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MieszKAńCY jAwOrzA MAjĄ
GŁOs CzYLi BĄDŹ ze MNĄ PrzY
PrOjeKtOwANiU BUDżetU
NA rOK 2016!
wójt Gminy jaworze radosław Ostałkiewicz przystępuje
do opracowywania budżetu na rok 2016. zgodnie z uchwałą
rG w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
wnioski o ujęcie konkretnych zadań w planie na kolejny rok mogą
składać nie tylko radni czy komisje rady, ale również mieszkańcy
i organizacje społeczne.
Mieszkańcy swoje propozycje mogą składać w terminie
od 1 do 30 września 2015 r., przy czym wniosek taki musi
zawierać następujące informacje:
- nazwę zadania
- jego krótką charakterystykę
- uzasadnienie realizacji
- szacunkowy koszt
- podpisy co najmniej 25 mieszkańców gminy
- wskazanie osoby kontaktowej (reprezentanta mieszkańców).
nierozpatrywane będą wnioski złożone po upływie terminu,
niezawierające ww. informacji, a także wykraczające poza ramy
prawne funkcjonowania gminy (np. gdy droga jest w zarządzie

PODsUMOwANie GŁOsOwANiA
BUDżetU OBYwAteLsKieGO 2015
w dniu 17 sierpnia br. komisja ds. budżetu obywatelskiego
2015 dokonała podliczenia oddanych głosów i tym samym podania
wyników głosowania.
Głosowanie odbyło się w dniach od 22 czerwca do 31 lipca
2015 roku.

powiatu albo inwestycja miałaby być realizowana na terenie
prywatnym) bądź jej możliwości finansowe (to przestroga dla
żartownisiów!).
zadanie musi być smart (mądre, sprytne), czyli:
• Szczegółowe - wnioskodawca musi krótko opisać, po co dany
projekt ma być zrealizowany,
• Mierzalne - wnioskodawca musi podać konkrety zadania: metry
lub kilometry, lokalizację, ludzi korzystających z projektu itp.,
• Aprobowane - wnioskodawca musi wykazać, że dane zadanie
jest niezbędne dla danej wspólnoty jaworzan i wynika z potrzeb
istotnej części mieszkańców gminy,
• Realistyczne - zadanie jest realne i możliwe do zrealizowania
przez gminę w ramach jej możliwości finansowo-prawnych,
• terminowe - zadanie jest zaplanowane do realizacji w ciągu
min. jednego roku budżetowego.
złożenie wniosku nie gwarantuje ujęcia danego zadania
w budżecie.
Liczę na aktywny udział jaworzan w przygotowaniu budżetu na
2016 r. Dlaczego taka idea? Otóż my tutaj w urzędzie nie zawsze
wiemy, jakie bolączki mają poszczególni mieszkańcy - tą drogą
chcemy o nich usłyszeć. Może nie od razu (a nawet na pewno!)
wszystkie wnioski będą uwzględniane, ale tą drogą dowiem się,
co tak naprawdę boli nas samych. Tak więc zachęcam wszystkich
do aktywnego udziału przy tworzeniu budżetu na 2016 rok! - mówi
wójt Gminy radosław Ostałkiewicz.

uprawnionych do głosowania – 5563 osoby
liczba wyborców głosujących – 209 osób
w tym:
• Głosujący umieszczeni w spisie wyborców – 207 osób
• Głosujący na podstawie oświadczenia o zamieszkaniu na terenie
gminy Jaworze – 2 osoby
• Głosujący na podstawie pełnomocnictwa – 44 osoby
Poszczególne projekty zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego w 2015 roku otrzymały następującą liczbę głosów:

Lp.

NAzwA zADANiA i jeGO LOKALizACjA

sKróCONY OPis PrOjeKtU

KOszt zADANiA

iLOŚĆ ODDANYCH
GŁOsów

1

renowacja i uruchamianie ręcznej sikawki
konnej i jej zadaszenie osP Jaworze

Przywrócenie do użytku dwuramiennej sikawki
konnej na pokazy dla mieszkańców i zawody
sikawek ręcznych

24.500,00 Pln

40

2

komiks „spaceruj po Jaworzu” ośrodek
Promocji Gminy Jaworze

wielorakie działania mające na celu przygotowanie materiałów do małego przewodnika po
Jaworzu w formie komiksu

11.500,00 Pln

13

3

cykl warsztatów dla seniorów „@kreatywny
starszak” Gminna biblioteka Publiczna
w Jaworzu oraz sala sesyjna

cykl warsztatów i spotkań podzielonych na
dwa panele tematyczne: „senior w świecie
nowych technologii”, „senior w świecie kultury
i sztuki”

11.300,00 Pln

39

4

spotkania prozdrowotne „sekrety zdrowia
i długowieczności” (sala sesyjna)

Przygotowanie i przeprowadzenie 3 comiesięcznych spotkań prozdrowotnych dla mieszkańców Gminy Jaworze

3.900,00 Pln

46

5

Plac zabaw przy ul. cieszyńskiej

stworzenie wokół pięciu bloków aktywnego
terenu dla dzieci i młodzieży

15.000,00 Pln

80

6

rów przydrożny przy ul. Południowej o
kierunku od skrzyżowania z ul. Podgórską
do nr 523 ok. 80m

regulacja rowu i jego oczyszczenie, uzupełnienie braków ziemi, umocnienie dna i ścian
bocznych, posadzenie 2 koryt odwodnień
liniowych poprzecznych

50.000 Pln

65

7

„szachowe Jaworze” na terenie ośrodka
Promocji Gminy Jaworze

warsztaty nauki gry, treningi, 2 turnieje
z nagrodami rzeczowymi

5.200,00 Pln

12
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• zaopatrzyć się w miejscu pobytu stałego w zaświadczenie
o prawie do głosowania w miejscu pobytu, i po jego
uzyskaniu przedkładając je dowolnej komisji wyborczej, albo
też
• przenieść swoje prawa wyborcze na stałe do naszej gminy
poprzez złożenie stosownego wniosku w pok. nr 2 Urzędu
Gminy Jaworze i uzyskanie decyzji administracyjnej.

Informacje ogólne
dotyczące głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP
zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Wyborców Gminy Jaworze w dniu wyborów zarządzonych
na dzień 25 października 2015 r. obsługiwać będą trzy
komisje obwodowe, wszystkie mają swoje siedziby w Szkole
Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej przy ul. Szkolnej.
Lokale wyborcze będą czynne w godzinach od 700 do 2100.
Wyborca może głosować:
• osobiście w dniu głosowania w lokalu wyborczym lub
• korespondencyjnie, jeżeli w tej sprawie złoży stosowny
wniosek w pok. nr 2 w Urzędzie Gminy Jaworze w terminie do
dnia 12.10.2015 r.
Osoby, które z racji czasowego zamieszkiwania w Jaworzu zechcą
głosować w naszej gminie, mogą skorzystać z przysługującego
im prawa wyborczego w następujący sposób:
• dopisać się do spisu wyborców w terminie do dnia 20
października 2015 r. poprzez złożenie stosownego wniosku
w tej sprawie w pok. nr 2 Urzędu Gminy Jaworze lub

DORADZTWO ZAWODOWE
„Uwierzyć powinieneś w to, czego jeszcze nie ma, aby
mogło się stać“ Elisabeth Haich
W literaturze traktujacej o sile podświadomości, o pozytywnym
myśleniu czytamy, że najprościej byłoby porzucić wszystko, co
ogranicza i przytłacza na rzecz uczenia się życia beztroskiego
i szczęśliwego.
Część z nas prowadzi zwykłe, szare życie, uważając, że
należy się cieszyć z tego, co już udało się osiągnąć. Ale są
również tacy, którzy chcą czegoś więcej, wciąż wyznaczają
sobie nowe cele. Czy zmiany w naszym życiu są możliwe?
Czy realizacja marzeń jest w naszym zasięgu? Czy mamy
wpływ na to, co się dzieje w naszym życiu? Wszelkie zmiany,
choćby najmniejsze najpierw pojawiają się w naszym wnętrzu
– w naszych myślach a póżniej w wyobrażni. Jeżeli zaakceptujemy

Wyborcy niepełnosprawni mogą skorzystać z niżej wymienionych form głosowania
• przez pełnomocnika, jeżeli w tej sprawie dokonają ustawowych
formalności do dnia 16 października 2015 r. w pok.nr 2 Urzędu
Gminy Jaworze lub
• dokonać zmiany lokalu wyborczego w wybranym przez
siebie obwodzie głosowania na dostosowany dla osób
niepełnosprawnych, jeżeli zadeklarują swoją wolę na piśmie
w tej sprawie do dnia 20 października 2015 r. w pok. nr 2
Urzędu Gminy Jaworze.
Uwaga!
Studenci i inne osoby przebywające poza miejscem pobytu
stałego w dniu wyborów w celu zagłosowania w dniu wyborów
w miejscu przebywania winny zaopatrzyć się w zaświadczenie
o prawie do głosowania w miejscu pobytu. Zaświadczenie takowe
uzyskujemy w gminie właściwej ze względu na meldunek na
pobyt stały po przedłożeniu stosownego wniosku w tej sprawie.
Wszelkich informacji w tematyce wyborczej udziela się
w siedzibie Urzędu Gminy Jaworze w pok. nr 2 na parterze,
bądź telefonicznie pod numerem 33 8286621 lub 33 8286620
w godzinach pracy urzędu.

je jako „osiagalne“, zaczynamy działać. Najlepiej jak poprzedzimy
te działania dobrym planem. Konstruując plan, już zaczynamy
działać, czyli wywieramy wpły na nasze życie a o to nam chodzi.
Kiedy zaczynamy planować, rzucamy wyzwanie bierności
i bezradności. Dzięki planom wzrasta prawdopodobieństwo
osiągnięcia sukcesu, ponieważ nie miotamy się od jednego do
drugiego pomysłu, tylko konsekwentnie realizujemy kolejne
zadania. Kiedy planujemy, pozwalamy, aby okazja spotkała się
z przygotowaniem, co nazywamy szczęśliwym przypadkiem. Warto
mieć dobry plan, aby go nie przegapić. Jak wyodrębnić obszary
w naszym życiu, które zasługują na zmiany? Czy warto realizować
marzenia? Gdzie szukać siły,motywacji do działania?
Na te i inne pytania postarają się już
wkrótce odpowiadać doradcy zawodowi
w punkcie konsultacyjnym w Jaworzu.
Szczegóły już wkrótce.
Mirella Szcześniak

KOMUNIKAT GOPS
Przypominamy o możliwości skorzystania z usług świadczonych bezpłatnie mieszkańcom gminy Jaworze
w PUNKCIE KONSULTACYJNYM w budynku „Pod Goruszką” przy ulicy Szkolnej 97 w Jaworzu, nr tel. 33 8286 677
• PORADY WSPIERAJĄCE dla rodzin zagrożonych przemocą i problemem uzależnień
I i II WTOREK, I i II PIĄTEK roboczy miesiąca - 15:00-17:00
• PORADY PSYCHOLOGICZNE - PONIEDZIAŁEK – 15:10-17:10
• LOGOPEDA - ŚRODA – 14:00-18:00
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Porady Prawne
Prawo sPadkowe cz.6
stwierdzenie nabycia spadku jest pierwszym krokiem do uregulowania sprawy spadkowej. w dalszej kolejności, gdy doszło
do dziedziczenia więcej niż jednej osoby - należy dokonać działu
spadku. działu spadku można dokonać w drodze:
• umowy u notariusza
• jeśli w skład spadku nie wchodzi nieruchomość umowa taka
może być sporządzona w zwykłej formie pisemnej (bez konieczności korzystania z pomocy notariusza),
• ugody sądowej,
• orzeczenia sądowego – postanowienia.
stosunki pomiędzy spadkobiercami do chwili zniesienia wspólności majątku spadkowego regulują przepisy o współwłasności
w częściach ułamkowych, przy uwzględnieniu szczególnego
charakteru tej wspólności mającej swoje źródło w następstwie
prawnym po osobie zmarłej. zarząd spadkiem sprawują współspadkobiercy, w wyjątkowych sytuacjach spadkobiercy mogą
zostać ograniczeni w zarządzie np. przez sąd, komornika. do
dokonywania czynności zwykłego zarządu potrzebna jest zgoda
większości współwłaścicieli, przy czym większość współwłaścicieli oblicza się według wielkości udziałów w spadku. za czynności
zwykłego zarządu uważa się załatwianie spraw związanych
z normalną eksploatacją rzeczy, pobieranie pożytków i dochodów,
uprawę gruntu, konserwację, administrację i szeroko rozumianą
ochronę w postaci różnych czynności zachowawczych, jak wytoczenie powództwa o ochronę własności, posiadanie, o eksmisję,
o zapłatę czynszu, odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia
mienia lub uszkodzenia rzeczy, zawieranie umów związanych
z zarządem i eksploatacją, a także ze sposobem korzystania z rzeczy przez współwłaścicieli. czynności przekraczające
zakres zwykłego zarządu majątkiem spadkowym wymagają
jednomyślnej zgody wszystkich spadkobierców. spadkobiercy
mogą więc wspólnie dokonywać czynności przekraczających
zakres zwykłego zarządu, na przykład zbyć rzecz wchodzącą
w skład spadku, obciążyć nieruchomość hipoteką. w razie braku
zgody spadkobiercy, których udziały wynoszą co najmniej połowę,
mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeknie, mając na
względzie cel zamierzonej czynności oraz interesy wszystkich
współspadkobierców.
dokonywanie czynności przekraczających zwykły zarząd majątkiem spadkowym może podlegać ograniczeniom
w razie ustanowienia wykonawcy lub wykonawców testamentu,

z ŻycIa bIblIotekI
w czasie wakacji letnich nasza jaworzańska biblioteka tętni
życiem. kolejny cykl warsztatów wakacyjnych dla dzieci już za
nami, lecz jeszcze przez jakiś czas będzie można podziwiać
w naszej placówce prace rękodzielnicze i plastyczne wykonane
w trakcie zajęć. motywem przewodnim tegorocznego
wakacyjnego cyklu spotkań w Gminnej bibliotece Publicznej
w Jaworzu była sztuka recyklingu. wykorzystując dostępne
w każdym domu „śmieci”, można stworzyć nowe, kolorowe
przedmioty dekoracyjne i zabawki. dodatkowym elementem
jest uwrażliwienie dzieci na kwestie ochrony środowiska
i zrównoważonego korzystania z zasobów naszej planety. zajęcia

