ROK XXIV WYDANIE NR 279, NAKŁAD 2200 EGZ., ISSN 1234-6453

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

PM2COLLECTIVE

WIĘCEJ NA STRONIE 3

AMBASADORZY JAWORZA Z WIZYTĄ W NIEMCZECH

Z KART HISTORII
- WSPOMNIENIA ANDRZEJA ŚLIWKI cz 2.

CZŁONKINIE KGW Z JAWORZA W SEJMIE RP

XXIX JAWORZAŃSKI WRZESIEŃ - PROGRAM

MARATON SZTUKI 2015

SIERPIEŃ 2015

3

sierpień

PM2Collective
czyli Ameryka w doskonałym wydaniu
„Witajcie w Dylan’s Town! Mieście, które nigdy nie budzi się ze snu”.
Nieomal każdy lubi czytać, a jeszcze bardziej słuchać opowieści
o życiu innych ludzi. Jeżeli do tego dodać dobrą oprawę muzyczną,
możemy śmiało mówić o duchowej uczcie. Zdecydowanie takie
przeżycia funduje zespół PM2 Collective. Podczas Jaworzańskiego
Września zabierze nas w muzyczną podróż do miasta Dylan,
gdzie poznamy historię chłopca o imieniu Bob, który pomylił
życie ze śmiercią... Trzon grupy stanowią jaworzanie: Marcin
Mieszczak (gitara), Wojciech Mieszczak (gitara) oraz pochodzący
z Kęt wokalista Piotr Wojtyczek. Na koncertach wspomagają ich
zaprzyjaźnieni muzycy oraz często zapraszani goście. Grają
muzykę z pogranicza alternative rock i americany.
– Alternatywny nurt country w Ameryce jest bardzo popularny
i ceniony, także nieobcy w Europie, w Polsce zdecydowanie
mniej znany. Mamy jednak nadzieję, że ta nieco bardziej mroczna

i tajemnicza odmiana znanego gatunku będzie coraz częściej
słyszana na rodzimych scenach – twierdzą muzycy.
Największymi inspiracjami muzycznymi dla zespołu są: Calexico,
16 Horsepower, Bob Dylan oraz Jack White. Na ostateczny kształt
albumu wpływ miała jednak nie tylko muzyka, ale i fascynacja kinem
i literaturą amerykańską.
W tym roku zespół wydał concept album „Bob z miasta
Dylan” złożony z dziesięciu autorskich utworów połączonych
z opowiadaniem, które można przeczytać na stronie internetowej.
Obecnie muzycy pracują nad płytą winylową, która będzie nagrana
w języku angielskim i wydana w Anglii.
PM2 Collective działa od 2013 roku, w 2014 r. zwyciężył
podwójnie w konkursie „Przepustka do Mrągowa”: w Pakosławiu
i w Mrągowie, a jedną z nagród był koncert na głównej scenie
międzynarodowego festiwalu.
Na stronie internetowej zespołu można posłuchać utworów
z płyty oraz przeczytać opowiadanie.
Zapraszamy: www.pm2collective.pl

Przygotowała: Agata Jędrysko

Z PRAC wójta, RADY GMINY I URZĘDU GMINY
VII sesja Rady Gminy Jaworze VII
Kadencji z dnia 28.05.2015
W sesji uczestniczyło 14 radnych (1 nieobecny). Spośród
przybyłych gości głos zabrał Przewodniczący Rady Ochrony
i Odnowy Zabytków Jerzy Kukla, omawiając główne kierunki jej
działań. Jednocześnie zwrócił się z apelem o podjęcie konkretnych
działań zmierzających do ochrony, odnowy i rewitalizacji zabytków
znajdujących się na terenie gminy Jaworze (pismo zarejestrowano
pod numerem KP-004778/15).
Wójt Gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz poinformował, iż
Gminna Biblioteka w Jaworzu zajęła pierwsze miejsce w konkursie
bibliotek powiatu bielskiego. Jednocześnie zapewnił, iż gmina
będzie wspierała działalność biblioteki zarówno w zakresie
rozwoju instytucjonalnego jak również poprzez docenienie pracy
pracowników biblioteki.
Radna Katarzyna Dyaczyńska zwróciła się z pytaniem
dotyczącym możliwości upublicznienia na stronie internetowej
UG Jaworze proponowanych stref uzdrowiskowych A, B i C
wraz z objaśnieniami. Prośbę uzasadniła licznymi zapytaniami
mieszkańców w przedmiotowym zakresie oraz terminem składania
propozycji zmian do przedstawionych stref uzdrowiska.
Wójt Gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz wyjaśnił, iż termin
na składanie propozycji zmian do wspomnianych stref dotyczył
tylko radnych. Poinformował, iż proponowane zmiany zgłoszone
przez radnych zostaną przesłane projektantom, którzy przygotują
nowy podział stref, a następnie zostanie on omówiony na komisji
uzdrowiskowej. Wyjaśnił, iż tak opracowany podział na strefy
A, B i C zostanie przedstawiony mieszkańcom do konsultacji
i poddany dyskusji.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zbigniew Putek poprosił
przedstawicieli UG Jaworze o podanie danych dotyczących
przyłączeń posesji do kanalizacji sanitarnej. Ponadto poprosił
o wyjaśnienie czy wszczynane są procedury administracyjne
wobec osób uchylających się od obowiązku podłączenia do
kanalizacji.
Kolejne pytanie Z.Putka dotyczyło wyjaśnienia, na jakim etapie
jest inwestycja dotycząca STREET WORKOUT PARKU przy ul.
Koralowej.

Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Brzezicki zapytał,
jakie planowane są jeszcze prace do wykonania na boisku na
starym basenie i kiedy jest możliwe jego otwarcie. Zapytał również,
czy wniosek dotyczący budowy chodnika przy ul. Cisowej będącej
ulicą powiatową jest możliwy do realizacji i czy taki wniosek można
złożyć do przyszłorocznego budżetu.
Radny Edward Podstawny zapytał, jak wygląda sprawa
związana z realizacją wniosku o postawienie koszy przy ul.
Wapienickiej.
Radna Janina Holeksa zapytała, czy interpelacje i odpowiedzi
na nie można publikować na stronie internetowej gminny.
Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Mieczysław Brzezicki
odczytał proponowany porządek obrad.
Radna Janina Holeksa wnioskowała o wycofanie z porządku
obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
powołania Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze oraz nadania
jej statutu. Wniosek uzasadniła uchybieniami proceduralnymi
związanymi z przedstawionym radnym projektem przedmiotowej
uchwały. Poinformowała, iż nie wpłynął stosowny wniosek MRG
do Komisji Samorządu i Spraw Lokalnych o zmianę statutu.
Wójt Gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz poinformował, iż
zbliżają się wybory nowej kadencji Młodzieżowej Rady Jaworze,
dlatego zaproponowane zmiany statutu są zasadne. Zwrócił
uwagę, iż wniosek MRG wpłynął do Rady Gminy, ponadto temat
zmian statutu był poruszany podczas obrad MRG, która była
inicjatorem tychże zmian. Zwrócił się z prośbą o merytoryczne
rozpatrzenie przedmiotowego projektu uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Mieczysław Brzezicki
po wystąpieniu wójta zapytał, czy wnioskodawca podtrzymuje
złożony wniosek. Radna Janina Holeksa podtrzymała złożony
wniosek.
Rada Gminy przegłosowała wniosek radnej Janiny Holeksy
dotyczący wycofania z porządku obrad projektu uchwały
w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej
Rady Gminy Jaworze oraz nadania jej statutu:
6 – głosów za, 6 – głosów przeciw, 2 – głosy wstrzymujące,
1 – nieobecny.
Rada Gminy zatwierdziła protokół z VI sesji Rady Gminy
Jaworze przeprowadzonej w dniu 31 marca 2015.
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Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Jaworze za 2014 rok
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa poinformował, iż
przedmiotowe sprawozdanie zostało przedłożone Radnym Gminy
Jaworze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ustawowym
terminie. Przedstawił szczegóły uchwalonego budżetu gminy
na 2014 rok oraz jego zmiany na przestrzeni roku, a także jego
wykonanie na koniec 2014 roku.
Krzysztof Śliwa wyjaśnił, iż w skład planowanych dochodów
majątkowych wchodzą m.in. otrzymywane dotacje oraz sprzedaż
nieruchomości gminnych. W związku z brakiem zainteresowania
kupnem wystawionej na sprzedaż nieruchomości gminnej
wykonanie dochodów majątkowych w 2014r. było na poziomie
niespełna 70%.
Omówienie sprawozdania finansowego za 2014 rok
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa omówił składowe
sprawozdania finansowego gminy, które zostało w stosownym
terminie przedstawione Regionalnej Izbie Obrachunkowej
oraz Radzie Gminy Jaworze. Przedstawił szczegółowo bilans
oraz rachunek zysku i strat zgodnie z przedstawionym radnym
sprawozdaniem.
Przedstawienie informacji o stanie mienia jednostki
samorządu terytorialnego
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa omówił szczegółowo
stan mienia komunalnego gminy Jaworze zgodnie z przedstawioną
Radzie Gminy Jaworze informacją.
Skarbnik Gminy Jaworze odczytał pozytywną opinię –
uchwałę Nr 4200/I/67/2015 z dnia 13.04.2015r. Regionalnej Izby
Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta
Gminy Jaworze sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok
wraz z uzasadnieniem podjętej uchwały.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Ryrych odczytał
wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący udzielenia Wójtowi Gminy
Jaworze absolutorium za 2014 rok wraz z uzasadnieniem.
Poinformował, iż wniosek został przyjęty 4 głosami za, przy
jednym głosie wstrzymującym pełnego składu komisji tj.
5 członków. Poinformował, iż przed sporządzeniem wniosku
Komisja Rewizyjna przeanalizowała protokół pokontrolny
z przeprowadzonej kontroli w sprawie analizy sprawozdań
finansowych za 2014 rok.
Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Mieczysław Brzezicki
odczytał pozytywną opinię – uchwałę 4200/I/99/2015 z dnia
25.05.2015r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach
w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Jaworze wraz z uzasadnieniem podjętej uchwały.
Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok
2014
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jaworze Zbigniew Putek
przedstawił pozytywne stanowisko Klubu Radnych Jaworze Zdrój
w sprawie udzielenia absolutorium.
Radny Jerzy Ryrych przedstawił dane finansowe od 2006 roku
świadczące o systematycznie rosnącym zadłużeniu gminy. Zwrócił
uwagę na realizację nieplanowanych inwestycji w preliminarzu
budżetowym, jak również na inwestycje, które były planowane,
a nie zostały zrealizowane.
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa zgodził się z radnym,
iż zadłużenie gminy wzrosło, ale jednocześnie zwrócił uwagę na
znaczny wzrost wydatków na inwestycję (około 50 mln zł w latach
2006‑2014). Odnośnie realizacji nieplanowanych inwestycji
wyjaśnił, iż nie jest to zgodne z prawdą, gdyż wszystkie inwestycje
zawsze były zaakceptowane przez Radę Gminy poprzez
przyjmowanie zmian do budżetu w ciągu roku budżetowego.
Radny Jerzy Ryrych zwrócił uwagę na wkład własny w realizację
poszczególnych inwestycji, stwierdzając, iż należy z dyscypliną
podchodzić do wydawania właśnie tych środków. Stwierdził,
iż część inwestycji zostało niepotrzebnie rozszerzonych (stary
basen), a są niezbędne inwestycje, których gmina nie realizuje
(m.in. nowe pomieszczenia edukacyjne, hala sportowa).
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Zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok
Gminy Jaworze wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Mieczysław Brzezicki
poinformował, iż w dniu 20 maja 2015r. odbyło się wspólne
spotkanie połączonych Komisji problemowych Rady Gminy
Jaworze w sprawie omówienia sprawozdań finansowych.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Roman Kruczek
odczytał opinie poszczególnych komisji problemowych Rady
Gminy Jaworze w sprawie sprawozdania finansowego za 2014
rok, informując iż:
Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej wydała pozytywną opinię
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, 4 głosy za, 1 głos
wstrzymujący,
Komisja Samorządu i Spraw Lokalnych wydała pozytywną
opinię w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, 3 głosy za,
1 głos wstrzymujący, 1 nieobecny,
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska wydała pozytywną
opinię w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, 4 głosy
za, 1 nieobecny,
Komisja Mienia i Gospodarki Nieruchomościami wydała
pozytywną opinię w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu,
3 głosy za,
Komisja Gospodarki i Infrastruktury wydała pozytywną opinię
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, 3 głosy za, 1 głos
wstrzymujący, 1 nieobecny,
Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną opinię
w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, 4 głosy za, 1 głos
wstrzymujący.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę:
12 – głosów za, 2 – głosy wstrzymujące
Udzielenie Wójtowi Gminy Jaworze absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2014 rok
Rada Gminy przegłosowała uchwałę:
12 – głosów za, 2– głosy wstrzymujące, 1 – nieobecny
Wójt Gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz podziękował za
udzielone absolutorium w imieniu swoim, jak również poprzedniego
Wójta Gminy Zdzisława Byloka. Stwierdził, iż udzielone
absolutorium świadczy o tym, iż rozwój gminy Jaworze idzie
w dobrym kierunku, a środki są właściwie wydatkowane na ten
cel. Wyjaśnił, iż wszystkim zależy, aby nasza gmina się rozwijała.
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego
Ośrodka Promocji Gminy Jaworze za rok 2014
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Roman Kruczek
poinformował, iż projekt uchwały został omówiony na komisji
i uzyskał pozytywną opinię.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę: 13 głosów za, 1 – głos
wstrzymujący
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu za rok 2014
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Roman Kruczek
poinformował, iż projekt uchwały został omówiony na komisji
i uzyskał pozytywną opinię.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę: 13 – głosów za, 1 – głos
wstrzymujący
Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jaworzu za rok 2014
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Roman Kruczek
poinformował, iż projekt uchwały został omówiony na komisji
i uzyskał pozytywną opinię.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę: 14 – głosów za
Przekazanie środków finansowych dla Policji
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa poinformował, iż
w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2015 rok zaplanowano zadanie związane z uruchomieniem
płatnych patroli w okresie letnim. W związku z powyższym w celu
podpisania stosownego porozumienia niezbędne jest podjęcie
przedmiotowej uchwały.
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Komendant Komisariatu Policji w Jasienicy Wojciech Kozłowski
poinformował, iż w ramach dodatkowych środków uruchomione
zostaną dodatkowe patrole komisariatu, a także patrole wydziału
ruchu drogowego, który dysponuje odpowiednimi narzędziami
umożliwiającymi m.in. kontrolę prędkości.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę w sprawie: przekazania
środków finansowych dla Policji (Uchwała Nr VII/63/2015): 14 –
głosów za.
Zmiana uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Jaworze
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa w yjaśnił, iż
zaproponowana zmiana wynika z braku możliwości realizacji
zaplanowanej inwestycji na ul. Cisowej (brak zgody mieszkańców).
Przedmiotowe środki wykorzystane zostaną na zadanie związane
z modernizacją mostów i dróg na terenie gminy Jaworze. Wyjaśnił,
iż omawiana zmiana nie powoduje zwiększenia deficytu ani
zadłużenia gminy.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę: 14 – głosów za.
Zmiany w budżecie gminy na rok 2015
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa omówił szczegółowo
poszczególne zmiany zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Wyjaśnił, iż w związku z omówionymi zmianami nie zmienia się
deficyt budżetu ani zadłużenie gminy.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę: 14– głosów za.
Zmiana uchwały nr VI/54/2015 Rady Gminy Jaworze z dnia
31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa wyjaśnił, iż w związku
z zaskarżeniem przez Regionalną Izbę Obrachunkową zapisów
dotyczących zwolnień z opłaty „śmieciowej” w uchwale podjętej
na poprzedniej sesji w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, koniecznym było
przeredagowanie kwestionowanych zapisów. Poinformował, iż
treść przedstawionego projektu uchwały została uzgodniona
z Regionalną Izbą Obrachunkową.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę: 14 – głosów za.
Nadanie nazwy drodze wewnętrznej w Gminie Jaworze
Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych i Uzdrowiskowych
Marcin Bednarek wyjaśnił, iż do urzędu wpłynął wniosek o nadanie
nazwy drodze wewnętrznej. Zgodnie z przepisami Rada Gminy po
uzyskaniu zgody właściciela podejmuje uchwałę o nadaniu nazwy
drodze. Poinformował, iż zaproponowana nazwa to ul. Tęczowa.
Zmiana Statutu Gminy Jaworze
Sekretarz Gminy Jaworze Ewelina Domagała poinformowała,
iż przedmiotowy projekt uchwały jest uchwałą czysto techniczną.
Wyjaśniła, iż w związku z przyjęciem statutu Muzeum Fauny i Flory
Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu, na ubiegłej sesji koniecznym
było dopisanie muzeum jako jednostki kultury do statutu gminy
Jaworze.
Zmiana uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady
Gminy Jaworze oraz nadania jej statutu
Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze Agnieszka
Kukla poinformowała, iż wszystkie proponowane zmiany
w statucie wynikają z inicjatywy młodych radnych. Wyjaśniła, iż
pozwolą one na prawidłowe funkcjonowanie MRG.
Wójt Gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz poinformował,
iż zmiany statutu dotyczą dwóch podstawowych rzeczy, tj.
wydłużenia kadencji (z 2 do 3 lat) oraz zwiększenia liczby
radnych w 3 klasach gimnazjum. Powyższe rozwiązanie pozwoli
na utrzymanie kontaktu z młodzieżą, która uczęszcza do szkół
ponadgimnazjalnych poza terenem gminy. Wyjaśnił, iż pozostałe
zmiany są zmianami technicznymi. Poinformował, iż podjęcie
przedmiotowej uchwały umożliwi przeprowadzenie wyborów do
nowej Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze według nowych zasad.
Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Mieczysław Brzezicki
poinformował, iż wniosek o dokonanie zmian w statucie
Młodzieżowej Rady Gminy wpłynął do biura rady po posiedzeniu
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komisji, na której przedmiotowy projekt uchwały został omówiony.
Ponadto na komisji radni nie dysponowali tekstem jednolitym
statutu MRG, stąd pewne zamieszanie i brak wydanej przez
komisję opinii. Stwierdził, iż mimo to nic nie stoi na przeszkodzie,
by radni w dniu dzisiejszym omówili i przyjęli uchwałę. Wójt
Radosław Ostałkiewicz zwrócił uwagę na dwa tryby zgłaszania
zmian do statutu MRG. Pierwszy jest inicjatywą Rady Gminy,
która na wniosek wójta podejmuje uchwałę i ten tryb wymaga
uzyskania opinii MRG. Drugi tryb dokonania zmian wynika
z wniosku złożonego przez MRG do Rady Gminy.
Sekretarz Gminy Jaworze Ewelina Domagała poprosiła o zmianę
w § 28 słowa „ponadpodstawowe” na „ponadgimnazjalne”.
Radna Janina Holeksa poprosiła o wyjaśnienie sprawy
związanej z liczbą wybieranych kandydatów w poszczególnych
okręgach. Wójt wyjaśnił, iż okręg 1 to uczniowie 6 klas szkoły
podstawowej, okręg 2 to uczniowie 1 klas szkoły gimnazjalnej,
okręg 3 to uczniowie klas 2, a okręg 4 to uczniowie klas 3.
Przedmiotowe zapisy gwarantują, iż nigdy w MRG nie będzie
większości radnych juniorów spoza szkół jaworzańskich. Wyjaśnił,
iż radnych tych stanowią tylko uczniowie wybierani w ostatniej
klasie gimnazjum, ponieważ nie ma możliwości dokonania
wyborów wśród uczniów spoza szkół gminnych.
Radosław Ostałkiewicz omówił sprawę powołania opiekuna
MRG wyjaśniając, iż opiekuna wskazuje Wójt Gminy, gdyż to
wójtowi zostało powierzone wykonanie uchwały. Przytoczył
przykład pierwotnego tekstu statutu, w którym część inicjatyw
przypisano Przewodniczącemu Rady Gminy, które zostały
zakwestionowane przez nadzór prawny Wojewody Śląskiego.
Stwierdził, iż umożliwienie radnym juniorom wyboru opiekuna jest
dobrym rozwiązaniem, ponieważ uczy demokracji, daje możliwość
pracy z osobą wybraną przez młodzież.
Wójt Gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz podziękował za
współpracę przewodniczącej MRG.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę w sprawie: zmiany uchwały
w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze oraz
nadania jej statutu (Uchwała Nr VII/69/2015):
10 – głosów za, 4 – głosy wstrzymujące
Sprawozdanie z pracy wójta
Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Mieczysław Brzezicki
poinformował, iż sprawozdanie Wójta z okresu międzysesyjnego
i podejmowane zar ządzenia został y radnym pr zesłane
z materiałami na sesję.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jaworze Zbigniew Putek
zapytał, czy rozstrzygnięto postępowania na wykonanie remontów
cząstkowych na drogach gminnych. Zapytał również, z czego
wynikały zmiany w składach komisji obwodowych powołanych do
przeprowadzenia II tury wyborów prezydenckich.
Naczelnik Wydziału Rozwoju i Infrastruktury Daniel Godziszka
poinformował, iż kwota przetargu na remonty cząstkowe
przewyższyła planowaną, stąd była konieczność ogłoszenia
nowego przetargu, którego rozstrzygnięcie nastąpi 14 dni od
jego ogłoszenia.
Wójt Gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz wyjaśnił, iż 3 osoby
wycofały się z pracy w komisjach wyborczych podczas II tury,
stąd konieczność uzupełnienia składów i powołania nowych osób.
Przedstawienie raportu z realizacji Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 rok
Pe ł nom o c nik Wójt a ds. Roz w i ą z y wania Problem ów
Alkoholowych i Narkomani Waldemar Saltarius poinformował, iż
Gminny Program Narkomani na 2014 został zrealizowany prawie
w 100%. Wyjaśnił, iż program nakierowany jest na pomoc m.in.
dla osób uzależnionych, z której to pomocy skorzystała jedna
osoba. Ponadto w ramach programu realizowane były takie
zadania jak: spotkania informacyjne z młodzieżą, wsparcie dnia
sportu, dofinansowanie kół zainteresowań przy OPGJ, działalności
biblioteki publicznej oraz działalności harcerzy. Poinformował,
iż z danych policji wynika, że na terenie gminy prowadzone były
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2 postępowania karne z ustawy o narkomani, które jednak nie
dotyczyły młodzieży.
Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dorota
Sacher-Wejster omówiła pokrótce sprawozdania z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2014 rok i potrzeb
w zakresie pomocy społecznej, sprawozdania z realizacji ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i potrzeb na
2015 rok, oceny zasobów pomocy społecznej. Poinformowała,
iż sprawozdania zostały szczegółowo omówione na komisji
branżowej, a także złożone do biura rady.
Podsumowując poinformowała, iż gmina obarczona jest
dwoma rodzajami zadań tj. wypłatą świadczeń pieniężnych
lub rzeczowych dla osób spełniających kryteria dochodowe
oraz wspieraniem rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji.
Przedstawiła dane wynikające ze sporządzonej oceny – wzrost
mieszkańców gminy, zmniejszenie ilości bezrobotnych, wzrost
liczby osób korzystających z pomocy społecznej. Przedstawiła
również stronę finansową realizowanych zadań przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej.
Odpowiedzi na zapytania radnych
Naczelnik Wydziału Rozwoju i Infrastruktury Daniel Godziszka
poinformował, iż podpisana została umowa na 5 etap budowy
kanalizacji sanitarnej z opóźnieniem wynikającym z odwołania
się jednej z firm od postępowania przetargowego. Odpowiadając
zaś na pytanie ws. podłączeń do kanalizacji sanitarnej przedstawił
następujące dane: na trzy etapy zaplanowano podłączenie
900 budynków, na chwilę obecną niepodłączonych jest 119
budynków, z czego 86 z etapu 3. Wyjaśnił, iż wobec wszystkich
tych właścicieli toczy się postępowanie o przyłączenie się do
kanalizacji sanitarnej. Ponadto poinformował, iż etap IV również
został zakończony i końcem czerwca zostaną wysłane warunki
do mieszkańców o możliwości dokonywania podłączeń.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jaworze Zbigniew Putek
zapytał, jak wygląda sytuacja wykonanej kanalizacji przez firmę
AQUA SA w rejonie ul. Stokrotek, ul. Wiosennej, ul. Promienistej.
Naczelnik Wydziału Rozwoju i Infrastruktury Daniel Godziszka
wyjaśnił, iż sprawa prowadzona jest w całości przez firmę AQUA
SA i z uzyskanych informacji wynika, że wszyscy mieszkańcy
tego rejonu zostali powiadomieni o możliwości przyłączenia się
do kanalizacji sanitarnej. Poinformował, iż wszystkie sprawy
związane z przyłączeniem należy załatwiać z firmą AQUA SA.
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jaworze Zygmunt Podkówka
zapytał, jakie są możliwości realizacji 6 etapu kanalizacji
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sanitarnej. Naczelnik Wydziału Rozwoju i Infrastruktury Daniel
Godziszka poinformował, iż złożone zostało pismo o rozszerzenie
etapu w ramach zadania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska. Wyjaśnił, iż etap ten musiałby zostać zrealizowany
i rozliczony w roku bieżącym.
Naczelnik Wydziału Rozwoju i Infrastruktury Daniel Godziszka,
odpowiadając na pytanie ws. terminu realizacji STREET
WORKOUT PARKU, poinformował, iż pogoda utrudniła
rozpoczęcie realizacji. Czas realizacji przewidywany jest na
3 tygodnie.
Odnośnie zagospodarowania byłego basenu wyjaśnił, iż
konieczna jest pogoda, by nawieźć ziemię i zagospodarować
teren.
Radny Roman Urbaś zapytał, jak wygląda sprawa z wykonaniem
właściwego odwodnienia na boisku piłkarskim przy ul. Koralowej.
Naczelnik Wydziału Rozwoju i Infrastruktury Daniel Godziszka
poinformował, iż konieczne jest wyłączenie boiska na dłuższy
czas, aby można było przeprowadzić zaplanowane prace w tym
zakresie (do tej pory wykonano 3 z 7 zaplanowanych zabiegów).
Wójt Gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz, odpowiadając
na pytanie ws. chodnika przy ul. Cisowej, poinformował, iż w tej
kadencji nie jest planowana budowa, ewentualnie zostanie
wykonany sam projekt. Wyjaśnił, iż pozyskanie środków unijnych
na chodnik w nowym rozdaniu jest niemożliwe.
Odpowiadając na pytanie w sprawie koszy wzdłuż ul.
Wapienickiej, poinformował, iż zostały już one zamówione.
Odpowiadając na pytanie dotyczące możliwości zamieszczania
na stronach internetowych interpelacji zgłaszanych przez radnych
wyjaśnił, iż jest to możliwe, ale tylko interpelacji składanych
statutowo, tj. na sesji w formie pisemnej. Stwierdził, iż tego typu
informacje będą umieszczane po przebudowie gminnych serwisów
internetowych.
Radny Edward Podstawny zapytał o utwardzenie ul. Zajęczej.
Naczelnik Wydziału Rozwoju i Infrastruktury Daniel Godziszka
wyjaśnił, iż droga będzie utwardzana czystym gruzem pozyskanym
od inwestora, następnie położony zostanie dren odwadniający,
a w kolejnym etapie droga będzie kształtowana.
Naczelnik Wydziału Rozwoju i Infrastruktury Daniel Godziszka,
odpowiadając na pytanie ws. planowanych prac w ramach
2 etapu zagospodarowania starego basenu, poinformował, iż
planowane jest zagospodarowanie terenu za ścieżkami (obudowa,
zabezpieczenie drzew), wykonanie zejścia, zjazdu z ulicy
powiatowej, plac zabaw, miejsce dla rowerów, wybrukowanie
w kierunku cieku wodnego.
Opracowanie na podstawie protokołu z sesji.

Referendum ogólnokrajowe – zaplanowane na 6 września 2015 w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. Głosujący
mają w nim odpowiedzieć na pytania, dotyczące wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu,
stosunku do dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa oraz interpretacji zasad prawa
podatkowego w razie wątpliwości na korzyść podatnika. Szczegóły dotyczące godzin otwarcia lokali wyborczych i samego
głosowania na stronie www.jaworze.pl oraz na afiszach.

