickiego, dyrektora Instytutu Biologicznego – prof. dr. hab. Andrzeja Rzepkę, członka Zarządu

Sekcji Dydaktyki Biologii Polskiego Towarzystwa Przyrodników im
Kopernika, a zarazem pracownika naukowego tej uczelni – dr hab.
Alicję Walosik, a wreszcie zastępcę dyrektora Instytutu Biologii
owej krakowskiej uczelni – dr. Marka Guzika (zarazem opiekuna
zbiorów muzealnych, zgromadzonych wcześniej w Gimnazjum
Nr 1 oraz naukowego mentora podczas budowy nowej placówki
muzealnej w Jaworzu).
Warto również wspomnieć, że w uroczystości otwarcia muzeum
uczestniczyli przedstawiciele władz powiatu bielskiego na czele
z wicestarostą Grzegorzem Szetyńskim oraz członkinią zarządu
Renatą Franasik, członkowie Rady Gminy Jaworze, przedstawiciele organizacji pozarządowych z Jaworza, nauczyciele gimnazjum
oraz opiekunowie szkolnych kół Ligi Morskiej i Rzecznej. Obecny
był także Janusz Pierzyna – wójt Gminy Jasienica i zarazem
wiceprezes LGR Bielska Kraina oraz Artur Beniowski – skarbnik
LGR i wójt gminy Bestwina oraz członek zarządu LGR i wiceburmistrz Czechowic-Dziedzic Maciej Kołoczek. Na uroczystość
przybyli również Tadeusz Donocik –
Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej
w Katowicach i wiceminister gospodarki
w rządzie J. Buzka, Bogdan Kasperek
– Sekretarz Polskiej Strony Euroregionu
Śląsk Cieszyński, a także Petr Martinak
– starosta Horni Tośanowice, prezes Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Dolnej Stonawki w Republice Czeskiej. Nie sposób
nie wspomnieć, iż wśród przybyłych gości
znalazł się Roman Kukla – siostrzeniec
Erwina Pasternego.
Barbara Szermańska przybliżyła
zebranym historię muzeum, prezentując
zasługi bosmana Erwina Pasternego,
współpracę z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie oraz dorobek dawnej Szkoły Podstawowej nr 3 i obecnego
Gimnazjum (jej nauczycieli i uczniówprzewodników), co w efekcie przyczyniło
się do powstania jedynej w swoim rodzaju placówki na południu
polski. Z kolei wicewójt Radosław G. Ostałkiewicz przedstawił
informacje dotyczące samego obiektu muzealnego, który w tym
dniu został oddany do użytku. Jak mówił, nader interesujący
jest fakt, iż gmach Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej
w Jaworzu posiada nowoczesną formę i zwartą bryłę, nawiązując
swym kształtem do dziobu okrętu morskiego. Na elewacji frontowej
zaprojektowano przeszkloną część stanowiącą główny akcent
architektoniczny eksponujący wewnętrzne akwaria oraz nadający
budynkowi dynamiczny charakter. Parterowa, prosta bryła podkreślona została zaś stalowym trejażem prowadzącym do wejścia
głównego. W części pomieszczeń muzealnych zastosowano także
okna okrągłe, bez podziałów, imitujące bulaje okrętowe. Nato-
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miast hol wejściowy doświetlono przy pomocy łukowego świetlika
dachowego. Powierzchnia zabudowy muzeum to blisko 310 m2,
z czego powierzchnia użytkowa stanowi prawie 265 m2. Kubatura gmachu Muzeum to prawie 1600 m3. Jego długość to ~25m,
szerokość – ponad 17m, a wysokość nieco ponad 6 m. Budowę
ukończono w maju 2014 r.
W  ramach przedsięwzięcia związanego z budową muzeum,
zaprojektowano tereny zielone wokół szkoły, plac przed placówką
oraz nowy parking na około 60 samochodów, w tym dla osób niepełnosprawnych. Jego konstrukcja pozwala na przyjęcie nie tylko
samochodów osobowych, ale również autokarów.
Wnętrze muzeum i jego ekspozycję zaprojektowano w taki
sposób, aby harmonijnie łączyła tradycyjne formy wystawiennictwa muzealnego z formami ekspozycji nowoczesnej. Aranżacja
plastyczno-architektoniczna wystawy stałej dostosowana została
do morskiego charakteru bryły budynku. Natomiast zgromadzone
eksponaty mające związek z fauną i florą morską i śródlądową
zostały umieszczone w gablotach-burtach statków, a także w gablotach – kubikach wolno stojących. Zaproponowany morski charakter
zabudowy ekspozycji niesie w sobie dalekie, artystyczne przesłanie mówiące o tym, co przewożą statki z egzotycznych rejsów
lub w jakiego rodzaju środowisku pływają w egzotycznych krajach.
Przygotowana ekspozycja nie jest jednak statycznym pokazem, ale
zawiera w sobie wiele z elementów scenografii teatralnej. Dlatego
istotne było maksymalne zaciemnienie sali, tak aby światło gablot
było dominujące na ekspozycji i stworzyło tzw. ”magię światła” – co
stanowi niezmiernie ważną cechę w nowoczesnym muzealnictwie.
W ekspozycji kluczową rolę pełni WIDZ, jego przemieszczanie się
po sali wprawia w ruch światło, powodując, że Muzeum ożywia
się. W  centralnym miejscu wystawy została umieszczona łódź
zaadoptowana na potrzeby stanowiska multimedialnego. Wycięty
fragment burty został zastąpiony schodkami, natomiast w środku łodzi jest m.in. monitor z panelem dotykowym, dzięki któremu będzie
można korzystać z oprogramowania związanego z eksponatami.
Koncepcja wystawy stałej, dostosowana jest do oczekiwań jak
najszerszego grona odwiedzających. Swego rodzaju ciekawostką
jest to, że podczas obserwacji ryb w akwariach, wymagane jest
maksymalne zaciemnienie sali, gdyż dzięki temu można podziwiać
zgromadzone zbiory na tle ich naturalnego środowiska. Natomiast
dodatkowe prezentacje multimedialne pozwalają uzyskać więcej
informacji na temat fauny i flory morskiej, jak i również śródlądowej.
Ekspozycję muzeum zaprojektował Zespół Pracowni „Rysunek”
z Rumii (architekci są również pracownikami gdańskiej ASP i ekspertami w zakresie muzealnictwa morskiego).
Jak podkreśliła Barbara Szermańska, tym, co wyróżnia jaworzańskie muzeum spośród innych tego typu placówek w kraju, jest
fakt, że przewodnikami są przedstawiciele młodzieży gimnazjum.
Do tego zadania przygotowani zostali przez kadrę naukową i studentów Instytutu Biologii Wydziału Biologiczno-Geograficznego
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Profesjonalizm osób
oprowadzających potwierdzają odpowiednie certyfikaty krakowskiej
uczelni. Ponadto niebagatelny wpływ na renowację zbiorów muzealnych oraz ich dzisiejszy stan ma wieloletnie zaangażowanie
we współpracę z naszą szkołą dr. Marka Guzika z krakowskiego
uniwersytetu. Jego wiedza, autorytet oraz niezwykłe umiejętności
dydaktyczne wielokrotnie zaskakiwały uczniów i pedagogów naszej
szkoły, a do tego trzeba dodać wsparcie profesorów Wydziału Geograficzno-Biologicznego – podsumowała dyrektor Szermańska.
W przyszłości – jak zapowiedziała – w muzeum planowany jest
interesujący eksperyment, prowadzony pod egidą Uniwersytetu
Pedagogicznego. Uczniowie klas 1-3 gimnazjum będą uczestniczyć
raz w tygodniu w zajęciach dydaktycznych na terenie muzeum
oraz comiesięcznych warsztatach z pracownikiem naukowym
krakowskiej uczelni.
Wójt Jaworza Zdzisław Bylok nawiązał do historii muzeum,
które mieściło się na terenie szkoły. Dziś ten wyjątkowy obiekt
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z unikalnymi zbiorami, jest udostępniony szerokiemu gronu
odwiedzających. Muzeum morskie w górach z pewnością jest
ewenementem, a dzisiejsza uroczystość uhonorowaniem pamięci
bosmana Erwina Pasternego oraz poszanowaniem idei i tradycji
morskiej w naszej szkole – powiedział wójt. Muzeum ma ambicje
stać się lokalnym ośrodkiem naukowym, gwarancją tego jest nasza
kadra pedagogiczna i współpraca z Uniwersytetem Pedagogicznym
w Krakowie – dodał wójt Bylok. W dowód uznania zasług kadry
naukowej krakowskiej uczelni, Rada Gminy Jaworze na wniosek
dyrekcji i nauczycieli gimnazjum oraz młodzieży, przyznała Instytutowi Biologicznemu Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN
w Krakowie – Medal Zasłużony dla Rozwoju Jaworza.
W dalszej części uroczystości władze gminy uhonorowały osoby,
organizacje, instytucje i firmy, które przyczyniły się do otwarcia
tej placówki w Jaworzu. Wśród wyróżnionych był również Roman
Kukla – siostrzeniec zmarłego bosmana Erwina Pasternego. Na
koniec pierwszej części gali głos zabrali przybyli goście.
I tak kpt. ż. w. Włodzimierz Grycner- powiedział między innymi: „To Wy rozsławiacie morze, górale zawsze byli najlepszymi
marynarzami. W tej szkole byłem 18 lat temu i zaskoczył mnie
sposób, w jaki młodzież opowiadała wówczas o zbiorach E. Pasternego, potem poznawałem młodych jaworzan podczas Flisów
Odrzańskich, w konkursach wiedzy o morzu…”. Natomiast Kpt. ż.
w. Andrzej Królikowski przekazał muzeum kotwicę, która została
umieszczona przed gmachem muzeum. Wspólnie z Edwardem
Szpoczkiem wręczyli na ręce wójta medal dla Muzeum Fauny
i Flory Morskiej i Śródlądowej. Ponadto przekazano dzwon na początek działalności placówki muzealnej. Specjalne podziękowania
kpt. A. Królikowski przekazał przybyłym pracownikom naukowym
Uniwersytetu Pedagogicznego.
Również Fryderyk Tomala – prezes Towarzystwa Przyjaciół
Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku skierował życzenia
dla władz gminy, a także wręczył obrazy dla nowej placówki muzealnej oraz Gminy Jaworze.
Z kolei prezes okręgu bielskiego LMiR Edward Szpoczek przekazał wszystkim gościom i mieszkańcom Jaworza życzenia
w imieniu Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Dziś
prezydent jest honorowym przewodniczącym Ligi Morskiej i Rzecznej, a w tym wyjątkowym dniu skierował do nas słowa: „Gratuluję
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Wam tego pięknego muzeum. Jestem pełen podziwu dla gospodarzy tej gminy, którzy odważyli się zrobić coś tak wspaniałego,
tu na południu kraju. Cytując słowa św. Jana Pawła II- aby coś
osiągnąć, trzeba dojść do żywej wody, trzeba iść pod prąd, trzeba
iść do źródeł … i Wy taką drogę przebyliście. B.Komorowski nawiązał również do 25-lecia odzyskania pełnej suwerenności przez
Polskę. Z tej okazji podczas różnych uroczystości, prezydent sadzi
symboliczne „dęby wolności” i do nich również nawiązał: „A Wy
właśnie posadziliście u siebie w Jaworzu taki dąb, a właściwie
jawora. Życzę Wam pięknych owoców z tego „drzewa”, aby dzięki
tej placówce muzealnej i naukowej, dzięki pracy pedagogów i młodzieży kochających nasze morze i rzeki, stąd – z gór do morza
, do Bałtyku płynęła zawsze czysta woda…” Na koniec Edward
Szpoczek wspomniał o upominku, jaki Prezydent RP Bronisław
Komorowski przekazał dla nowej siedziby Muzeum Fauny i Flory
Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu.
Wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński w imieniu władz
powiatu bielskiego podziękował wójtowi Zdzisławowi Bylokowi
za prężne prowadzenie LGR Bielska Kraina, oraz za inicjatywę
budowy tak nietypowego obiektu muzealnego na Podbeskidziu.
Jak stwierdził G.Szetyński – muzeum to stanie się bardzo ważnym
miejscem na mapie kulturalnej i naukowej naszego regionu.
W  imieniu Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Dolnej Stonavki
z Republiki Czeskiej głos zabrał jej przewodniczący Petr Martinak,
który podziękował władzom gminy i Lidze Morskiej i Rzecznej za
możliwość udziału dzieci i młodzieży z gmin czeskich, w akcjach
organizowanych przez LMiR. Jak wiadomo Czechy nie mają dostępu do morza, stąd tak ważna i znacząca dla nich jest możliwość
współpracy ze stroną polską. Petr Martinak przekazał dla nowej
placówki pamiątkowy album o tematyce marynistycznej.
Na adres jaworzańskiego muzeum wpłynęły okolicznościowe
życzenia i gratulacje ze strony między innymi ministrów rolnictwa
i rozwoju wsi, ministra kultury i dziedzictwa narodowego,
ministra gospodarki,
wojewody śląskiego
i urzędu marszałkowskiego.
W  kolejnej części
uroczystości, zacni
goście w towarzystwie księży jaworzańskich parafii,
władz Zarządu Głównego Ligi Morskiej
i Rzecznej dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi, czyli otwarcia
muzeum.
Aktu poświęcenia i błogosławieństwa nowej placówki muzealnej
dokonali proboszcz rzymsko-katolickiej parafii pw. Opatrzności
Bożej w Jaworzu ks. Stanisław Filapek wraz z proboszczem parafii ewangelicko-augsburskiej ks. Władysławem Wantulokiem.
Jestem przekonany, że Muzeum Fauny Morskiej i Śródlądowej,
zbliży morze do naszych gór, będzie dobrym elementem rozwoju
naszej młodzieży, oraz odwiedzających to miejsce – powiedział
ks. St. Filapek. „…Panie, chcemy dziękować Tobie za to miejsce
i chcemy prosić, dla tej chwili o błogosławieństwo dla tego miejsca.
Spraw, aby wszyscy, którzy będą z tego miejsca korzystali mogli
się cieszyć i radować z Twego stworzenia. […] Panie utwierdź to
dzieło, złóż na nim swoje błogosławieństwo[…] Słowem Bożym
i modlitwą poświęcamy to miejsce Bożej Opiece…Niech Pan błogosławi! Nasze najlepsze gratulacje, dla tych, którzy przyczynili
się do powstania tego pięknego gmachu w naszej miejscowości.
Szczęść Boże!- dodał ks. Wł. Wantulok.
Rolę gospodarza Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej
w Jaworzu dzielili między sobą Andrzej Stąsiek zatrudniony na
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stanowisku adiunkta-muzealnika oraz uczniowie-przewodnicy
z sąsiedniego gimnazjum.
Muzeum zostało wybudowane dzięki finansowemu wsparciu
z Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
Łączna kwota dotacji jaką Gmina Jaworze uzyskała na budowę
i wyposażenie Muzeum za pośrednictwem Lokalnej Grupy Rybackiej „Bielska Kraina” wyniosła blisko 1,1 mln złotych.
Eksponowanie w sposób nowoczesny dziedzictwa bosmana
Erwina Pasternego, na którym wychowały się pokolenia jaworzan
oraz innych przedmiotów mających związek z fauną i florą morską
i śródlądową w doskonały sposób propagować będzie lokalne
tradycje rybackie. Dynamiczny charakter wystawy stałej, przyciągającej swym wyglądem i zastosowanymi formami prezentacji,
współgrał będzie z nowoczesną i atrakcyjną formą architektoniczną
muzeum zachęcając mieszkańców i turystów do wielokrotnego
odwiedzania tego miejsca. Natomiast samo Muzeum Fauny i Flory
Morskiej i Śródlądowej stanie się jednym z najważniejszych symboli
Jaworza, wyznaczając jego markę w regionie – mówi Zdzisław
Bylok, wójt gminy Jaworze.
Przygotował: Piotr Filipkowski
Mieszkańcy głębin wodnych - oceanów, mórz i jezior –
przywiezieni z dalekich podróży przez pasjonatów
i miłośników przyrody.
Nowoczesna aranżacja uwzględniająca wszelkie kanały
oddziaływania na odbiorców w każdym wieku.
Obraz, dźwięk, światło i młody człowiek
- uczeń, który oprowadza gości
To wszystko zaskoczy cię w naszym muzeum!
Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu,
ul. Wapienicka 120, 43-384 Jaworze
info@muzeum.jaworze.pl, ( 33 ) 817 22 17
www.muzeum.jaworze.pl
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Pomysł na 10 w skali Beauforta, czyli kilka o opinii o Muzeum Fauny i Flory
w Jaworzu
Mocny morski akcent w górach, może szokować i zadziwiać. Tak jest w przypadku nowo otwartego Muzeum Fauny i Flory
w Jaworzu. Uczucia, których pisaliśmy są jak najbardziej pozytywne, a o to garść opinii na temat tego przedsięwzięcia:
„Dobry pomysł i realizacja” - Roman
„Wspaniałe muzeum, super przewodnicy”- M.K.
„Bardzo ładne ekspozycje, połączone z filmem”- Ewa, Basia i Kamil
„Wróciłem i obejrzałem wszystko z łezką w oku”- Marcin
„Niebywały pomysł, fantastyczna realizacja, bardzo dziękujemy”- Zizi i Ala
„Fantastycznie zrealizowany pomysł”- Ryszard i Franek
„Bardzo pozytywne wrażenia, będę reklamował to miejsce”- Grzegorz z rodziną
„Piękne miejsce”- Maciek i Sylwia z rodzicami
„Warto zobaczyć”- Mariola, Tomek, Małgorzata
To jedynie kilka opinii, które świadczą o zasadności przedsięwzięcia i pracowitości jego twórców.
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UZDROWISKO OKIEM EKSPERTA,
czyli rozmowa z zastępcą wójta
gminy Jaworze Radosławem
Ostałkiewiczem
EJ: Na jakim etapie są działania związane z operatem uzdrowiskowym?
R. Ostałkiewicz: Trzymamy rękę na pulsie. Mamy w zasadzie
już sporządzone założenia do operatu uzdrowiskowego, w tym
dwie wersje map obrazujących strefy A, B i C. Dlatego też już
drugiego października z inicjatywy wiceprzewodniczącego Rady
Gminy Zbigniewa Putka odbędzie się pierwsze posiedzenie Komisji
Uzdrowiskowej. Podczas tego spotkania członkowie komisji zapoznają się z materiałem dotyczącym operatu. Warto przypomnieć,
że są to dopiero założenia dokumentu, dlatego takich spotkań
będzie więcej, w trakcie których radni będą je opiniować, być może
coś zmieniać czy wnosić własne uwagi. Mogę powiedzieć, że do
końca roku chcemy przedstawić Radzie Gminy oraz mieszkańcom
Jaworza gotowy już projekt operatu uzdrowiskowego, który będzie
poddany szerokim konsultacjom społecznym, a także zwołana
będzie na ten temat debata publiczna.
EJ: Co pozostało jeszcze do załatwienia w kwestii uzdrowiska ?
R. Ostałkiewicz: Priorytetem bez dwóch zdań są badania wód
leczniczych. Zasoby solanki, które od tysięcy lat zalegają pod
powierzchnią jaworzańskiej ziemi muszą zostać wreszcie poddane certyfikacji dokonywanej przez Państwowy Zakład Higieny
w Poznaniu –jedyną taką agendę wyznaczoną przez Ministerstwo
Zdrowia, która posiada odpowiednie do tego uprawnienia. Jednak zanim do tego dojdzie, konieczne jest uzyskanie wcześniej
koncesji na rzeczone badania, co z kolei leży w gestii Urzędu
Marszałkowskiego w Katowicach. Projekt prac geologicznych jest
już w zasadzie gotowy, jednak nie może z nim z przyczyn prawnych wystąpić gmina. Koncesję uzyskać może tylko i wyłącznie
spółka „Uzdrowisko Jaworze”, na której założenie zgodę wyraziła
niedawno Rada Gminy.
EJ: A co z finansową stroną tego projektu?
R. Ostałkiewicz: Kwestie finansowe są bardzo istotne, gdyż
– nie ukrywam – to rzecz dosyć kosztowna. Ale i tutaj znaleźliśmy rozwiązanie. Otóż istnieje możliwość pozyskania dotacji ze
środków Ministra Środowiska. W  tej chwili jesteśmy na etapie
sporządzania stosownego wniosku na dokumentowanie i badanie zasobów solanki, który za kilka tygodni będzie trzeba złożyć
do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie. Następnie równolegle trzeba czynić zabiegi
o pozyskanie stosownej koncesji. Po uzyskaniu dofinansowania
oraz akceptacji projektu prac geologicznych przez Marszałka
Województwa będziemy mogli przystąpić do działania. Myślę, że
realizacja naszego projektu rozpocznie się już w przyszłym roku
i zakończy się w ciągu 12-18 miesięcy. Potem jeszcze rozliczenie,
ale to już „piosenka przyszłości”.
EJ: Jaki moment w tych działaniach był, jest a być może
dopiero będzie najtrudniejszy ?
R. Ostałkiewicz: Bez wątpienia, będzie to badanie wspomnianych wód oraz pozyskanie, także już wcześniej wspomnianej
dotacji. Dotacji, która zgodnie z regułami określonymi w Ministerstwie Środowiska będzie nie tylko na 100% wydatków, ale
będzie miech charakter bezzwrotny, tj. nie obciąży budżetu
naszej gminy. To ważne, gdyż mówimy tu o sporych pieniądzach
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rzędu jednego miliona złotych. Poza tym
jeszcze trudniejszym i odpowiedzialnym
zadaniem będzie wyłonienie wykonawcy
tych robót, które musi odbyć się zgodnie
z prawem zamówień publicznych, a więc
w drodze przetargu nieograniczonego.
To ze spraw organizacyjnych. Natomiast
jeszcze istotniejsze w mojej opinii będzie
przedyskutowanie z mieszkańcami operatu uzdrowiskowego. Szczerze mówiąc,
myślałem, że zdążymy z tym wszystkim
jeszcze w tym roku, jednak nie będzie
to możliwe. Kwestie uzdrowiska są tak ważne i decydujące dla
kierunku rozwoju naszego Jaworza, że nie można ich rozpatrywać w wirze kampanii wyborczej. Poza tym wkrótce jaworzanie
wybiorą po raz kolejny władze gminy – radę i wójta, którzy będą
mieli odświeżony mandat decyzyjny w tej sprawie. Wierzę jednak,
że tak istotne zagadnienie dla nas wszystkich i przyszłości naszej
gminy nie będzie w żaden sposób „upolityczniane”. Tutaj gra idzie
bowiem o najwyższą stawkę. Dlatego też już dzisiaj mogę zapowiedzieć, że operat uzdrowiskowy udostępniony zostanie wszystkim
zainteresowanym na przełomie obecnego i nadchodzącego roku.
Zaraz potem zostaną przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami, w trakcie których będziemy chcieli wysłuchać ich argumentów,
obaw oraz postulatów oraz uwzględnić ich uwagi. Zresztą już dzisiaj
tak projektujemy zapisy prawne, by zmiany wynikające z powrotu
do tradycji uzdrowiskowych w jak najmniejszym stopniu wpłynęły na
nasze dotychczasowe życie. Niemniej jednak ostateczna decyzja
co do operatu uzdrowiskowego, tempa prac z tym związanych oraz
finału naszych zabiegów o powrót do marki Jaworze-Zdrój zależeć
będzie w pełni od mieszkańców Jaworza, a także i wyłonionych
w listopadowych wyborach władz naszej miejscowości. Mam
nadzieję, że kierunek ten będzie z korzyścią dla nas wszystkich –
mieszkańców i gminy – kontynuowany.
EJ: W takim razie, kiedy wszystkie działania zostaną zakończone?
R. Ostałkiewicz: Trudno podać mi dokładne daty i na pewno
nie będę w tej kwestii „bawił się w proroka”. Po prostu dzisiaj tych
terminów nie sposób podać, gdyż jest to proces bardzo dynamiczny, a wiele rzeczy nie jest zależnych tylko od nas, ale od innych
instytucji i organów. Myślę tu między innymi o certyfikowanych
jednostkach Ministerstwa Zdrowia, które zajmują się różnego rodzaju atestami, ale również niebagatelne jest znaczenie organów
zapewniających finansowanie tych badań. Na dzień dzisiejszy
uważam, że 2016 rok to taki najbardziej prawdopodobny termin,
kiedy nasz wniosek „stanie” na Radzie Ministrów, a premier będzie
mógł złożyć podpis pod stosownym rozporządzeniem uznającym
naszą miejscowość za gminę uzdrowiskową.
EJ: Na koniec jeszcze jedno pytanie, dotyczące tego, jakie
solanki będą w jaworzańskiej tężni?
R. Ostałkiewicz: Docelowo będą to oczywiście solanki jaworzańskie. Ale dopóty nie będziemy mieć koncesji najpierw na badania,
a potem na wydobycie, dopóki przez krótki czas będziemy musieli
się posiłkować solanką zabłocką, pochodzącą zresztą z tych samych utworów i warstw. Zresztą na dzień dzisiejszy pochodzenie
solanek nie jest istotne – najważniejsza jest funkcja tężni, dzięki
której nasi mieszkańcy zyskają urządzenie lecznictwa uzdrowiskowego, a turyści – kolejny powód, by odwiedzić naszą miejscowość.
I to chyba jest najważniejsze.
Rozmawiał
Dawid Jędrysko
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także opracowanie przez gminę statutu uzdrowiska.