5
kuratora
spadku
nieobjętego
lub zarządu tymczasowego dla
zabezpieczenia spadku. sąd spadku może nakazać sprzedaż należących do spadku rzeczy ruchomych,
które są narażone na zepsucie albo
których przechowywanie pociąga
za sobą nadmierne koszty.
w razie kierowania wniosku o dział
spadku do sądu wnioskodawca nie
jest zobligowany do wskazywania
dokładnego sposobu dokonania
działu. należy w nim powołać postanowienie o stwierdzeniu nabycia
spadku, chyba że nie zostało jeszcze wydane (można jednocześnie złożyć wniosek o stwierdzenie
nabycia spadku i dział spadku) albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza dołączyć
spis inwentarza, o ile został sporządzony, wskazać, jakie testamenty spadkodawca sporządził i gdzie się znajdują. w razie braku sporządzonego spisu inwentarza wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania we wniosku majątku (aktywów), który ma być
przedmiotem podziału. Jeśli wniosek nie dotyczy jedynie części
spadku, opis majątku powinien obejmować całość masy spadkowej. wniosek powinien zawierać dane dotyczące wszystkich
uczestników postępowania - spadkobierców lub ich następców,
zapisobiorców, którym zapisano rzeczy lub prawa należące
do spadku, a także nabywców udziału w konkretnym składniku majątku spadkowego; uczestnikami postępowania powinni
być również ci spadkobiercy, którzy zbyli swój udział w spadku,
gdyż mogą być zainteresowani wynikiem sprawy ze względu na
odpowiedzialność za długi spadkowe oraz możliwość zaliczenia
darowizn. w pewnych sytuacjach można dokonać częściowego
działu spadku.
od wniosku o dział spadku pobiera się opłatę stałą w wysokości 500 zł, a jeżeli zawiera on zgodny projekt działu spadku
- w wysokości 300 zł. Jeżeli wniosek jest połączony ze zniesieniem współwłasności, pobiera się opłatę stałą - w wysokości
1000 zł albo 600 zł.
w postępowaniu z wniosku o dział spadku w większości przypadków przeprowadza się dowód z opinii biegłego rzeczoznawcy
z zakresu wyceny – ruchomości i nieruchomości.
adwokat Patrycja Jakubiec
tel. 503 615 508
patrycja.jakubiec@adwokatura.pl
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takie pobudzają wyobraźnię i inicjatywę twórczą, rozwijają
sprawności manualne, uczą współpracy w grupie. Najczęściej
używane materiały – kartony (makulatura), resztki tkanin,
wstążeczek, koronek i tasiemek, guziczki, włóczki, wykorzystano
podręczniki (makulatura), plastikowe butelki, kartonowe rolki po
papierze toaletowym oraz wytłoczki do pakowania jajek. Z tych
prostych materiałów powstały m.in. ramki na fotografie, bajkowe
elfy i skrzaty, dekoracyjne zawieszki na okna, przyborniki
z butelek PET czy niezwykle malownicze obrazki wykonane
techniką kolażu. Doprawdy jest co podziwiać!
Jeszcze do końca sierpnia dostępna jest
w naszej
bibliotece ekspozycja: „Wystawa rysunku Kingi Chłodek”.
Niezwykłość tej wystawy tkwi w niewątpliwym talencie
młodej artystki. Mieszkająca w Jaworzu Kinga Chłodek
jest obecnie uczennicą szkoły podstawowej, a dojrzałość
jej prac zaskakuje! Kinga w swoich rysunkach doskonale
potrafi wyrazić emocje i sprawić, by odbiorca zatrzymał się
i docenił talent, co często obserwujemy wśród osób oglądających
wystawę. Niektóre prace to wręcz gotowe projekty ilustracji do
książek czy czasopism lub materiałów reklamowych. Warto dodać,
że technika, jaką stosuje Kinga, jest wyjątkowo nowoczesna –
tablet, to jej główne narzędzie pracy.
	Zapamiętajmy to nazwisko, bo z pewnością jeszcze wiele razy
usłyszymy o sukcesach Kingi – czego jej serdecznie życzymy
i dziękujemy zarówno rodzicom jak i dziadkom za udostępnienie
rysunków.
	Serdecznie zapraszamy do naszej Biblioteki, a że wrzesień
już niebawem to przypominamy, że u nas również dostępne są
lektury szkolne!

LGR Bielska kraina
Pstrąg górski
Już nie tylko Bestwiński Karp Królewski, ale również
PSTRĄG GÓRSKI na liście produktów tradycyjnych.
5 sierpnia 2015r. Pstrąg Górski z terenu powiatu bielskiego
został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną
przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pstrąg Górski jest na
terenie naszego województwa jednym z 5 produktów tradycyjnych
w kategorii rybołówstwa.
Produkcja pstrąga górskiego w powiecie bielskim sięga
pierwszej połowy XX wieku. Na początku rozwijała się głównie
produkcja narybku. Rozbudowywano również niewielkie stawy
hodowlane, a dopiero w kolejnych latach zaczęto hodować pstrąga
na większą skalę jako rybę konsumpcyjną. Metody produkcji
pstrąga górskiego nie uległy zmianie aż do dnia dzisiejszego.
Nazwa pstrąga górskiego pochodzi od miejsca produkcji ryby.
Gospodarstwa rybackie zajmujące się jego hodowlą usytuowane
są w terenie górskim nad potokami, gdzie woda jest wyjątkowo
czysta, przejrzysta, o stałej temperaturze, a to ma istotny wpływ na
jakość i smak ryby. „Pstrąg górski od tych hodowanych w innych
regionach Polski różni się na pewno warunkami hodowlanymi.
Szczególnie tym, że woda ma stałą temperaturę między 11°C
a 16°C. Woda jest idealnie czysta, pobierana z potoku górskiego.
Pstrąg górski tutaj hodowany żyje więc w warunkach zbliżonych
do naturalnych” (Wywiad przeprowadzony z mieszkańcami
powiatu bielskiego). Cykl hodowlany pstrąga górskiego z uwagi
na niższą temperaturę wody jest na tych terenach dłuższy,
a ryby przyrastają wolniej. Dzięki temu mięso pstrąga jest

bardziej spoiste, zwarte i tym samym smaczniejsze. Pstrąg
może być przygotowywany na wiele sposobów:. „(…) najlepiej
pstrąga usmażyć, można go ugotować lub uwędzić i wtedy to
jest przysmak (…)” (Wywiad etnograficzny przeprowadzony
z mieszkańcami powiatu bielskiego). Smak pstrąga z terenów
powiatu bielskiego doceniają lokalni konsumenci. Ponadto
odbiorcami tej smakowitej ryby są okoliczne restauracje,
regionalne karczmy, zajazdy oraz gospodarstwa agroturystyczne,
dzięki czemu ryba dostępna jest również dla turystów.
Certyfikowany PSTRĄG GÓRSKI dostępny na
www.ekobielskakraina.pl

wrzesIeŃ

PrzedstawIenIe teatralne „felek”
w sobotę 1 sierpnia w amfiteatrze zaprezentowano przedstawienie teatralne
„felek” powstałe w oparciu o znane
utwory literatury dziecięcej. Podczas
przedstawienia słychać było strofy Jana
brzechwy, wiery badalskiej, wandy
chotomskiej, antoniego marianowicza,
wiktora woroszylskiego.
felek okazał się sympatycznym bohaterem radosnego i bardzo
pogodnego spektaklu, występował na scenie wraz z Panem
władysławem aniszewskim. szybko nawiązał kontakt z widownią
i zaprzyjaźnił się z dziećmi. odwołując się do wyobraźni, wcią-
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gnął dzieci wgłąb opowieści i pozwolił na całkowite zespolenie
świata widzów z wyimaginowanym światem felka. cała dostępna
przestrzeń została zaanektowana do wspólnej zabawy w teatr.
Przedstawienie było zorganizowane w sposób zapewniający
podwójną interakcję, po pierwsze - dzieci z prowadzącym, a po
drugie - rodziców i widzów z tym wszystkim, co działo się na
scenie. Przedstawienie nie skończyło się w teatrze, ale trwało
jeszcze długo po zakończeniu, już w rzeczywistym świecie dzieci,
w którym przebrany za klauna Pan władysław zabawiał dzieci.

info: oPGJ

sPotkanIe z autorkĄ wystawy
Pt. „nastroJe kobIety”
- PanIĄ ewĄ rosteckĄ-rzoŃcĄ
w piątek 31 lipca odwiedziła Galerię autorka wystawy pani
ewa rostecka-rzońca. zdecydowała wydłużyć swoją wizytę
ponad plan, by porozmawiać z odwiedzającymi. w Galerii w tym
czasie zjawiło się kilka osób, którym pani ewa wyjaśniała motywy

swojej twórczości oraz wyczerpująco odpowiadała na pytania.
artystka maluje od dziecka, jednak swoją karierę zawodową
związała z naukami ścisłymi i pedagogiką fizyki. dzięki malarstwu
pokazuje swoje emocje, sposób widzenia i naturę feminizmu.
Jej prace pełne są kontrastów, zabawy światłem oraz mocnym
kolorem.
Godzina minęła bardzo szybko na miłej pogawędce.
Pani ewie życzymy wielu sukcesów artystycznych!
info: oPGJ

8
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WERnisaż wystawy
zygmunta podkówki
7 sierpnia 2015 w Galerii na Zdrojowej odbył się wernisaż
wystawy staroci z kolekcji pana Zygmunta Podkówki.

Pan Zygmunt to jeden z pasjonatów tradycji, który w latach 90tych XX w. wpadł na interesujący pomysł zagospodarowania
swojego ogrodu. Nieustannie gromadził eksponaty, rozbudowując
założony przez siebie skansen. W Galerii wystawił malutką
cząstkę swoich zbiorów.
Gospodarz, znany ze swego talentu gawędziarskiego, opowiadał
o zgromadzonych przez siebie przedmiotach niezwykle barwnie.
Wszyscy goście słuchali z wielkim zainteresowaniem jego
opowieści.
Wystawa, dzięki której możemy poznać przeszłość, cieszy się
dużym powodzeniem i zainteresowaniem.

wakacje z opgj
Za nami 7 tydzień wakacyjnych warsztatów artystycznych
w „Galerii na Zdrojowej”. Od 7 lipca do 20 sierpnia odbyły się
34 spotkania artystyczne, w których uczestniczyło przeciętnie
każdorazowo 10-12 osób. Zajęcia pod hasłem ,,Wakacje na
piątkę’’ prowadzą wykfalifikowane animatorki sztuki z Bielskapanie: Paulina Reszuta i Maria Posłuszna. Warsztaty te cieszą

się niesłabnącym zainteresowaniem- co dało w sumie około 400
obecności. Uczestnicy zajęć poznali wiele ciekawych technik
malarskich i rękodzieła. Równocześnie poznawali historię
powstania danej techniki. Powstało mnóstwo pięknych prac m.in.
z: materiałów i tkanin, papieru, patyczków, plexi, słomy, plasteliny
i tektury. Dzieciom gratulujemy pomysłów i talentu, a w ostatnim
tygodniu wakacji zapraszamy na zajęcia z ceramiki – „Skorupy
na ludowo”.