Jaworze wysoko w rankingu
Rzeczpospolitej - Nr 2 na Śląsku,
Nr 31 w Polsce!
Gmina Jaworze zajęła drugie miejsce na Śląsku i trzydzieste
pierwsze miejsce w skali kraju w rankingu przygotowanym przez
redakcję dziennika Rzeczpospolita. Ranking prezentuje już od
osiemnastu lat najlepsze gminy w Polsce.
W kategorii gmina wiejska Jaworze zajęło 31 miejsce w skali
kraju i 2 w województwie śląskim. – To dla nas duże wyróżnienie,
ale również motywacja. Takie rankingi wskazują nam, w którym

miejscu rozwoju gminy jesteśmy. Redakcja szczegółowo
przyglądała się nie tylko kwestiom finansowym, realizowanym
projektom unijnym, czy pracy urzędu. Sprawdzano również
kwestie działających przedsiębiorstw, stopę bezrobocia, wyniki
egzaminów na poszczególnych etapach nauki dzieci i młodzieży,
ochronę środowiska oraz kwestie promocji gminy. Dlatego jest
to nasz wspólny sukces drodzy mieszkańcy – mówi Radosław
Ostałkiewicz, wójt gminy Jaworze.
Ranking Rzeczpospolitej jest prezentowany co roku na łamach
dziennika. Aby gmina znalazła się w tym prestiżowym zestawieniu,
musi przejść pozytywnie dwa etapy. Pierwszą oceną redakcji było
wyłonienie gmin, które w najlepszy sposób zarządzały finansami
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w latach 2011-2014 i jednocześnie najwięcej inwestowały
– zestawienie redakcja otrzymała z Ministerstwa Finansów.
Najlepsze gminy przechodziły do kolejnego etapu. Tam oceniano
dynamikę wzrostu wydatków majątkowych, wartość środków
unijnych, wskaźnik zadłużenia gminy, nadwyżkę operacyjną, wzrost
dochodów własnych, nakłady inwestycyjne, kwestie społeczne,
komunikację i ochronę środowiska.
Ranking prezentowany jest po raz osiemnasty. W skład
kapituły rankingu wchodzą: prof. Jerzy Buzek - były premier, były
Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Maciej Niezgoda
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- wiceminister infrastruktury i rozwoju, Hanna Majszczyk wiceminister finansów, Marek Wójcik - wiceminister Administracji i
Cyfryzacji, Paweł Tomczak - dyrektor biura Związku Gmin Wiejskich
RP, Andrzej Porawski - dyrektor biura Związku Miast Polskich, Adam
Kowalewski - członek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Piotr
Galas - dyrektor departamentu klienta korporacyjnego i sektora
publicznego PKO BP oraz Anna Cieślak-Wróblewska - dział
ekonomiczny Rzeczpospolitej.
Cały ranking dostępny jest w Rzeczpospolitej z 14 lipca 2015 r.
info: www.jaworze.pl

porady prawne
prawo spadkowe cz.5
W związku z tym, że w trakcie udzielania darmowych porad
prawnych dla osób w trudnej sytuacji życiowej, najczęstsze problemy dotyczą sfery spadków, kontynuuję problematykę wcześniejszych artykułów.
W prawie polskim spadkobierca nabywa spadek w chwili jego
otwarcia tj. w chwili śmierci spadkodawcy, z mocy samego prawa.
Formalne potwierdzenie tego faktu wymaga sądowego stwierdzenie nabycia spadku albo aktu poświadczenia dziedziczenia
sporządzonego przed notariuszem. Jedynie postanowienie Sądu
albo akt poświadczenia dziedziczenia pełnią funkcję legitymacyjną
co do spadkobrania względem osób trzecich.
Uprawnienie do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku nie podlega przepisom o przedawnieniu.
Nie ma prawnego obowiązku uzyskania stwierdzenia nabycia
spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia przez spadkobiercę.
W pewnych przypadkach jednak uzyskanie takiego stwierdzenia
będzie konieczne. Bez postanowienia o stwierdzeniu nabycia
spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia spadkobierca nie
zostanie wpisany w księdze wieczystej jako następca prawny
zmarłego właściciela nieruchomości. Nabycie ekspektatywy
odrębnej własności lokalu staje się skuteczne z chwilą przyjęcia
spadkobiercy w poczet członków spółdzielni, co też wymaga
przedłożenia postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku albo
aktu poświadczenia dziedziczenia.
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może złożyć osoba
mająca w tym interes, tj. interes w uzyskaniu stwierdzenia. Krąg
osób uprawnionych do wszczęcia postępowania jest szeroki, osobą taką będzie każdy, kto ma interes w powstaniu skutków prawnych związanych z wydaniem postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku po określonym spadkodawcy przez osoby wymienione w orzeczeniu sądu, chodzi o jakikolwiek interes, o charakterze osobistym czy majątkowym.
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku położonego za granicą, ale podlegającego jurysdykcji sądu polskiego, może złożyć
polskie przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd konsularny.
Nie może wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku
nabywca oznaczonego przedmiotu należącego do spadku, dłużnik
spadkobiercy i spadkodawcy, dłużnik nabywcy spadku lub udziału
w nim.
Co do zasady wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinien
dotyczyć nabycia spadku po jednym, określonym spadkodawcy.
Istnieje możliwość połączenia kilku wniosków i rozpoznania ich
w jednym postępowaniu. Możliwe jest połączenie postępowania

i wydanie postanowienia odnośnie do kilku osób kolejno po sobie dziedziczących.
Postępowanie o stwierdzenie
nabycia spadku może zostać
wszczęte tylko wówczas, gdy sąd
ma dowód śmierci spadkodawcy,
tj. gdy jednocześnie z wnioskiem
o wszczęcie postępowania zostanie złożony akt zgonu. Sąd
z urzędu ustala, kto jest spadkobiercą, bada, czy zmarły pozostawił testament, oraz wzywa
osobę, u której testament prawdopodobnie się znajduje, do złożenia go w sądzie spadku. W razie złożenia testamentu sąd dokonuje jego otwarcia i ogłoszenia. Do wniosku o stwierdzenie nabycia spadku oprócz skróconego odpisu aktu zgonu spadkodawcy należy załączyć skrócone odpisy aktów urodzenia spadkobierców, w przypadku kobiet zamężnych - aktów małżeństwa. Wnioskodawca powinien wskazać wszystkie osoby, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi lub testamentowi.
Sąd prowadzi postępowanie dowodowe, którego celem jest ustalenie kręgu spadkobierców zmarłego. W razie dziedziczenia testamentowego tytułem powołania jest testament, z kolei w razie dziedziczenia ustawowego następstwo prawne po osobie zmarłej może
być wykazane wyłącznie aktami stanu cywilnego.
W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku Sąd nie określa składników majątku spadkowego, praw spadkobierców i innych
osób co do składników majątku. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku ustala krąg osób dziedziczących po zmarłym (spadkobierców) oraz udziałów poszczególnych spadkobierców w całości spadku (ułamków).
Jedynie w postępowaniu o uchylenie lub zmianę postanowienia
o stwierdzeniu nabycia spadku można wykazać, że osoba uznana za spadkobiercę, spadkobiercą nie jest.
W przypadku osób zmarłych ostatnio przed śmiercią zamieszkałych w okręgu Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, nabycie spadku
stwierdza się przed Sądem Rejonowym w Bielsku-Białej Wydział II
Cywilny, ul. Mickiewicza 22. Opłata sądowa od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wynosi 50 zł i uiszczana jest przelewem
na konto Sądu (dowód przelewu należy dołączyć do wniosku) albo
znakami opłaty sądowej naklejonymi na wniosek.
C.D.N.
adwokat Patrycja Jakubiec
tel. 503 615 508
patrycja.jakubiec@adwokatura.pl
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doradztwo zawodowe
Rodzice- doradcy, kreatorzy
Rodzice często próbują decydować o przyszłości swoich
dzieci, zapominając spytać ich, czego one same chcą. Tacy
rodzice nie są gotowi, by stać się odpowiednimi uczestnikami
procesu podejmowania decyzji, dotyczących przyszłości
zawodowej ich dzieci.
W obecnych czasach, kiedy rynek pracy jest trudny i wymagający,
rodzice często starają się tak ukierunkować swoje pociechy, by te
w ich mniemaniu nie tylko odnalazły się na rynku pracy, ale miały
na długi czas zapewnione zatrudnienie. Pamiętam rozmowę
mojej znajomej z jej córką, podczas której matka twierdziła, że
studia z zakresu polonistyki nie zapewnią pracy, a fryzjerstwo
czy kosmetyka wręcz przeciwnie. Zatem zaczęła namawiać
dziewczynę, by ta wybrała którąś z alternatyw. Oczywiście nie
słuchała, kiedy córka jej tłumaczyła, że zupełnie nie czuje pociągu
do fryzjerstwa, ani do bycia kosmetyczką.
Najlepiej jeżeli porada jest osadzona w realiach rynku pracy, ale
nie koliduje z zainteresowaniami młodego człowieka. Ponieważ
tylko wówczas możemy mówić o pełnym i świadomym planowaniu
kariery zawodowej.
Już w bardzo młodym wieku dziecko czuje, że posiada pewne
zdolności i talenty, i że niektóre rzeczy, które robi, są “bliskie
sercu”. Im wcześniej ktoś zdobędzie umiejętność autoanalizy
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i znajomość samego siebie, tym łatwiej będzie mu zaadaptować
się w życiu i rozwiązywać codzienne problemy. Rodzina, jako jedna
z najważniejszych instytucji społecznych, ma decydującą rolę
w tym procesie. Warunki życia rodzinnego determinujące rozwój
dziecka obejmują status społeczny rodziców, ich zawód, sytuację
materialną oraz wykształcenie.
Warto zatem nasze domowe poradnictwo skonsultować
z zawodowcami, którzy wskażą różne obszary uzdolnień, a po
konsultacjach pomogą wybrać najbardziej optymalną drogę kariery.
Doradcy zawodowi pracujący na potencjale dzieci i młodzieży
potrafią pokazać wiele obszarów, gdzie naturalne zasoby człowieka
znajdą zastosowanie.
źródło: „Jak pomóc dziecku w podejmowaniu decyzji dotyczących
kariery zawodowej”
Poradnik dla rodziców pod redakcją Anny Paszkowskiej-Rogacz
Publikacja powstała w ramach projektu Leonardo da Vinci
of Innovation FAMICO- RODZINNY KOMPAS KARIERYskuteczne metody doradztwa zawodowego wspierające rodziców
w kierowaniu karierą zawodową ich dzieci.

Przygotowała
Agata Jędrysko

Nasze dzieci, nasza młodzież
Wśród rycerzy i dam dworu
Marzenia o cudownym, wakacyjnym wypoczynku to coroczny
„obowiązek” każdego marzyciela. Jedni preferują słodkie lenistwo,
inni wolą, gdy coś się dzieje. Ja należę do grupy, która lubi łączyć
obydwie formy.
Jeżeli już jesteśmy w strefie marzeń, to dlaczego by nie pomarzyć
o wakacjach w przeszłości? Niestety, będziemy mogli interpretować
to dosłownie dopiero wtedy, gdy wymyślą wehikuł czasu
(dotychczas udało się to tylko pisarzom). Jednak już dzisiaj mamy
możliwość przeniesienia się do XV wieku bez skomplikowanej
maszyny – mam na myśli obchody rocznicy bitwy pod Grunwaldem.
Brzmi wyjątkowo banalnie. Świętowanie bitwy, która miała
miejsce przeszło 600 lat temu? I to mają być wakacje? Obalam mity
i zdradzam tajemnice. To, co dzieje się na Grunwaldzie w okolicach
15 lipca, jest zupełnie inne, niż mogłoby się początkowo wydawać.
Tutaj nie sama inscenizacja bitwy odgrywa największą rolę, ale
właśnie cała oprawa tego wydarzenia. Obóz rycerski czy jarmark
rzemieślników nadają niesamowitego klimatu, dzięki któremu
można poczuć smak średniowiecza. Jest to okazja do zobaczenia,
jak dorośli ludzie dobrze się bawią, a przy tym pokazują turystom
kulturę i życie naszych przodków.
Oczywiście na Grunwaldzie nie spotkamy tylko dorosłych.
Bitwa ma również swoich młodszych amatorów. Największą
część tej grupy stanowią harcerze należący do tzw. Wspólnoty
Drużyn Grunwaldzkich. Wśród nich są harcerze z całej Polski
(w tym również niektóre drużyny i gromady zuchowe z Bielska-

Białej i okolic) oraz innych państw: Litwy, Irlandii, Ukrainy,
Białorusi, Węgier, Łotwy, Estonii i Stanów Zjednoczonych.
Wyżej wymieniona organizacja harcerska – Wspólnota Drużyn
Grunwaldzkich – organizuje corocznie Zlot Grunwaldzki. Jest to
forma obozu (mieszczącego się niedaleko miejsca inscenizacji),
gdzie harcerze wspólnie świętują obchody bitwy. Na terenie Zlotu
możemy spotkać głównie rycerzy i damy dworu, ponieważ prawie
każdy uczestnik inwestuje w strój z epoki. Harcerze bawią się
przez cały tydzień, a impreza kończy się w dzień po inscenizacji.
Ta impreza to mnóstwo interesujących zajęć, np. warsztaty, punkty
aktywności, zajęcia sportowe, wędrówki, gry (nie tylko o tematyce

9

sierpień

średniowiecznej), poznawanie nowych ludzi z całej Polski i spoza niej, odwiedziny
jarmarku rzemieślników, a także podziwianie rycerskich starć na turniejach, koncerty,
pokazy filmowe, różne widowiska i spotkania. Plan jest wypełniony od szóstej rano
do później nocy. Tego nie da się opisać – to trzeba przeżyć!
Zlot Grunwaldzki to jedna z najciekawszych imprez harcerskich. Warto doświadczyć
takiej przygody, bo jest zdecydowanie nietuzinkowa. Mnóstwo świetnej, wakacyjnej
zabawy wśród osób z całej (i spoza) Polski. Zachęcam wszystkich harcerzy do
spróbowania czegoś nowego – przystąpienia do Wspólnoty i wybrania się na Zlot.
Natomiast osoby cywilne na pewno świetnie będą bawiły się na obchodach bitwy.
Oczywiście nie wykluczam możliwości przystąpienia do ZHP i już jako harcerz
wybrania się z nami na Zlot. Ja w tym roku również będę jego uczestnikiem. Jestem
przekonana, że będzie to udany wyjazd.
Patrycja Leś