Uzdrowisko – przedsięwzięcie
okiem prawnika, czyli wywiad
z Patrycją Jakubiec
EJ : Proszę powiedzieć kilka słów o prawnych aspektach
działań, czyli tym, co zgodnie z prawem należy do gminy w
kwestii uzdrowiska ?
Patrycja Jakubiec: W pierwszej kolejności Rada Gminy podejmuje stosowną uchwałę o przystąpieniu do działań mających na
celu uzyskanie przez gminę statusu uzdrowiska. Następnie należy
uzyskać informację w Ministerstwie Zdrowia (w Wydziale Uzdrowisk), o tym czy istnieją realne przesłanki do utworzenia uzdrowiska
w gminie, a poprzedzone jest to przeprowadzeniem wizji w terenie
przez specjalistę ds. uzdrowisk, który bada czy na terytorium gminy
występują odpowiednie obszary, czy są spełnione wskaźniki zieleni
umożliwiające stworzenie tzw. strefy A ochrony uzdrowiskowej i inne
mające na celu weryfikację gminy pod kątem przydatności i możliwości prowadzenia działalności leczniczej. Wymienione etapy nie wiążą
się z kosztami. W następnym kroku należy podjąć się wykonania
odwiertów wody leczniczej zimnej lub termalnej oraz zlecenia badań.
Trzeba również uzyskać świadectwa jednostek badawczych uprawnionych przez Ministra Zdrowia potwierdzające właściwości lecznicze kopalin. Gmina zobowiązana jest także zlecić analizę klimatu
leczniczego i uzyskać świadectwa instytutów, uprawnionych przez
Ministra Zdrowia. Ponadto Gmina powinna utworzyć obszar górniczy
i teren górniczy, a tym samym powołać zakład górniczy i doprowadzić
wody lecznicze do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. Niezbędne
jest także rozwiązanie kwestii utylizacji ścieków po kąpielowych oraz
opracowanie operatu uzdrowiskowego. Gmina zobowiązana jest wystąpić do Ministerstwa Zdrowia o opinię odnośnie przebiegu granicy
terenu, zwanego strefą ochrony uzdrowiskowej. Minister Zdrowia
określa także kierunki lecznicze i opiniuje operat uzdrowiskowy, co w
pozytywnym scenariuszu wiąże się z wydaniem decyzji o możliwości
prowadzenia leczenia uzdrowiskowego. Uzyskanie potwierdzenia
możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na swoim
obszarze, wiąże się z koniecznością sporządzenia i uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy A
ochrony uzdrowiskowej w terminie do 2 lat od dnia otrzymania tej
decyzji. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, nadaje danemu
obszarowi status uzdrowiska, określając nazwę uzdrowiska i granice
jego obszaru. Niezbędny jest także wpis do rejestru uzdrowisk, a

EJ: Jeśli chodzi o spółkę komunalną Jaworze- jeżeli taka
będzie jej nazwa- jakie będą Pani kompetencje w tym zakresie,
w nowej spółce czy jeszcze w UG ?
Moja praca polega na obsłudze prawnej powołania spółki do życia,
w tym na reprezentacji przed Sądem - w postępowaniu z wniosku o
rejestrację Spółki.
EJ: Od kiedy rozpocznie działalność nowa spółka ?
Spółka może podjąć działalność z chwilą podpisania aktu założycielskiego (Spółka jest spółką jednoosobową stąd akt założycielski, a
nie umowa spółki), kiedy to powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji i powołaniem zarządu bądź pełnomocnika.
EJ: Ile osób znajdzie w niej zatrudnienie ?
Z uwagi na specyfikę Spółki (będzie powołana jako podmiot,
który będzie ubiegać się o koncesję na badanie wód) zatrudniać
ona będzie jedynie prezesa zarządu oraz księgowego. Niezbędne
jest także powołanie rady nadzorczej, której członkowie nie będą
pozostawać w stosunku pracy.
EJ: Jakich specjalistów będzie potrzebowała spółka ?
Funkcjonowanie Spółki będzie się wiązało z koniecznością obsługi
prawnej i księgowej. Członkowie rady nadzorczej również powinni
być fachowcami z tychże dziedzin.

Mecenas PATRYCJA JAKUBIEC
– Adwokat
prowadząca Kancelarię
Adwokacką w Bielsku-Białej
przy ul. Rynek 26/2
patrycja.jakubiec@adwokatura.pl
tel. 33 816 93 91,
kom. 503 615 508
W swojej praktyce mec. Patrycja Jakubiec zajmuje się prawem
gospodarczym – w tym karnym gospodarczym, szeroko rozumianym
prawem cywilnym, prawem medycznym w tej jego części, która
wiąże się z prawem cywilnym i administracyjnym.
Jest doradcą wójta gminy Jaworze do spraw uzdrowiskowych
i balneologicznych. Mec. Patrycja Jakubiec jest rodowitą jaworzanką, a której rodzina od wielu pokoleń mieszka w Jaworzu
w rejonie ul. Kalwaria.
Rozmawiał
Dawid Jędrysko

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ
PRZESTĘPSTWEM – PAMIĘTAJ!
MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które
uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej
pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.
Pamiętaj jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy zwróć się do takiego podmiotu.
Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie
internetowej dla osób pokrzywdzonych www. pokrzywdzeni.gov.pl.
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Działania Młodzieżowej Rady
Gminy, czyli wywiad z Agnieszką
Kuklą przewodniczącą MRG

priorytetem. Zapewniamy, że turniej

EJ: Proszę powiedzieć kilka słów na temat roli Młodzieżowej

graficzno-informatyczno-plastyczny,

odbędzie się również w przyszłym
roku. Aktualnie trwa konkurs pt. „Moje
wakacje”, który ma charakter fotoa jego rozstrzygnięcie przewidujemy

Rady Gminy podczas Jaworzańskiego września...