OGŁOSZENIE BZLR - Praca!!!
Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu ul. Słoneczna 83
zatrudni na etat salową do pracy w Oddziale Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dorosłych.
Informację dot. warunków pracy i płacy można uzyskać w kadrach BZLR osobiście lub telefonicznie.
Telefon kontaktowy: 33/ 8172 166 wew. 511.

wrzesIeŃ

wycIeczkI ze ŚwIetlIcĄ
w czasie tegorocznych wakacji świetlica środowiskowa
organizowała wycieczki dla dzieci i młodzieży z naszej gminy,
zarówno dla uczęszczających na zajęcia, jak i dla osób spoza
świetlicy. w każdą środę o godzinie 9-tej wyruszaliśmy w różne
miejsca, aby aktywnie i ciekawie spędzić wolny czas. w tym
roku aura okazała się łaskawa i pozwoliła nam zrealizować
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urozmaicony harmonogram wyjazdów. odwiedziliśmy beskidzkie
centrum nauki w Świnnej, zoo w chorzowie, pływalnie w kętach
i skoczowie oraz kąpielisko miejskie w cieszynie. udało się też
zdobyć stożek - szczyt górski w beskidach.
od września zapraszamy dzieci i młodzież do naszej świetlicy
przy ulicy wapienickiej 317, świetlica jest czynna w poniedziałki,
wtorki, środy i piątki od 14.00 do 18.00 (nr telefonu: 338150195).
GoPs w Jaworzu.

10
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z życia organizacji pozarządowych
półkolonie dla dzieci w Parafii
ewangelicko-Augsburskiej
„Przymierze Boga z Noem”
	Między 20 a 25 lipca dzieci z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
w Jaworzu wraz z opiekunami spędziły szczególnie błogosławiony
czas. Tegoroczna półkolonia niosła ze sobą osobliwe przesłanie.
Naszą uwagę skoncentrowaliśmy na historii ocalenia Noego
i jego rodziny z potopu. Półkolonia wypełniona była poznawaniem
historii biblijnej o rodzinie Noego, oglądaniem filmu, śpiewem
przy akompaniamencie instrumentów muzycznych, zajęciami
sportowymi i rekreacyjnymi na boisku szkolnym i placu zabaw,
twórczością plastyczną, a przede wszystkim rozmową oraz
budowaniem wzajemnych relacji. Motywem przewodnim
półkolonii była budowa arki Noego przy użyciu rozmaitych
materiałów. Ostatniego dnia półkolonii dzieci umieściły w niej
podobizny Noego i zwierzęta, a także własnoręcznie wykonały
tęczę – symbol przymierza, które Bóg zawarł po potopie z Noem.
	Każdego roku dzieci mają możliwość korzystania z kompleksu
sportowego przy Gimnazjum w Jasienicy. Uczestnicząc
w wielu konkurencjach, dzieci poznają zasady zdrowej rywalizacji
w duchu fair play. Zwycięzcy w poszczególnych grupach
wiekowych zostali nagrodzeni.
	Szczególną atrakcją tegorocznej półkolonii była wycieczka do
ogrodu zoologicznego w Ostrawie. Dzieci mogły zobaczyć tam
zwierzęta, których podobizny wcześniej kolorowały, wycinały
i umieszczały w budowanej przez siebie arce Noego. Dla wielu
z nich była to pierwsza wizyta w ogrodzie zoologicznym. Wspólne
chwile spędzone na podziwianiu egzotycznych zwierząt z całą
pewnością na długo zapadną w ich pamięci.
	Kolejny dzień przebiegał w atmosferze filmów Stevena
Spielberga o Parku Jurajskim. Celem drugiej wycieczki był
bowiem Dream Park w Ochabach znany z ruchomej ekspozycji
prehistorycznych gatunków zwierząt. Świetnie odwzorowane
okazy zrobiły duże wrażenie na dzieciach, spośród których
wiele skłonnych było uwierzyć, że stoją oko w oko z żywymi
dinozaurami. Ponadto urządziliśmy dzieciom namiastkę wycieczki
dookoła świata – podziwiały one modele najsłynniejszych budowli
w parku miniatur. Dużo zabawy sprawiło poszukiwanie wyjścia

z labiryntu zbudowanego w polu kukurydzy, co nie było wcale
łatwym zadaniem. Nie trzeba chyba dodawać, że największą
atrakcją okazał się wielki plac zabaw, gdzie dzieci mogły dać
upust drzemiącej w nich energii.
	Organizatorem tegorocznych półkolonii był ks. Andrzej
Krzykowski. Przedsięwzięcie nie udałoby się jednak bez wsparcia
15 wolontariuszy, dzięki którym dzieci mogły w bezpieczny sposób
uczestniczyć w przygotowanych atrakcjach. Warto nadmienić,
że każdego dnia dzieci miały zapewniony świeży i smakowity
posiłek.
Półkolonie dla dzieci zajmują w kalendarzu naszej parafii
szczególne miejsce. Dla wielu dzieci jest to jedyna zorganizowana
forma letniego wypoczynku. Dlatego też chciałbym serdecznie
podziękować wszystkim, którzy – pośrednio lub bezpośrednio –
przyczynili się do zorganizowania tego wydarzenia. Szczególne
podziękowania kieruję do Urzędu Gminy w Jaworzu za
okazane wsparcie finansowe, bez którego niemożliwe byłoby
przygotowanie tak wielu ciekawych atrakcji dla naszych dzieci.

ks. Andrzej Krzykowski

wrzesIeŃ
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flesH naJwaŻnIeJszycH wIadomoŚcI
z ŻycIa ParafII Pw. oPatrznoŚcI
boŻeJ w Jaworzu
jubileusze ks. franciszka, naszego rodaka
w sobotę, 15 sierpnia w kościele katolickim w Jaworzu
odprawiona została msza w intencji naszego rodaka
ks. franciszka jaworskiego, który obchodzi w tym roku
60 - rocznicę ślubów zakonnych i 55 – rocznicę święceń
kapłańskich. ksiądz franciszek Jaworski urodził się 27 czerwca
1924 roku w Jaworzu. tutaj uczęszczał do szkoły podstawowej.
okres II wojny światowej spędził w niemczech, a po jej zakończeniu
przybył w maju 1945 roku do anglii. w londynie ukończył polskie
gimnazjum. w 1954 roku wstąpił do zgromadzenia księży
marianów, gdzie po rocznym nowicjacie odbytym w lower
bullingham koło Horefordu złożył śluby zakonne 15.08.1955 roku
w zgromadzeniu ojców marianów. następnie został wysłany na
studia teologiczne do rzymu, gdzie 3 lipca 1960 roku przyjął
święcenia kapłańskie. w dniu 4 sierpnia 1960 roku w bazylice
watykańskiej przy grobie św. Piotra odprawił swoją pierwszą
mszę świętą. w 1962 roku po powrocie do anglii ks. franciszek
został wysłany przez swoich przełożonych zakonu do pracy
w seminarium księży marianów w balsamao, na północy Portugalii.
w latach 1981-1993 przebywał w stanach zjednoczonych.
Po powrocie do Portugalii pozostał w fatimie, gdzie w seminarium
księży marianów oprócz pracy nauczycielskiej pełnił posługę
duszpasterską w okolicznych parafiach jak i gościł pielgrzymów z
całego świata, w tym z naszej parafii w 2008 roku. aktualnie ksiądz

Paraﬁalne półkolonie
Pewnego poniedziałku na dzikim
zachodzie...
w słoneczny i gorący wakacyjny
poniedziałek 3 sierpnia dzieci
z Jaworza mogły poczuć klimat
dzikiego zachodu i świetnie
się bawić. z ks. Proboszczem,
ks. wikarym i opiekunami
odwiedziły miasteczko westernowe twinpigs w Żorach. na
głównej ulicy parku rozrywki
obserwowały Pojedynek rewolwerowców,
były
świadkami
napadu na bank, uczyły się
rzucać
lassem,
cierpliwym
i wytrwałym udało się podczas
płukania złota znaleźć bryłki
cennego kruszcu. odwiedziły
też wioskę indiańską – mogły
zobaczyć wnętrze prawdziwego
tipi i posłuchać historii z życia
Indian […] to tylko część atrakcji,
jakich milusińskim dostarczył
ten wyjazd. wszystkie dzieci
wróciły do domu zadowolone,
szczęśliwe,
pełne
wrażeń
i emocji.

franciszek od kilku lat przebywa na zasłużonej emeryturze,
pełniąc nadal posługę kapłańską u sióstr służebniczek maryji
w fatimie, radując się każdą wiadomością z rodzinnych stron
i parafii. “Plurimos annos” - Ojcze Franciszku!
Szczęść Boże! Niech Pani Fatimska ciągle na nowo zsyła
potrzebne łaski i wyprasza Boże błogosławieństwo!
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Z wizytą w Pszczynie i Ochabach
14 lipca 48 dzieci i młodzieży zarówno ze szkoły podstawowej,
gimnazjum, jak i szkół średnich wraz z opiekunami, wyjechało na
wycieczkę do Pszczyny i Ochab. Wyjazd został zorganizowany
przez księdza proboszcza Stanisława Filapka.
Pierwszym punktem programu było zwiedzanie pięknego
Zamku Pszczyńskiego, później przyszedł czas na zrobienie
zdjęcia grupowego oraz krótki spacer po parku pszczyńskim,
gdzie mieliśmy okazję podziwiać piękno tamtejszej przyrody.
Następnie autokar zawiózł nas do Dream Parku w Ochabach.
Jest tam wiele atrakcji - miniatury najbardziej znanych obiektów
architektonicznych takich jak: Wieża Eiffela, Sfinks czy Tadż
Mahal. W innej części parku mieszczą się pomniejszone
postaci dinozaurów.
Ponadto kilkanaście dzieci z naszej parafii uczestniczyło
w wyjeździe wakacyjnym do Trójmiasta - w ramach rekolekcji
Ruchu Światło-Życie Diecezji Bielsko - Żywieckiej. Więcej
informacji i zdjęć z wakacyjnych wyjazdów dzieci i młodzieży
z parafii katolickiej w Jaworzu, można przeczytać i zobaczyć
na stronie internetowej www.katolikjaworze.pl.
Zakończyliśmy pierwszy etap remontu
	Z radością informujemy, że zakończył się już pierwszy etap
remontu kościoła parafialnego. Objął on cały szereg prac,
między innymi całościowe osuszenie ścian, wykonanie izolacji
pionowej oraz wzmocnienie fundamentów, zarówno w starej
jak i nowej części świątyni. Udało się również wykonać nowy
drenaż opaskowy i kanalizację deszczową, odprowadzającą
wody opadowe z dachów, odpływu oraz chodnika wokół
kościoła. Zamontowane są też studzienki elektryczne wraz
z siecią rur, co umożliwi w przyszłości wykonanie nowej instalacji
elektrycznej. Wykonano także I etap wzmocnienia ścian
zabezpieczenia cmentarza wokół kościoła. Przygotowano rury
umożliwiające przebudowę sieci elektrycznego przyłącza oraz
instalacji gazowej. Została odbudowana I warstwa podłoża
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pod nowy chodnik. Wszystkie te prace wykonywane były przez
profesjonalne ekipy budowlane, a materiały zastosowane
spełniają najwyższe normy budowlane. Teraz konieczna jest
kontynuacja dalszych prac remontowych, które w drugim
etapie obejmą: wykonanie nowej elewacji kościoła, wymianę
sztukaterii oraz pokrycia dachu. Planowane jest również
założenie nowych okien zabudowanych witrażami.
Na pielgrzymich szlakach
	Okres wakacyjny sprzyja nie tylko szeroko pojmowanemu
odpoczywaniu, ale i pogłębianiu wiary. W tradycji katolickiej
takim szczególnym momentem „rekolekcji w drodze” są
pielgrzymki. Również z naszej parafii wiele osób nawiedziło
Jasną Górę, sanktuarium Pani Beskidów czyli Szczyrk Górkę,
Kalwarię Zebrzydowską czy Piekary Śląskie. Ponadto parafialny
Oddział Akcji Katolickiej działający przy naszej parafii w dniach
12 – 13 czerwca zorganizował pielgrzymkę na Morawy. W planie
znalazło się zwiedzanie Ołomuńca, miasta męczeńskiej śmierci
św. Jana Sarkandra, Welehradu i Svatego Hostynia. Szerzej
o tych miejscach piszemy w relacji na stronie internetowej
parafii. Ponadto w najbliższym czasie planujemy wyjazd do
sanktuarium św. Józefa w Kaliszu oraz sanktuarium maryjnego
w Licheniu.
Oazowicze w Jaworzu
Jak co roku w okresie wakacyjnym nasza parafia gościła grupy
oazowe przyjeżdżające do nas na rekolekcje. Tak więc całe
rodziny jak i indywidualni oazowicze pogłębiali swoją formację
duchową, uczestnicząc w rekolekcjach w Domu Katechetycznym,
naszym kościele, ale i w Parku Zdrojowym, który sprzyja
odpoczynkowi i kontemplacji. W sumie gościliśmy ponad 200
osób z terenu Archidiecezji Katowickiej i Krakowskiej wraz
z towarzyszącymi im księżmi.
Opracowanie: Piotr Filipkowski
Tekst i zdjęcia: www.katolikjaworze.pl oraz informacje
ks. Stanisława Filapka proboszcza parafii pw. Opatrzności Bożej
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towarzystwo
mIŁoŚnIkÓw Jaworza
rośliny w walce z rakiem
w dniu 09.08.2015r. 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 wykład Pana Michała Podoska na
temat roślin leczniczych przeciwdziałających rakowi.
na wstępie Grażyna matwiejczyk przywitała wszystkich
przybyłych na spotkanie oraz pokrótce przedstawiła naszego
gościa, który mieszka w pobliskiej rudzicy, gdzie prowadzi
gospodarstwo agroturystyczne oraz uprawę ziół, z których
przygotowuje preparaty lecznicze. w 2012 roku p. michał zdobył
tytuł najlepszego ekologicznego gospodarstwa towarowego.
zielarstwem nasz gość zainteresował się 15 lat temu po
przebytej chorobie, którą był rak gardła. w czasie operacji lekarze
uszkodzili Panu michałowi struny głosowe, które leczył różnymi
preparatami ziołowymi. Jako ciekawostkę nasz gość podał ilości
specjalistycznych urządzeń do przeprowadzania operacji gardła:
w bułgarii 8 szt., w rumunii 16 szt., a w Polsce 1 urządzenie.
nasz gość omówił książkę dr Jerzego zięby pt. „ukryte
terapie – czego ci lekarz nie powie”. w książce tej dr Jerzy
zięba opisuje lecznicze działanie wody utlenionej oraz podaje,
w jakich proporcjach należy ją stosować. stosowanie roztworu
wody utlenionej nie leczy organizmu, natomiast powoduje jego
wzmocnienie. następnie Pan michał omówił badania prof. linusa
Paulinga dwukrotnego laureata nagrody nobla w dziedzinie
chemii oraz Pokojowej nagrody nobla, który prowadził badania
nad leczniczymi właściwościami witaminy „c”. witamina „c”
sama nie leczy, lecz posiada właściwości odtruwające organizm
z zanieczyszczeń. aby witamina „c” była lepiej przyswajalna,
należy do roztworu łyżeczki witaminy „c” na szklankę wody dodać
szczyptę sody oczyszczonej, przez co tworzy się askorbinian
sodu będący bardziej przyswajalny przez organizm. terapię
tę według naszego gościa należy stosować po chemioterapii,
aby oczyścić organizm ze zniszczonych komórek. Po przebytej
chemioterapii można również w celu oczyszczenia organizmu
stosować wilkakorę.
nasz gość Pan michał polecał również olej z czarnuszki