Liga Morska i Rzeczna
ZAKOTWICZENI W BAŁTYKU
Końcówka maja to czas, gdy ligowcy z Podbeskidzia kierują tradycyjnie swój wzrok w stronę morza. Nie tylko patrzą, ale niejako
płyną, by przycumować swoje umysły i serca w portach, o których
uczyli się i marzyli przez cały rok.
Najpierw 21 maja w Szczecinie 47 osób wzięło udział w Finale
Ogólnopolskiego Konkursu „Młodzież na morzu” 2014/15. Szkolne Koła LMiR z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasienicy,
Gimnazjum nr 1 w Jaworzu, LO IV w Bielsku-Białej oraz Zespołu Szkół w Drogomyślu zostały uznane przez jurorów za wiodące,
zaś z VIII LO w Bielsku-Białej za najlepsze w całym kraju w realizacji celów statutowych Ligi Morskiej i Rzecznej.
Wielki przypływ pucharów, nagród rzeczowych i dyplomów nastąpił, gdy ogłoszono wyniki w Konkursie Plastycznym.
Grand Prix zdobyły prace – Arkadiusza Cichonia z SP w Łodygowicach, Karola Buszydlika z Gimnazjum w Łodygowicach oraz
Aleksandry Hurkały z LO IV w Bielsku-Białej.
Jury nagrodziło także prace: Agnieszki Gąsienicy-Małkowskiej
z SP 2 w Zakopanym, Julii Widurskiej z ZSP w Jasienicy, Miłosza
Hańderka z SP w Łodygowicach, Natalii Marian z LO IV i Patrycji Konica z LO VIII w Bielsku – Białej. Wyróżniono zaś Julię Gawędę i Katarzynę Przeradę z Gimnazjum nr1 w Jaworzu oraz
Monikę Cygan z LO IV. Grafika Natalii Szwed z IV LO otrzymała III Nagrodę.
Wiatr od morza przywiał na Podbeskidzie grad nagród – 7 indywidualnych i 6 zespołowych w Konkursie „Wiedzy o Morzu”. Pośród uczniów Szkół Podstawowych zwyciężyła Martyna Ihas z Drogomyśla. 9 nagród indywidualnych oraz 5 drużynowych zdobyli ci,

którzy posiedli największą „Wiedzę o Pomorzu Zachodnim”. Aleksander Słaby z SP w Łodygowicach i Piotr Maślanka z SP w Drogomyślu zajęli równorzędne II miejsce. Kinga Folek i Mateusz Rotko
z Gimnazjum w Drogomyślu za zdobycie największej liczby punktów popłyną w rejs promem PŻB do Szwecji.
W trakcie Szczecińskiego finału z portu Marynarki Wojennej
w Gdyni wypłynął do Kołobrzegu ORP „Iskra” z 10 osobową reprezentacją Okręgu na pokładzie. Obie grupy spotkały się 22 maja,
by do 24 maja uczestniczyć w XXIV Ogólnopolskim Zlocie Jungów
Morskich, który zbiegł się czasowo z Dniami Kołobrzegu. Dzięki
temu, poza zajęciami własnymi – wyścigi smoczych łodzi po Parsęcie i „dezetami” po porcie, zawody sprawnościowe z żeglarstwa, rejs wzdłuż plaży, ognisko, szanty oraz Msza św. w intencji członków LMiR – mogli bawić się na imprezach zorganizowanych przez miasto np. XI Hanzeatycki Festyn Historyczny, Święto twierdzy Kołobrzeg (pokazy historyczne w wykonaniu grup rekonstrukcyjnych), prezentacja średniowiecznego rzemiosła, koncerty muzyczne.
Edward Szpoczek

MORZE DOBREM WSPÓLNYM
Dwukrotnie w naszej historii ślubowaliśmy wierność
i przywiązanie do morza. Puck (10.02.1920r) to postawienie
stopy na bałtyckim brzegu. Stworzenie Gdyni, przekonanie
Narodu, że morze to nasza racja stanu, jeden z priorytetów
polskiej polityki. Dzięki Lidze Morskiej społeczeństwo
II Rzeczypospolitej czuło i rozumiało, jak wielkie znaczenie
dla odrodzonej Ojczyzny ma „wiatr od morza”. Kołobrzeg
(18.03.1945r) to sygnał zwiastujący, że Polska wraca nad
Bałtyk szerokim frontem – od Świnoujścia po Szczecin
i Mierzeję Wiślaną.
Międzybrodzie Bialskie to kolejne miejsce na mapie polskiej,
gdzie spina się klamra od Giewontu po Bałtyk. 13.12.1936r właśnie
tutaj ma miejsce uroczyste poświęcenie zapory wodnej na Sole
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i tym samym tworzy się piękna tradycja, którą kultywujemy do
dnia dzisiejszego. Obchody święta morza tak ściśle związane
z Pomorzem przywędrowały i tutaj na Podbeskidzie. Aby ujarzmić
groźną górską rzekę Sołę i wprzęgnąć ją w służbę człowiekowi
przegrodzono ją zaporami, tworząc tzw. beskidzkie morze.
Jak korzystać, jak gospodarzyć, jak bogacić się na morzu? To
dzisiaj jedne z podstawowych pytań polskiej współczesności.
Przeszliśmy burzliwe lata transformacji. Polityka morska –
nowoczesna, uwzględniająca narodowe i globalne uwarunkowaniato wymóg dnia dzisiejszego. Odbudowanie swoistego etosu
morskiego, którego fundamenty tworzyła już II Rzeczypospolita
to nasz niepisany obowiązek. Wielkie imperia budowały potęgę
na morzach. Także dzisiaj to w morzach i rzekach tkwi największy
potencjał rozwojowy globalnej gospodarki. Dlatego od 95 lat Urząd
Morski w Gdyni oraz Liga Morska i Rzeczna starają się realizować
strategie korzystania z morza.
Powyższe słowa skierował do Władz Gminy Czernichów
z Adamem Kosem na czele i mieszkańców – głównych
organizatorów oraz licznych gości uczestniczących w 79 Święcie
Morza w Międzybrodziu Bialskim Prezes LMiR kpt.ż.w. Andrzej
Królikowski . Gośćmi byli między innymi delegacja Gminy Csór
z Węgier, Prezes Okręgu LMiR w Bielsku –Białej Edward Szpoczek
wraz z Zarządem, Prezes OM LMiR Elżbieta Kasińska, opiekunki
najlepszego w kraju SK LM w LO IV w Bielsku-Białej: Agnieszka
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Jędrusiak-Malec i Katarzyna Cieślicka, Przewodniczący Rady
Powiatu Roman Rokita, Komendant Powiatowy Policji w Żywcu
Michał Łukasik itd. Na koniec Prezes Królikowski życzył wszystkim,
żeby mieli dużo sił i odwagi do zmian, żeby potrafili patrzeć
perspektywicznie i widzieli horyzonty niedostrzegalne dla innych.
Bowiem jak mówił Eugeniusz Kwiatkowski: ”prawdziwa reforma
świata rozpoczyna się od prawdziwej reformy człowieka”.
Ponieważ ważne treści najlepiej są przyswajalne przy muzyce
i śpiewie, Wioletta Kadłubicka wraz z gronem współpracowników
zaprosiła kilka zespołów, które bawiły uczestników do późnych
godzin nocnych. Wystąpiły -Chrząszcze, Karpowicz Family, Xeno
Cover Band, Bez Nazwy , Orkiestra Dęta OSP Międzybrodzie –
Bialskie oraz Chór Międzybrodzianka. Członkinie KGW z gminnych
sołectw w regionalnych strojach częstowały pysznymi wypiekami,
chlebem ze smalcem i ogórkiem oraz nalewkami „ ku zdrowotności”.
Kilkadziesiąt osób – dzieci, młodzież i dorośli przygotowało
piękne świętojańskie wianki, które wrzucone w nurt Soły popłynęły
w stronę Bałtyku, by symbolicznie podkreślić związek Podbeskidzia
z polskim morzem.
Widowisko pirotechniczne oraz Bal Kapitański sprawiły, że
w sobotę 04.07.2015 r było głośno o morzu w Kotlinie Żywieckiej,
zaś przez niedzielną Mszę św. aż w niebiosach.

Edward Szpoczek

Piknik rodzinny w Gimnazjum nr 1
„Na ludowo!”
13 czerwca od rana na gimnazjalnym orliku zrobiło się bardzo
kolorowo. Wszystkie klasy przystąpiły do konkursu, w którym należało przygotować stoisko z potrawami regionalnymi i plakatem
reklamowym, prezentację artystyczną wylosowanej grupy oraz
przystąpić wraz z rodzicami do konkurencji sportowych na wesoło
i konkursu wiedzy o polskich
grupach etnograficznych i
narodowościowych. Rywalizowali ze sobą:
Cyganie (kl.
Ia), Podhalanie (kl. Ib), Ślązacy (kl. IIa),

Kaszubi (kl. IIb), Krakowianie (kl. IIc), Łowiczanie (kl. IIIa),
Żydzi (kl.IIIb).
Wyniki klasyfikacji końcowej wraz z liczną galerią zdjęć
znajdują się na stronie internetowej szkoły. Niech załączone fotografie
będą najlepszą
relacją z wydarzenia, które jest
już tradycją szkoły i z roku na rok
wzrasta poziom
przygotowania
uczniów. Zwyciężyli ze swoim niepowtarzalnym skrzypkiem
na dachu Żydzi
czyli klasa IIIa.
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Lokalna Akcja Sportowa
Nadszedł czas na podsumowania naszych działań dotyczących
zdrowego stylu życia. Dnia 21.05.2015r. oficjalnie zakończyliśmy
realizację innowacji pedagogicznej z wychowania zdrowotnego.
Produktem końcowym tegoż projektu jest kalendarz na rok 2015,
książka kucharska, komiks, liczne prezentacje multimedialne
przygotowane przez uczniów oraz wiedza, którą mamy nadzieję,
nasi wychowankowie wykorzystają w przyszłości.
Podsumowaniem działań w zakresie kultury fizycznej była Lokalna Akcja Sportowa, przeprowadzona na terenie naszej szkoły
w dniu 30.05.2015r. Była to szczególna sobota, ponieważ jak zapowiadaliśmy wcześniej, do naszego Gimnazjum przybyły znakomitości związane z uprawianiem sportów mało rozpropagowanych
a jakże cennych ze względu na swoje walory zdrowotne.
Swoją wiedzą i umiejętnościami podzielili się przedstawiciele Klu-

bu Badmintona – Racetlon Club, Rugby – Stowarzyszenie Podróżnicze „Aktywnie”, Frisbee – 2OBVIOUS.
Zajęcia taneczne z Urbhanize i Zumby poprowadziły wspaniałe instruktorki
z klubów fitness. Wszyscy nasi goście

przybyli z terenów Bielska-Białej. W tym
miejscu chciałabym jeszcze raz gorąco
podziękować za tak serdeczne i profesjonalne potraktowanie naszego zaproszenia przez tak utytułowanych i jakże zapracowanych Gości.
Konkurencje rozegrane zostały na
świeżym powietrzu, przy dźwiękach
skocznej muzyki we wspaniałej scenerii wiosennej, zalanej słońcem. Wspólna
rozgrzewka przeprowadzona dla wszystkich (instruktorów, uczniów) przez panią
instruktor urbhanize, pobudziła nasze
mięśnie do działania a jednocześnie uwolniła hormony szczęścia.
Program tego dnia był tak bogaty i urozmaicony, iż nasi ucznio-

wie po trzech godzinach zajęć przysiadali zmęczeni na rozstawionych ławeczkach. Warsztaty odbywały się równolegle na dwóch
boiskach zewnętrznych i sali gimnastycznej. Licznie zgromadzona
młodzież miała prawo wyboru dyscypliny sportowej a większość
skorzystała z kilku propozycji. Działania
przebiegały zgodnie ze wcześniej ustalonym harmonogramem. W tym dniu nasza
Rada Rodziców zatroszczyła się również
o stronę kulinarną imprezy, sponsorując
wodę mineralną i drożdżówki.
Nasz LAS okazał się „strzałem w dziesiątkę”, wszystkie cele zostały zrealizowane. Uczniowie byli zachwyceni. Dopytywali o możliwości uczestniczenia
w treningach sportowych poszczególnych klubów, zbierali wizytówki i prowadzili ożywione rozmowy z trenerami. Ich
opinie nie ograniczyły się tylko do słów:
„ale fajnie było, świetnie, super”, lecz padły konkretne propozycje kontynuowania
tych samych działań corocznie na terenie
naszej szkoły w ramach Dnia Sportu. Było profesjonalnie i ciekawie. Pogoda i humor dopisały.
Koordynatorka programu „W-f z klasą”
Renata Stojak

Sprawni jak kadeci
Dnia 29.05.2015 r. nastąpił finał naszych przygotowań do zawodów sportowo – obronnych
„Sprawni jak kadeci”. Zawody odbyły się na poligonie w Bielskim Batalionie Powietrzno – Desantowym, wzięły w nim udział 44 drużyny, w tym goście zza granicy. Drużyny zmierzyły się
w czterech konkurencjach:
1. rzucie granatem,
2. udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej,
3. strzelaniu z broni krótkiej,
4. biegu na czas na torze
przeszkód.
W tym roku dopisało nam
szczęście. Nasza drużyna
w składzie: Michał Pasterny,
Tomasz Pieróg, Kamil Binda
zajęła I miejsce, zdobywając
Puchar Ministra Obrony Narodowej. Indywidualnie I miejsce zdobył Michał Pasterny i w nagrodę dodatkowo otrzymał stypendium na trzyletni okres
nauki w szkole wojskowej.
Renata Stojak
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Wymiana międzynarodowa
z Węgrami – Jászszentandrás
Są takie wyjazdy, których się nie zapomina. Są wspomnienia,
które na zawsze pozostają w naszej pamięci. Są tacy ludzie, dzięki
którym każda chwila może być emocjonująca. To wszystko łączył
w sobie niezapomniany wyjazd na Węgry. Wszystko zaczęło się rok
temu, kiedy moja klasa wygrała tę wycieczkę na pikniku rodzinnym
w naszym gimnazjum. Czekaliśmy na nią cały rok, ale było warto...
Na miejsce (czyli do miejscowości Jászszentandrás) dojechaliśmy późnym popołudniem 21 maja 2015 r. Na początku przywitaliśmy się z Węgrami, po czym się zakwaterowaliśmy. Pomimo ulewnego deszczu nie mogliśmy sobie odmówić rozegrania meczu w piłkę nożną, nic nie mogło nas powstrzymać, bo zbyt długo siedzieliśmy w jednym miejscu. Później okazało się to nienajlepszym pomysłem, ponieważ wszyscy mieliśmy ogromne wątpliwości co do swojego stanu zdrowia... Tymi obawami zakończyliśmy dzień pierwszy.
A w pewnym sensie nie był to koniec dnia, gdyż prawdziwy wyjazd
dopiero wtedy się rozpoczął. Zaczęła się pierwsza bezsenna noc,
tak jak zresztą dwie pozostałe. Niekończące się rozmowy i opowieści, jakbyśmy przez te trzy lata nie zdążyli się jeszcze nagadać. To znaczy, że z pewnością nie było nudno... Następnego dnia
w szkole na Węgrzech odbył się tzw. ,,Children day”, w czasie którego braliśmy udział razem z Węgrami w różnych konkurencjach.
Był to pewien rodzaj konkursu, a zarazem świetna okazja do integracji z młodzieżą węgierską. Moja grupa zajęła bardzo wysokie,

trzecie miejsce! ,,Dla osłody’’ mieliśmy potem dyskotekę. Była ona
wyjątkowo krótka, ale za to bardzo intensywna. Trzeci dzień spędziliśmy na wycieczce w Budapeszcie, który zrobił na mnie naprawdę ogromne wrażenie. Szczególnie spodobał mi się budynek parlamentu, Muzeum Narodowe, Fisherman’s Bastion i zabytkowy Most
Łańcuchowy Szechenyego. Byłem tymi budowlami po prostu zachwycony, ale również zszokowany tym, jak wielki występuje w tym
kraju kontrast - bariera, jaka dzieli Budapeszt od bliskich mu wiosek. Atrakcją dnia był pobyt w Tropicarium, które jest obecnie największym kompleksem tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej.
Szkoda było mi tylko, że mieliśmy tak mało wolnego czasu, bo jedyne co udało nam się z kolegami w tym czasie zrobić, to naprawdę porządne zakupy w KFC. O czwartym dniu nie będę się już chyba zbytnio rozpisywał, bo spędziłem go śpiąc w autobusie, zresztą
tak jak cała klasa, wracając już do domu.
Ogólnie podsumowując, wycieczkę na Węgry będę wspominał
z pewnością bardzo miło. Jestem zaskoczony zaangażowaniem
Węgrów, tym jak bardzo im zależało, żebyśmy się u nich dobrze
czuli. Co prawda czasami warunki były nie najlepsze, ale robili oni
naprawdę wszystko, co byli w stanie. Szczególnie sympatyczne
było to, jak nasi węgierscy rówieśnicy wstawali codziennie wcześnie rano, aby przygotować nam śniadanie. Osobiście najbardziej
znaczący dla mnie fakt ma to, że była to nasza ostatnia wspólna,
klasowa wycieczka w tym gimnazjum i aż się łezka w oku kręci na
myśl o tym, że nigdy już takiej wycieczki nie będzie... Pozostaną
już tylko wspomnienia...