6 października. Warto wspomnieć,

Agnieszka Kukla:Po raz pierwszy podczas Jaworzańskiego

iż do wygrania są atrakcyjne na-

Września mieliśmy zaplanowany półtora godzinny program arty-

grody, a co ważne są rozdzielone

styczny, organizowany przez Młodzieżową Radę Gminy. Wystąpiła

kategorie dla Szkoły Podstawowej

formacja taneczna MAD MOVES, SOUTH MOTION i zespół mu-

i Gimnazjum, więc myślę, że to bar-

zyczny IMAGINARIUM. Niestety ze względu na opóźnienie musie-

dzo sprawiedliwe dla uczniów tych

liśmy skrócić nasz program o pół godziny. Kierowaliśmy go przede

szkół, ponieważ będą rywalizować

wszystkim do naszej młodzieży i jak się okazało trafiliśmy idealnie

tylko i wyłącznie ze swoimi rówieśnikami.

z pomysłem. Nie tylko młodym ludziom się bardzo podobało, ale

EJ: Jakie plany na przyszłość ma MRG ?

także spotkaliśmy się ze wspaniałymi opiniami dorosłych.
EJ: Może teraz parę słów o turniejach i konkursach...

Agnieszka Kukla: Na razie chcemy zakończyć konkurs, o którym wcześniej opowiadałam. Mamy też już pomysł na kolejny

Agnieszka Kukla: Jeśli chodzi o turnieje i konkursy to również

i komisje problemowe są właśnie w trakcie pisania regulaminu oraz

działamy w tym temacie. 28 czerwca na jaworzańskim orliku

omawiania szczegółów związanych z owym przedsięwzięciem.

odbył się I Turniej Piłkarski o Puchar MRG. Zawody były bardzo

Jeśli chodzi o temat nowego projektu, to na razie pozostanie on

uadane, każdy dobrze się bawił i spędził miło czas. Cieszymy się,

jednak tajemnicą, aczkolwiek myślę, że ogłosimy nowy temat już

że również mieszkańcy zainteresowali się naszymi działaniami

w listopadzie.

i przyszli obejrzeć mecz, a jeszcze bardziej na plus jest to, że

Rozmawiał
Dawid Jędrysko

przede wszystkim była to młodzież, a przecież to było naszym

gminny ośrodek pomocy społecznej

Podbeskidzki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
ul. piękna 2, 43-300 bielsko-biała, tel.: (33) 8146221; 33 19288
e-mail: poikbielsko@interia.pl

Grupa rozwojowo-edukacyjna dla osób
doświadczających krzywdy psychicznej
w związku lub w rodzinie

Grupa stworzona dla osób, które:
Doświadczają agresji i gniewu ze strony bliskiej osoby
Są krytykowane i poniżane
Są kontrolowane, izolowane
Czują się zagubione i zranione
Odczuwają wstyd i upokorzenie
Mają „mętlik” w głowie i czują się sfrustrowane
Coraz bardziej wątpią w siebie
Boją się kogoś ze swojej rodziny
Poświęcają się i cierpią dla dobra rodziny lub bliskiej osoby
Są obwiniane za wszystko, co szwankuje w związku lub w
rodzinie
• Czują się odpowiedzialne za zaspokajanie potrzeb innych,
nawet kosztem siebie
Grupa przeznaczona jest dla mieszkańców Bielska-Białej i
powiatu bielskiego.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udział w spotkaniach jest nieodpłatny.

Spotkania będą odbywać się w siedzibie
Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej
jeden raz w tygodniu (2 godziny).
Planowany czas trwania zajęć:
październik 2014 – styczeń 2015r.
Dokładne terminy spotkań zostaną ustalone po zebraniu
grupy.
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami POIK: Aleksandrą Machalicą lub Ewą
Owczarek
pod numerem telefonu
33 814 62 21 lub 33 19 288
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To nasza, czy gwiazd naszych wina?
„Taka jest natura gwiazd i Szekspir nigdy bardziej się nie
mylił niż wtedy, kiedy kazał Kasjuszowi powiedzieć: „To
nasza tylko, nie gwiazd naszych wina”. Łatwo mówić, gdy
jest się rzymskim legatem (albo Szekspirem!), ale nasze
gwiazdy mają wiele win na sumieniu.”
Śmierć, cierpienie, choroby... to w dzisiejszych czasach
temat do rozważań oraz przemyśleń. Nikt bowiem z żyjących
ludzi nie wie, co czeka go po śmierci. Nikt z nas też nie wie,
co doprowadzi do tego, że kiedyś odejdziemy z tego świata
– starość, wypadek, choroba?
Od wieków ludzie próbują walczyć z bakteriami, które
choć są małe, potrafią zmieść człowieka z tej planety. Rak
jest jedną z tych gorszych chorób – osoba chorująca cierpi,
natomiast rodzina ma nadzieje, że pacjent znajdzie się w
tych nikłych procentach osób, które wyzdrowiały...
John Green jest bardzo znanym autorem kilku bestsellerów, którymi podbija świat. Jego największym gronem fanów
jest młodzież, do której w głownie mierze
kieruje swe książki. Debiutował za granicą
powieścią „Szukając Alaski”. Aktualnie w
Polsce możemy przeczytać cztery dzieła tego
pisarza, a „Gwiazd naszych wina” w czerwcu
ukazała się na dużym ekranie.

czy nawet nie wiedzą, jak się przy niej zachowywać... Ukazał ten problem pisząc książkę o młodzieży, dla młodzieży.
Fabuła, choć prosta (można by rzec, że przecież każdy
może napisać taką historię) posiada przekaz, ma wielką
wartość oraz daje do myślenia. Tymczasem przede wszystkim – autor pisze tak lekko, prosto a jednocześnie trafia w
samo „sedno” całej sprawy, a to jest już sztuką, by dotrzeć
do młodzieży i ująć za serca.
Główna para bohaterów – Hazel i Augustus – została
idealnie pod względem charakteru do siebie dobrana,
a czytelnik, aż im dopinguje! Autor świetnie wykreował
swoje postacie, które z pewnością nie zostaną zapomniane
po przeczytaniu książki, a będą powracać w myślach wraz
z historią, a co ciekawe – oboje pokazują nam dwie historie,
które się ze sobą splatają.
„Chcemy być zauważeni przez wszechświat, chcemy, żeby
wszechświat nie miał w dupie tego, co się z
nami dzieje - nie ze zbiorową ideą rozumnego
życia, ale z każdym z nas z osobna.”

Hazel Grace od ponad trzech lat choruje na
raka tarczycy, który aktualnie jest w czwartym
stadium, z przerzutami do płuc, powodując,
że samodzielnie nie może oddychać. Dlatego
też jej nieodłącznym towarzyszem jest aparat
tlenowy imieniem Philip. Mimo nastoletniego
wieku musi borykać się z ciężarem śmierci
i bólu... Jednak w jej życiu pojawia się Augustus, dzięki któremu dziewczyna zaczyna
spełniać marzenia i żyć każdą chwilą. Jednak Tytuł: Gwiazd naszych wina
czy granat, będący źródłem zniszczenia, chce Autor: John Green
ranić kolejne osoby i zwiększać pole rażenia? Gatunek: literatura młodzieżowa
„- Nie zabijają, dopóki ich nie zapalisz powiedział, kiedy samochód zatrzymał się przy nas. - A ja
nigdy żadnego nie zapaliłem. Widzisz, to metafora: trzymasz
w zębach czynnik niosący śmierć, ale nie dajesz mu mocy,
by zabijał.”
Autor chciał pokazać, z jakimi trudami muszą borykać
się ludzie chorzy na taki nowotwór. Szczególnie zwracając
uwagę na osoby w nastoletnim wieku – kiedy to pseudo
znajomi odwracają się od tak chorej osoby, śmieją się z niej,

W książce ukazane są trzy (liczę te główne) różne przypadki raka i jego działania na
organizm. Czytelnik więc może zapoznać się
z odmianami nowotworu, który pisze inne
historie dla chorującego na dany przypadek.
John Green sprawił, że byłam otępiała,
wylałam mnóstwo łez, ale też dzięki niemu
zupełnie inaczej spojrzałam na świat. Ksiądz
Jan Twardowski mówi „Śpieszmy się kochać
ludzi tak szybko odchodzą...” i to jest kwintesencja tej książki – piękna, bolesna, acz
cholernie prawdziwa.

Książka bardzo mi się podobała, choć
odczułam lekki niedosyt – powaliła mnie
na kolana. Powieść wywarła na mnie duże
wrażenie i podziwiam Greena za jego pomysłowość oraz
danie życia tej historii (inaczej się chyba tego nazwać nie
da). Warta uwagi pozycja, która spodoba się młodzieży (nie
tylko płci pięknej!), jak i starszym czytelnikom.
Autor: Marcelina Pomper
Recenzje można znaleźć również na:
www.mirror-of--soul.blogspot.com
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XXVIII Jaworzański Wrzesień
Podziękowania Wójta Gminy Jaworze
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim radnym, rolnikom, uczestnikom wspaniałego korowodu dożynkowego za organizację tegorocznych dożynek, które każdego
roku przyciągają mieszkańców i gości z okolicznych miejscowości, oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tegorocznych Dożynek Gminnych. Szczególne słowa
wdzięczności kieruję do Kingi i Czesława Sosulskich – Gospodarzy tegorocznego
gminnego święta plonów.
Dziękuję wszystkim za udział w ceremonii dożynkowej, ekumenicznym nabożeństwie dziękczynnym, za
wspaniałe wieńce złożone na ołtarzu dziękczynnym. Ich wykonanie wymagało dużego nakładu pracy, trudu
i zaangażowania. Tutaj pragnę szczególnie podziękować panu Ryszardowi Stekli, który od wielu lat przygotowuje nasze wieńce dożynkowe. Dziękuję wszystkim radnym, którzy społecznie koordynowali przejazd
korowodu dożynkowego, a szczególnie Zbigniewowi Putkowi za sprawną rolę konferansjera.
Składam podziękowania księżom odprawiającym ekumeniczne nabożeństwo dziękczynne, a więc księżom z obu parafii wyznaniowych, lektorom reprezentującym Parafialny Oddział Akcji Katolickiej i Polskie
Towarzystwo Ewangelickie.
Dziękuję również wszystkim mieszkańcom i gościom, którzy tak licznie przybyli na XXVIII Jaworzański
Wrzesień. Wierzę, że dzięki naszemu wspólnemu wysiłkowi tegoroczne Dożynki Gminne stały się wspaniałą
okazją do dziękczynienia za cały rok pracy naszych mieszkańców oraz do radosnego świętowania.
Z wyrazami najwyższego szacunku
Zdzisław Bylok- wójt Gminy Jaworze

To już 28 raz !- czyli wspólna
zabawa podczas
Jaworzańskiego Września
W dniach 6 i 7 września odbył się 28 Jaworzański Wrzesień.
Impreza obfitowała w interesujące punkty programu, dzięki którym
można się było dobrze bawić.

Sportowa sobota
W sobotę od godziny 10:00 do 15:00 trwała zażarta rywalizacja
sportowa podczas turnieju sportowego, w którym zarówno mogli się
wykazać piłkarze, jak i siatkarze. Zawody w piłce nożnej rozegrano
na terenie kompleksu sportowego przy ulicy Koralowej, natomiast
w siatkówce na hali sportowej w Jasienicy. Wyniki z rozgrywek
ukształtowały się następująco: pierwsze miejsce w piłce nożnej
zajęła drużyna „Jasienica 2004”, drugie „UKS Goruszka Jaworze”,
trzecie „Jasienica 2005”, a czwarte „KS Czarni Jaworze”. Wśród
piłkarzy wyróżnieni zostali: Szczepan Mucha, jako najlepszy strzelec, Rafał Gomoła, jako najlepszy bramkarz i Oliwer Zemanek,
najmłodszy zawodnik. Wyniki rywalizacji siatkarzy prezentują się
następująco: pierwsze miejsce zajęła drużyna „A Jednak”, drugie
„Czarni”, trzecie „Drużyna Pierścienia”, czwarte „Międzyrzecze”,
piąte „Uniwersytet Alcatraz Jaworze”, natomiast szóste miejsce
przypadło grupie „Amelinium Jaworze”. Nagrody dla siatkarzy
rozdano wyróżniając: drużynę „Uniwersytet Alcatraz Jaworze w kategorii „fair play”, Jana Kusia, jako najlepszego zawodnika, a także

Tomasza Mikę, który
otrzymał indywidualną
nagrodę „fair play”.
Warto wspomnieć,
że oprócz konkurencji stricte sportowych,
odbywały się i takie,
gdzie sprawność fizyczna połączona była
z prezentowaniem siły
i zręczności.
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Siłacze na start
Nieopodal amfiteatru, na specjalnie wydzielonym terenie o godzinie 15:00 rozpoczęły się zawody Strong Drwal 2014. W tych
nader interesujących i nietuzinkowych rozgrywkach, panowie
w drużynach trzyosobowych, prezentowali zręczność w posługiwaniu się takimi narzędziami, jak choćby piła spalinowa, czy siekiera.
Pikanterii rywalizacji dodawał fakt, iż zawody miały charakter międzynarodowy, ponieważ wśród zawodników byli goście z Węgier,

Czech, a także Słowacji. Zawodnicy między innymi musieli wykazać się takimi umiejętnościami jak: precyzja podczas cięcia piłą
łańcuchową sporego kawałka drzewa, czy też szybkim porąbaniu
„gnatka” siekierą. Rezultaty zmagań prezentują się następująco:
pierwsze miejsce zdobyła drużyna „Maciejowski”, drugie „OSP
1”, trzecie „Obec Reka”, czwarte „Jaszszentandras”, piąte „SDH
Reka”, szóste „OSP Świętoszówka”, siódme „OSP Kozy”, ósme
„OSP Jaworze 2”, dziewiąte „Jaworze Konar”.

Drużyny zawodów Strong Drwal 2014

Sztuka wyplatania
W tym samym czasie, kiedy panowie „walczyli” z drewnem, pod namiotem obok amfiteatru trwały warsztaty wyplatania wieńców
dożynkowych, zwieńczone konkursem w tejże sztuce. Wyróżniony w tej kategorii został wianek upleciony przez Ryszarda Steklę, który reprezentował
Jaworze w rzeczonej konkurencji. Sam twórca podzielił się z uczestnikami
imprezy doświadczeniami w sztuce zaplatania, odkrywając częściowo kulisy
pracy. Duże wieńce dożynkowe wymagają sporo pracy. Ten prezentowany
podczas Jaworzańskiego września, to rezultat dwumiesięcznej pracy.

Ryszard Stekla podczas pracy przy wieńcu dożynkowym
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Najpierw należy zebrać różne rodzaje zbóż, potem należy je odpowiednio przygotować i wiązać, a właściwie zbudować całą konstrukcję. W przypadku dużego wieńca, trzeba pamiętać o tym, by starannie przyciąć łany zbóż w odpowiednim czasie. Ze względu na
fakt, iż konstrukcja wieńca jest przyozdabiana kwiatami i drobnymi owocami, trzeba zadbać, by była ona stosunkowo solidna. Małe
wieńce z kolei, powstają w ciągu kilku godzin, jednak należy tu wspomnieć, że przygotowanie „surowca”, czyli naturalnych zbóż,
kłosów, kwiatów itp. wymaga kilku dni – podkreśla Ryszard Stekla. Kolejną atrakcją przewidzianą w programie imprezy był spektakl
teatru amatorskiego „Kurort” z Jaworza, który zadbał o dobry humor gości, wystawiając sztukę „Igraszki z Diabłem”. O godzinie 22:00
wieczór umilił występ zespołu „Akord”, podczas którego wszyscy, którzy chcieli się nieco poruszać, mogli oddać się przyjemności tańca.