przeciw alergii, ocet jabłkowy oraz kiszoną kapustę przeciw
nadciśnieniu a także olej z oregano jako naturalny antybiotyk
działający antybakteryjnie oraz wzmacniający organizm.
z leczniczym działaniem oleju z oregano można zapoznać się na
stronie internetowej www.oreganolp73.pl.
Po wysłuchaniu wykładu Pana michała był czas na pytania,
dyskusję, kawę, herbatę oraz pyszny kołocz. bardzo wielu
ciekawych informacji wysłuchało 27 osób członków i sympatyków
towarzystwa miłośników Jaworza.
na następne posiady zapraszamy Państwa do Galerii Pod
Groniem w Gospodarstwie agroturystycznym p. steklów w Jaworzu w dniu 27.09.2015r. o godz. 15.00. tematem spotkania
będzie wykład Pana leszka richtera na temat szałaśnictwa
w beskidach, pokaz wyrobu serów oraz prezentacja tradycyjnych
instrumentów muzycznych przez Pana otmara kantora.

sekretarz towarzystwa miłośników Jaworza
marcin bIŁek
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stowarzyszenie jaworze zdrój
- zbiórka publiczna
- in 1787. Jahr - den 18 Janner”. Napis ten dodano po śmierci
J. L. Laszowskiego, co było częstą praktyką, a potwierdza to słabo
czytelny, malowany inną farbą napis u dołu obrazu: “Atetis Sue
61”, określający wiek portretowanego w momencie powstawania
obrazu. Jako że J. L. Laszowski urodził się w 1718r., można
przyjąć z dużą pewnością, że portret powstał w roku 1779.
	Obraz znajdujący się pierwotnie w Jaworzu trafił zapewne
na początku XXw. do Austrii, a następnie - jako spadek w ręce Diany Voigt-Firon (1960-2009). Po jej śmierci znalazł się
na rynku antykwarycznym w Austrii, skąd przywieziony został
do Polski (motywacją było prawdopodobnie nazwisko i herb
portretowanego). Dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności
i “czujności” jednego z miłośników historii Śląska Cieszyńskiego,
którego nierozłączną częścią jest Jaworze, portret został
zauważony w ofercie krakowskiej galerii i uchroniony przed
zniknięciem - być może na długie lata - w anonimowej, prywatnej
kolekcji. Należy wyrazić satysfakcję, że obraz po prawie wieku
ma szansę wrócić do Jaworza, gdzie będzie świadczył o ciekawej
i bogatej historii tej miejscowości.
Dzięki planowanej przez nas zbiórce chcemy, by obraz ten dziedzictwo kultury i świadectwo dziejów tej ziemi - powrócił
w ręce nas wszystkich - mieszkańców gminy Jaworze.
Liczymy na Państwa hojność!
Andrzej Śliwka
- prezes Stowarzyszenia Jaworze-Zdrój

	Stowarzyszenie Jaworze-Zdrój - inicjatorem zbiórki
publicznej, której celem jest zakup obrazu nieznanego malarza
z wizerunkiem Jerzego Ludwika hrabiego Laszowskiego herbu
Nałęcz - byłego właściciela Jaworza.
Czas zbiórki: 1 września 2015 - 29 lutego 2016
Koszt obrazu: 15 tysięcy złotych
Nr konta: BS Jasienica 23 8117 0003 0005 4931 2000 0010
	Obraz będzie można zobaczyć w sali sesyjnej w budynku
„Goruszka” oraz w obu kościołach ewangelickim i katolickim
w podanych w terminie późniejszym ogłoszeniach.
	Opis obrazu: olej na płótnie (83x72 cm), oprawiony we
współczesną ramę. Po konserwacji (zdublowano oryginalne
płótno, uzupełniono drobne ubytki, pokryto werniksem).
	Wizerunek przedstawia Jerzego Ludwika Laszowskiego dziedzicznego pana Jaworza. Portretowany został ukazany
w półpostaci, na tle kotary, zwrócony w prawo, wzrok skierowany
na wprost. Postać odziana w osiemnastowieczny, błękitny surdut
(tzw. szustokor) ze srebrnymi guzikami, obrębiony srebrną
lamówką. Pod szyją delikatny żabot i biała chusta. Prawa ręka
ugięta, dłoń wsunięta pod rozpiętą kamizelkę, stanowiącą
komplet z surdutem. Lewa dłoń wsparta o jasny blat, na którym
stoi biały ceramiczny kubek z napisem “Carlsbaad” - być może
wspomnienie podróży portretowanego “do wód” w celach
leczniczych.
Po lewej stronie obrazu - herb “Nałęcz” (od którego nazwy
pochodzi nazwa “Nałęże”) Laszowskich, a pod nim napis: “Georg
Ludwig Laschowsky - v. Laschow Erb Herr der - Guether Ober
Mitl Nieder - Ernsdorf Und - Paszek in - Fuerstentum - Bielitz

15

wrzesIeŃ

z KArt HistOrii
bŁatnIa we
wsPomnIenIacH
andrzeJa ŚlIwkI
cz. 3
wierzenia ludowe
chociaż moi starzikowie jak
i reszta rodziny na błatni byli
katolikami, to jednak wiarę swojego
kościoła uzupełniali wierzeniami,
jakie im zostały przekazane przez
swoich przodków. I tak przykładowo, kiedy po raz pierwszy na
wiosnę wyprowadzało się bydło na pastwiska, to dbano o to,
aby trawa była już wystarczająco wielka, bo inaczej zbyt mała
trawa zostałaby szybko wypasiona (co pozostało wypasły owce)
i do jesieni brakowałoby trawy. z pierwszym wiosennym wypędem
krów do pasienia wiązało się wiele wierzeń przekazywanych
z pokolenia na pokolenie. był zwyczaj, który dotrwał do dzisiaj,
aby blisko wejścia do „chlewa” (obory) sadzić czarny bez, który
posiadał nie tylko właściwości wiruso i bakteriobójcze, ale
odpędzał złe duchy i neutralizował zły wzrok czarownic (których
wtedy nie brakowało) i wspomagał szczęśliwy chów. krowy wtedy
dawały dużo mleka, były spokojne, dobrze się pasły i raz w roku
dawały potomstwo. czarny bez chronił nie tylko „mieszkańców”
chlywa, ale wszystkich, którzy mieszkali pod jednym dachem,
łącznie z pająkami, bo nie było wolno zabijać. było takie
powiedzenie: „Błogosławiony dom, gdzie pająki są”.
również, kiedy na wiosnę po raz pierwszy krowy wychodziły
z chlywa, w drzwiach pod progiem kładziono kilka jajek wcześniej
ugotowanych na twardo. Po przejściu krów jajka zabierano na
pastwisko i ocierało się nimi ciało krów oraz turlało się pod krowami,
uważając, aby krowa nie nadepnęła na jajko, bo po zakończeniu
całego ceremoniału jajka służyły jako śniadanie. skorupek się nie
wyrzucało, tylko zabierało do domu dla kurek. Jajko od zawsze
kojarzyło się nie tylko z nowym życiem, ale zdrowym życiem.
Pamiętam również, że zanim
krowy po raz pierwszy wyszły na
pastwiska, to „stareczka” musiała
je najpierw okadzić. na metalową
łopatkę kładła kilka żarzących
się węglików, na nie kładła parę
gałązek wyjętych z poświęconej
Palmy wielkanocnej i tym dymem
okadzała każdą sztukę bydła,
odmawiając sobie tylko znaną
modlitwę czy też zaklęcie. „Święty”
dym miał chronić przed wszelkimi
chorobami, urokami i złymi
duchami, które powodowały wiele
nieszczęść.
zwyczaje pierwszomajowe

Historyczne zdjęcie krzyża ze
szlaku na błatnią - 2004r.

Inny stary zwyczaj to „dziady” i „moje” stawiane na 1 maja.
dziewczynom, szczególnie starszym pannom, które nie miały
zbyt dużego powodzenia u chłopaków lub za bardzo przebierały
w kawalerach i nie były przez nich lubiane, stawiano w nocy
tzw. „dziada”. była to kukła zrobiona ze starych łachmanów
i postawiona na bliskim jej domu najwyższym drzewie. dziad