Marcin Binkiewicz, IIIa

Z kart historii
Będzie to opowieść o tym, jak żyło się w Jaworzu Nałężu
(dawniej nazywanego Josionkami) i na Błatni w pierwszej
połowie XX wieku bez telewizji, internetu, radia, elektryczności
i całej gamy multimedialnych gadżetów. W  tym numerze
prezentujemy fragmenty wspomnień z dawnych lat Andrzeja
Śliwki- byłego samorządowca i przewodniczącego RG Jaworze,
działacza PSL (i dawnego ZSL). Wielu z nas pamięta tamte czasy,
ale współczesne pokolenie? Każdy z nas może dokonać oceny:
czy lepsze dzisiejsze „mieć” czy dawniejsze „być”. Pierwszą
część wspomnień Andrzeja Śliwki dotyczącą lat powojennych
na Błatni i w Nałężu publikowaliśmy w Echu Jaworza 05/2015.
Dom moich dziadków (starzików).
A na początek jedno wyjaśnienie, wspominając swoich dziadków
mówię „starzik i starka”. Tak się kiedyś zwracało z szacunkiem do
seniorów rodu. Gdyby ktoś zwrócił się do starzików słowem „dziadku”
czy „babciu”, to byłaby chryja.
„Dziadkiem” było narzędzie do rozłupywania orzechów, poza tym
dziady stały przed kościołem i żebrały. Natomiast „babka” stała
w polu (zżnięte łany zbóż, które wiązało się w snopy, a następnie
ustawiało się na polu kłosami do góry i zwano je babką. Babką był
również przyrząd wbijany do gnotka, na którym klepało się kosę). Nie

Dom mego dzieciństwa na Błatni widok współczesny
mylmy tego z kopką, którą była łorstwia wbita w ziemię z suszonym
sianem.
To był mały domek, śmiało można powiedzieć „szałasik”,
w którym początkowo mieszkało 16 osób. Mój starzik pracował
w Karwinie i Trzyńcu, zatem na Błatnią wracał raz na jakiś jakiś
czas. Z zaoszczędzonych pieniędzy kupował ziemię, aż w końcu
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miała dawać ogólne oświetlenie izby, wówczas podciągało się ją pod
sufit. Choć moim zdaniem karbidówki dawały lepsze, białe światło.
Oświetlenie tak czy inaczej było kosztowne, zatem więc
pracowało się od świtu do zmroku. Po odkarmieniu bydła, owiec,
kur, trzody, siadaliśmy w izbie na ławach i starka lub starzik zaczęli
opowiadać dawne dzieje. Część opowieści była prawdziwa, część
ubarwiona subiektywnymi uzupełnieniami, a część zwyczajnymi
bajkami. Starzik opowiadał mi także o olbrzymach, które chodziły
po naszych Beskidach. Tak czy inaczej, wszyscy słuchaliśmy
z zaciekawieniem opowieści starzików. Poza tym nie brakowało
śpiewania, dziś powiedzielibyśmy naszego folkloru cieszyńskiego.
Te śląskie pieśniczki były z nami w domu, w polu, przy wypasie
owiec w gojkach, wszędzie.

[…] Dożynki
Wiem, że w dolinach odbywały się dożynki,
inaczej z pewnością wyglądały w I  połowie
wybudował większy dom. W międzyczasie
XX wieku, a inaczej wyglądają dzisiaj. Tu
starsze dzieci musiały iść na służbę do
w górach też świętowaliśmy dożynki, ale
bogatych gospodarzy (gazdów) na dołach
w ścisłym gronie, ponieważ była to rodzinna
czyli do Jaworza, Międzyrzecza, Brennej itp.
uroczystość dziękczynienia za plony, bez
Ziemia na Błatni nie była droga, lecz wymagała
otoczki polityczno-religijnej, a więc bez oficjeli
sił i pracy całej rodziny. Nie tylko trzeba
i przemówiń, ale z modlitwami i kościelnymi
było nabyty kawałek lasu wykarczować, ale
pieśniczkami.. Kiedy z pola znosiło się ostatni
także wybrać kamienie. Mój starzików kupił
snopek, wówczas się śpiewało, sąsiedzi
ok. 10 arów ziemi i wybudował w 1920 roku
zbierali się, wypiło się trochę. Młóciło się
dom z kamienia zebranego na Błatni. Był to
ręcznie cepami i całe rodziny brały w tym
budynek jednoizbowy z obszerną sienią i
udział. Jak młóciło się ręcznie z maszynami
oborą. W izbie mieszkalnej u moich dziadków
ale to już w latach powojennych, to potem
oprócz ludzi „mieszkały” pisklaki czy cielę jak
trzeba było trzeba było wybrać plewy dla
było małe, „dorosłe” zwierzęta i kury miały
zwierząt, a do tego służył burdak czyli młynek
wydzieloną oborę.
ręczny, gdzie wiater robiły drewniane łopatki
Okna w domu były bardzo małe z kilku
przymocowane do bębna, a ziarna zbóż
powodów. Głównie chodziło o cenę szyb, poza
były trzepane na poziomych sitach. Płody
tym latem nie wpuszczały gorąca do domu, zaś
przechowywało się w ziemi, w dole wyłożonym
zimą przez nie izba nie traciła ciepła. Okna
choiną, zbiory również były obłożone choiną.
były podzielone na 4‑6 części. Chodziło o to,
Nie można było okładać słomą lub sianem, bo
że jak się wybiło jedną małą szybkę, to koszt
wówczas zapasy zjadłyby myszy. Do środka
inwestycji w nową nie był aż tak odczuwalny
wkładało się rurkę z otworem nad ziemią, aby
dla domowego budżetu. Mankamentem był
zgromadzone plony nie zaparzyły się. Całość
tylko deficyt naturalnego światła w izbie,
obkładało się żerdziami, oświecało karbidkami,
mimo że oświetlało się pomieszczenie tzw.
puszki metalowe napełniało się karbidem,
karbidówką1 lub lampą naftową. Ta ostatnia
wieszało się butelki na żerdzi po to, aby
była droga, więc nie zawsze starzikowie
hałasując odstraszać dziki, sarny i zające. Sam
mieli pieniądze na naftę, zatem królowała Moi starzikowie Maria i Franciszek Greń nieraz w nocy wstawałem, wychodziłem przed
karbidówka. Ja osobiście tego nie widziałem,
dom i pociągałem za sznurki przywieszone do
ale z opowiadań starzika wiem, że ludzie zamiast drogich szybek żerdzi z butelkami, butelkami czy metalowymi resztkami bomb, aby
stosowali w oknach zwierzęcy pęcherz moczowy (ze zbijaczki świni zrobić w nocy nieco hałasu i odstraszyć zwierzynę leśną.
wykorzystywano wszystko co się dało), który się nadmuchiwało
[…]
jak balonik i suszyło, a następnie po naciągnięciu na ramkę okna
można było mieć „szybkę okienną” praktycznie bezpłatnie. Jednak
coś za coś, pewnie takie urządzenie dawało zdecydowanie mniej
światła. Karbidówka była najbardziej rozpowszechniona, lampa
naftowa ze względu na cenę zarówno lampy jak i nafty mniej, a poza
tym izbę oświetlało się szczypami. Co to było? Ano były to kawałki
brzozowego drewna, nadcinało się je z przodu i suszyło nad piecem,
ponieważ musiały być suche. Szczypy zapalało się i wkładało
między belki ściany (jeśli dom był drewniany), lub między kamienie
jeśli ściany były z kamienia. Na podłodze ustawiało się „pojemnik”
z wodą, gdzie mogły spadać upalone kawałki. W przypadku ścian
drewnianych trzeba było pilnować, do jakiego miejsca już wypaliła się
szczypa, aby nie zajęła się ściana domu. Lampy naftowe na Błatni
i w Josionkach czyli Nałężu były w bardziej powszechnym użytku
w latach 50-tych XX wieku. Taka lampa nawet już w moim domu
w Nałężu była „ruchoma” na łańcuszku, gdy ktoś chciał coś czytać
czy robić przy stole, wówczas lampę opuszczał niżej, a jeżeli lampa
Starziki z wujostwem

Dom mego dzieciństwa

1

Karbidówka -typ lampy gazowej, w której jako paliwa używa się
acetylenu. Acetylen otrzymuje się w reakcji chemicznej karbidu
z wodą w zbiorniku lampy (na podstawie Wikipedii)

Podziękowania za konsultację niniejszego tekstu kierujemy do
przedstawicieli TMJ: Ireny Stekla i Ryszarda Stanclika.

Wspomnienia Andrzeja Śliwki
cz. 2 - spisał P. Filipkowski
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Kącik humoru i refleksji
Ewa Worytkiewicz, kobieta o wielu twarzach i niezliczonych
talentach. Absolwentka PWST w Krakowie, aktorka teatralna oraz
filmowa. Zobaczyć Ją można w wielu produkcjach filmowych oraz
na deskach Teatru Słowackiego w Krakowie. Pisze, rzeźbi, maluje
obrazy. Rodowita krakowianka, zakochana w Jaworzu, gdzie od
niedawna mieszka.
Poniżej drukujemy jej tekst, nadesłany do redakcji Echa Jaworza.
Patrzył na nią z zachwytem. Była harmonijnie zbudowana, nie za
duża i niezbyt mała. W sam raz. Kolor jej opalenizny go podniecał,
skóra błyszczała w słońcu i mieniła się, jak skóra węża: raz była
złoto- złocista, raz miedziano-brunatna. To było właśnie to, co lubił,
czego chciał i co sobie wymarzył. Podszedł bliżej i delikatnie musnął
palcami jej zakryte ciało. Nie wzbraniała się. Milczała i leżała na
stole bez ruchu. Była tak ciepła w dotyku. Jej aksamitna skóra,
był tego pewien, była nasiąknięta słońcem i zapachem wiosennej
zieleni. Powoli, bardzo powoli zaczął odsłaniać to zakryte pachnące
ciało. Od szyi w dół, przez zwężające się i rozszerzające linie jej
kształtów, jej dolin i wzniesień, jej sprężynującej-gładkości, ukrytej
pod suknią. Poczuł bicie własnego serca, zbyt mocne, by je
zahamować, zbyt natarczywe, by nie kręciło się w głowie. Zaraz
zobaczy ją nagą! Zaraz dotrze do jej stóp i obnaży to milczące
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piękno, przylegające co raz mocniej do jego dłoni. Suknia jak
anielskie włosy zsunęła się leniwie na podłogę. Ale pod suknią
była następna. Jego ręce wzbiły się znów do góry i nie będąc już
tak cierpliwe, jak dotychczas, zaczęły pospiesznie wykonywać ten
sam ruch. od szyi, do wypukłości i wklęsłości, od wypukłości do
miejsc, które palce omijały, by jak najszybciej znaleźć się u stóp.
I tym razem suknia bezszelestnie opadła na podłogę. Pod spodem
była następna. W tym samym kolorze, co poprzednie. Może
trochę jaśniejsza, ale to nie miało już znaczenia. Trzeba dotrzeć
do skóry, trzeba jak najszybciej poczuć miękki aksamit jej ciała,
odkryć wszystkie tajemnice schowane pod kolejną suknią. Ręce nie
słuchały bijącego coraz mocniej serca, pokonywały przeszkody, nie
zważając już ani na góry, ani doliny, ani korytarze dróg. Droga była
prosta. Z północy na południe. Co raz szybciej i mocniej, mocniej
i szybciej, w dół, w dół, do końca, do celu, do obnażonych stóp!
Suknia sfrunęła ze stołu odrzucona szerokim łukiem daleko, aż
pod sufit. Pod spodem była następna. Napięcie rosło, czy malało?
Z każdą suknią tajemnica zbliżała się do rozwiązania, więc nie
można było zwracać uwagi na pot kapiący z czoła, na drżące
ręce, które zdzierały kolejne suknie i łzy, które z emocji kapały po
policzkach. Chciał tego. Chciał zobaczyć ją całą nagą. Na stole.
Obnażoną i tylko jego. On i jej naga skóra . Razem. I wtedy cebula
pomyślała: „Cóż to za idiota, który nie umie mnie obrać! ”
Ewa Worytkiewicz