Kaczki, kury,KRÓLIKI CZYLI pierzaste i futrzaste na ekspozycji
W niedzielę o godzinie 10.00 przedstawiciele Rady Gminy Jaworze na czele z jej przewodniczącym Andrzejem Śliwką oraz wójtem
Z.Bylokiem i zastępcą Radosławem G. Ostałkiewiczem dokonali otwarcia wystawy ptactwa ozdobnego i drobnego inwentarza. Organizatorem ekspozycji była Regionalna Liga Hodowców Ptaków i Drobnego Inwentarza w Czechowicach-Dziedzicach. Jak informuje organizator,
Bolesław Żuławski tegoroczny pokaz podczas
XXVIII Jaworzańskiego
Września obejrzało ponad 500 osób. Podczas
wystawy zaprezentowało
się ponad 20 hodowców ptaków ozdobnych
( kury, kaczki, gołębie)
oraz zwierząt futerkowych. Duszą tego przedsięwzięcia w Jaworzu był
zmarły już przed dwoma
laty Rudolf Galocz.

Barwny korowód
Jednym z najciekawszych punktów programu był już tradycyjny
korowód dożynkowy, w którym można było zobaczyć między innymi: maszyny rolnicze wraz z ciągnikami, jeźdźców na koniach,
motocyklistów, dorożki, zabytkowe traktory, przystrojone wozy,
ciężarówki, młodzież z OSP, dzieci ze szkoły podstawowej,
łuczników. Ciekawe pojazdy, elegancko ozdobione, cieszyły się
ogólnym zainteresowaniem, ale korowód był również okazją dla
zaprezentowania się lokalnych przedsiębiorców.
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Ceremoniał dożynkowy

Stoisko Villi Barbara

Stoisko Stowarzyszenia Miłośników Sztuki
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Nabożeństwo oraz ceremoniał
dożynkowy

Barbara Bielaszyc. W 40- osobowym zespole jest miejsce zarówno
dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Repertuar czechowickiego
teatru jest ambitny i interesujący, można tu znaleźć: Stabat Mater”
G.
B. Pergolesiego, „Pasję Janową” G. F. Haendla, „West Side
Po zakończeniu prezentacji, odbyło się nabożeństwo ekuStory”
L. Bernsteina czy „Kiss Me Kate” Cole Portera. Popołudnie
meniczne sprawowane przez księży parafii ewangelicko-augsi wczesny wieczór należał do
burskiej i rzymskokatolickiej
Młodzieżowej Rady Gminy Jawoprzy współudziale wiernych obu
rze.
Żywiołowość, pomysłowość,
wyznań. Podczas uroczystego
artyzm
oraz ogromny zapał - tak
nabożeństwo, dziękowano za
można
streścić
to, co młodzi jaworolniczy trud, ale i symboliczrzanie przygotowali dla tych nieco
ny „chleb” wypracowany przez
starszych. Zatem można było
naszych przedsiębiorców, Po
posłuchać i pooglądać zespoły:
nabożeństwie miał miejsce ceImaginarium, Madmoves i South
remoniał dożynkowy, podczas
Motion. Gwiazdą wieczoru byli:
którego wystąpił „Regionalny
Alicja
Majewska i Włodzimierz
Zespół Jaworze”, prezentując
Korcz.
Piosenkarka znana z tazarówno muzyczny, jak i taneczkich
hitów,
jak: „Być kobietą”,
ny repertuar ludowy. Oprócz
„Odkryjemy miłość nieznaną” czy
muzyki i tańca członkowie grupy
Dziękczynne nabożeństwo ekumeniczne
„Jeszcze
się tam żagiel bieli”, zadeprzybliżyli słuchaczom tradycje
biutowała
w 1968 roku na Festiwalu
dożynkowe, a także na koniec, dla gości z Węgier, przygotowali
Piosenki
Radzieckiej
w Zielonej
Górze.
W latach
1971-1974 była
Czardasza Śląskiego uprzednio wyjaśniając, jak ten węgierski
taniec znalazł się w Beskidach. Podczas ceremoniału, głos zabrał solistką zespołu Partita i występowała w warszawskim Teatrze na
Czesław Sosulski- gospodarz dożynek: „ ....ten chleb jest wypieczo- Targówku. W 1975 zdobyła nagrodę główną na Festiwalu w Opolu
ny z tegorocznego, ciężko zdobytego ziarna, dlatego nikomu nie śpiewając utwór „Bywają takie dni”. Natomiast towarzyszący artystmoże go zabraknąć. Dzisiejsza wieś kultywując tradycję otwiera się ce Włodzimierz Korcz jest znanym w kraju i za granica muzykiem,
również na współczesność, gminny plon składa się także z pracy pianistą, kompozytorem, aranżerem oraz dyrygentem. Zwieńczeniem imprezy była zabawa taneczna, przy wtórze zespołu „Akord”.
rąk i umysłów wszystkich ludzi i tych pracujących
Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę
w rolnictwie, jak i przedsiębiorców ... Dziękując
wszyscy
spragnieni i głodni mogli
wszystkim, którzy przyczynili się do wytworzenia
korzystać z bogatej oferty miasteczka
wspólnego dobra, przekazuję symboliczny efekt
gastronomicznego. Jak przystało na
naszej pracy w postaci chleba - Panu Wójtowi”
tradycyjne dożynki, nie zabrakło stoisk
- skonkludował gospodarz.
z miodem i wyrobami z niego, znaleźć
„Chleb, który otrzymałem wyraża w sobie
można było także czosnek- naturalny
wezwanie do sprawiedliwego dzielenia dóbr
antybiotyk oraz afrodyzjak. Jeśli zaś
jaworzańskiej ziemi, w wyrazie najwyższej troktoś poszukiwał ciekawej, nietuzinski dla tych, którzy mają najtrudniej, to osoby
kowej
pamiątki, bądź nietypowego
najuboższe i ciężko doświadczone przez życie”prezentu, mógł odwiedzić stoiska
mówił Zdzisław Bylok. Pełne słowa podziękoStowarzyszenia Miłośników Sztuki
wania wójta gminy znajdą Czytelnicy tekście
i Koła Zainteresowań Parafii Ewagelicwystąpienia wójta zamieszczonym.
ko-Augsburskiej w Jaworzu. Złaknieni
porad ogrodniczych oraz informacji na
Czas na zabawę
temat oferty sprzętowej mieli okazję
zaspokoić swoją ciekawość na stosiku
Po ceremoniale dożynkowym, przyszedł
firmy „Kruczek”.
czas na występy artystyczne, które rozpoczął
Najmłodsi natomiast ochoczo brali
występ węgierskiego chóru „Nöi Kar, Andante
udział
w rożnych ciekawych konkurKamarakórus”, który przyjechał do Jaworza
sach,
przygotowanych
przez OPG
z Jászszentandrás. Później na scenie kolejno
oraz
firmę
Wader
(producent
zabawek
zagościli członkowie „Zespołu Regionalnego
Jasieniczanka” oraz ZR „Cepelia Fil” z Wilamowic. Niemałym dla dzieci), nie tylko sama zabawa przyciągała milusińskich, ale
zaskoczeniem dla jaworzańskiej publiczności był występ Teatru też i nagrody ufundowane przez wspomnianą firmę.
Muzycznego Movimento z Czechowic-Dziedzic. Warto wspomnieć,
że grupa istnieje od 2006r, a jej założycielką i prowadzącą jest

Przygotowali:
Piotr Filipkowski i Dawid Jędrysko
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przemówienie wójta z. byloka
Szanowni Państwo !
Otrzymując z rąk starostów tegorocznych dożynek – Państwa Kingi i Czesława Sosulskich –
bochen chleba, zauważyłem w nim szczególny symbol. Ten pachnący, wspaniały, upieczony z tegorocznych zbiorów chleb wyraża sobą wezwanie do sprawiedliwego dzielenia dóbr jaworzańskiej
ziemi w wyrazie najwyższej troski o tych, którzy mają najtrudniej – o osoby najuboższe i ciężko
doświadczane przez życie.
Wbrew pozorom Jaworze to nie tylko gmina, w której żyją tylko ludzie zamożni i dobrze sytuowani, przybywający
nierzadko z innych części województwa, ale to także miejsce, w którym krzyżują się drogi osób ciężko pracujących na
co dzień w rolnictwie, usługach czy innych branżach gospodarczych, emerytów i rencistów czy młodych ludzi dopiero
wkraczającej na rynek pracy. Dlatego też przekazując sobie wzajemnie skibę chleba, miejmy w pamięci słowa św. Jana
Pawła II, który piętnaście lat temu na polskiej ziemi powiedział tak: „Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu
w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czul się samotny, pozostawiony bez opieki”.
To wezwanie pozostaje niezwykle aktualne i dzisiaj, stanowiąc wielkie zobowiązanie gminy i jej władz przede wszystkim wobec tej części społeczeństwa, której nie powiodło się w okresie ostatnich 25 lat wolnej Polski albo która wymaga
szczególnej uwagi państwa lub gminy. Mam tu na myśli w szczególności dzieci i młodzież, ludzi starszych, niepełnosprawnych i bezrobotnych czy wreszcie i te osoby, które z racji na swoją sytuację finansową lub rodzinną nie mogą sobie
pozwolić na własnych samochód czy chociażby dach nad głową. To wobec nich mamy wielkie zobowiązania – gmina
jako urząd oraz gmina jako solidarna społeczność lokalna złożona z wszystkich mieszkańców.
Szanowni Państwo
Od dwunastu lat w każdym swoim przemówieniu dożynkowym powtarzam, że duch święta dożynkowego wyraża się
w podziękowaniu za pracę rąk ludzkich i jej owoce, których symbolicznym wyrazem jest ten oto bochen dożynkowy. Poprzez wspólny obrzęd dożynkowy oddajemy cześć ciężkiej pracy każdego mieszkańca Jaworza – rolnika, rzemieślnika,
pracownika usług, reprezentanta współczesnych zawodów – można by tak zresztą wymieniać. Naszym uczestnictwem
w dorocznym święcie dożynkowym akcentujemy jakże wielką wartość pracy człowieka, która jest podstawą życia każdego z nas, a jednocześnie wyrażamy nasz szacunek wobec ziemi, która nas karmi i nosi.
W święto żniw nie można nie wspomnieć o rolnikach, którzy ziemię ukochali jak mało kto. Sam pochodzę z rodziny
rolniczej i wiem, że mało kto jak rolnik, umie kochać ziemię, dbać o nią i otaczać troską, by przyniosła obfity plon. Ale też
mało kto jak on wie, że trzeba też być wytrwałym i cierpliwym, bo ziemia bywa kapryśna i nieprzewidywalna. Serdecznie
wam za to dziękuję drodzy rolnicy. To bowiem wasz ponadludzki często wysiłek, jaki wkładacie od żniw do żniw, aby
zebrać z pola ziarno, sprawia, że na naszym jaworzańskim stole możemy położyć chleb.
Szanowni Państwo
Dożynki w Jaworzu to święto całej społeczności lokalnej. Stanowią one dobrą okazję, by dostrzec, jak wiele z roku
na rok się zmienia w krajobrazie polskiej wsi, która od dziesięcioleci może się bez przeszkód rozwijać. A jeszcze tak
niedawno, bo dokładnie 75 lat temu, dożynki w Polsce skąpane były w strugach hitlerowskich bomb i potoku polskich łez.
Dzięki funduszom unijnym rozwijają się małe i duże gospodarstwa rolne, powstają nowe miejsca pracy, a ludzie chętnie podejmują własną działalność gospodarczą. Odzyskujemy powoli optymizm, który gdzieś się tam zgubił w związku
z kryzysem finansowym na świecie. Nie tracimy go nawet i wtedy, gdy spoglądamy za wschodnią granicę Polski, gdyż
dzięki obecności w Unii Europejskiej i NATO czujemy się w miarę bezpiecznie. To właśnie niespotykane dotąd możliwości finansowe naszego kraju oraz względne poczucie bezpieczeństwa pozwala nam Polakom indywidualnie i solidarnie
rozpostrzeć skrzydła. Samo Jaworze zaś rozwija się, jak nigdy dotąd, zajmując pod względem wskaźników za ostatnie
cztery lata pierwsze miejsce na Śląsku i jedenaste w całym kraju. To przede wszystkim dzięki Wam drodzy jaworzanie.
To Wasza zasługa.
Szanowni Państwo
Na zakończenie pragnę gorąco podziękować wszystkim, którzy wykonali niemałą pracę, aby uświetnić dzisiejsze święto.
Wiele szacunku kieruję na ręce księży z parafii rzymsko-katolickiej i ewangelicko-augsburskiej za przesłanie i słowo
w trakcie nabożeństwa ekumenicznego. W sposób szczególny dziękuję byłemu proboszczowi parafii pw. Opatrzności
Bożej księdzu Adamowi Gramatyce za dotychczasową jego posługę w trakcie wspólnej dożynkowej modlitwy w latach
ubiegłych, zaś jego następcy księdzu Stanisławowi Filapkowi dziękuję z serca za przyłączenie się tejże liturgii.
Dziękuję także rolnikom, przedsiębiorcom, naszym gospodyniom, chórowi, orkiestrom i zespołom, strażakom, szkołom i przedszkolom, organizacjom społecznym oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie dzisiejszych
obchodów oraz pięknego korowodu dożynkowego.
Dziękuję również dyrektorowi oraz pracownikom Ośrodka Promocji Gminy Jaworze, które najwięcej napracowały się,
aby dzisiejsza uroczystość była piękna i godna święta plonów.
Wyrazy szczególnej podzięki kieruję w stronę starostów tegorocznych dożynek – państwa Kingi i Czesława Sosulskich,
którzy z wielką werwą, przejęciem i zaangażowaniem przyłączyli się do przygotowania jaworzańskiego święta żniw. Był
to dla mnie wielki honor, że przyjęli Państwo moje zaproszenie do współorganizowania dożynek 2014.
Na koniec serdecznie dziękuję i wszystkim mieszkańcom gminy oraz przybyłym gościom, którzy zechcieli zjawić się
tak licznie na naszym święcie. Życzę wam drodzy Państwo radosnej atmosfery, wzajemnego szacunku, zgody i zrozumienia oraz satysfakcji z pracy i wszelkiej pomyślności. A dzisiaj po prostu zasłużonej zabawy.
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Z życia organizacji pozarządowych
Towarzystwo Miłośników Jaworza
SPRAWOZDANIE z posiad
Towarzystwa Miłośników
Jaworza w dniu 24.08.2014r.
W  dniu 24.08.2014r.o godz. 15.00 odbyły
się kolejne posiady zorganizowane przez Towarzystwo Miłośników Jaworza w Galerii Pod
Groniem w Gospodarstwie Agroturystycznym
p. Steklów.
Tematem spotkania był wykład p. Wacława
Kosmowskiego pt. „Podróż syberyjską rzeką”.
Na wstępie p. Małgorzata Kobiela-Gryczka
przywitała naszego gościa p. Wacława Kosmowskiego, który gościł
u nas po raz pierwszy następnie powitała przybyłych na spotkanie
członków oraz sympatyków naszego towarzystwa oraz pokrótce
przedstawiła naszego gościa.
Naszym dzisiejszym gościem jest Pan Wacław Kosmowski
podróżnik, mieszkaniec Bielska-Białej. Nasz Gość opowie nam
dzisiaj o wyprawie na Syberię.
Wacław Kosmowski i Bartosz Dąbek - należą do Speleoklubu
Bielsko-Biała i brali udział w wielu wyprawach. Ale nigdy wcześniej
w tak poważnej. Dzika Syberia korciła bielskich podróżników od
dawna. W  2003r. Wacław Kosmowski wspólnie z innym kolegą
Zdzisławem Polakiem szykował się na jej podbój. Właśnie wtedy
pojawił się pomysł spływu Witimem, prawobrzeżnym dopływem
Leny. Co się nie udało w 2003r. Wacław Kosmowski zrealizował
wraz z Bartoszem Dąbkiem w 2005r.
Spływ syberyjską rzeką Witim na dziwacznym „pływadle” zbudowanym z plastikowych butelek, wikliny, drewna i dętki od traktora,
ich wyprawa trwała blisko trzy miesiące, pokonali 800 kilometrów.
Wacław Kosmowski został Podróżnikiem Roku w 5 edycji
konkursu miesięcznika „Podróże”. Nagrodą dla zwycięzcy
była pamiątkowa statuetka - szklana płaskorzeźba w kształcie
globu oraz dwutygodniowa wyprawa do Brazylii dla dwóch
osób, ufundowana przez portal wakacje.pl.
Wacław Kosmowski jest również laureatem I Nagrody w kategorii Świat.
W  składzie jury konkursu Podróżnik Roku
2005 był m.in. Krzysztof
Wielicki znany podróżnik i himalaista.
Nasz gość rozpoczął
swoją opowieść od pokazania na mapie Rosji gdzie przebiegała
ich wyprawa następnie
rozpoczął pokaz zdjęć
na podstawie, których
opowiadał o radościach
i trudach wyprawy. Podróżnicy wyruszyli na
swoją wyprawę z Katowic i przez Warszawę,
Moskwę dotarli koleją
w rejon jeziora Bajkał