musiał być z daleka widoczny. był to wielki wstyd dla dziewczyny,
jak i całej jej rodziny. zaś dziewczynom, które miały powodzenie,
były lubiane – kawalerzy o nie stoczyli nie jeden pojedynek – jej
aktualny kawaler lub kilku chłopaków stawiało w tą samą noc
„moja”. była to mała ustrojona wstążeczkami choinka na bardzo
wysokiej, smukłej żerdzi. starano się go postawić jak najbliżej
domu dziewczyny, ale tak, aby był z daleka widoczny. w nocy
z ostatniego kwietnia na pierwszego maja mało kto spał. Jedni
pilnowali, aby ich córce, siostrze nie postawiono „dziada”. niektóre
dziewczyny same pilnowały, aby nie zrobiono jej wstydu. natomiast
ci, którzy postawili „moja” też pilnowali, aby ktoś zazdrosny lub
złośliwy nie wywiercił otworu w żerdzi, do której była umocowana
choinka, czyli „mój”. Przewiercenie lub tylko wywiercenie otworu
oznaczało, że ukochana nie jest już dziewicą, co również było
wielkim wstydem, bo idąc do ślubu nie mogłaby mieć na głowie
wianka, który był zastrzeżony wyłącznie dla dziewic. zwyczaj
ten był znany nie tylko w górach, ale we wsi - na dołach także.
może starsze osoby pamiętają, jak przed domem weselnym po
„nocy poślubnej” wywieszano prześcieradło poplamione krwią, co
znaczyło, że dziewczyna zachowała dziewictwo do dnia ślubu.
nieraz była to krew świńska po świniobiciu na wesele, albo po
prostu czerwona farba. Prześcieradło nie było oddawane do
laboratorium celem ustalenia składu chemicznego. w tamtych
czasach wychodzenie za mąż nie będąc dziewicą było godne
potępienia, ale według słów mojej stareczki z tym dziewictwem
różnie bywało.
kolejny zwyczaj, którego pochodzenie próbowałem odszukać
w różnych opracowaniach - niestety bez skutku – to modlitwa do
miesiączka (księżyca) w pierwszy wieczór, kiedy był w nowiu.
według starzika i starki oraz żyjących w tamtych czasach
wielu starych ludzi, Pan Bóg wraz z aniołami (a nie jakiś
twardowski) mieszka na miesiączku, bo miesiączek ma duży
wpływ na ziemskie życie człowieka.
od czasów kopernika minęło wiele setek lat, a większość
mojej starszej części rodziny do śmierci wierzyła, że ziemia jest
płaska, bo gdyby była okrągła, to ludzie mieszkający pod nami
by pospadali. księżyc był świętością. co miesiąc, podczas
nowiu modlono się do miesiączka. niejednokrotnie wraz z resztą
domowników wychodziliśmy przed dom w miejsce, gdzie nie
ma drzew, ani żadnych zadaszeń, aby pierwsze spojrzenie nie
było spod strzechy czy też spod gałęzi drzew, bo to przyniosłoby
same nieszczęścia prze cały miesiąc, do następnego nowiu.
Pamiętam tylko pierwsze zdanie tej modlitwy: Miesiączku
nowy czterotygodniowy, Tobie ziemia i świecenie a mnie niebo
i zbawienie.
nawet życie domowe i praca w polu toczyły się i były zależne
od faz księżyca, dlatego w kalendarzach były zaznaczone fazy
księżyca. nie było kalendarzy bez miesiączków.
Pomimo tych wszystkich wierzeń w dobre i złe duchy, błąkające
się dusze zmarłych, czary, wróżby, uroki, mieszkańcy nie
tylko gór byli bardzo religijni, ale o tym chciałbym napisać
w którymś z kolejnych odcinków.
Odczynianie uroków
o uprawianie czarów, rzucanie uroków, wywoływanie duchów
przodków, odprawianie w zaświaty błądzących duszyczek
zawsze posądzano kobiety. nie wiem, czy w dawnych czasach
była taka społeczność, szczególnie na wsi i wśród mieszkańców
gór, gdzie nie byłoby przynajmniej jednej kobiety – czarownicy.
były czarownice złe, które na człowieka sprowadzały choroby
i nieszczęścia, rzucały uroki, odbierały krowom mleko. dlatego
musiały być i te dobre, które zdejmowały czary, odczyniały uroki,
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leczyły chorych i robiły wiele innych dobrych rzeczy. Kobiety
takie były bardzo cenione, bo potrafiły odebrać poród, pomóc
krowie przy wycieleniu.
Zdarzało się, że „Starzyk” wracał do domu czy to w niedzielę
z kościoła, czy ze sklepu z zakupami albo ze schroniska,
gdzie wieczorami chodził na piwo z bólem głowy. Zaraz
stareczka mu wytłumaczyła „kierosi się na ciebie podziwała
i cie urzekła, pódź stary żebych tyn urok łodczyniła”.
Brała taki mały półlitrowy garnuszek z wodą, do ręki mały
patyczek, klękała przed otwartymi drzwiczkami do pieca i
tym patyczkiem po jednym żarzącym węgliku wrzucała do
garnuszka z wodą, wypowiadając przy tym słowa modlitwy
Ojcze nasz i Zdrowaś tylko, że od końca do początku,
czyli od Amen do Ojcze. Zawsze przy tym korzystała
z Książki kościelnej, nie umiała z pamięci.
Po zakończeniu modlitwy, oboje wychodzili przed dom w miejsce,
gdzie dach prawie dotyka ziemi. Odwracał się tyłem do dachu,
wypijał trzy łyki wody z garnuszka a pozostałość wylewał przez
ramię na dach domu. Po chwili głowa przestawała boleć, czyli
urok przestał działać. Dzisiaj może się to wydawać śmieszne
i staroświeckie, ale wówczas było skuteczne.
	Bywało również tak, że krowa nagle traciła mleko, albo
mleko było pomieszane z krwią. „Starka” zaraz wiedziała, że
jakaś czarownica przeszła obok pasącej się krowy i nie tylko
rzuciła urok na krowę, ale tak ją zaczarowała, że mleko tej
krowy zostało ściągnięte do domu czarownicy, czyste bez
krwi. Czarownica nie musiała mieć krowy a mleko miała.
Twierdzono, że w piwniczce miała korzeń z osiki, z którego
do podstawionego „szkopca” kapało mleko od zaczarowanej
krowy. I na takie czary było antidotum, potrafiono krowę
odczarować. Piec w kuchni rozpalano do takiego stopnia,
że blachy były mocno czerwone. Wydoić było trzeba resztki
mleka, które było potrzebne do odczarowania. Potrzebny
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był także sierp, który na co dzień służył do koszenia trawy.
Trzymając w jednej ręce garnuszek z mlekiem a w drugiej
sierp, wylewało się cienkim strumieniem mleko na czerwoną
blachę, uderzając ostrą końcówką sierpa po blasze w miejscu,
gdzie leje się strumień mleka. Starka wymawiała przy tym
jakąś formułkę, której nie znam. Na drugi dzień wszystko
wracało do normy, krowa z powrotem dawała pełny „szkopiec”
mleka.
Gdzie się podziały tamte wierzenia i tradycje?
	Wiem, że tego typu wspomnienia mogą dziś rodzić
mieszane uczucia. Starałem się w nich przytoczyć chociaż
kilka nasuwających mi się, już ginących wierzeń naszych
przodków, ludzi gór ale i dolin.
Ginięciu czy też zapominaniu dawnych tradycji i wierzeń
z pewnością sprzyjają zmiany pokoleniowe i demograficzne,
wraz z odchodzeniem osób starszych pamiętających czasy,
kiedy to jeszcze przekazy ustne były niejednokrotnie jedynym
nośnikiem w przekazywaniu kultury tradycyjnej. Wiele ze
znanych niegdyś wątków kultury ludowej bezpowrotnie zostaje
wyparte ze świadomości mieszkańców wsi.
	W związku ze zmianami w funkcjonowaniu i kształcie
rodziny wiejskiej, często brakuje tak istotnego czynnika, jakim
jest przekaz międzypokoleniowy. W głównej mierze redukcji
wiedzy o historii swojego regionu, o wierzeniach i tradycjach
ludowych sprzyja rozwój nowoczesnego szkolnictwa i oświaty,
ogólna modernizacja społeczności wiejskiej oraz procesy
globalizacyjne. Wiele elementów dawnej tradycji ludowej jest
zarzucanych, gdyż decydentom wydają się być społecznie
mało interesujące, przestarzałe a przez wielu, szczególnie
młodych, uważane jako wstydliwe, gdyż tracą swój właściwy
oraz praktyczny sens współczesności.
Wspomnienia Andrzeja Śliwki spisał Piotr Filipkowski

święto powiatu bielskiego
	Organizatorami
tego
wydarzenia
było
Starostwo
Powiatowe w Bielsku – Białej i Gminny Ośrodek Kultury
w Jasienicy. Oprócz zawodów w „żniwowaniu” zorganizowano
degustację regionalnych potraw przygotowanych przez
organizacje pozarządowe gmin powiatu bielskiego. Ponadto
zorganizowano wiele innych atrakcji takich jak: występ Zespołu
Regionalnego BIEROWIANIE, a także DUDOSKI i LIPTAL
LIPTAL z Czech, Orkiestry Dętej z Mazańcowic. Urodą i tańcem
przybyłych gości oczarowały mażoretki GRACJA z Wilamowic.
1 sierpnia na boisku Drzewiarza w Jasienicy praktycznie
równocześnie rozpoczęły się dwie konkurencje: II Josiynicki
Żniwowani i konkurs Kulinarne Dziedzictwo Powiatu
Bielskiego.
Powitania zawodników, kibiców i gości dokonali Starosta
Bielski Andrzej Płonka i wójt Janusz Pierzyna. Wśród
przybyłych gości byli między innymi: posłowie na Sejm RP:
Mirosława Nykiel, Aleksandra Trybuś i Sławomir Kowalski, ponadto
w tym święcie uczestniczył Mirosław Szemla - wicewojewoda
śląski, radni sejmiku: Danuta Kożusznik i Andrzej Kamiński, Jan
Borowski - przewodniczący Rady Powiatu Bielskiego, Jarosław
Klimaszewski - przewodniczący Rady Miasta Bielska – Białej,
Jan Batelt - przewodniczący Rady Gminy Jasienica i pozostali
przedstawiciele gmin i sołectw wchodzących w skład naszego
powiatu. Władze samorządowe Jaworza reprezentowali wójt
Radosław Ostałkiewicz i wiceprzewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Putek wraz z grupą radnych.

	Janusz Pierzyna, wójt Gminy Jasienica, witając przybyłe
drużyny i gości, nawiązał do historii żniwowania, które niegdyś
było normalną pracą o tej porze roku. Całe rodziny, jeśli tylko
pogoda pozwalała, wychodziły w pola, aby żnąć łany zbóż,
wiązać, stawiać snopki, potem młócić, a celem nadrzędnym był
pełen szacunku bochen chleba powszedniego. Celem tej imprezy
jest zachowanie od zapomnienia, jak „hań downi” się żniwowało.
Dziś znaczną część ludzkiej pracy zastępują wyspecjalizowane
maszyny rolnicze. Janusz Pierzyna wyraził uznanie zarówno dla
tak licznie przybyłych drużyn, jak i gości – widzów, z których jedni
przyszli zobaczyć „obrazy z dzieciństwa”, a młodsi – być może
po raz pierwszy zobaczyć, jak to kiedyś pracowało się na roli.
Kolejno głos zabrali Andrzej Płonka- starosta bielski i Mirosław
Szemla - wicewojewoda śląski.
Przed samymi rozgrywkami każda z drużyn miała swoje
„pięć minut” na prezentację gminy lub sołectwa. A więc były
to nasze cieszyńskie pieśni niegdyś śpiewane podczas żniw,
dawny ubiór członków drużyn, cepy, grabie, kosy, sierpy, dawne
miarki na zboże, widły, a wszystko to pamiętające jeszcze czasy
„nieboszczki Austryji” jak mawiali nasi starzikowie (po polsku –
czasy Monarchii Austro-Węgierskiej).
No i wreszcie po prezentacji, rzekłoby się - w upalne popołudnie,
jednak mając na uwadze późniejsze upały jakie nas dotknęły,
można tylko powiedzieć- przy pięknej słonecznej pogodzie
rozpoczęły się na Drzewiarzu w Jasienicy oraz na małym poletku
obsianym pszenicą zawody w różnych dyscyplinach związanych
oczywiście ze żniwami.
Rywalizację poszczególnych drużyn oceniali sędziowie, którzy
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mierzyli czas koszenia zboża sierpem oraz kosą, zbierania
i wiązania go w snopki. Z kolei po krótkiej przerwie były kolejne
konkurencje. I tak przy młóceniu cepem ocenie podlegała waga
wymłóconego zboża. Kolejną konkurencją było klepanie kosy.
Tutaj ostrze wyklepanej kosy nie mogło popękać czy się zbytnio
powykrzywiać. Konkurs drużynowy wygrali przedstawiciele
sołectwa Jasienica przed Rudzicą i gminą Jaworze. Specjalne
wyróżnienie za najciekawszą prezentację drużyny otrzymało
sołectwo Biery.

ziarna, czystość, rytm młócenia – udział wzięli: Leszek Baron
(OPGJ) i Janusz Maciejowski – w konkurencji zajęli wysokie
miejsce.
4. Klepanie nowej kosy w czasie 20 minut, gdzie liczyła się jakość
wyklepania; Gminę Jaworze reprezentował Janusz Maciejowski,
w konkurencji zajął 2 miejsce.

Teraz czas na prezentację naszej jaworzańskiej drużyny.
Z inicjatywy OPGJ- Leszka Barona i TMJ- Ryszarda Stanclika
opracowano program i oprawę regionalną oraz zebrano
drużynę do startu w konkursie z osób, które kiedyś zetknęły się
z umiejętnościami potrzebnymi do zadania, jakim jest koszenie,
odbieranie, wiązanie i stawianie snopków, żęcie sierpem, klepanie
kosy i młócenie cepem. Wykonanie zadania w Josiynickim
Żniwowaniu naszej gminy powierzono Ośrodkowi Promocji Gminy
Jaworze, a z pomocą przyszło Towarzystwo Miłośników Jaworza
skupiające w swych szeregach obecnych i byłych „GazdówGospodarzy”. I tak w zainteresowanej grupie spotkaliśmy się na
polu udostępnionym przez Jana Bathelta, by podzielić zadania
i spróbować umiejętności. Pomyśleliśmy również o „oprawie”
czyli autentyczności tego widowiska, a więc do Jasienicy drużyna
jaworzańska na czele z wójtem Radosławem Ostałkiewiczem
pojechała wozem drabiniastym wypożyczonym ze Skansenu
Zygmunta Podkówki, do którego bezpłatnie konie użyczył
i powoził Edward Stekla. Oczywiście na miarę możliwości
jaworzanie zadbali o odpowiedni ubiór, wyuczenie się pieśni
żniwnych, no i zaopatrzenie w dawne narzędzia. Nie zapomniano
o poczęstunku żniwiarzy – o tzw. swaczynie, którą przygotowała
Irena Stekla z Towarzystwa Miłośników Jaworza.
Nie zabrakło na miejscu jaworzan, którzy dopingowali naszą
drużynę. Wiele inicjatywy i osobistego zaangażowania
wnieśli Państwo Sosulscy. W tej bądź co bądź rywalizacji
tak znamienitych 16 drużyn głównie z jasienickich sołectw,
nasza drużyna zajęła 3 zaszczytne miejsce. Zatem jest czego
gratulować !!!