Opera w kinie, czyli jak to się je
Szanowni Czytelnicy!
Szczególnie zwracam się w tym miejscu do młodych czytelników naszego miesięcznika. Przed dwoma miesiącami do redakcji Echa Jaworza zwróciła się z propozycją współpracy pani Maja
Dębowska. Udało nam się wkrótce spotkać i z radością przyjęliśmy propozycję współpracy z młodymi dziennikarzami bielskiej
redakcji, z którą współdziałają młodzi ludzie z różnych środowisk,
z różnym wykształceniem z Bielska-Białej i okolic. Łączy ich pasja do reportażu, fotografii ale nie zawsze mają gdzie się pokazać. Być może wkrótce do redakcji dołączą młodzi gimnazjaliści
i licealiści z Jaworza?			
Piotr Filipkowski
W tym wydaniu publikujemy jeden z przesłanych tekstów autorstwa Zosi Pietrzykowskiej. Młoda dziennikarka lat 15. Miłośniczka opery i historii sztuki. Kocha podróże. Amatorka naleśników i mól
książkowy. Uczy się 4 języków: hiszpańskiego, rosyjskiego, japońskiego i angielskiego. Ma dwa koty Monikę i Gustawa. Pracuje jako dziennikarka i felietonistka w magazynie
redakcjaBB. Pragnie zostać chirurgiem plastycznym w Wenezueli lub
dziennikarką.
www.redakcjaBB.pl
The Metropolitan Opera w Nowym Jorku
obok mediolańskiej La Scali i paryskiej Opery Garnier jest
jednym z najsłynniejszych teatrów operowych świata.
Miłośnicy muzyki, do których sama należę, dostali możliwość uczestniczenia w najlepszych przedstawieniach świata
bez konieczności podróżowania do odległych miejsc. W sezonie

2014/2015 uruchomiono 12 transmisji na żywo pod nazwą „The
Metropolitan Opera: Live in HD”. Spektakle są pokazywane w około
dwóch tysiącach kin na świecie, w tym w kilkunastu kinach w Polsce, między innymi w pobliskich Czechowicach-Dziedzicach. Opery są tam wyświetlane w zabytkowym budynku Miejskiego Domu
Kultury, zwanym niegdyś Domem Robotniczym. Od 1925 roku
działa przy nim kino „Świt”, które przeszło niedawno gruntowny
remont i dysponuje nowoczesnym nagłośnieniem i ekranem. Od
października dwa razy w miesiącu wystawiane tam są opery Verdiego, Mozarta, Rossiniego, Bizeta, Wagnera, Lehára, Offenbacha,
Czajkowskiego, Bartóka, Mascagniego i Leoncavalla. Projekt trwa.
Nasi tu są!
W poprzedniej edycji „Live in HD” pochodzący z Czechowic-Dziedzic Piotr Beczała przeniósł nas w „Rusałce” czeskiego kompozytora Antonina Dvořáka w sam środek magicznej baśni. Tą doskonałą rolą szturmem zdobył nowojorską publikę. Krytyk Zachary Woolfe piszący dla opiniotwórczego „New York Timesa”, napisał: „Piotr Beczała jest cudowny jako książę, a jego tenor elegancki i namiętny”. Nie ma się co dziwić, że w tym sezonie słynny tenor
wystąpił na scenie nowojorskiej The Metropolitan Opera już dwukrotnie – w „Eugeniuszu Onieginie” i w „Jolancie”. W obu spektaklach jego partnerką była znana rosyjska sopranistka Anna Netrebko. Opery zostały entuzjastycznie przyjęte za oceanem, tenor zebrał wiele pochwał nie tylko za śpiew. Piotr Beczała ma wszystko,
co doskonały tenor musi posiadać: wygląd i wielki talent. Czarujący uśmiech i rzadka barwa głosu wyróżniają go spośród innych
artystów. Warto tu również podkreślić kolejny polski ślad w Nowym
Jorku – spektakl „Jolanta/Zamek Sinobrodego” wyreżyserował
Mariusz Treliński, dyrektor artystyczny Teatru Wielkiego – Opery
Narodowej.
Trudny wybór?
W tym sezonie w serii „Live in HD” pojawiły się fantastyczne nowe
tytuły: „Śpiewacy Norymberscy”, „Pajace”, „Pani jeziora”. Nie brakło
również oper najbardziej znanych i lubianych przez publiczność –
„Carmen”, „Cyrulik Sewilski” czy „Wesele Figara”. Obok naszego
rodaka wystąpili inni artyści najwyższej próby: Anna Netrebko jako
Lady Makbet, Amerykanka Renée Fleming jako Hanna w „Wesołej
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wdówce”, Argentyńczyk Marcelo Álvarez wcielił się w postać Tu- wet tylko transmitowane przedstawienie Metropolitan Opera może
riddu w „Rycerskości wieśniaczej” oraz w Cania w „Pajacach”. Re- dać na pewno więcej niż jakakolwiek mniej znana opera. Ale obpertuar był dość szeroki i różnorodny i każdy, nawet wymagający cowanie ze sztuką twarzą w twarz w czasie przedstawienia na
widz, znalazł coś pod swój gust muzyczny, a międzynarodowa ob- żywo jest pełniejsze, nawet jeśli jest na poziomie nieco słabszym.
sada zapewniła przedstawienia na wysokim poziomie wokalnym.
Innym na pewno istotnym czynnikiem są nasze fundusze, które
Ale czy taki przekaz ma jeszcze coś wspólnego z operą, czy za- decydują, na co możemy sobie pozwolić. Bilety na spektakle w Byczyna być tylko filmem w doskonałej rozdzielczości HD? Oprawa tomiu czy Krakowie to wydatek rzędu 50‑150 zł. Bilet na przedstaopery ma w sobie coś magicznego. Do opery chodzę z rodzicami wienie z doskonałymi artystami w Wiedniu, Berlinie, Paryżu czy
od szóstego roku życia, kocham jej atmosferę. W drzwiach witają Nowym Jorku może kosztować – w zależności od miejsca – od 70
widzów panowie w liberii, publiczność na ogół prezentuje się bez euro do nawet 1,6 tys. dolarów! Retransmitowany spektakl z Metrozarzutu: panowie w garniturach, eleganckie panie. Szale boa, mu- politan Opera w kinie w Czechowicach-Dziedzicach kosztuje nas
chy, fulary, perły, diamenty, niektórzy podśpiewują pod nosem, inni tylko 40 zł, a dostarcza przecież muzyki na światowym poziomie.
wertują program... W każdej operze jest mała kawiarenka, zdarzyJeśli kochasz muzykę operową, to pewnie uznasz, że obie proło mi się przecierać oczy ze zdumienia, słysząc śpiewającą bar- pozycje są niezmiernie ciekawe. „Live in HD” to interesujący pomankę! Klimat opery jest niepowtarzalny.
mysł popularyzowania tej muzyki. Wizyta w prawdziwej operze to
Duży może więcej
jednak wielkie przeżycie. Od Ciebie zależy, co wybierzesz.
Czy opera transmitowana w kinie, nawet w rozdzielczości HD,
Warto wspomnieć, że kino „Świt” w Czechowicach-Dziedzicach
jest w stanie to zastąpić? Odpowiedź na to pytanie jest dosyć to nie jest takie zwykłe, bezduszne i nowoczesne kino. 90 lat istskomplikowana. Opera bytomska, krakowska czy jakakolwiek inna nienia kina w jednym miejscu jest niezaprzeczalnie wielkim atutem
w Polsce nie są w stanie zaprosić do siebie najlepszych najsłyn- i dobrze, że właśnie tam wyświetlane są opery z najwyższej półki.
niejszych i co za tym idzie najdroższych artystów świata. A MePS Sławny tenor Piotr Beczała, z którym koresponduję, pozdratropolitan Opera tak. Jeśli więc chodzi o wielkie nazwiska, to na- wia nasze piękne miasto.			
Zosia Pietrzykowska
****************

Projekt Młodzi Kreatywni: redakcjaBB
Kontakt z redakcją:
Maja Dębowska
ul. Krasińskiego 5a, 1. piętro
43‑300 Bielsko-Biała
Tel. 698 900 450
www.redakcjaBB.pl
www.facebook.com/redakcjaBB

Projekt realizowany przez Towarzystwo Przyjaciół BielskaBiałej i Podbeskidzia w ramach programu Obywatele dla
Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG oraz środków
finansowych Urzędu Miasta Bielska-Białej zadanie:
redakcjaBB – nowy wątek w kulturze bielskiej młodzieży.

Z życia organizacji pozarządowych
Krajobrazy i przyroda Norwegii
we wspomnieniach i na zdjęciach
W dniu 12.07.2015 r. o godz. 15.00 odbyły
się kolejne posiady zorganizowane przez Towarzystwo Miłośników Jaworza w Galerii Pod
Groniem w Gospodarstwie Agroturystycznym
p. Steklów.
Tematem spotkania były wspomnienia Wacława Kosmowskiego z wycieczki do Norwegii.
Na wstępie Grażyna Matwiejczyk przywitała wszystkich przybyłych na spotkanie oraz pokrótce przedstawiła naszego Gościa. Na ścianach galerii można
było podziwiać fotografie z wyprawy do Norwegii.
Wacław Kosmowski gościł u na po raz drugi, poprzednio opowiadał o wyprawie na Syberię, w czasie której wraz z grupą znajomych
przepłynęli rzekę Witim na tratwie wykonanej z pustych butelek
po napojach typu PET.
Nasz Gość – Wacław Kosmowski mieszkaniec Bielska-Białej,
podróżnik jest członkiem Speleoklubu Bielsko-Biała i brał udział
w wielu wyprawach. Został Podróżnikiem Roku w V edycji konkursu miesięcznika „Podróże”, jest również laureatem I Nagrody
w kategorii Świat. W składzie jury konkursu Podróżnik Roku 2005
był m.in. Krzysztof Wielicki znany podróżnik i himalaista.
Do Skandynawii nazywanej Kanadą Europy prelegent wyruszył

wraz z sześcioma kolegami dwoma samochodami. Zabrali również dwie łodzie kanadyjki, prowiant, namioty oraz inny sprzęt potrzebny do biwakowania. W Norwegii jak i w całej Skandynawii na
biwakowanie nie potrzeba zgody lokalnych władz a rozbicie namiotu na jedną lub dwie noce na prywatnym polu jest dozwolone.
Wyprawa odbyła się w lipcu 2014 roku, trwała trzy tygodnie przy
wspaniałej upalnej pogodzie. Podróżnicy dotarli około 150 km za
koło polarne na wysokość słynnego portu Narwik, po czym po dotarciu do fiordu i rozładunku samochodów rozpoczęli budowę szałasu, który był ich bazą i mieszkaniem przez cały pobyt nad fiordem.
Żywili się głównie rybami, których w tamtejszych wodach jest pod
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dostatkiem, krabami, grzybami oraz jagodami. Jeziora w Norwegii są pochodzenia polodowcowego o podłożu granitowym. Rzeki
w Skandynawii płyną z północy na południe i są poprzegradzane
dużą ilością zapór, na których zamontowane są turbiny elektrowni
wodnych. Skały w Norwegii są granitowe o zabarwieniu czerwonym. Pogoda na terenie północno wschodniej Norwegii jest upalna i stabilna ze względu na brak wpływu prądu zatokowego Golfsztrom. Roślinność w tym terenie jest karłowata podobna do tun-

sierpień

dry. Słodką wodę podróżnicy czerpali z jeziorek położonych nad
fiordem. Sucha pogoda umożliwiła im wycieczki w pobliskie góry
o podłożu porośniętym mchami, które po deszczu staje się bardzo śliskie. Tereny te zamieszkałe są przez łosie, niedźwiedzie
oraz mniejsze zwierzęta nie zagrażające człowiekowi. Występuje
tam również dużo orłów. W zatoce, w której nasi podróżnicy mieli
obóz, różnica poziomu wody między przypływem a odpływem wynosiła około dwóch metrów. Norwegowie mieszkają w małych, bardzo funkcjonalnych domach, których dachy porośnięte są trawą.
Każdy mieszkaniec tych terenów posiada samochód oraz łódkę.
Nasi podróżnicy pokonali w czasie całej wyprawy 5000 km .
Cała opowieść Wacława Kosmowskiego ilustrowana była filmem
oraz bardzo dużą ilością zdjęć.
Po wysłuchaniu wspomnień był czas, aby obejrzeć wystawę
fotogramów z wyprawy do Norwegii oraz na pytania, dyskusję,
kawę, herbatę oraz pyszny kołocz. Bardzo wielu ciekawych informacji wysłuchały 32 osoby - członkowie i sympatycy Towarzystwa
Miłośników Jaworza.
Na następne posiady zapraszamy Państwa do Galerii Pod
Groniem w Gospodarstwie Agroturystycznym p. Steklów w Jaworzu w dniu 09.08.2015r. o godz. 15,00. Michał Podosek wygłosi
prelekcję pt. „Rośliny lecznicze – jak bronić się przed rakiem”.
Sekretarz Towarzystwa Miłośników Jaworza
Marcin Biłek

Maraton Sztuki 2015 za nami
To był prawdziwy maraton! I do tego w ekstremalnych warunkach pogodowych! Żar lał się z nieba, a nasz jaworzański Amfiteatr pulsował życiem
i kolorami. To już po raz czwarty Stowarzyszenie
Miłośników Sztuki w Jaworzu zorganizowało dwudniową imprezę plenerową w całości poświęconą
sztuce, wszelakiej sztuce. Podstawą były warsztaty rękodzieła:
druciarstwo artystyczne, beading, filcowanie, decoupage, scrapbooking, sutasz, rzeźba w kamieniu, linoryt, warsztaty mydlarskie,
instrumenty z recyklingu, papierowa wiklina.
Dla milusińskich również odbyły się warsztaty plastyczne, z zastosowaniem recyklingu. Przez cały czas trwania imprezy dzieci
miały do dyspozycji farby, pędzle, kolorowe kartki i koraliki, mogły
malować na kamieniach. Zaproszona animatorka poprowadziła
zabawy z ogromną tęczową chustą, a w powietrzu fruwały wielkie
bańki mydlane. Każdy,
kto przyniósł swoją koszulkę lub torbę mógł
na niej, pod fachowym
okiem, samodzielnie
nadrukować ciekawe
wzory.
Gościła u nas prężnie
działająca i odnosząca
sukcesy FAJNA Spółdzielnia Socjalna z Zabrza, której członkowie
poprowadzili warsztaty tworzenia mydełek
z gliceryny. Wystawili też stoisko ze swoimi
wyrobami, a wybór mydeł był ogromny!
Zapełniona była również scena, a w rolę
konferansjera wcielił się

pan Zbigniew Putek. Dwukrotnie (w sobotę i niedzielę) odbył się
pokaz mody „Ekscentryczna i Romantyczna”. Projektantki, a równocześnie malarki, zaprezentowały swoje obrazy i oryginalne stroje, na które przeniosły malunki. Wzbudziły duże zainteresowanie
nie tylko wśród pań,
a modelkami były śliczne dziewczyny.
Pięknie w przestrzeni Amfiteatru zabrzmiała muzyka formacji Mystic Lab. Rozkołysane
dźwięki, ciekawe instrumenty, piękny zaśpiew
stanowiły o niezwykłości tego widowiska.
Gościem był również
jaworzanin Kacper Bożek wraz z grupą taneczną Advance. Zaprezentowali się w dynamicznym, nowoczesnym tańcu, bardzo
ożywiając scenę.
Nad bezpieczeń-
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Atrakcją było również losowanie fantów wśród uczestników posiadających ulotki reklamujące Maraton Sztuki. Wiele osób otrzymało ręcznie wykonane upominki oraz podarunki od naszych
sponsorów.
Dopełnieniem był kiermasz rękodzieła. Lokalni wytwórcy zaprezentowali swoje oryginalne wyroby, a stoiska cieszyły się sporym powodzeniem.
Staramy się rozwijać i wzbogacać program imprezy o nowe
warsztaty i ciekawe występy. Chcemy też zaprezentować szeroko zarówno Maraton Sztuki jak i samo Jaworze, dlatego cieszymy się, że patronem medialnym tegorocznej edycji była Telewizja Katowice.

stwem uczestników czuwała służba medyczna ze Stowarzyszenia Beskidzkich Ratowników i bardzo cieszyła nas ich obecność,
bo upał był tak wielki, że aż niebezpieczny. Na szczęście obyło się
bez interwencji profesjonalistów, ale za to można było u nich zmierzyć ciśnienie krwi i poziom cukru. A wszystkim chętnym prezentowali zasady udzielania pierwszej pomocy. Dziękujemy!
Wspaniale było zobaczyć w Jaworzu zaproszonych wolontariuszy z Psiej Ekipy i psiaki ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt „Reksio”. Pomimo gorąca psy dzielnie prezentowały zielone
apaszki z napisem „Szukam domu”. Oby udało się te domy znaleźć!