skąd rozpoczynali swoją wyprawę. Następnie
po znalezieniu na lokalnych śmietnikach
butelek po napojach
typu „pet” wyruszyli
w kierunku rzeki Vitim celu ich lądowej
części wyprawy. Nad
rzeką rozpoczęli budowę swojej tratwy, która
miała być ich domem
przez następne trzy
miesiące. Tratwę zbudowali z drewna i wikliny uszczelnienie tratwy stanowiła folia, siłą nośną na początku było
sześć pływaków wykonanych z butelek po napojach, a dla poprawy
wyporności użyli starej dętki od traktora. Po zwodowaniu swojego
„pływadełka” jak nazywali swoją tratwę wyruszyli w dół rzeki w rejs,
który liczył 800km. W  czasie swojej wyprawy żywili się przede
wszystkim tym co znaleźli w lesie, co zdołali upolować lub złowić.
W miarę jak docierali do bardzo nielicznych w tym rejonie osad
zakupywali mąkę, cukier i oliwę. W czasie rejsu spotykali również
miejscowych myśliwych od, których czasami udało im się zakupić
trochę ryb lub innego prowiantu. Podczas jednego z odpoczynków
znaleźli na brzegu rzeki biały nefryt, który jest zbierany przez miejscowych i sprzedawany chińczykom. Za swój znaleziony nefryt
dostali od chińskiego kupca 1000 rubli. Po dopłynięciu w rejon
góry Szaman postanowili ją zdobyć, po przygotowaniu prowiantu
na wyprawę mającą trwać dwa dni wyruszyli w drogę. Niestety
trudności w zdobyciu szczytu przedłużyły wyprawę do czterech
dni co spowodowało brak żywności w czasie powrotu nad rzekę.
Po zregenerowaniu sił wyruszyli w dalszą drogę w dół rzeki. Swoją
wyprawę zakończyli w miejscu gdzie Bajkalsko-Amurska Magistrala
przecina rzekę Vitim. Po zakończeniu spływu tratwę postanowili
rozebrać drewno przekazali poznanemu wcześniej geologowi
u którego odpoczywali kilka dni przed dalszą drogą powrotną do
Polski. Do domu wrócili po trzech miesiącach bardzo zmęczeni ale
dumni ze swojego osiągnięcia za, które otrzymali tytuł „Podróżnika
Roku 2005” przyznawany przez miesięcznik „Podróże”.
Po obejrzeniu bardzo wielu zdjęć oraz wysłuchaniu prelekcji p.
Wacława Kosmowskiego przyszedł czas na pytania, dyskusję,
kawę i herbatę oraz pyszne ciasto. Bardzo wielu ciekawych informacji wysłuchało 35 osób członków i sympatyków Towarzystwa
Miłośników Jaworza.
Na następne posiady zapraszamy do Galerii Pod Groniem
w Gospodarstwie Agroturystycznym p. Steklów w Jaworzu w dniu
21.09.2014r. o godz. 15.00. tematem spotkania będzie wykład p.
Ryszarda Małachowskiego na znaczenia rehabilitacji po przebytej chorobie oraz będzie można obejrzeć wystawę malarstwa p.
Janiny Krzempek.
Sekretarz Towarzystwa Miłośników Jaworza
Marcin Biłek
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Apel Towarzystwa Miłośników Jaworza i Społecznej
Rady Ochrony i Odnowy Zabytków Jaworza w Jaworzu.
Zbliża się Święto Zmarłych - dzień, w którym nie tylko myślami i modlitwą łączymy się z naszymi bliskimi zmarłymi, ale
częściej niż zwykle odwiedzamy ich groby. Jak co roku 1 listopada Społeczna Rada Ochrony i Odnowy Zabytków Jaworza
organizuje kwestę cmentarną, z której zebrane ofiary zostaną
przeznaczone na renowację kolejnych obiektów zabytkowych
na jaworzańskich cmentarzach.
W związku z powyższym Zarząd Towarzystwa Miłośników

Jaworza, oraz Społecznej Rady Ochrony i Odnowy Zabytków
Jaworza zwraca się z prośbą, aby również w tym roku nie przechodzić obojętnie obok osób kwestujących, tj. członków Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego i Akcji Katolickiej w Jaworzu,
na obu cmentarzach wyznaniowych Jaworza.
Za złożone ofiary, na ten jak szczytny cel dziękujemy
Zarząd TMJ i SROiOZ w Jaworzu

„Nasze hobby” – wystawa
Stowarzyszenia Miłośników Sztuki
W dniach 4.08 – 15.08. 2014 roku w Galerii na Zdrojowej
Stowarzyszenie
Miłośników
Sztuki
we
współpracy
z Ośrodkiem Promocji Gminy Jaworze zorganizowało
wystawę „NASZE HOBBY”. Były tam prace wykonane techniką
decoupage’u autorstwa Lucyny Ciochoń oraz techniką
scrapbookingu autorstwa Edyty Słomińskiej. Wśród prac
pierwszej autorki można było obejrzeć różnorodne przedmioty:
pudełka, konewki, deski, lustra, ikony, a także bombki
choinkowe oraz pisanki z wydmuszek gęsich. Dodatkowo była
zaprezentowana biżuteria z koralików. Druga autorka pokazała
kartki na różne okazje: urodzinowe, imieninowe, świąteczne,
ślubne. Wystawa kartek została wzbogacona pracami z dziedziny

III kwartał 2014 roku w Polskim
Towarzystwie Ewangelickim
Lato jaworzańskiego oddziału PTEw. upłynęło pod hasłem
„Letnich Spotkań z Literatami”, na spotkaniach przy grilu oraz na
wycieczkach. Wakacje rozpoczęły się wycieczką 5 lipca na „Ziemię
Opolską – szlakiem najstarszych miast śląskich. Trasa wiodła do
Brzegu miasta o którym pierwsza zachowana wzmianka mówi już
w 1234 roku. Tamże zwiedziliśmy odrestaurowany zamek Piastów
Śląskich (zwany „Śląskim Wawelem”) – ze wszystkimi ekspozycjami umiejscowionymi na czterech kondygnacjach, godnym zwiedzenia jest jeden
największych na Śląsku, gotycki kościół
św. Mikołaja z 1370-1420 roku. Kolejnym
punktem naszej wycieczki była Byczyna,
której lokacja miała miejsce w roku 1228.
Na uwagę w tym mieście zasługuje także
pierwotnie gotycki kościół św. Mikołaja
z końca XIV wieku, nader wszystko do
zwiedzania godne polecenia jest całe miasteczko z ciekawym układem urbanistycznym w kształcie owalu i prawie w całości
zachowanymi murami obronnymi z XV/XVI
w. oraz dwoma bramami i basztą. Godną
wzmiankowania jest słynna bitwa pod Byczyną, która rozegrała się tutaj 24 stycznia
1588 roku, pomiędzy wojskami arcyksięcia
Maksymiliana III Habsburga a wojskami
hetmana wielkiego koronnego Jana Zamojskiego. Ostatnim punktem wycieczki
był Kluczbork – miasto o którym pierwsza

haftu. Spotkanie autorskie w sobotę 9 sierpnia odbyło się
w kameralnej, ale ciepłej i miłej atmosferze.
Info: SMS
wzmianka mówi w Księdze uposażeń biskupstwa wrocławskiego
w latach 1295-1305 roku. W pobliżu rynku znajduje się pierwotnie
gotycki kościół Chrystusa Zbawiciela, po pożarze w roku 1654 odbudowany, dalej rozbudowywany zmienił wystrój na klasycystyczny.
Ciekawymi obiektami w mieście są: ratusz i dawna wieża zamkowa
oraz brama z częścią muru miejskiego. Czas mijał szybko i wiedząc, że daleka droga powrotna przed nami, na spacerze po rynku
zakończyliśmy wycieczkę. Następna wycieczka miała miejsce 23
sierpnia, tym razem pojechaliśmy niedaleko, bo do CzechowicDziedzic, gdzie odwiedziliśmy miejscową parafię ewangelicką.
Jednak głównym celem były „Ogrody
Kapias” w Goczałkowicach, gdzie spędziliśmy przedpołudnie oraz „Browary
Tyskie”, gdzie spędziliśmy kolejne 2,5 godziny. Tam zwiedziliśmy Muzeum „Tyskie
Browarium”, które urządzono w dawnej
kaplicy ewangelickiej z roku 1902, znajdującej się na terenie browaru, wszak
właściciel browaru książę pszczyński, był
ewangelikiem. Następnie zwiedziliśmy
teren browarów z zabytkowymi obiektami , jak i nowoczesną linię rozlewni. Na
zakończenie zaproszono nas do pubu.
Po takim rekonesansie wszyscy zgłodnieli, więc pierwszym punktem pobytu
w Mikołowie był wybór lokalu i spożycie
obiadu, po krótkim spacerze w centrum
miasta zwiedziliśmy kościół ewangelicki, a w drodze powrotnej odwiedziliśmy
także parafie w Żorach i Warszowicach.
Oprócz „dużych” wycieczek organizujemy
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także „małe” – kilkugodzinne, tym razem – 30 września obraliśmy
kurs na Bielsko, by zwiedzić Wydawnictwo i Drukarnię „Augustana”
i Muzeum „Stara Fabryka” oraz pospacerować po Starym Mieście
– wszystkie wycieczki przygotował i prowadził prezes oddziału J.
Kliber. Dwukrotnie – w lipcu i sierpniu wraz z oddziałem bielskim
spotkaliśmy się przy grilu w domu rekolekcyjno-wypoczynkowym
„Betania” w Wapienicy. W czasie tych spotkań mogliśmy wysłuchać relacji z podróży – jako, że miesiące letnie jak najbardziej
ku temu sprzyjają. Na „Letnich Spotkaniach z Literatami” 14 lipca
p. Leopold Kłoda przybliżył nam postać Jana Kochanowskiego – największego polskiego poety renesansu – w 430 roczn.

Radość z kapłaństwa, czyli
rozmowa z ks. Stanisławem
Filapkiem
Księdza Stanisława Filapka, który jest nowym proboszczem
parafii pw. Opatrzności Bożej, przedstawiliśmy w poprzednim
numerze Echa Jaworza, jednak czas na szerszą prezentację
nowego kapłana katolickiego w Jaworzu. Warto wspomnieć, że
nowy proboszcz „urzęduje” od niespełna miesiąca, jednak dał
się już poznać nie tylko swoim parafianom, ale także osobom
innych wyznań, poprzez włączenie się do ekumenicznych wydarzeń ostatnich dni. Owe epizody to poświęcenie nowej siedziby
Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej oraz dziękczynne
nabożeństwo dożynkowe podczas Jaworzańskiego Września. Ks.
Stanisław pochodzi z Zabrzega (koło Czechowic-Dziedzic), gdzie
ukończył szkołę podstawową, po której, kontynuował edukację w
Liceum Elektronicznym w Czechowicach-Dziedzicach, natomiast
w Katowicach skończył Wyższe Seminarium Duchowne.
Jak to się stało, że zostałem księdzem? Przez 11 lat byłem ministrantem, miałem w swojej rodzinnej parafii wspaniałych księży.
Przeszedłem odpowiednią formację duchową dzięki, której zdecydowałem się wkroczyć na drogę kapłaństwa- wspomina ksiądz.
W 1990 roku otrzymałem święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa
katowickiego Damiana Zimonia,a później skierowano mnie do mojej
pierwszej parafii, w Żorach, na jedno z osiedli. Pamiętam pewien
szok jakiego doznałem- sam pochodzę z malej miejscowości-, a
trafiłem do parafii ( na jednym z osiedli) liczącej ponad 30 tysięcy
wiernych. Zająłem się wówczas głównie pracą z dziećmi i młodzieżą, co wiązało się z koniecznością uzupełnienia wykształcenia o
problematykę z zakresu pedagogiki i psychologii dzieci. Po 3 latach
i zmianach granic diecezji, postanowiłem wrócić do korzeni, a więc

październik

2014

śmierci, 4 sierpnia p. Władysław Sosna zaprezentował Stefana
Żeromskiego – pisarza, dramaturga i publicystę – w 150 rocznicę
urodzin, 1 września p. Halina Kubik z wielkim pietyzmem przypomniała – w 125 rocznicę urodzin – patronkę szkoły podstawowej
Marię Dąbrowską – powieściopisarkę, eseistkę, dramatopisarkę,
tłumaczkę literatury duńskiej, angielskiej i rosyjskiej, która wielokrotnie przebywała w Jaworzu i tak pięknie o nim pisała! Bardzo
intensywny kwartał wymagał wiele zaangażowania, ale w stu
procentach został zrealizowany!
Jan Kliber

pozostać w nowej Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Zostałem skierowany do pracy w katedrze św. Mikołaja w Bielsku-Białej i byłem tam
wikarym przez 4 lata. Wtedy również uczyłem religii w III LO im.
Stefana Żeromskiego, a po przejściu do parafii NSPJ uczyłem
religii w LO im M.Kopernika w Bielsku-Białej i „nota bene”, bardzo
mile wspominam tamte czasy, pracę z młodzieżą oraz nauczycieli
jednej i drugiej szkoły. Potem zostałem skierowany do pracy w
Cieszynie, gdzie wspomagałem proboszcza przy budowie domu
parafialnego. Następnie znów pełniłem posługę wikarego przez
kilka lat w parafii NSPJ w Bielsku-Białej ( przy dworcu PKS) . Warto
wspomnieć o pewnym epizodzie z mojego życia kapłańskiego,
jakim była posługa w parafii św. Franciszka w Wapienicy. Byłem
tam wikarym przez 3 miesiące, jednak bardzo miło wspominam
ten czas i nadal utrzymuję kontakty z wieloma tamtejszymi parafianami. Po pracy duszpasterskiej w Wapienicy znów nadszedł czas
wyjazdu, tym razem do Cieszyna Krasnej, gdyż zachorował tamtejszy proboszcz i wówczas biskup skierował mnie tam do posługi
duszpasterskiej. Czekało mnie sporo pracy, ponieważ trzeba było
dokończyć budowę kościoła i przygotować świątynię do konsekracji. Kiedy biskup diecezjalny zwrócił się do mnie z propozycją
objęcia funkcji proboszcza w Jaworzu, z radością przyjąłem ten
pomysł. Chciałbym się nieskromnie pochwalić, że Jaworze także
odegrało znaczącą rolę w mojej drodze do kapłaństwa. Tutaj przed
30 laty uczestniczyłem w rekolekcjach oazowych prowadzonych
przez obecnego proboszcza parafii NSPJ w Bielsku-Białej, ks.
Krzysztofa Ryszkę. Tak poznałem Jaworze, które później często
odwiedzałem przy okazji wypadów w góry. Natomiast od strony
środowiska mieszkańców, dopiero poznaję tą gminę i mimo, że
dopiero mam za sobą niespełna miesiąc pracy w Jaworzu, to
miałem okazję poznać wójta- Zdzisława Byloka, jego zastępcęRadosława G. Ostałkiewicza, dyrektorów szkół, katechetów, w tym
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także wspaniałą młodzież i pedagogów.
Jestem naprawdę pod dużym wrażeniem,
przyjęto mnie z ogromną życzliwością i
widzę dużą otwartość ze strony wójtów,
radnych, środowiska szkolnego i to napawa mnie optymizmem. Jaworze znam
z racji moich wspomnianych wycieczek w
góry i widzę jak się zmieniło. Zauważyłem
również dużą, autentyczną troskę wójta
o gminę, a z kolei jego młodszy zastępca wie, jak znaleźć środki na to, aby ta
piękną podgórska miejscowość, nie była
wioską w pełnym tego słowa znaczeniu,
ale miejscem przyjaznym mieszkańcom i
gościom, choćby z pobliskiej aglomeracji
bielskiej. Chciałem też podkreślić, jak wielkie znaczenie, dla mnie ma znajomość,
którą udało się bez oporów zawrzeć z ks.
Władysławem Wantulokiem z bratniego
kościoła ewangelicko-augsburskiego.
Cieszy mnie jego otwartość, szczerość
ekumeniczna, to wszystko dobrze rokuje
dla naszej współpracy. Myślę, że wspólnie będziemy mogli zrealizować wiele
ciekawych inicjatyw dla wiernych z naszych kościołów. Dla mnie
pierwszoplanowym zadaniem jest duszpasterstwo wśród dzieci
i młodzieży. To oni są przyszłością parafii, gminy i kraju i to nie jest
slogan, tylko fakt. Młodych ludzi nie jest łatwo przyciągnąć do kościoła, dlatego jest to tak wielkim wyzwaniem dla każdego księdza.