Kategoria żęcie sierpem:
1. Sołectwo Mazańcowice
2. Sołectwo Rudzica
3. Sołectwo Jasienica

Rozegrano cztery konkurencje:
1. Koszenie kosą, odbieranie, stawianie snopków - udział wzięli:
kosiarz Czesław Sosulski, odbierająca zboże i stawiająca
snopki Anna Wajs (OPGJ), wiążący i stawiający snopki Janusz
Maciejowski – w konkurencji zajęli 3 miejsce.
2. Żęcie sierpem, odbieranie, wiązanie i stawianie snopków
w kopki - udział wzięła Maria Pudełek. Nie podano oficjalnego
wyniku w tej konkurencji.
3. Młócenie cepami przez 2 minuty; liczył się ciężar wymłóconego

Wyniki Powiatowego Turnieju Żniwowania Metodami
Tradycyjnymi „Josiynicki Żniwowani 2015”:

Kategoria koszenie kosą:
1. Sołectwo Rudzica
2. Sołectwo Jasienica
3. Gmina Jaworze
Kategoria młócenie cepem:
1. Sołectwo Roztropice
2. Sołectwo Jasienica
3. Sołectwo Wieszczęta
Kategoria klepanie kosy:
1. Sołectwo Iłownica
2. Gmina Jaworze
3. Sołectwo Jasienica
Kategoria Drużynowa (dla najlepszej drużyny):
1. Sołectwo Jasienica
2. Sołectwo Rudzica
3. Gmina Jaworze
Nagroda specjalna dla Sołectwa Biery za najładniejszą
prezentację drużyny.
Gmina Jaworze była reprezentowana przez:
1. Marię Pudełek - żęcie sierpem, wiązanie i stawianie
2. Koszenie, wiązanie i stawianie: Czesław Sosulski - kosa Anna
Wajs - odbieranie, wiązanie, stawianie Janusz Maciejowski odbieranie, wiązanie, stawianie
3. Młócenie cepem: Leszek Baron, Janusz Maciejowski
4. Klepanie kosy Janusz Maciejowski
5. Przygotowanie swaczyny - Irena Stekla
6. Pożyczenie wozu drabiniastego - Zygmunt Podkówka
7. Użyczenie koni i powożenie - Edward Stekla

wrzesIeŃ

19

kulInarne dzIedzIctwo
PowIatu bIelskIeGo
nie tylko swaczyna tego dnia była degustowana, gdyż równolegle
do zmagań żniwiarzy, w specjalnie ustawionym namiocie odbywał
się w ramach “Kulinarnego Dziedzictwa Powiatu Bielskiego”
przegląd tradycyjnych potraw. wzięły w nim udział przedstawicielki
lokalnych kół Gospodyń wiejskich oraz członkowie stowarzyszeń
regionalnych, prezentując dziedzictwo kulinarne swoich
miejscowości. motywem przewodnim tej edycji kulinarnego
dziedzictwa były żniwa. Jury, mając na uwadze charakter pracy,
zwracało uwagę na potrawy, które gasiły pragnienie (domowej
produkcji podpiwki, kwaśne mleko) czyli produkty łatwe do
przetransportowania i spożycia w polu (wspomniana swaczyna, a
także bułeczki, kołacze z serem czy owocami typu śliwki i jabłka).
sezonowymi, letnimi zupami były wszelkie polewki z maślanki
czy serwatki.
Jury pod przewodnictwem jolanty Konior – kierownika
biura ds. Promocji Powiatu, kultury, sportu i turystyki dokonało
oceny w 5 kategoriach. wszystkim uczestnikom Przeglądu

przyznano równorzędnej wartości nagrody rzeczowe oraz
dyplomy uczestnictwa w przeglądzie. komisja oceniająca
przyznała dodatkowo 5 statuetek (wyrzeźbionych przez twórcę
ludowego czesława kubika) za najbardziej tradycyjną potrawę
w kategoriach: zupy - kGw wilamowice – moćka z chlebem,
danie główne - zr„kozianie” – placek ziemniaczany ze śmietaną,
produkt - kGw rudzica – Żebroczka, ciasta i desery - kGw
bielowicko – kołocz śląski, napoje i nalewki - KGw Nr 1 jaworze
– podpiwek. w jury była również ewa Cholewik- dyrektor szkoły
Podstawowej nr 1 w Jaworzu. w kulinarnych rozgrywkach
naszą gminę reprezentowali: KGw nr 1 (przewodnicząca
Danuta Mynarska), KGw nr 2 (przewodnicząca irena Mikler
wraz z prezesem Kółka rolniczego józefem Miklerem), zr
jaworze (na czele z Danutą Pawlus) oraz Koło emerytów,
rencistów i inwalidów w jaworzu (przewodnicząca Krystyna
Plaza-Popielas).
Przewodnicząca kGw nr 2 korzystając z okazji serdecznie
dziękuje zakładowi Cukierniczo-Piekarniczemu z.M Mrowiec
za bezpłatne dostarczenie swoich wyrobów na stoisko kGw nr 2.
wszystkim naszym organizacjom gratulujemy!

opracowanie: Piotr filipkowski
foto: r.stanclik, P.filipkowski i oPGJ
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kącik humoru i refleksji
Maciek Bogusz, lat
osiemnaście,
przez
swoją fryzurę wydaje
się wyższy, niż jest
w rzeczywistości. Uważa się za zabawnego,
co bezlitośnie weryfikują
słuchacze. Egoistycznie
sądzi,
że
czytanie
Mrożka pozwoliło mu
wypracować
własny
i niepowtarzalny styl.
W wolnych chwilach
fan
kotów,
thrillera
psychologicznego i koszykówki.

Maciej Bogusz

POKÓJ
	Leżałem w łóżku w swoim pokoju. Było całkiem ciemno i tylko
kontury przedmiotów odznaczały się od zwyczajnego cienia. Nie lubię
ciemności, oj nie lubię... Zwłaszcza od czasu kiedy ze ściany wyrosła
mi paproć. Samoistnie wyrosła, bo tato prowadzi szkółkę roślin, to
i pewnie jakieś ziarenko do tynku wpadło. Tato takie paprocie hoduje,
że ta wyrosła z gołego betonu. Nic dziwnego, że konkurencja dawno
upadła. Nie przejmowałem się nią na początku, ale jak już urosła
do dwóch metrów i zaczęła dusić mi kota, to przestałem podlewać.
Szczęście, że się rosiczka nie przyjęła, bo z tropikalnymi roślinami
nigdy nic nie wiadomo.
Paprotkę przywiązałem do klamki sznurkiem, ale się buntowała
i klamki już nie mam. Teraz jest przywiązana stalową liną i do sufitu.
Sufitu nie urwie. Taką mam nadzieję.
	W drukarce od tygodnia mieszka pająk. Chciał się przenieść do
plecaka z Pająka, lecz poczuł się obrażony niemal całkowita kradzieżą
nazwy i został. A pająk to był nie jakiś zwykły, mały, tylko tarantula jak
się patrzy. Sąsiadowi uciekła niedawno, a on sam pomysłu nie miał
na mój prezent urodzinowy, to nalegał, żebym sobie pająka zostawił.
Żal odmówić staremu znajomemu, więc niechętnie, ale zgodziłem
się. Może będzie łapał nietoperze, które śpią teraz podwieszone pod
półką z majtkami i atakują jeże śpiące w skarpetkach? Może.
Półkę z książkami anektował pancernik. Próbowałem jakoś zmusić
go do opuszczenia moich wód terytorialnych, ale odpowiedział
ciężkim ogniem z dział pokładowych i po ostrzale mu odpuściłem.
Ostatecznie cały zagłówek i tak był już potrzaskany.
	Za oknem zamieszkał puchacz. Jeden z moich kotów jest
nazywany puchaczem, więc powstał konflikt. Bili się kot-puchacz
z puchaczem właściwym przez szybę o prym w puchaczowaniu.
Ale, że dosięgnąć się nie mogli, zaprzestali walki. W powstałych
pęknięciach szyby zamieszkał krokodyl, który wyszedł z sedesu.
Teraz jest jeszcze mały, ale jak urośnie, to rozerwie okno i trzeba
będzie wstawić nowe.
Z otworu dostarczającego ciepło z kominka wystrzeliła grusza.
Mądre przysłowie mówi, żeby nie zasypiać gruszek w popiele, a ja
kiedyś zapomniałem jedną na czas obudzić, no i jak już zasnęła,
to od razu wyrosła. Od tego czasu mam w diecie niezbędne
owoce. Niestety muszę o nie walczyć z krabem kokosowym,
który od maleństwa cierpi na ślepotę i myli gruszki z kokosami.
Czasem szczypcami w palec utnie, ale nie złoszczę się na niego,
przecież jest niepełnosprawny. W biurku natomiast mieszka żyrafa,
a w zasadzie chyba tylko jej szyja z głową, bo cała żyrafa nie może
się zmieścić w biurku. Ale szyja z głową wprowadzają wystarczający
zamęt, bo żerują na nieszczęściu paproci przywiązanej do sufitu
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i łaskoczą ją po łodygach. Trudno, muszę dbać o bezpieczeństwo
kotów.
	Ostatni lokator mojego pokoju to płaszczka. Nie chciałem jej
brać do siebie, bo ruch wystarczający, ale ona, jak to płaszczka,
płaszczyła się przede mną długo i na tyle skutecznie, że nie dość,
że mnie przekonała, to jeszcze tak się spłaszczyła, że schowałem ją
między strony jednej książki.
Czasem nocą coś przesuną albo przewrócą. Trudno. Zdarza się, że
ktoś się dodatkowo napatoczy, ale stali lokatorzy szybko go wyproszą.
Ostatnio na ten przykład, w czasie drogi do toalety, zdążyło mi się
wpaść na żubra ale, że był za duży, nie mógł zostać. Płakał rzewnie
i długo, ale czuć było, że nie dość, że się wprasza, to jeszcze pijak na
dodatek, bo piwem było czuć na kilometr, jeśli nie więcej. Grusza ma
już kilometr i jest mniejsza. Czyli śmierdział bardziej.
Leżałem w spokoju, bo odkąd pancernik dostał ospy, nic, odpukać,
się nie wydarzyło złego. Już nie boję się ciemności – wyleczyli mnie
z tego. Kiedyś nawet chciałem ich wszystkich wyrzucić, ale kobieta
z obrazu spojrzała na mnie krzywo i pogroziła palcem. A niech sobie
są, pomyślałem.
Ostatecznie i tak nie mam nic do roboty.
Kontakt z redakcją: Maja Dębowska
Projekt Młodzi Kreatywni: redakcjaBB
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.
W tym wydaniu publikujemy kolejny z przesłanych tekstów.
Jeszcze w tym roku planujemy zorganizować na terenie
Gimnazjum nr 1 w Jaworzu spotkanie młodych dziennikarzy
z redakcjiBB z naszymi gimnazjalistami i wszystkimi młodymi
ludźmi czującymi dziennikarskiego bakcyla. Szczegóły
w kolejnym wydaniu Echa Jaworza.
NIEZNAJOMY
	Kiedy weszłam do przedziału na stacji N., poczułam ten dziwny
zapach: kurkumy i pomarańczy. Zmieszany razem. Sączył się
delikatnie, jak dym z papierosa. Siadłam przy oknie i wtedy
zobaczyłam jego oczy. Podniósł głowę i spojrzał ni to na mnie,
ni w przestrzeń, tuż za czubkiem mojej głowy. Próbowałam się
uśmiechnąć, ale najwyraźniej nie zauważył mojego uśmiechu,
lub udawał, że go nie widzi. Pociąg ruszył. Trang- trang,
zastukały koła, trang- trang coraz szybciej i szybciej. Zamknęłam
oczy. Mógł mieć około 40-tu lat. Czarny golf i dżinsy. Banał. Ale
twarz... Inteligent. Przystojny. Mądry. Oczytany. Wrażliwy. Czy
bogaty? Pewnie jeździ jakimś Porche, albo BMW. Czy ma żonę?
Jak wygląda? Piękna. Zadbana. Blondynka. Muchy w nosie.
A dzieci. Ile? Chłopiec i dziewczynka. A może chłopiec? Podobny
do ojca. Spojrzałam na jego ręce. Długie, smukle palce... Kogo
obejmowały, kogo pieściły w swoim życiu? Kogo głaskały
po głowie, szyi, piersiach, udach? Kogo dotykały delikatnie,
potem mocniej i mocniej, z coraz większą siłą? Komu sprawiały
rozkosz wędrując ku Tajemnicom jeszcze nie zbadanym? Kogo
doprowadzały w stan zwierzęcego skowytu, w ból, w rozpalony
tunel... I wtedy nieznajomy wstał.” - „Jestem Twoim Aniołem
-Stróżem”- powiedział. I wysiadł.”
Ewa Worytkiewicz
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XXiX jAwOrzAńsKi wrzesień
doŻynkowa sobota
w programie XXIX Jaworzańskiego września tradycyjnie
już każdy mógł znaleźć coś dla siebie. od sportowych emocji,
poprzez konkursy, występy artystyczne, a skończywszy na
dyskotece i zabawie tanecznej. nie tylko dorośli mogli się
czuć usatysfakcjonowani, dla milusińskich organizatorzy
imprezy przygotowali plac zabaw, ale też zapewnili opiekę
profesjonalnych animatorów. Głodni i spragnieni mogli
korzystać z oferty miasteczka gastronomicznego. natomiast
koneserzy sztuki regionalnej mogli nie tylko oglądać, ale
także kupić różnorakie wyroby regionalne eksponowane
na wystawach oraz stoiskach rodzimych twórców. aura
sprzyjała zarówno widzom jak i występującym sportowcom
oraz artystom. niemiłosierne upały zelżały, a umiarkowana
temperatura i lekki wiatr stały się zdecydowanymi atutami
corocznej imprezy plenerowej.
Poranek dla aktywnych
sobotnie przedpołudnie upłynęło pod egidą sportowych
zmagań. na boisku przy ulicy koralowej podczas turnieju
Piłki nożnej dla seniorów spotkały się cztery drużyny oldboys
z Jaworza, bielska, tychów oraz Łękawicy. rozegrano sześć
spotkań, każde liczące w sumie 40 min. (2 razy po 20 min.).
zwyciężyła drużyna z Jaworza, natomiast puchary otrzymały
wszystkie drużyny.
do turnieju Piłki siatkowej zgłosiły się także cztery drużyny.
organizatorzy podzielili zespoły na dwie grupy rozgrywkowe
a i b. w grupie a znalazły się zespoły: raz na rok oraz Poważni
Panowie, natomiast w grupie b można było zobaczyć drużyny:
uniwersytet alcatraz i czarni Jaworze. zwyciężył zespół raz
na rok, drugie miejsce zajęli czarni Jaworze, trzecia Poważni
Panowie, a czwarte uniwersytet alcatraz. Grzegorz suchy

otrzymał tytuł fair Play, zaś miano najlepszego zawodnika
otrzymał michał chojnowski.
to oczywiście nie koniec sportowych emocji. w samo południe
scena jaworzańskiego amfiteatru przeszła pod władanie
silnych mężczyzn.