Stowarzyszenie Miłośników Sztuki serdecznie dziękuje wszystkim przybyłym – Mieszkańcom Jaworza, Gościom i Sponsorom!
Szczególnie ciepłe podziękowania kierujemy do Urzędu Gminy Jaworze, który wspiera nas w ramach zadania publicznego.
A Ośrodkowi Promocji Gminy dziękujemy za współpracę i wszelką pomoc techniczną.
Licząc, że Maraton Sztuki na stałe wpisze się w kalendarz imprez naszej Gminy – zapraszamy za rok!
Więcej zdjęć i informacji na stronie www.sms-jaworze.pl oraz
na FB.

Małgorzata Koniorczyk

Motoryzacyjne perełki
w Jaworzu
W dniach 8‑12 lipca odbył się 38 Beskidzki Rajd Pojazdów Zabytkowych. Bazą rajdu był Hotel Jawor, a więc dzięki temu mogliśmy przez kilka dni spotykać przejeżdżające przez Jaworze praw-

dziwe motoryzacyjne cacka – od tych z początku XX wieku, po te
bardziej współczesne czyli z lat 80-tych XX wieku. Tak czy inaczej było na co popatrzeć, a właściciele tychże wehikułów chętnie odpowiadali na pytania fanów motoryzacji dotyczące danych
technicznych, kosztów utrzymania, pochodzenia pojazdu itp. Największą atrakcją rajdu był Pokaz Elegancji na Placu Ratuszowym
w Bielsku- Białej, gdzie właściciel pojazdów dodatkowo ubrali się
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uatrakcyjnienia pobytu gości w Jaworzu włączył się Ośrodek Promocji Gminy, który zorganizował na ternie bazy rajdu występ Zespołu Regionalnego Jaworze.

w stroje epoki, z jakiej pochodzi ich auto. W rajdzie udział wzięły
drużyny z Polski, z Czech, Austrii, Niemiec oraz ze Słowacji. Do
PF

Z działalności Koła Gospodyń
Wiejskich nr 1 w Jaworzu
W dniu 6 lipca tego roku przy udziale wspaniałej słonecznej pogody odbyło się spotkanie członkiń KGW nr 1 w Jaworzańskim
Amfiteatrze. Oczywiście zawsze niezłomna przewodnicząca tego
koła wraz z mężem przygotowała ludowe smakołyki, tym razem
z grilla. Były tam śląskie kiełbaski, ziemniaki grillowane w folii, ko-

łocz śląski i zimne napoje. Członkinie jak zwykle dopisały swoją
obecnością, frekwencja była jak zwykle bardzo wysoka. Nie było
końca wzajemnych wspomnień, omawiania niektórych kart z historii Jaworza oraz składania życzeń urodzinowych. Miła atmosfera sprzyjała długiemu posiedzeniu, nikomu nie chciało się szybko
wracać do domu. Koło Gospodyń Wiejskich nr 1 w Jaworzu często organizuje spotkania dla swoich członkiń w miejscu zamieszkania lub wyjazdowe np. do Warszawy.
Janina Holeksa

„Wyjazd integracyjno – edukacyjny
członkiń Kół Gospodyń Wiejskich
oraz Kółka Rolniczego
z Jaworza do Warszawy
W ramach realizacji zadania publicznego pt. Budowanie tożsamości społecznej opartej o znajomości własnej historii, kultury” członkinie Koła Gospodyń Wiejskich Nr 1 i 2 wraz z członkami Kółka Rolniczego, w dniach 25‑26 czerwca 2015 uczestniczyli w bardzo ciekawym wyjeździe integracyjno-edukacyjnym do
Warszawy.
W imprezie wzięło udział 47 osób. Z Jaworza wyjechaliśmy we
wczesnych godzinach rannych w dniu 25.06.2015 r. Do Warszawy dojechaliśmy o godz. 11-tej
W Stolicy pierwszy przystanek to Wilanów, i zwiedzanie Świątyni Opatrzności Bożej, a ściślej rzecz ujmując Panteonu Wielkich Polaków. Wśród sarkofagów prof. Krzysztofa Skubiszewskiego, Ryszarda Kaczorowskiego – ostatniego prezydenta Polski na
uchodźctwie, ks. Twardowskiego, i innych, uwagę przykuły tablice przygotowane na pomnik Smoleński, który miał powstać dla
uczczenia ofiar katastrofy z 10.04.2010 r.
Kolejnym miejscem zwiedzania był Pałac w Wilanowie, a głównie wilanowski park. Tam spotkaliśmy się ze swoją przewodniczką, która oprowadzając nas po cudownym miejscu, w interesujący sposób wprowadziła wszystkich w epokę Jana III Sobieskiego
Po zwiedzeniu Wilanowa, pojechaliśmy do Łazienek Królewskich
miejsca niezwykłego i magicznego, nierozerwalnie związanego
z królem Stanisławem Augustem, aby zobaczyć takie perły europejskiej architektury jak: Pałac na Wyspie, Teatr Królewski w Starej Oranżerii w połączeniu z bogatym naturalnym otoczeniem historycznych ogrodów, których powierzchnia wynosi ponad 76 ha.
Łazienki Królewskie to harmonijne połączenie klasycystycznej
architektury XVIII wieku z bogatym, naturalnym otoczeniem historycznych ogrodów.

Następnie udaliśmy się na Plac Marszałka Piłsudskiego, pod Pomnik Nieznanego Żołnierza, a kolejno spacerem pod Pałac Prezydencki i dalej Krakowskim Przedmieściem pod Pomnik Adama
Mickiewicza, Kolumnę Zygmunta, Zamek Królewski w kierunku
Starego Miasta.
Po zwiedzeniu Starego Miasta, pojechaliśmy oglądać najnowszy sportowy dorobek Stolicy – Stadion Narodowy.
Było to ostatnie miejsce zwiedzane pierwszego dnia naszej wycieczki, później pojechaliśmy na kolację i nocleg do apartamentów przy hotelu Roco.
Następnego dnia po śniadaniu, pierwszym miejscem, do którego pojechaliśmy, był Sejm RP. Po załatwieniu formalności, wraz
z przewodnikiem przemierzaliśmy korytarze i salę obrad Sejmu.
I tu ogromna niespodzianka! Spotkanie z nowo wybraną Marszałek Sejmu Małgorzatą Kidawą-Błońską, w pierwszym dniu Jej urzędowania. Były oczywiście gratulacje z okazji wyboru, prezentacja
grupy, której dokonała Danuta Mynarska oraz wspólne zdjęcia.
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tów multimedialnych wspaniale przybliża zwiedzającym powstańczą rzeczywistość. Tysiące
różnorodnych eksponatów: broń dokumenty, listy, przedmioty osobiste, fotografie, informacje
biograficzne i historyczne, a także mapy, tablice oraz filmy z 1944 – ukazuje historię powstania przez pryzmat przeżyć i losów jego uczestników. Chodząc po granitowym bruku, zwiedzający poruszają się w scenerii sprzed 60 lat,
a wytyczona trasa przedstawia chronologię wydarzeń i prowadzi przez poszczególne sale tematyczne. Zwiedzanie trwało ponad 2 godziny. Wszyscy stwierdzili, że muzeum powinien
zwiedzić obowiązkowo każdy Polak.

Po zjedzeniu obiadu, udaliśmy się w drogę
Po zwiedzeniu Sejmu pojechaliśmy na Wojskowy Cmentarz „Popowrotną do Jaworza, gdzie pełni wrażeń wrówązki”. Ta warszawska nekropolia to przejmujący podręcznik na- ciliśmy w późnych godzinach nocnych.
szej najnowszej historii, miejsce pochówku wiele setek bohaterów,
To był naprawdę świetny, typowo edukacyjny wyjazd, za który
powstańców, ludzi polityki, kultury i sportu. Krocząc, w zadumie uczestnicy dziękują władzom gminy oraz Rejonowemu Związkowi
cmentarnymi alejkami co chwilę natrafialiśmy na nagrobki z na- Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej za pozwiskami tak dobrze znanych nam osób. Na koniec poszliśmy pod średnictwem którego zadanie było realizowane.
pomnik poświęcony ofiarom katastrofy smoleńskiej, gdzie złożyliśmy wiązankę kwiatów
Powązki wojskowe, to naprawdę miejsce
wyjątkowe, miejsce zadumy i niezwykłego
piękna, a przede wszystkim miejsce spotkania z historią.
Z cmentarza pojechaliśmy pod Pałac Kultury i Nauki, gdzie wyjechaliśmy na 30 piętro,
aby z góry podziwiać naszą stolicę. Następnie udaliśmy się do ostatniego, zaplanowanego miejsca zwiedzania, którym było Muzeum
Powstania Warszawskiego.
Muzeum, które otwarto w 2004 r. zlokalizowane jest w dawnej Elektrowni Tramwajów
Miejskich na 3 kondygnacjach i ma charakter
interaktywny i narracyjny, bowiem oddziałuje
na zwiedzających obrazem, światłem i dźwięSpotkanie z Marszałek Sejmu Małgorzatą Kidawą-Błońską
kiem. Ciekawa aranżacja i wykorzystanie efekOpracowała
przew. KGW - Danuta Mynarska

Ambasadorzy Jaworza z wizytą
w Niemczech
Fragment tekstu i zdjęcia ze strony http://www.parafiajaworze.pl/2015/07/z-wizyta-w-bockhorn-16-do-19‑07‑2015-r/.
Członkowie zespołu „Cantate” oraz przedstawiciele parafii
ewangelicko-augsburskiej w Jaworzu na czele z ks. Władysławem Wantulokiem udali się w dniach 16‑19 lipca 2015 roku
z oficjalną wizytą do partnerskiej parafii w Bockhorn w północnych Niemczech.
Istotnym i chwytającym za serce momentem naszej podróży był
spontanicznie zarządzony postój o godzinie 15. Wszyscy zjednoczyliśmy się we wspólnej modlitwie i śpiewie, aby w ten sposób
uczcić pamięć naszego kolegi, śp. Piotra Tyrny, którego pogrzeb
właśnie wtedy zaczynał się w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Jasienicy […].
Pierwsze rozmowy toczyły się podczas kolacji, a tłumaczeniem
dzielnie zajmowali się pan Leopold Kłoda – koordynator całego
wyjazdu, pani Małgosia Penkala-Ogrodnik oraz towarzyszący
nam wójt gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz.
Niemieccy gospodarze zadbali, aby każda minuta naszego pobytu była zagospodarowana. I tak pierwszego dnia pojechaliśmy do

Pamiątkowe zdjęcie po niedzielnym nabożeństwie
Emden, portowego miasta, gdzie mieliśmy okazję popłynąć statkiem po zatoce, posłuchać o historii miejscowości oraz regionu,
zwiedzić Bibliotekę Jana Łaskiego oraz wziąć udział w ceremonii
parzenia fryzyjskiej herbaty, która zaintrygowała nas swoją odmiennością. Po powrocie do Steinhausen, gdzie nocowaliśmy, odbyło się
spotkanie z naszymi miłymi gospodarzami oraz miejscowym wójtem, panem Andreasem Meinen. Była to okazja do nieformalnych,
przyjacielskich rozmów, wymiany doświadczeń, a także śpiewu.
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Przekazanie prezentu od Gminy Jaworze
Następny dzień rozpoczęliśmy – jak zwykle – od wczesnej pobudki i już po śniadaniu wyruszyliśmy na kolejną wyprawę. Tym razem naszym pierwszym celem była wędzarnia węgorzy w Wiefelstede, szczycąca się wieloletnią tradycją. Następnie udaliśmy się
do Bad Zwischenahn, uroczego miasteczka sanatoryjnego, gdzie