Nie mam zamiaru oczywiście ograniczać
się do pracy z młodzieżą, ponieważ dla
mnie ważni są również pozostali parafianie oraz te osoby, które w każdą niedzielę
uczestniczą we mszy świętej, ale także
ci, którym dotychczas kościół „ był nie po
drodze”. Czeka nas spotkanie młodzieży
świata z papieżem Franciszkiem w Krakowie. Jestem proboszczem katolickim
w Jaworzu, ale nie chcę się ograniczać
do wiernych katolików. Jestem otwarty dla
każdego i chciałbym na miarę Łaski Bożej
jaka jest mi dana nieść światło Ewangelii
wszystkim jaworzanom, którzy są gotowi
otworzyć na nią swoje serca. Chcę być
podporą duchową, dla wszystkich potrzebujących, bez względu na wyznanie i chcę
być tym, który jedna, a nie dzieli. Wiele
osób pyta mnie co zmienię i jakie mam
plany. Odpowiem krótko- wiele z dzieł,
które wykonał mój poprzednik ks. Adam
Gramatyka będę kontynuował, nie mam
zamiaru robić „rewolucji”, zaś tak jak
wspomniałem, chciałbym z Bożą pomocą
nadać nowy impet pracy duszpasterskiej, zmienić formę, podjąć
nowe próby dotarcia do młodzieży, nie zaniedbując „dojrzałej”
części jaworzan.

OGŁOSZENIE PŁATNE

Wypowiedź ks. Stanisława Filapka,
spisał P. Filipkowski, Foto:Józef Czader
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galeria na zdrojowej
Spotkanie ze zbójnikami
W pierwszej połowie września w w Galerii na Zdrojowej miała
miejsce wystawa rzeźb, malarstwa i rysunków poświęconych
szeroko rozumianej tematyce zbójnickiej. W piątek 12 września
można było spotkać się ze zbójnikami oko w oko, a chodzi
o pokaz filmu, występ kapeli zbójnickiej, a całości patronowało
Stowarzyszenie Zbójników Beskidnicy z Mesznej.
Red.

Wystawa „Powinniśmy
wracać po swoich”
Niemców niszczyj, morduj szpicli
Przyjaciół Stalina grom
Aż wypędzisz z kraju hycli
I swobodnie wrócisz w dom.
/z piosenki partyzantów NSZ „Bartka”/
Od 1944 r. na zajmowanych przez Armię Czerwoną terenach Sowieci aresztowali reprezentantów
Polskiego Państwa Podziemnego. Instalowali nowe
organa władzy kierowane przez komunistów i ich
zwolenników. Podobnie stało się po lutym 1945 r. na
terenach powiatów: bialskiego, bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego. Zmagania o Polskę niepodległą kontynuowały oddziały poakowskie, Zrzeszenie
„Wolność i Niezawisłość”, Narodowe Siły Zbrojne
oraz oddziały partyzanckie o różnym rodowodzie np.
Konspiracyjne Wojsko Polskie. Powszechnie liczono,
że ustalenia alianckie gwarantujące przeprowadzenie
wolnych wyborów w Polsce oraz sprzeczność interesów między USA i Wielką Brytanią a ZSRR pomoże
Polakom w odzyskaniu niepodległości. W maju 1945
roku w Czechowicach, byli partyzanci AK i NSZ zagrożeni aresztowaniami przez Urząd Bezpieczeństwa
Publicznego utworzyli kilkudziesięcioosobowy oddział
partyzancki, który w następnym roku rozrósł się do
ponad 300 partyzantów działających w kilkunastu grupach bojowych zadaniowych. Dowódcą Zgrupowania
Partyzanckiego VII Okręgu Górnośląskiego Narodowych Sił Zbrojnych został por. Henryk Flame, pilot
myśliwski, w czasie II wojny światowej żołnierz Armii
Krajowej. Autor naukowej książki o działalności tego
oddziału oraz represjach wobec jego żołnierzy i osób
wspierających dr Tomasz Kurpierz z IPN podsumował
trafnie: „Dość łatwo można dzisiaj wyrażać poglądy, że
w ówczesnych warunkach tego rodzaju walka z góry
skazana była na niepowodzenie. Takiej świadomości
członkowie oddziałów, przynajmniej początkowo, nie
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mieli. Zmagania partyzanckie toczone były w trudnych warunkach.
Władze dysponowały ogromną przewagą sił. Wraz z umacnianiem
się komunistów i upadkiem nadziei na nowy konflikt światowy, możliwości organizacyjne i militarne podziemia malały, a od połowy 1946
roku ograniczały się do samoobrony. Przez kilkanaście miesięcy
oddziały partyzanckie na Podbeskidziu skutecznie opóźniały proces
wprowadzania na tym terenie ustroju komunistycznego. Płaciły za to
najwyższą cenę.”
Fragmenty tych historycznych zmagań miały miejsce również
w Jaworzu, gdzie kilka rodzin aktywnie wspierało polską partyzantkę.
W ich domach kwaterowali w drodze z dolin na Błatnią. W 1946 roku
czasowo stacjonowała tu grupa operacyjna Korpusu Bezpieczeństwa
Wewnętrznego zwalczająca razem z funkcjonariuszami UBP polskie
podziemie niepodległościowe.
Od 15 do 30 listopada 2014 r. w „Galerii na Zdrojowej” w Jaworzu

przy ul. Zdrojowej 111 prezentowana będzie wystawa „Powinniśmy
wracać po swoich. Zgrupowanie partyzanckie NSZ „Bartka” 19451947”pod patronatem Związku Żołnierzy NSZ i Instytutu Pamięci
Narodowej, która prezentuje najnowszy stan badań nad działaniami
partyzantki niepodległościowej w Beskidzie Śląskim i Żywieckim
w latach 1945-1947 oraz najszersze z dotychczasowych imienne
wykazy partyzantów i osób wspierających. Wystawa ma również na
celu uzupełnienie stanu wiedzy poprzez gromadzenie relacji świadków
historii, kontakt z rodzinami osób zaangażowanych w bieg zdarzeń.
W piątek 14.11. 2014 r. o godz. 17 zapraszam do „Galerii na Zdrojowej” na spotkanie poświęcone omawianym zagadnieniom w celu
wspólnego dokumentowania polskiej historii.

koordynator wystawy Bogdan Ścibut
tel. 502 499 280, bscibut@gmail.com

Nasze dzieci, nasza młodzież
Głodni wiedzy” czyli XXI warsztaty
ekologiczne w Gimnazjum nr 1
w Jaworzu
Czwartego września, tuż przed otwarciem Muzeum Fauny i Flory
Morskiej, odbył się jego przedpremierowy pokaz przeznaczony
dla gości specjalnych – uczestników warsztatów. W warsztatach
wzięli udział przewodnicy wymienionego już wcześniej muzeum –
uczniowie jaworzańskiego gimnazjum oraz przedstawiciele z wielu
szkół z terenu Bielska-Białej i okolic pod opieką swoich nauczycieli.
Całodniowe zajęcia poprowadził dr Marek Guzik i dr Bartłomiej Zyśk
z Instytutu Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz
Grzegorz Olejnik – nauczyciel gimnazjum w Jaworzu.
Warsztaty rozpoczęły się w godzinach porannych, a pierwszym
punktem było wyjście nad Zaporę. Uczestnicy z pomocą pracowników naukowych UP mogli zobaczyć świat zwierząt „od kuchni”,
szukając ich pod kamieniami i w wodzie. Później, każdy miał
możliwość przechowania swojego znaleziska w próbówce oraz
oczywiście przypisania go do odpowiedniej nazwy gatunkowej.
Wycieczka, wzbogacona o krótkie wykłady i pokazy zwierząt,
minęła w bardzo miłej atmosferze.

Po powrocie do gimnazjum uczestnicy wzięli udział w zajęciach
w sali biologicznej jaworzańskiego gimnazjum, gdzie przy użyciu
mikroskopów i nowego dygestorium wykonywali doświadczenia.
Druga grupa (z powodu ilości uczestników konieczne było wyznaczenie podziału na grupy) miała przyjemność obejrzeć w tym czasie
film w sali projekcyjnej Muzeum Fauny i Flory Morskiej o walorach
przyrodniczych Jaworza i okolic.
Po zajęciach uczestnicy zostali zaproszeni na posiłek, po którym
udali się do muzeum na, już wcześniej wspomniany, przedpremierowy pokaz. Przewodnicy oprowadzili gości, pokazując najpiękniejsze atuty morskiej fauny i flory. Korzyść płynąca z wizyty
uczestników warsztatów w muzeum była obopólna, ponieważ dla
przewodników był to swego rodzaju egzamin – pierwsze oprowadzanie gości po muzeum.
Warsztaty zakończyły się pozytywnie. Zwiedzający byli zachwyceni ekspozycją i przygoto- wanymi zajęciami. „Głodni wiedzy”
gimnazjaliści z chęcią uczestniczyliby ponownie w warsztatach, ponieważ był to naprawdę udany dzień, po brzegi wypełniony wiedzą.

Patrycja Leś

Nowa biblioteka w „Maczku”
Dobra wiadomość rozchodzi się lotem błyskawicy, a taką przyniosła dyrektor gimnazjum Barbara Szermańska w czerwcu tego roku
, wracając z sesji rady gminy Jaworze. Uśmiechając się radośnie
powiedziała: „Są pieniądze na remont pomieszczeń po szkolnym
muzeum. Jak dobrze zgramy terminy to od września powinniśmy
mieć bibliotekę w nowym miejscu.” Do zrobienia było wiele – gipsowanie, malowanie, wymiana starych instalacji elektrycznych, lamp
oświetleniowych, położenie podług, kabli internetowych, żaluzji,
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wymiana drzwi oraz zamontowanie regałów na książki. Remont
obu pomieszczeń – prawie pięćdziesięciu metrów kwadratowych
– pochłonął około dwudziestu tysięcy złotych. Do pełni szczęścia
pozostało przeniesienie ponad czterech tysięcy książek, kilkuset
czasopism oraz płyt video i kaset VHS do wypożyczalni i trzech
biurek z komputerami i drukarką do czytelni multimedialnej.
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A pomyśleć tylko, że prawie pięćdziesiąt lat biblioteka znajdowała
się w jednym pomieszczeniu na drugim piętrze szkoły. Początkowo
nie było etatu bibliotekarza tylko panie: polonistka Ligia Tesarz i
rusycystka Krystyna Szarzec pełniły dyżury przez kilka godzin w
tygodniu. Pierwszą długoletnią bibliotekarką była nieżyjąca już
pani Alicja Czernek, a po niej Zofia Nalepa, która pracowała do
reformy szkolnictwa czyli powstania gimnazjów. Po niej „schedę”
objął piszący niniejsze słowa.
Mam nadzieję, że nowe pomieszczenia szkolnej biblioteki nie
będą tylko przechowalnią dla książek, pokrywających się kurzem
tylko tętniącą życiem książnicą, w której dobrze będą się czuli
wszyscy tam przebywający. Na razie gimnazjaliści „składają zapotrzebowanie” na książki, które chcieliby przeczytać, gdyż mogłyby
znajdować się w nowej bibliotece. Pani dyrektor, uśmiechając się
tajemniczo, powiedziała, że marzenia czasami się spełniają.
bibliotekarz szkolny
Piotr Bożek

Wakacje z Gminny Ośrodkiem
Pomocy Społecznej
WAKACJE ZE ŚWIETLICĄ
Wzorem ubiegłego roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jaworzu, zorganizował letni wypoczynek dla dzieci uczęszczających na zajęcia do świetlicy przy ul. Wapienickiej 317, jak również
dla dzieci spoza świetlicy mieszkających na terenie naszej gminy.
W każdą środę ok. 40-ro dzieci, pod czujnym okiem 4 opiekunów
uczestniczyło w całodniowych wycieczkach, były to wycieczki na
basen, w góry z przewodnikiem górskim, do ZOO w Chorzowie.
Wyjazdy były bezpłatne, dzieci otrzymywały suchy prowiant oraz
napoje. Uczestnicy wycieczek spędzili miło i przyjemnie wolny
czas, a także poznali piękno naszych Beskidów.