siłacze w akcji
Precyzja, umiejętności działania pod presją czasu oraz pracy
w zespole to cechy, które powinien posiadać każdy zawodnik
startujący w Międzynarodowych zawodach strong Drwali.
w szranki stanęło 10 drużyn z Polski, czech i słowacji: osP
wilkowice, zbijowscy z Górek wielkich, Hasici Horni tošanowice,
obec reka, osP Jaworze, sdH reka, konar oraz osP
Jaworze 2.
siłaczy dopingował konferansjer zbigniew Putek wice-

przewodniczący jaworzańskich radnych. nie brakowało emocji,
bowiem zawodnicy walczyli o każdą setną milimetra, co w dużej
mierze decydowało o tym, które miejsce zajmie dana załoga.
konkurencje wymagały zdyscyplinowania i dokładności. zatem
było cięcie na czas piłą ręczną i mechaniczną, a mocarze zmierzyli
się z rozłupywaniem konaru siekierą. Później przyszedł czas na
wykonanie płotu z żerdek, które najpierw trzeba było przyciąć,
następnie ociosać tak, by móc je wbić w ziemię. to bynajmniej
nie koniec zadania, bowiem należało jeszcze przygotowane
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żerdki przybić do większej żerdzi. Zawodnicy gwoździe wbijali
siekierami, ale nie wolno było płotu położyć. Oczywiście można
było stosować dowolną technikę, a liczył się czas i dokładność.
W sumie było 6 konkurencji, a do zdobycia 330 punktów, natomiast
główna nagrodą była pilarka Stihl. Pierwsze miejsce zdobyła
drużyna Maciejowskich z Jaworza, drugie OSP Kozy, trzecie
Zbijowscy, czwarte OSP Jaworze 2, piąte Obec Reka, szóste OSP
Jaworze 1, siódme SDH Reka, ósma OSP Wilkowice, dziewiąte
Drużyna z Tošanowic, a dziesiąte Konar Jaworze. Wszystkie
drużyny otrzymały nagrody, które wręczał Radosław Ostałkiewicz
wójt Gminy Jaworze, Leszek Baron Dyrektor Ośrodka Promocji
Gminy wraz z przedstawicielami sponsorów, o których szerzej
napiszemy w październikowym Echu.
Artystyczne popołudnie

	Bajkę pt. „Księżniczka na ziarnku grochu” znają nieomal
wszyscy. Na podstawie tego utworu powstał nieco zmodyfikowanyz elementami komicznymi oraz sporą dawką współczesnościscenariusz spektaklu, przygotowany przez nauczycieli i rodziców
milusińskich z Przedszkola nr 1, o którym pisaliśmy w czerwcowolipcowym wydaniu Echa Jaworza. Sztuka została przygotowana
z okazji Dnia Matki i Ojca głównie dla dzieci. Wystawiana ponownie
na scenie amfiteatru podczas pierwszego dnia Jaworzańskiego
Września okazała się megahitem. Tłumnie zgromadzona publiczność nagrodziła artystów gromkimi owacjami na stojąco. To już
18 przedstawienie przygotowane przez dyrekcję i pracowników
Przedszkola nr 1 wraz z rodzicami. Jolanta Bajorek dyrektor
przedszkola podziękowała wszystkim za udział i przypomniała,
że przed 18 laty pomysłodawczynią takiej formy współpracy
pedagogów, rodziców i dzieci była ówczesna dyrektor przedszkola
Władysława Dybczak.
Po spektaklu przyszedł czas na piosenki i taniec w wykonaniu
wychowanków z Przedszkola nr 2 i występ Zespołu Instrumentalnego Sinfonietta ze Szkoły Podstawowej nr 1. Także

znakomicie zaprezentowała się młodzież z jaworzańskiego
gimnazjum w pokazie tanecznym. Gwiazdą wieczoru był PM2
Collective, a o zespole pisaliśmy w sierpniowym wydaniu
gminnego miesięcznika. Przypomnijmy, że grupa działa
od 2013 roku, w 2014 r. zwyciężyła podwójnie w konkursie

„Przepustka do Mrągowa”: w Pakosławiu i w Mrągowie, a jedną
z nagród był koncert na głównej scenie międzynarodowego
festiwalu. PM2 Collective gra muzykę z pogranicza alternative rock i americany. Koncert został przyjęty owacyjnie,
a podczas bisów do wspólnego śpiewu na scenie włączył się wójt
R.Ostałkiewicz. Doskonale w rolę konferansjera podczas dwóch
dni Jaworzańskiego Września wcieliła się Dorota Kochman - na
co dzień dziennikarka portalu OX.pl.

Dyskotekowy wieczór
Pierwszy dzień Jaworzańskiego Września zakończyła dyskoteka
z Radiem Bielsko. Doskonała zabawa trwała do późnych godzin
wieczornych.

wrzesIeŃ
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dzIękuJĄc za cHleb, Pracę I trud

drugi dzień Jaworzańskiego września rozpoczął barwny
korowód dożynkowy. ulicami gminy do amfiteatru przeszło ponad
60 grup i przejechało prawie tyleż samo pojazdów. w kolorowym

pochodzie nie zabrakło młodzieży i dzieci, a także nauczycieli ze
szkół i przedszkoli, przedstawicieli organizacji pozarządowych
i ubiegłorocznych gospodarzy dożynek Kingi i Czesława
sosulskich. tegoroczni gospodarze emilia i ryszard Milli
są rolnikami gospodarującymi na 2 h pola, uprawiają zboże
i rośliny okopowe. Ponieważ gospodarz od 40 lat śpiewa
w chórze działającym przy Paraﬁi ewangelicko-Augsburskiej,
to właśnie chórzyści towarzyszyli Państwu milli od wyjścia
z domu, a później powitali Ich śpiewem w amfiteatrze.
witając idących i jadących w korowodzie wójt radosław
Ostałkiewicz mówił o historii tego typu pochodów. Idea korowodu
wiąże się z tym, że mieszkańcy wsi szli do gospodarza, by
pokazać, jakie plony zebrali. Gospodarz natomiast, odbierając
zbiory, dziękował im za pracę na polu.
W tym przypadku cała uwaga winna być skupiona na
mieszkańcach wsi oraz samych gazdach, a nie na wójcie powiedział wójt ostałkiewicz. następnie dalsze prowadzenie
przekazał zbigniewowi Putkowi.
warto wspomnieć, że grono pedagogiczne z przedszkola nr 1
przygotowało wońki czyli małe bukieciki wręczane uczestnikom
korowodu i gościom.

Dziękczynienie za plony
nabożeństwo celebrowali duchowni miejscowych parafii
rzymsko-katolickiej i ewangelicko-augsburskiej. Śpiewem
służył chór ewangelicki pod dyrekcją krystyny Gibiec.
Proboszcz parafii ewangelickiej władysław wantulok podczas
kazania mówił m.in. o głodzie chleba i jego marnotrawstwie
oraz o pragnieniu chleba duchowego. wójt radosław
ostałkiewicz wraz z harcerzami i chórzystkami dzielił chleb
między uczestnikami nabożeństwa, które zakończyło wspólne
odśpiewanie „boże coś Polskę”.

Ceremoniał dożynkowy
Podczas obrzędu dożynkowego gazdowie (emilia i ryszard
milli) częstowali uczestników scenicznego obrzędu pieczonym
na tę okazję kołoczem dożynkowym oraz miodulą.
w tym roku ceremoniał przygotował chór działający przy
Parafii ewangelicko-augsburskiej. Przypomnijmy, że zespół
działa w Jaworzu od ponad stu lat, uświetniając śpiewem
różne uroczystości kościelne i gminne. ceremoniał dożynkowy
został przygotowany na podstawie literatury jerzego Drozda,
reżyserią i choreografią zajęła się renata Podstawny, natomiast
muzycznie chór przygotowała i poprowadziła Krystyna Gibiec.
widzowie mogli usłyszeć dawne pieśni cieszyńskie, które na co
dzień towarzyszyły pracy na roli, a także żniwiarzom podczas
zbiorów. następnie delegacja chóru przekazała bochen chleba
gospodarzom, którzy złożyli go na ręce wójta radosława
ostałkiewicza. Zdobyty plon jest wpisany w codzienny trud
i pracę włożoną w tę ziemie.[…] Dziś za wszystek Wasz wysiłek
serdecznie dziękujemy, za umiłowanie tej ziemi, za chleb,
którym mogą sycić się wszyscy. Podziękowania kierujemy też
pod adresem władz gminnych i samorządowych Jaworza za
ich pomoc i wspieranie wszelkich działań oraz inicjatyw na
rzecz rolnictwa. To Wam, włodarzom tej ziemi przekazujemy te
symboliczne dary, byście dalej dzieląc nimi zawsze o wszystkich
pamiętali, a temu, co potrzebuje chleba, wraz z sercem podalimówili emilia i ryszard milli. Gospodarze w dowód uznania
zostali uhonorowani przez wójta Jaworza pamiątkową tabliczką.

radosław ostałkiewicz dziękował gospodarzom oraz rolnikom za
trud, wytrwałą pracę i umiłowanie ziemi. Później przyszedł czas
na wspólny taniec gospodarzy, chórzystów i wójta, co miałoby
być nawiązaniem do dawnej tradycji zabawy po żniwowaniu.
warto wspomnieć, że w tym roku wyjątkowo w ceremoniale
dożynkowym uczestniczyli księża obu jaworzańskich parafii.
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Goście z bliska i z daleka

Po ceremoniale gospodarz gminy Radosław Ostałkiewicz
powitał oficjalnie wszystkich gości. Pośród zaproszonych znaleźli
się przedstawiciele powiatu bielskiego z Janem Borowskim
przewodniczącym powiatowych rajców i Stanisławem Piętą
członkiem zarządu powiatu bielskiego, posłowie na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej: Aleksandra Trybuś-Cieślar i Sławomir Kowalski oraz przedstawiciele ościennych samorządów:
Anna Grygierek burmistrz Strumienia i wójt Gminy Jasienica
Janusz Pierzyna z małżonką, który dziękował za zaproszenie
i życzył dalszych sukcesów w rozwoju gminy.
W gronie osób goszczących na Jaworzańskim Wrześniu nie
zabrakło gości wyjątkowych, przedstawicieli Ligii Morskiej
i Rzecznej: wiceprezesa LMiR komandora Marka Padiasa,
reprezentującego prezesa LMiR kapitana żeglugi wielkiej
Andrzeja
Królikowskiego,
kapitana
żeglugi
wielkiej
Włodzimierza Grycnera, członka Zarządu Głównego i prezesa
LMiR w Bielsku-Białej Edwarda Szpoczka oraz Elżbiety
Kasińskiej prezes LMiR w Wyszkowie.