Z działalności Stowarzyszenia
„Nasze Jaworze”
Wyjazd na Święto Strečna
W dniu 17 maja wyjechaliśmy z Jaworza do Strečna na Słowację. Grupa kilkudziesięciu Jaworzan postanowiła skorzystać z zaproszenia starosty Strečna i uczestniczyć w święcie tej wsi. Część
z nas postanowiła zwiedzić zamek na skale, inni popłynęli rzeką
Wag, a jeszcze inni rozkoszowali się widokiem rzeki i gór z tara-
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głównym punktem programu była przejażdżka tamtejszą odmianą „ciuchci beskidzkiej” o wdzięcznym imieniu Molly. Trasa wiodła
m.in. przez szkółkę ogrodniczą, gdzie zachwyciły nas przepiękne
okazy bonsai, hortensji oraz klonów japońskich. Po powrocie, podczas kolacji degustowaliśmy wędzone węgorze i zapoznaliśmy się
z kolejnym fryzyjskim obrzędem.
I nadeszła niedziela, dzień, na który czekaliśmy z lekką tremą
(dotyczyło to zwłaszcza nowych członków zespołu). Uczestnicząc
w nabożeństwie w kościele w Bockhorn, wykonaliśmy kilka pieśni,
m.in. „Nad rzekami Babilonu”, „Bóg potężny” i „Panie mój” Petera
Straucha, którą wykonaliśmy także po niemiecku. Naszym śpiewem uświetniliśmy ceremonię chrztu. Chrzczonych było sześcioro dzieci, a dla nas pewnym zaskoczeniem był fakt, że dzieci miały od czterech miesięcy do … dziesięciu lat.
Po południu wzięliśmy udział w Festynie Śpiewaczym w Grabstede, gdzie zaprezentowaliśmy utwory zarówno religijne, jak i ludowe.
Oprócz nas występowało jeszcze pięć chórów, a wszyscy wykonawcy pochodzili z okolicznych miejscowości. Nieskromnie trzeba
przyznać, że nasz występ przyjęty został z gorącym aplauzem […]
JS
su restauracyjnego. Ale najważniejszym punktem spotkania było
spotkanie ze starostą Strečna-Dušan štadani oraz uczestnictwo
w festynie ludowym.. Aktywnie w tym festynie uczestniczyła nasza orkiestra Glorieta oraz Stowarzyszenie Miłośników Sztuki. Orkiestra swoim występem uświetniła to święto, a wyroby artystyczne SMS cieszyły oko niejednego Słowaka. Ludzie też są mile nastawieni do przybyłych gości z zagranicy i chętnie nawiązują rozmowy z nimi. Gmina Strečno współpracuje z gminą Jaworze w ramach programów przygranicznych.
Na podstawie inf. Janiny Holeksa

W sportowej rywalizacji
beskid dragon
W dniach 12‑14 06 2015 w Pradze odbyły się
Międzynarodowe Mistrzostwa Czech
Wyniki naszych zawodników:
Międzynarodowa Mistrzyni Czech w PF Oliwia
Martyniak
Międzynarodowa Mistrzyni Czech w L-c Oliwia Martyniak
Międzynarodowa wicemistrzyni Czech PF Nikola Kaleta
Międzynarodowa wicemistrzyni Czech L-C Nikola Kaleta
Międzynarodowa wicemistrzyni Czech PF Natalia Lemańska
Międzynarodowy Wicemistrz Czech w L-C Mikołaj Pietrzyk
Brązowe medale zdobyli:
Patryk Bodzek PF
Julian Graboś P-F i l-c
Natalia Lemanska L-C
Emilia Sender L-C
Emilia Zajdel P-F
Emilia Sender jako seniorka wykazała się bardzo dużą determinacją pomimo poważnego urazu nosa walczyła dalej i w walce o brązowy medal w trzeciej
rundzie znokautowała rywalkę
z Węgier, nie pozwoliła się wycofać i medal wywalczyła.

We włoskim Rimini w dniach 4‑7.06 2015 odbył się Puchar Świata
Nasza zawodniczka Marta Waliczek po raz kolejny udowodniła że jest najlepsza wygrywając w kat -65 kg w formule
low-kick, obecnie plasuje się w pierwszej piątce najlepszych
zawodniczek WAKO.
– Jest to jej 4 puchar świata.
*****************
W dniach 29.31.05.2015 w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się
Mistrzostwa Polski juniorów w pointfighting oraz light-contact juniorów oraz Puchar Polski light-contact kadetów oraz seniorów.
Wyniki zawodników Beskid-Dragon:
Sandra Paszek wicemistrzyni Polski PF oraz L-C
Mikołaj Pietrzyk medal brązowy – najliczniej obsadzona kategoria 32 zawodnikow
Puchar Polski zdobyli:
Julia Setla złoto I Oliwia Martyniak złoto I Patryk Bodzek złoto
Nikola Kaleta srebro I Mateusz Pietrzyk srebro
*
*********************
W dniach 24‑25 05 2015 w Legnicy odbyły się Mistrzostwa Polski K1 seniorów.
Marta Waliczek została po raz kolejny Mistrzynią Polski w kategorii – 60 kg.
W ciągu ostatnich 5 lat tylko raz miała 2 miejsce ma ME, tak pozostaje jak na razie na szczycie

21

sierpień

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu ogłasza
ZBIÓRKĘ MAKULATURY
która odbędzie się w dniu 10.09.2015 r. / tj. czwartek w godzinach 8.00-18.00 na parkingu przed wejściem do biblioteki
(Budynek „Pod Goruszką”, ul. Szkolna 97)
Kurs komputerowy dla mieszkańców Jaworza 50+
Przyjmujemy zapisy na kolejny już – powakacyjny KURS
KOMPUTEROWY dla mieszkańców Jaworza. Szczególnie polecamy go
osobom od 50 roku życia wzwyż. CHCEMY PRZYBLIŻYĆ WŁAŚNIE IM
PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA i możliwości,
jakie daje nam INTERNET!
Obecnie trwające zajęcia spotkały się z ogromnym zainteresowaniem.
Więcej informacji można uzyskać CODZIENNIE POD NUMEREM 698 166 621
w godzinach 10.00‑19.00

Pragnę serdecznie podziękować
za udział w pogrzebie mojej żony

Marty Franek

całej rodzinie, przyjaciołom, znajomym,
a w szczególności delegacji z bloku przy ul. Cieszyńskiej 361.
Pogrążony w żałobie mąż Stanisław Franek
z córką i synem

Serdeczne podziękowania
dla Wójta Gminy Jaworze Pana dr Radosława Ostałkiewicza
jak i Naczelnika Wydziału Rozwoju i Inwestycji
Pana Daniela Godziszki
wraz z Panią Barbarą Galocz-Siwiecką
za rozwiązanie naszego problemu,
z którym borykaliśmy się od 13 lat i doprowadzenie
do realizacji remontu naszej ulicy.
Składają mieszkańcy ul. Morwowej

B.P. „Lidia” zaprasza na
7 dniowy wypoczynek nad Morzem Bałtyckim

––Niechorze. Termin: 28.08- 03.09. 2015 r.
Koszt całkowity z przejazdem: 1 100,00 zł/os.
Pobyt rehabilitacyjno – wypoczynkowy.
Zapisy przyjmuje Lidia Sztwiorok
tel. 33/8152916 lub 692 405 825

Bukowy Las

POKOJE GOŚCINNE-KAWIARNIA
ul. Cisowa 332 Jaworze-Nałęże
ORGANIZUJEMY:
GODZINY OTWARCIA:
-jubileusze
Sobota: 12-18
-imprezy integracyjne
Niedziela: 12-18
-ogniska

Tel. 531 705 687

ZAPRASZAMY!

Usługi remontowo-wykończeniowe
 malowanie pomieszczeń
 tapetowanie
 gładzie gipsowe
 kafelkowanie
 tynki ozdobne (marmolit)

Zdzisław Penkala
Jaworze, Południowa 530

tel. 600 067 141

www.budbaumal.pl

Czasopismo „Echo Jaworza” – miesięcznik lokalny Gminy Jaworze. Wydawca: Urząd Gminy Jaworze z siedzibą: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82;adres redakcji:
43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82, tel.: 33 828 66 00, 33 817 21 95, 33 817 28 13, 33 817 25 34; faks: 33 828 66 01, 33 817 28 71; e-mail: echo@jaworze.pl;internet:
http://www.opgj.pl/echojaworza.html; Zespół redakcyjny: Piotr Filipkowski – Redaktor Naczelny, Agata Jędrysko – Zastępca Redaktora Naczelnego, Druk:
Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Spółka z o.o., ul. Dubois 4, 43-300 Bielsko-Biała.
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów. Redakcja zastrzega sobie 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.

- sprzedaż
i serwis
sprzętu komputerowego
Może zacznę od najstarszej
z grup
młodzieżowych.
Nasi juniorzy
- obsługa
informatyczna
firm miejsce. Jest to
po rundzie jesiennej zajmują
wysokie,
bo aż drugie
- naprawy u klienta
ogromny sukces, gdyż zespół został stworzony przysłowiowo „za pięć
dwunasta”. Z ubiegłego sezonu zostało raptem 5-6 osób, pozostała
pon. - pt. 8:00 - 17:00
część to zupełnie nowy narybek. Trener Janusz Gucwa zrobił z tą
sobota 10:00 - 13:00
grupą naprawdę kawał dobrej roboty. Następna runda z pewnością
zapowiada się bardzo ciekawie,
w końcu
są Cieszyńska
realne szanse na 194
kolejny
Jaworze,
ul.
www.buzera.pl
awans
w historii jaworzańskiej piłki. Drużyna trampkarzy w porównaniu
33 44
54 264,
502 774
292
do poprzedniego sezonutel.
zrobiła
niesamowity
postęp.
Poprzednie
rozgrywki zakończyli z zerowym dorobkiem punktowym, a teraz po
rundzie jesiennej mamy 13 punktów na koncie. Zaangażowanie duetu
Mariusz Wacławski – Mariusz Sznajdrowicz przyniosło bardzo dobry
efekt w postaci siódmej lokaty. Cel na najbliższy czas jest niezmienny – podnoszenie umiejętności stricte piłkarskich wśród zawodników
tej grupy, tak by mogli ponownie cieszyć się z kolejnych zwycięstw.
Na koniec zostawiłem grupy naborowe. Rok 2014 zaczynaliśmy
z jedną grupą wiekową – żaki, kończymy go zaś z trzema. W związku
z ogromnym zainteresowaniem młodych adeptów piłki nożnej zostaliśmy zmuszeni otworzyć dwie grupy o nazwie Żaczki i Skrzaty. Tu
również zauważyliśmy postęp, ponieważ jeszcze kilkanaście miesięcy
temu rywale wbijali nam dwucyfrową ilość bramek, a teraz walczymy
z nimi jak równy z równym, zdarza się też, że z nimi wygrywamy.

i serwisspotkań.
sprzętu komputerowego
podczas decydujących-osprzedaż
losach zespołu
- obsługa informatyczna firm
- naprawy u klienta

pon. - pt. 8:00 - 17:00
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Rozmawiał
Dawid Jędrysko

sobota 10:00 - 13:00

Jaworze, ul. Cieszyńska
194
sierpień
tel. 33 44 54 264, 502 774 292

www.buzera.pl

USŁUGI
KO M I N I A R S K I E

AUTO-SERVIS
nż. Wiesław
Gadocha inż. Wiesław Gadocha

Tomasz Maciejowski

Rok założenia 1986

ałożenia 1986

Jaworze, ul. Myśliwska
tel. 604 870 352,

SZAMY !!!ZAPRASZAMY !!!
STACJA
KONTROLI POJAZDÓW
TROLI
POJAZDÓW
33 817 36 79

czyszczenie, kontrole, odbiory, prześwietlanie,
opinie stanu technicznego, inwentaryzacje,
zaświadczenia dla gazowni,
nadzoru budowlanego

poniedz.
- piątek 8.00 - 18.00 sob. 8.00 -14.00
00 - 18.00 sob.
8.00 -14.00

JAWORZE
ul. Bielska 551 (salon Renault)
551 (salon
Renault)
tel. 33 8173330 w. 113
13
P.H.U. ARMOT

Aleksander dziewoński

ul. Graniczna 297

tel. 338 172 913

Jaworze Średnie

kom. 692 473 669

34

P.H.U. ARMOT
Aleksander
dziewoński
Profesjonalne
usługi
brukarskie
ul. Graniczna 297

tel. 338 172
913
maJ

„IRBIS”kom. 692 473 669

Jaworze Średnie

L A B O
R A T
O R I U M
Krzysztof
Wieja
A N A L I T Y C Z N E

t ł u m i k i t ł u m i k i

PUNKT POBIERANIA MATERIAŁU DO ANALIZY

43-385 Jasienica 45

2015

STYCZEŃ
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Od
poniedziałku
do
tel. kom.
509 735 636, 500
021piątku
113
w godz.
od 7 do 9
e-mail:
krzysztof.wieja@interia.pl

Centrum Medyczne DANEA
ul. Jaworzańska 40

tel. 33 8110050, 512 457 547
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Urząd
Gminy
Jaworze
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Jaworze,
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82; 33 817 28 13, 33 817 25 34; faks: 33 828 66 01, 33 817 28 71; e-mail: echo@jaworze.pl;
redakcji:
43-384
Jaworze,
ul. Zdrojowa
82, tel.:
33 828 66
33 817 21 95,
1 95, 33 817 28internet:
13, 33 817
25
34;
faks:
33
828
66
01,
33
817
28
71;
e-mail:
echo@jaworze.pl;
http://www.opgj.pl/echojaworza.html; Zespół redakcyjny: Piotr Filipkowski – Redaktor Naczelny, Agata Jędrysko – Zastępca Redaktora Naczelnego,
Filipkowski Andrzej
– Redaktor
Naczelny,
Agata Jędrysko
– Zastępca
Redaktora Naczelnego,
Otczyk
– odpowiedzialny
za korektę.
Druk: Wydawnictwo
„Prasa Beskidzka” Spółka z o.o., ul. Dubois 4, 43-300usługi
Bielsko-Biała.
komputerowe
a Beskidzka” Spółka
z
o.o.,
ul.
Dubois
4,
43-300
Bielsko-Biała.
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów, redagowania i opatrywania własnymi tytułami.
- sprzedaż i serwis sprzętu komputerowego
awo skracaniaRedakcja
nadesłanych
materiałów,
redagowania
i
opatrywania
własnymi
tytułami.
zastrzega sobie także prawo odmowy przyjęcia reklamy lub ogłoszenia. Za treść reklam, ogłoszeń- obsługa
i listów redakcja
i wydawca
nie odpowiadają.
informatyczna
firm
ogłoszenia. Za treść reklam, ogłoszeń i listów redakcja i wydawca nie odpowiadają.
- naprawy u klienta
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B U Z E R A

pon. - pt. 8:00 - 17:00
sobota 10:00 - 13:00

www.buzera.pl

Jaworze, ul. Cieszyńska 194
tel. 33 44 54 264, 502 774 292

AUTO-SERVIS inż. Wiesław Gadocha
Rok założenia 1986

ZAPRASZAMY !!!
STACJA KONTROLI POJAZDÓW
LABORATORIUM ANALITYCZNE

poniedz. - piątek 8.00 - 18.00
sob. 8.00
-14.00
PUNKT POBIERANIA
MATERIAŁU
DO ANALIZY
Od poniedziałku do piątku
w godz. od 7 do 9

JAWORZE ul. Bielska 551Centrum
(salon
Renault)
tel. 33 8110050
Medyczne DANEA
tel. 33 8173330 w. 113

ul. Jaworzańska 40

tel. 512 457 547

P.H.U. ARMOT

Aleksander dziewoński

ul. Graniczna 297

tel. 338 172 913