Efektywna Fachowa Skuteczna
edukacja przedszkolna
w Jaworzu
Kolejne zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu
,,Efektywna Fachowa Skuteczna edukacja przedszkolna
w Jaworzu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, to zajęcia
z gimnastyki korekcyjnej. Zajęcia w każdym roku realizacji
projektu
zostały
poprzedzone
bezpłatnymi
badaniami
lekarskimi. Badania przeprowadził lek. med. Artur Sczesny

Info: GOPS
specjalista ortopeda traumatolog, specjalista rehabilitacji
medycznej, ordynator Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego
dla Dzieci i Młodzieży w Beskidzkim Zespole LeczniczoRehabilitacyjnym Szpitalu Opieki Długoterminowej w Jaworzu.
Rodzice mieli okazje skorzystać z diagnozy specjalisty, który po
badaniu wypowiadał się odnoście postawy każdego z badanych
dzieci, stwierdzał, iż nie ma żadnych zastrzeżeń, kierował na
zajęcia z gimnastyki lub sugerował wizytę w poradni. Po badaniu
dzieci mogą korzystać z zajęć gimnastyki korekcyjnej w ramach
realizowanego projektu. W  zajęciach gimnastyki korekcyjnej
w roku szkolnym 2013/2014 wzięło udział z Publicznego
Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Jaworzu – 22 osób oraz
z Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Jaworzu –
15 osób. Obecnie na rok szkolny 2014/2015 zostało zapisanych
łącznie 24 dzieci. W  roku szkolnym 2013/2014 zostało
zrealizowanych 160 godzin zajęć w układzie: po jednej godzinie
w czterech grupach. Ponadto w projekcie zaplanowano zakup na
zajęcia z gimnastyki korekcyjnej /piłeczki, kocyki, skakanki, itp./.
Zajęcia z gimnastyki to ćwiczenia mające na celu skorygowanie
wad postawy przez stosowanie dobrze dobranych ćwiczeń
rozciągających poszczególne partie mięśniowe odpowiadające
za daną wadę postawy. Rozciąganie mięśni dzieli się na bierne
i czynne. Bierne to takie, w którym poprzez samo ułożenie ciała
mięśnie samoistnie ulegają rozciągnięciu. Jeśli w rozciąganie
zaangażowany jest pacjent lub rehabilitant to mięśnie rozciągają
się w sposób czynny.
Do podstawowych ćwiczeń zalicza się:
- ćwiczenia oddechowe - plecy okrągłe, skoliozy, - ćwiczenia
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mięśni grzbietu i pośladków - plecy okrągłe, odstające łopatki,
- ćwiczenia mięśni brzucha - zwiększona lordoza, - ćwiczenia
korygujące ustawienie miednicy - zwiększona lordoza, - ćwiczenia
antygrawitacyjne; czynne prostowanie i rozciąganie kręgosłupa zwiększona lordoza, plecy okrągłe, odstające łopatki, skoliozy, wywierają korzystny wpływ na wszystkie sfery rozwoju dziecka:
intelektualną, - ruchową, emocjonalną oraz społeczną, sprzyjając
prawidłowemu kształtowaniu osobowości. Tematy realizowane
na poszczególnych zajęciach to:
sprawy organizacyjne:
- omówienie zasady BHP na zajęciach gimnastyki korekcyjnej,
- nauka podstawowych pozycji do ćwiczeń,
- omówienie przyczyn powstawania wad postawy, skutków
i sposobów zapobiegania oraz nauka podstawowych pozycji do
ćwiczeń,
- przyjmowanie prawidłowej postawy we wszystkich pozycjach
wyjściowych do ćwiczeń,
- ćwiczenia ogólnorozwojowe w formie zabawowej utrwalające
przyjmowanie prawidłowej postawy w pozycjach wysokich,
niskich i izolowanych,
testy siłowe i gibkościowe:
- wytrzymałość siłowa mięśni brzucha-sterowanie oddolne oraz
testy gibkościowe,
- wytrzymałość siłowa mięśni brzucha-sterowanie odgórne,
- wytrzymałość siłowa mięśni grzbietu i pośladków,
zwiększenie ruchomości w stawach:
nauka
prawidłowego
oddychania torem piersiowym,
brzusznym i mieszanym,
- ćwiczenia rozciągające mm
klatki piersiowej,
- ćwiczenia rozciągające mm
kulszowo-goleniowe,
ćwiczenia
zwiększające
ruchomość w stawach obręczy
barkowej i biodrowej,
utrwalenie nawyku prawidłowej
postawy w najrozmaitszych
warunkach zbliżonych do dnia
codziennego:
- gry i zabawy korekcyjne,
- badania kontrolne, autokorekcja
przed lustrem,
- instruktaże ćwiczeń domowych na wakacjach z zachowaniem
zasad bezpieczeństwa,
realizacja zestawu ćwiczeń specjalnych nr I  korygujących
wady postawy:
- rozciągnięcie mm przykurczone,
- wzmacniający mm osłabione,
- elongacyjno-rozciągające,
- antygrawitacyjnych,
- kończyn dolnych i stóp,
- oddechowych,
- doskonalenie wykonywania ćwiczeń,
- utrwalenie prawidłowo wykonywanych ćwiczeń,
- ćwiczenia korekcyjne w formie toru przeszkód,
realizacja zestawu ćwiczeń specjalnych nr II korygujących
wady postawy:
- zapoznanie ćwiczących z zestawem ćwiczeń specjalistycznych
korygujących wady postawy,
- doskonalenie wykonywania ćwiczeń,
- utrwalenie prawidłowo wykonywanych ćwiczeń z zestawu II,
- korekcyjny tor przeszkód,
realizacja zestawu ćwiczeń specjalnych nr IIIb korygujących
wady postawy(bez obciążania):
- zapoznanie ćwiczących z nowym zestawem ćwiczeń-akcent na
ćw. wzmacniające mm posturalne: - obręczy barkowej i górnego
odcinka grzbietu, - klatki piersiowej, - brzucha, -kończyn dolnych
i stóp,
- doskonalenie ćwiczeń,
- utrwalanie prawidłowo wykonywanych ćwiczeń,
- korekcyjny tor przeszkód na czas,

testy diagnozujące postępy dzieci i efekty prowadzonych
zajęć(analiza porównawcza) oraz instruktaże na okres ferii:
- testy wytrzymałości siłowej mięśni brzucha –sterowanie oddolne,
- testy wytrzymałości siłowej mięśni brzucha-sterowanie odgórnie,
- testy wytrzymałości siłowej mięśni grzbietu i pośladków,
- testy gibkościowe i równoważne, IĆD,
sprawdzamy naszą zwinność bawiąc się razem:
- gry i zabawy z przyborami zapobiegające płaskostopiu,
- zabawy na czworaka z wykorzystaniem kocyków,
wiczenia z akcentem na wzmacnianie mm brzucha i grzbietu
bez obciążania:
- ćwiczenia napięcia mięśni o zwiększonej intensywności i ilości
powtórzeń,
- wzmacnianie odcinkowe mm grzbietu bez obciążania,
- wzmacnianie odcinkowe mm brzucha bez obciążania,
- ćwiczenia wzmacniające mm brzucha, grzbietu, pośladków,
kończyn dolnych i stóp wg. inwencji uczniów pod kontrolą
nauczyciela,
- gry i zabawy korygujące wady stóp i kończyn dolnych,
realizacja zestawu ćwiczeń specjalnych nr III korygujących
wady postawy z zastosowaniem oporu i obciążenia:
- zapoznanie ćwiczących z nowym zestawem ćwiczeń wg.
scenariusza,
- utrwalenie prawidłowo wykonywanych ćwiczeń z zestawu III,
- utrwalenie prawidłowo wykonywanych ćwiczeń z zestawu III,
testy kontrolne:
- testy wytrzymałości siłowej
mięśni
brzucha-sterowanie
oddolne,
- testy wytrzymałości siłowej
mięśni
brzucha-sterowanie
odgórnie,
- testy wytrzymałości siłowej
mięśni grzbietu i pośladków,
- testy gibkości i równoważne,
instruktaż ćwiczeń domowych:
- instruktaż ćwiczeń domowych
(ICD)
dostosowanych
do
indywidualnych
potrzeb,
rozmowy z rodzicami,
- BHP w czasie ćwiczeń, gier
i zabaw na wakacjach,
realizacja zestawu ćwiczeń specjalnych z akcentem na ćw.
oddechowe:
1. zapoznanie z zestawem ćwiczeń w obwodzie stacyjnym: -ćw.
zwiększające ruchomość klatki piersiowej, -indywidualne ćw.
oddechowe w zniekształconej kl. Piersiowej, -rozciąganie mm
piersiowych w różnych pozycjach wyjściowych, - wzmacnianie
mm kończyn dolnych, - ćw. chwytne stóp, - ćw. elongacyjne
i antygrawitacyjne, - wydłużenie mm brzucha, - wzmacnianie mm
karku, grzbietu odc .piersiowego oraz ściągających łopatki,
2. doskonalenie wyżej wymienionych ćwiczeń,
3. utrwalenie prawidłowo wykonywanych ćwiczeń,
4. korekcyjny tor przeszkód,
realizacja V zestawu ćwiczeń dla grup skolioz, pleców
okrągłych i płaskostopia:
- doskonalenie ćwiczeń obwodu stacyjnego,
- utrwalenie prawidłowo wykonywanych ćwiczeń,
- gry i zabawy korekcyjne z przyborami,
działania
z
uczestnikami
gimnastyki
korekcyjnej
podsumowującej realizację projektu:
- testy wytrzymałości siłowej mięśni brzucha – sterowane oddolnie
oraz testy gibkościowe,
- testy wytrzymałości siłowej mięśni brzucha-sterowane odgórnie
oraz testy równoważne,
- testy wytrzymałości siłowej mięśni grzbietu i pośladków,
- ocena postawy ciała, analiza wyników, IĆD, spotkania
z rodzicami.
Jolanta Bojarok
	Czesław Cybułka
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W SPORTOWEJ RYWALIZACJI
WIĘCEJ INFORMACJI ZNAJDĄ PAŃSTWO NA OFICJALNEJ STRONIE INTERNETOWEJ KLUBU www.czarnijaworze.futbolowo.pl.

Ks czarni JAWORZE

31 sierpnia
(niedziela)

2

seniorzy - wyniki

Jaworze, dn. 30 sierpnia 2014
Czarni Jaworze – Piast Cieszyn 2:2 (0:2)
Bramki dla Czarnych zdobyli: Jakub Pilch, Marcin Sztykiel

Skład:
Feruga - Kobza, Duś, Gucwa, Krzak - M. Pilch (62’
Jastrzębski), Mańkus (55’ Ma. Sztykiel), Król, Mi. Sztykiel (68’ Miagkyj), Bydliński - J. Pilch
Cięcina, dn. 6 września 2014
Świt Cięcina - Czarni Jaworze 2:1 (1:1)
Bramkę dla Czarnych zdobył: Tomasz Bydliński
Skład:
Feruga - Gucwa, Krzak, Szewczyk (70’ Miagkyj), Bydliński
(84’ Jastrzębski), Duś, M. Pilch,
Ma. Sztykiel (83’ Duława), Mi. Sztykiel, Król (80’ Tomalik),
J. Pilch

Skład:
Feruga - Krzak, Kobza (75’ Sosna), Duś, Gucwa Jastrzębski (50’ Ma. Sztykiel), Szewczyk, Mańkus
(80’ Tomalik), Bydliński - Kępka (62’ Miagkyj), Król

TABELA – LIGA OKRĘGOWA SENIORÓW
(stan na 14 września 2014)

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Klub
Spójnia Landek
Kuźnia Ustroń
KS Wisła
Świt Cięcina
Pasjonat Dankowice
Beskid Skoczów
Skałka Żabnica
MRKS CzechowiceDziedzice
Cukrownik Chybie
Koszarawa Żywiec
LKS Bestwina
Zapora Porąbka
LKS 99 Pruchna
Maksymilian Cisiec
Piast Cieszyn
Czarni Jaworze

Il. meczów
6
6
6
6
6
6
6

Punkty
18
16
15
12
12
11
9

Bramki
22 – 6
17 – 4
30 – 8
15 – 12
20 – 10
14 – 6
15 – 15

6

7

7 – 10

6
6
6
6
6
6
6
6

7
6
6
6
5
4
3
1

6 – 13
13 – 16
8 – 12
7 – 17
7 – 12
12 – 21
9 – 25
5 – 20

1.miejsce – awans do IV ligi
15 - 16. miejsce – spadek do Klasy A

Terminarz meczów KLASA „B” SENIORÓW – runda
jesienna 2014 (stan na 14 września 2014)
LP

Data

1

24 sierpnia
(niedziela)

Godz. Gospodarz

Gość

1700 Halny Kalna KS Czarni Jaworze II

14 września
(niedziela)
21 września
(niedziela)
27 września
(sobota)
5 października
(niedziela)
11 października
(sobota)
19 października
(niedziela)

4
5
6
7
8
9

Jaworze, dn. 13 września 2014
Czarni Jaworze – LKS Bestwina 1:3 (0:1)
Bramkę dla Czarnych zdobył: Mariusz Duś

Miejsce
1
2
3
4
5
6
7

7 września
(niedziela)

3

Wynik

Strzelcy
Gwóźdź – 2,
Duława – 2,
Paszek – 2 ,
3:9
Stronczyński,
Zagórski,
Kucia

1700

1100

1600
1100
1300
1100
1500
1100

Żar Międzybrodzie KS Czarni Jaworze II
Bialskie

KS Czarni
Jaworze II

Sokół
Zabrzeg
KS Czarni
Jaworze II
Rotuz
Bronów
KS Czarni
Jaworze II
Zamek
Grodziec
KS Czarni
Jaworze II

LKS Ligota

KS Czarni Jaworze II

3:1

Roik

T. Sosna – 2,
Sz. Sosna,
Kruczek,
7:0
Zagórski,
PawlukJaszczuk,
samobójcza
1:1
T. Sosna

KS Bystra
KS Czarni Jaworze II
Słowian Łodygowice
KS Czarni Jaworze II
Sokół Hecznarowice

TABELA – KLASA „B” SENIORÓW
(stan na 14 września 2014)
Miejsce
Klub
Il. meczów
1
Rotuz Bronów
4
2
Zamek Grodziec
4
3
Czarni II Jaworze
4
4
KS Bystra
4
5
Sokół Hecznarowice
4
6
Słowian Łodygowice
4
7
Sokół Zabrzeg
4
8
Żar Międzybrodzie Bialskie
3
9
LKS Ligota
3
10
Halny Kalna
4
1. miejsce – awans do Klasy „A”

Punkty
9
9
7
7
7
6
4
3
3
0

Bramki
12 – 8
8–6
18 – 7
11 – 5
8–9
8 – 11
12 – 7
7–7
4 – 11
6 – 23

Kadra juniorów na rundę jesienną 2014/2015
LP
1
2
3
4
5
6
7
8

Pozycja
Bramkarz
Bramkarz
Bramkarz
Obrońca
Obrońca
Obrońca
Obrońca
Obrońca

Imię i Nazwisko
Dawid Chybiński
Maciej Matejko
Szymon Staszko
Patryk Gacek
Tomasz Ryba
Kamil Nowak
Maciej Kula
Michał Piorun

Data urodzenia
15.05.1998
21.06.1998
2.03.2000
17.06.1996
12.01.1997
15.03.1997
21.02.1998
15.09.1998

9

Obrońca

Michał Fusek

18.04.1999

10
Obrońca
Kamil Wieja
3.07.1999
11
Obrońca
Jakub Bobkowski
8.07.1999
12
Pomocnik
Patryk Drewniak
2.06.1997
13
Pomocnik
Sebastian Mrożek
20.01.1998
14
Pomocnik
Szymon Szklorz
23.02.1998
15
Pomocnik
Krystian Szymański
13.03.1998
16
Pomocnik
Damian Kluz
29.05.1998
17
Pomocnik
Kamil Slaczałek
9.05.1999
18
Pomocnik
Adam Pawłowski
13.05.1999
19
Pomocnik
Konrad Mrózek
16.10.1999
20
Napastnik
Bartosz Bula
6.04.1996
21
Napastnik
Roland Król
3.05.1996
22
Napastnik
Daniel Heliński
16.07.1997
Trener: Janusz Gucwa, Kierownik zespołu: Artur Mazur
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Terminarz meczów WOJEWÓDZKA LIGA „A1”
JUNIORÓW – runda jesienna 2014
(stan na 14 września 2014)
LP

Data

1

31 sierpnia
(niedziela)

1200 KS Czarni Jaworze

2

6 września
(sobota)

1200 LKS Mazańcowice

13 września
(sobota)

1200 KS Czarni Jaworze

3
4
5
6
7
8
9

20 września
(sobota)
27 września
(sobota)
5 października
(niedziela)
12 października
(niedziela)
18 października
(sobota)
25 października
(sobota)

Godz.

1200

Gospodarz

Gość

Żar Międzybrodzie
Bialskie

Wynik Strzelcy
Bula,
3:2
Sokół Zabrzeg
Gacek
Drewniak
KS Czarni
1:2 Heliński
Jaworze
Bula
Heliński
KS Międzyrze- 6:0
–4
cze
Gacek – 2
KS Czarni
Jaworze

1200 KS Czarni Jaworze
1200

Zamek Grodziec

1500

KS Bystra

1200

Sokół Buczkowice

-

KS Czarni Jaworze

KS Czarni
Jaworze
KS Czarni
Jaworze
KS Czarni
Jaworze

7

Klub
Czarni Jaworze
LKS Ligota
Sokół Buczkowice
Sokół Zabrzeg
LKS Mazańcowice
Zamek Grodziec
Żar Międzybrodzie
Bialskie
KS Międzyrzecze
KS Bystra

Punkty
9
6
6
4
3
3

Bramki
11 – 3
16 – 0
10 – 13
5–3
5–4
13 – 11

2

1

2–4

Kadra trampkarzy na rundę jesienną 2014/2015:
Pozycja
Bramkarz
Bramkarz
Obrońca
Obrońca
Obrońca
Obrońca
Obrońca
Obrońca
Obrońca
Obrońca
Pomocnik
Pomocnik
Pomocnik
Pomocnik
Pomocnik
Pomocnik
Pomocnik
Pomocnik
Napastnik
Napastnik
Napastnik

Imię i Nazwisko
Szymon Staszko
Jakub Wawrzyczek
Radosław Woźniak
Dawid Zasuwa
Michał Pietrzykowski
Patryk Linnert
Jakub Janosz
Mateusz Głodzik
Jakub Niesyt
Mateusz Głowniak
Oktawian Sznajdrowicz
Arkadiusz Hutyra
Piotr Malchar
Orfeusz Sznajdrowicz
Adam Łakomy
Mateusz Legut
Patryk Tobias
Brajan Michalski
Jakub Konior
Filip Mrzygłód
Sebastian Stekla

Data urodzenia
2.03.2000
28.10.2003
6.03.2000
17.12.2000
2.06.2001
15.10.2001
14.12.2001
12.07.2002
25.01.2003
29.05.2003
23.11.2000
18.02.2001
1.07.2001
29.12.2002
22.07.2003
28.10.2003
2.10.2003
18.04.2005
22.02.2000
16.09.2002
8.04.2003

Godz.
10

00

Gospodarz
KS Czarni
Jaworze

Gość
Sokół Zabrzeg

2

6 września
(sobota)

1000

LKS Mazańcowice

3

13 września
(sobota)

1000

KS Czarni
Jaworze

KS Międzyrzecze

Żar Międzybrodzie Bialskie
KS Czarni
Jaworze

KS Czarni
Jaworze

20 września
(sobota)
27 września
(sobota)
5 października
(niedziela)
11 października
(sobota)
18 października
(sobota)
25 października
(sobota)

6

Il. meczów
3
2
3
3
2
3

Data
31 sierpnia
(niedziela)

1

5

8
2
0
0–9
9
2
0
1 – 16
Uwaga!
Po rozegraniu ośmiu spotkań rundy jesiennej tabela zostanie podzielona na dwie części i zespoły z miejsc 1 – 5 oraz 6 - 9 na wiosnę rozegrają
po dwa spotkania z zespołami z grupy I, które zajmą te same miejsca
i jeden mecz z drużynami, którymi rywalizowali na jesień.

LP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

LP

4

pauza

23.06.2004
8.10.2004

Terminarz meczów WOJEWÓDZKA LIGA „C1”
TRAMPARZY – runda jesienna 2014
(stan na 14 września 2014)

LKS Ligota

TABELA – WOJEWÓDZKA LIGA „A1” JUNIORÓW (gr. II)
(stan na 14 września 2014)
Miejsce
1
2
3
4
5
6

22
Napastnik
Franciszek Heller
23
Napastnik
Aleksander Filas
Trener: Mariusz Wacławski
Kierownik zespołu: Mariusz Sznajdrowicz

7
8
9

1000
1000

1000 Zamek Grodziec

KS Czarni
Jaworze

Wynik
2:2

Strzelcy
Konior
samobójcza
Na boisku
1:2
0:3
Konior
(wo)
Hutyra
Hutyra – 3
6:5
Linnert – 2
Legut

LKS Ligota
KS Czarni
Jaworze
KS Czarni
Jaworze
KS Czarni
Jaworze

Beskid Godziszka
Sokół Buczkowice
KS Czarni
Rotuz Bronów
Jaworze

1000
1000
1000

TABELA – WOJEWÓDZKA LIGA „C1” TRAMPKARZY (gr. II)
(stan na 14 września 2014)
Miejsce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Klub
Sokół Buczkowice
Rotuz Bronów
Czarni Jaworze
Beskid Godziszka
Sokół Zabrzeg
Żar Międzybrodzie
Bialskie
LKS Mazańcowice
Zamek Grodziec
LKS Ligota
KS Międzyrzecze

Il. meczów
3
3
3
2
3

Punkty
9
7
7
6
5

Bramki
13 – 2
13 – 3
11 – 7
14 – 2
12 – 3

3

2

4–6

1
2
3
3

0
0
0
0

0–3
3 – 12
0 – 16
6 – 22

Lista żaków trenujących w KS Czarni Jaworze –
jesień 2014 (stan na 14 września 2014)
1. Maksymilian Gach
2. Kamil Linnert
3. Jan Pietras
4. Eryk Ciereszko
5. Kamil Zeman
6. Adam Nieborak
7. Bartosz Krzak
8. Paweł Zmełty
9. Kamil Rada

10. Tymon Bania
11. Paweł Puda
12.Kamil Szczypka
13. Wiktoria Łukasz
14. Brajan Michalski
15. Daniel Nikiel
16. Kajetan Humphries
17. Hubert Krehut
18. Jakub Szczypka

19.Franciszek Heller
20. Aleksander Filas
21. Daniel Dubrawski
22. Krzysztof Lach
Trener:
Arkadiusz Lanc
Kierownik zespołu:
Mirosław Gruszka

Lista żaczków trenujących w KS Czarni
Jaworze – jesień 2014 (stan na 14 września 2014)
1. Michał Ogrodnik
2. Krystian Korzan
3. Michał Pszon
4. Jakub Zalewski
5. Maksymilian Matejko
6. Błażej Matejko
7. Szymon Mikler
8. Kacper Mikler
9. Adrian Greń
10. Igor Pułtorak

11. Seweryn Dawid
12. Dominik Dawid
13. Michał Kłoda
14. Oliwier Zemanek
15. Tomasz Lach
16. Franciszek Pytlowany
17. Gustaw Krzemień
18. Kurt Dugacz
19. Patryk Stekla
20. Michał Waszek

21. Mateusz Hornik
22. Maksymilian
Kaczyński
23. Konrad Guszpil
24. Jakub Jasiński
25. Mateusz Wacławski
Trener: Krzysztof Kania
Kierownik zespołu:
Mirosław Gruszka
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LECZENIE
STOMATOLOGICZNE

NFZ

w Centrum Medycznym

DANEA
ul. Jaworzańska 40
tel.: 33 811 00 50,
512 457 547
Z głębokim smutkiem
i żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

ś.p. Henryka Szpałka
długoletniego prezesa
Międzygminnego Zarządu
Spółek Wodnych
Jaworza i Jasienicy
Rodzinie Zmarłego składamy
wyrazy współczucia
Wójt Zdzisław Bylok
i Przewodniczący RG
Jaworze Andrzej Śliwka

2014

26
sierpień
październik

2014

KWIECIEŃ

2014

USŁUGI
KOMINIARSKIE

ŚWIADCZĘ USŁUGI KOMINIARSKIE

SNE
E

NA TERENIE GMINY JAWORZE
Tomasz Maciejowski
Mistrz Kominiarski Tomasz Maciejowski
JaworzeJaworze,
ul. Mysliwskaul. Myśliwska
KONTAKT

tel. 604 870 352,

TEL.: 604 870
173 697
33352,
81733
36879

Oferuje usługi kominiarskie:

 ODBIORY
 OPINIE STANU
CZYSZCZENIE  KONTROLE
TECHNICZNEGO
czyszczenie,
kontrole,
odbiory,
prześwietlanie,

e


PRZEŚWIETLENIE - INWENTARYZACJE
KOMINOWYCH
opinie stanuPRZEWODÓW
technicznego,
inwentaryzacje,
WYDAJĘ ZAŚWIADCZENIA DLA GAZOWNI,
NADZORU BUDOWLANEGO,
zaświadczenia
dla gazowni,


ŃKO

Z KOMINAMI
UBEZPIECZENIA  WSZELKIE PRACE ZWIĄZANE
nadzoru
budowlanego

29
33

„ROB-SAT”

NOWOCZESNE

ANTENY DVB-T i SAT INSTALACJE
FACHOWA
OBSŁUGA,
SERWIS,
GWARANCJA

•
•
•

antenowe
elektryczne
domofonowe

ROBERT ZAŃKO

tel. 602 669 804

43-385 Jasienica, ul. Czarny Chodnik 1323

323

!!

kowe

nie

odzina

:00

:30

:00

:00

:00

:00

L A B O R AT O R I U M
A N A L I T YC Z N E

:30

PUNKT POBIERANIA MATERIAŁU DO ANALIZY

:30

Od poniedziałku do piątku
Chrześcijańska
w godz. Służba
od 7Charytatywna
do 9

wydaje odzież używaną (za darmo) osobom potrzebującym. Odzież wydawana jest w pierwszą
i trzecią środę miesiąca począwszy od kwietnia 2014 r. w godz. 15tej - 18tej. Punkt wydawania
odzieży znajduje się Jaworzu przy ul. Dębowej 125 (Kościół Adwentystów Dnia Siódmego)

Centrum Medyczne DANEA

ul. Jaworzańska 40 tel. 33 8110050, 512 457 547

IT

B U Z E R A
dziewoński
B.P.”LIDIA” ZAPRASZA
usługi komputerowe
8 172 913
– LICHEŃ 29-30.08.2014 R.
sprzedaż
i serwis
sprzętu komputerowego
Program: Lasek- w
Grąblinie,
Sanktuarium
w Licheniu.
2 473 669
obsługazł/os.
informatyczna firm
Koszt: 152.00 - -185,00
- naprawy
klientaosób jadących.
Cena uzależniona
jest odu ilości

– WROCŁAW 11-12.10.2014 R.

pon. - pt. 8:00 - 17:00
Zwiedzanie z przewodnikiem Panorama Racławicka

ki

Wycieczka 1 dniowa, koszt- 155 zł./ossobota 10:00 - 13:00
dwudniowa/nocleg wyżywienie/koszt- 265 zł./os.

Jaworze, ul. Cieszyńska 194

www.buzera.pl
Zapisy
przyjmuje i informacji udziela
tel. 33
44lub
5433/81
264, 502
774 292
L. Sztwiorok tel. 692 405
825
52 916

okalny Gminy Jaworze. Wydawca: urząd Gminy Jaworze z siedzibą: 43-384 Jaworze,
ul. Zdrojowa 82, tel.: 33 828 66 00, 817 21 95, 817 28 13, 817 25 34; faks: 33 828 66 01,
http://www.opgj.pl/echojaworza.html; Zespół redakcyjny: Piotr Filipkowski – Redaktor
ora Naczelnego i odpowiedzialna za korektę. Druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka”

Uwaga reklamodawcy
Ogłoszenia można przesyłać na adres:
jkos@jaworze.pl
więcej informacji dotyczących ogłoszeń:
pokój 001 (parter), tel. 33 828 66 00
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2014

BIOFEEDBACK HOUSE
Gabinet Psychologiczny
i Nauczanie Języka Angielskiego

Ogłoszenie

mgr Maria Buchlińska

Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny
w Jaworzu
43-384 Jaworze ul. Konwaliowa
4
33 8172840,
tel. kom.
661-539-398
informuje, iż ponownie tel.
zawarł
umowę
z NFZ
w zakresie
rehabilitacji kardiologicznej
stacjonarnej
ambulatoryjnej.
EEG - BIOFEEDBACK
to treningi mózgu
prowadzony przez
wykwalifikowanego psychologa.

Metoda
jest medycznie
sprawdzona, skuteczna
W związku z tym z w/w rehabilitacji mogą korzystać
osoby
po:
i bezpieczna.
– ostrych stanach wieńcowych,
poprawia: koncentrację uwagi, szybkość myślenia,
– plastyce naczyń wieńcowych,
kreatywność, pamięć, nastrój, samoocenę.
– zabiegach kardiochirurgicznych,
– zabiegach z zakresu chirurgii naczyniowej, obniża: poziom stresu, nadmierną impulsywność, tremę,
napięcie wewnętrzne, bóle głowy.
– zaostrzeniach niewydolności serca.

Chętni mogą

Trening jest przyjemny i jako sposób uczenia się za
pomocą wideogry nie ma żadnych działań ubocznych.
zgłosić się do Szpitala Rehabilitacyjnego
w Jaworzu,
ul. wSłoneczna
83,
Skierowany przede wszystkim
do dzieci
wieku szkolnym
trudnościami
w uczeniu się, młodzieży
i studentów
ze skierowaniem do zPoradni
Rehabilitacyjnej
od lekarza
POZ,
zdających egzaminy oraz dla dorosłych, których praca
lub zadzwonić pod nrwymaga
telefonu:
33 817 21 66 wew. 525 lub 526.
skupienia i podejmowania szybkich decyzji.

AUTO-SERVIS inż. Wiesław Gadocha
Rok założenia 1986

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

JAWORZE ul. Bielska 551 (salon Renault)
tel. 33 8173330 w. 113
Czasopismo
„EchoJaworza”
Jaworza”
– miesięcznik
lokalny
Urząd
Gminy
Jaworze43-384
z siedzibą:
Jaworze,
Czasopismo „Echo
– miesięcznik
lokalny
Gminy Gminy
Jaworze.Jaworze.
Wydawca:Wydawca:
Urząd Gminy
Jaworze
z siedzibą:
Jaworze,43-384
ul. Zdrojowa
82;
ul.adres
Zdrojowa
82;
adres
redakcji:
43-384
Jaworze,
ul.
Zdrojowa
82,
tel.:
33
828
66
00,
817
21
95,
817
28
13,
817
25
34;
faks:
33
828
66 01,
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;
817
28 71;
e-mail: echo@jaworze.pl; Internet:
http://www.opgj.pl/echojaworza.html;
Zespół redakcyjny:
Filipkowski
Redaktor
internet:
http://www.opgj.pl/echojaworza.html;
Zespół redakcyjny:
Piotr Filipkowski – Redaktor Naczelny,
Agata JędryskoPiotr
– Zastępca
Redaktora–Naczelnego
Naczelny,
Agata
– Wydawnictwo
Zastępca Redaktora
Naczelnego
odpowiedzialna
za korektę.
Druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka”
i odpowiedzialna
za Jędrysko
korektę. Druk:
„Prasa Beskidzka”
Spółka zio.o.,
ul. Dubois 4, 43-300
Bielsko-Biała.
Spółka
z o.o.,
Duboisnadesłanych
4, 43-300 Bielsko-Biała.
Redakcja
nie zwraca
tekstów
oraz zastrzega
sobie prawo
ich skracania
i opracowania
redakcyjnego.
Redakcja
nieul.zwraca
tekstów. Redakcja
zastrzega
sobienadesłanych
prawo skracania
nadesłanych
materiałów,
redagowania
i opatrywania
własnymi
tytułami.
Redakcja zastrzega sobie także prawo odmowy przyjęcia reklamy lub ogłoszenia. Za treść reklam, ogłoszeń i listów redakcja i wydawca nie odpowiadają.
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XXVIII Jaworzański Wrzesień

Prezes ZG LMiR kpt. ż. w. Andrzej Królikowski

Gospodarze K.i Cz.Sosulscy

Chór z Węgier (Jaszszentandras)

Radni Gustaw Bohucki
i Krzysztof Kleszcz
z wieńcem dożynkowym
Stoisko Koła Zainteresowań Parafii Ewang-Augs. w Jaworzu

Andrzej Płonka- Starosta Bielski

Otwarcie Muzeum Fauny i Flory Morskiej
i Śródlądowej

Gala otwarcia muzeum - od lewej Radosław G.Ostałkiewiczzastępca wójta, Barbara Szermańska- dyrektor Gimnazjum nr 1
i Zdzisław Bylok - wójt Gminy Jaworze

Symboliczne otwarcie muzeum

prof. Robert Stawarz - WSP Kraków
kpt.ż.w. Wlodzimierz Grycner

Wójt Z.Bylok

Wójt Z.Bylok podczas prezentacji zbiorów muzealnych

ks.Stanisław Filapek i ks. Władysław Wantulok