WRZESIEŃ

Zapewne wielu z Państwa zastanawia się, co robią tutaj białe
czapki i granatowe mundury, po prostu marynarze. To jest
właśnie ten pierwszy powód, że chcieliśmy nisko pokłonić się
Wam rolnicy za Wasz nieprzeliczalny trud, za Waszą ogromną
pracę, którą wykonujecie dla nas wszystkich Polaków - mówił
komandor Marek Padias. Wiceprezes dziękował i gratulował
także wszystkim Jaworzanom, którzy codzienną pracą robią
to, co dla społeczeństwa najważniejsze czyli wychowują dzieci
i młodzież. Komandor Padias wspominając o generale Hallerze
oraz zaślubinach Polski z morzem, wspomniał o ludziach, którzy
najwięcej zrobili dla Ligii. Mam szczególną satysfakcję przekazując
informacje, że w tym roku w gronie laureatów najwyższego
wyróżnienia ligowego - Pierścienia Hallera, znaleźli się również
Jaworzanie - powiedział Marek Padias. Przypomnijmy, że 10
lutego zaszczytne wyróżnienie otrzymał Andrzej Stąsiek wieloletni
nauczyciel naszego gimnazjum, zasłużony ligowiec, znakomity
pedagog. Dzisiaj Pan Andrzej jest na wachcie w pięknym Muzeum
Fauny i Flory Morskiej, przyjmuje i oprowadza kolejnych młodych
widzów. Pogratulujmy i złóżmy Mu hołd poprzez oklaski, na
pewno je usłyszy - zachęcał do braw wiceprezes LMiR. Następnie
komandor Marek Padias wywołał na scenę Zdzisława Byloka
byłego wójta Jaworza, mówiąc: […] mam też dzisiaj przyjemność
zakomunikować Państwu, że tu wśród nas jest człowiek, który dla
Polski morskiej, ale również dla swojej małej ojczyzny zrobił tak
wiele. Przed wieloma laty tak jak wielu Polaków, wsiadł w pociąg
i pojechał na wybrzeże, by swoje młode lata spędzić na morzu,
pracując dla gospodarki morskiej.
Wiceprezes LMiR wręczył na scenie kapitanowi żeglugi
wielkiej Zdzisławowi Bylokowi przyznane mu najwyższe
ligowe odznaczenie - Pierścień Hallera. Stopy wody pod kilem
Panie kapitanie - życzył Komandor.

Zaproszenie do wspólnej zabawy
	Oczywiście drugi dzień Jaworzańskiego Września, jak co roku
wieńczyły występy artystyczne oraz zabawa taneczna. Przed
występem Zespołu Regionalnego Jaworze wójt Radosław Ostałkiewicz przekazał Danucie Pawlus Srebrną Paterę w dowód
uznania dla zespołu za to, że muzycy i tancerze są znakomitymi
ambasadorami jaworzańskiego folkloru i tradycji. Natomiast w trakcie
występu ZR Jaworze, włodarz Jaworza wszedł na scenę i wręczył
Danucie Pawlus piękną wiązankę kwiatów. W trakcie występów, do
siedzącej na widowni Renaty Podstawnej – reżyserki ceremoniału,
z wielkim bukietem podszedł wójt i symbolicznie podziękował
Chórowi za ich dożynkowe dzieło. Później widzowie zgromadzeni
w amfiteatrze mogli podziwiać Zespół Pieśni i Tańca ziemi
Cieszyńskiej im. J. Morcinkowej z Cieszyna. Wieczorem zaś
przyszedł czas na muzyczną gwiazdę czyli Big Band z Jasienicy
i na zabawę taneczną przy muzyce kapeli „Stela” ze Skoczowa.
Sportowy akcent
Street Workout Park to rodzaj aktywności fizycznej, która
polega na wykorzystywaniu elementów tzw. małej architektury:
trzepaków, murków czy ławek. Takie miejsce zostało
uruchomione w niedzielne popołudnie między Tężnią
Zdrojową a kompleksem sportowo-rekreacyjnym przy ulicy
Koralowej. Zainstalowano tam kółka gimnastyczne, ławeczki,
drążki, drabinki i poręcze. Przygotowano także specjalne
stanowiska dla osób niepełnosprawnych. Powierzchnia Street
Workout Parku wynosi 14x16 m., a maty gumowe dają większy
komfort ćwiczącym, łagodząc ewentualne upadki.
Wiadomo, że organizowanie tak dużej imprezy, jaką jest
Jaworzański Wrzesień, nie byłoby możliwe bez sponsorów.
O ludziach, którzy chętnie wspierają gminne imprezy,
napiszemy w październikowym wydaniu Echa Jaworza.

Przygotowali
Agata Jędrysko i Piotr Filipkowski

wrzesIeŃ

25

26

WRZESIEŃ

w sportowej rywalizacji
ks czarni jaworze
Kadra seniorów – jesień 2015

Kadra rezerw – jesień 2015

LP

Pozycja

Imię i Nazwisko

Data urodzenia

1

Bramkarz

Szymon Korzus

31.05.1983

2

Bramkarz

Rafał Smreczak

20.01.1993

3

Bramkarz

Marcin Nawrocki

9.11.1995

4

Obrońca

Szymon Duława

11.06.1981

5

Obrońca

Stanisław Kleszcz

21.02.1983

6

Obrońca

Bartłomiej Handzel

5.09.1983

7

Obrońca

Przemysław Suchowski

12.10.1983

8

Obrońca

Wacław Kobza

6.10.1984

9

Obrońca

Mariusz Wacławski

22.08.1987

10

Obrońca

Tomasz Stanisławski

14.02.1989

11

Obrońca

Tomasz Labza

25.11.1990

Obrońca

12

Andrzej Pawluk-Jaszczuk

15.06.1991

13

Obrońca

Patryk Gacek

17.06.1996

14

Pomocnik

Janusz Gucwa

30.04.1973

15

Pomocnik

Artem Miagkyj

3.04.1984

16

Pomocnik

Artur Stasiak

13.02.1986

17

Pomocnik

Marcin Sztykiel

15.03.1989

18

Pomocnik

Szymon Sosna

12.08.1992

19

Pomocnik

Michał Sztykiel

12.11.1993

20

Pomocnik

Rafał Greń

12.07.1995

21

Pomocnik

Jakub Sztykiel

16.11.1995

22

Pomocnik

Robert Huczko

5.04.1996

23

Napastnik

Adam Waliczek

21.11.1993

24

Napastnik

Roland Król

3.05.1996

LP

Pozycja

1

Bramkarz

2

Imię

Obrońca

9.11.1995
21.03.1973

Grzegorz Makowski

Pozycja

Imię i Nazwisko

Data urodzenia

Bramkarz

Marcin Nawrocki

9.11.1995

2

Obrońca

Grzegorz Makowski

21.03.1973

3

Obrońca

57

Obrońca
Obrońca

3
4
5

46

Obrońca

1.06.1976

Piotr Polczyk

Obrońca

14.06.1982

Rafał Stronczyński

Obrońca

20.05.1997

Tymoteusz Duraj

Kamil
Slaczałek
Rafał
Stronczyński

9.05.1999
14.06.1982

68

Pomocnik
Obrońca

Dariusz
Szewczyk
Kamil Slaczałek

22.04.1969
9.05.1999

79

Obrońca
Pomocnik

8.07.1999
20.05.1997

Jakub Bobkowski
Tymoteusz
Duraj

911 Pomocnik
Pomocnik

Jakub
Bobkowski
Roman
Urbaś

8.07.1999
16.01.1976

DariuszMyszkowski
Szewczyk
Tomasz

22.04.1969
16.04.1976

Roman Urbaś
Mirosław
Zdolski

16.01.1976
3.01.1979

10

Pomocnik

Tomasz Myszkowski

11

Pomocnik

Pomocnik

Mirosław Zdolski

Pomocnik

Sebastian Mrożek

3.01.1979

12

Pomocnik

Paweł Mołek

6.05.1982

13

Pomocnik

Sebastian Mrożek

20.01.1998

12
13
14

Napastnik

6.05.1982

31.05.1976

Ireneusz Furczyk

29.11.1977
31.05.1976
5.03.1989
29.11.1977

Przemysław
Flajszak
Tomasz Gwóźdź
SebastianFlajszak
Bylok
Przemysław

4.09.1989
5.03.1989

Sebastian Bylok

4.09.1989

Napastnik

Uwaga!
W zespole rezerw mogą wystąpić
także zawodnicy drużyny seniorów,
Uwaga!
W zespole rezerw mogą
wystąpić
także
biorącej
udział
w zawodnicy
Klasie A. drużyny seniorów,

SztabSzkoleniowy
Szkoleniowy
Sztab

Nazwisko
Nazwisko

Funkcja

Funkcja
Funkcja

Jerzy

Trener (001149)

Stronczyński
Stronczyński

Rafał
Rafał

Trener(001443)
(001443)
Trener

Artur

Kierownik zespołu

Mazur
Mazur

Marcin
Marcin

Kierownikzespołu
zespołu
Kierownik

Terminarz meczów KLASA „B” SENIORÓW – runda jesienna 2015

Data

Godzina

Gospodarz

Gość

Wynik

1

15 sierpnia
(sobota)

1700

KS Czarni Jaworze

Zapora Wapienica

7:1

2

23 sierpnia
(niedziela)

1700

MRKS CzechowiceDziedzice II

KS Czarni Jaworze

2:5

3

29 sierpnia
(sobota)

1700

KS Czarni Jaworze

LKS Mazańcowice

4

5 września
(sobota)

1600

Zapora Porąbka

KS Czarni Jaworze

KS Czarni Jaworze

Przełom Kaniów

12 września
(sobota)

16

6

20 września
(niedziela)

1500

KS Bystra

KS Czarni Jaworze

7

26 września
(sobota)

1600

KS Czarni Jaworze

Sokół Buczkowice

8

4 października
(niedziela)

1500

Beskid Godziszka

KS Czarni Jaworze

10
października
(sobota)

1500

18
października
(sobota)

1500

11

24
października
(sobota)

1500

KS Czarni Jaworze

Iskra Rybarzowice

12

31
października
(sobota)

1500

KS Czarni Jaworze

Pionier Pisarzowice

13

7 listopada
(sobota)

1400

GLKS Wilkowice

KS Czarni Jaworze

KS Czarni Jaworze

5 września
(sobota)

-

KS Czarni Jaworze U19

pauza

3

12 września
(sobota)

1200

KS Czarni Jaworze U19

KS Międzyrzecze U19

4

19 września
(sobota)

1200

Sokół Buczkowice U19

KS Czarni Jaworze U19

5

26 września
(sobota)

00

KS Czarni Jaworze U19

KS Bystra U19

6

3 października
(sobota)

1500

Sokół Zabrzeg U19

KS Czarni Jaworze U19

7

10 października
(sobota)

1200

KS Czarni Jaworze U19

Spójnia Landek U19

8

17 października
(sobota)

1200

LKS Mazańcowice U19

KS Czarni Jaworze U19

9

24 października
(sobota)

1200

KS Czarni Jaworze U19

Zamek Grodziec U19

Iskra Rybarzowice U19

KS Czarni Jaworze U19

KS Czarni Jaworze U19

LKS Ligota U19

10

31 października
(sobota)

11

7 listopada
(sobota)

12

12

00

1200

LP

Data

Godzina

Gospodarz

Gość

1

9 września
(środa)

1530

KS Rudzica U15

KS Czarni Jaworze U15

2

5 września
(sobota)

-

KS Czarni Jaworze U15

pauza

3

12 września
(sobota)

-

KS Czarni Jaworze U15

pauza

4

19 września
(sobota)

1000

Sokół Buczkowice U15

KS Czarni Jaworze U15

5

26 września
(sobota)

00

KS Czarni Jaworze U15

pauza

6

3 października
(sobota)

1000

Rotuz Bronów U15

KS Czarni Jaworze U15

10

Data

Godzina

Gospodarz

Gość

Wynik

23 sierpnia
(niedziela)

1100

KS Czarni Jaworze II

Rotuz Bronów

0:10

2

29 sierpnia
(sobota)

1700

Sokół Hecznarowice

KS Czarni Jaworze II

7

10 października
(sobota)

1000

KS Czarni Jaworze U15

Spójnia Landek U15

3

6 września
(niedziela)

1100

KS Czarni Jaworze II

Zamek Grodziec

8

17 października
(sobota)

1000

LKS Mazańcowice U15

KS Czarni Jaworze U15

4

13 września
(niedziela)

1600

Rekord Bielsko-Biała II KS Czarni Jaworze II

9

24 października
(sobota)

1000

KS Czarni Jaworze U15

Zamek Grodziec U15

10

31 października
(sobota)

1000

KS Czarni Jaworze U15

pauza

11

7 listopada
(sobota)

1000

KS Czarni Jaworze U15

LKS Ligota U15

5

20 września
(niedziela)

1100

KS Czarni Jaworze II

Słowian
Łodygowice

6

27 września
(niedziela)

1600

KS Międzyrzecze

KS Czarni Jaworze II

7

4 października
(niedziela)

-

8 11 października
(niedziela)

Groń Bujaków

KS Czarni Jaworze

10

18 października
(niedziela)
25
października
(niedziela)

11

pauza

KS Czarni Jaworze II

LKS Ligota

00

Halny Kalna

KS Czarni Jaworze II

00

KS Czarni Jaworze II

Orzeł Kozy

Sokół Zabrzeg

KS Czarni Jaworze II

15
11

11 31 października
(sobota)

KS Czarni Jaworze II

00

1500

TABELA – KLASA „B” SENIORÓW

Klub

Il. meczów

Punkty

Bramki

Klub

Il. meczów

Punkty

Bramki

1.

Czarni Jaworze

2

6

12 – 3

1.

Rotuz Bronów

1

3

10 – 0

2.

KS Bystra

2

6

11 – 3

2.

Zamek Grodziec

1

3

5–2

3.

GLKS Wilkowice

2

6

9–1

3.

Orzeł Kozy

1

3

4–1

4.

Zapora Porąbka

2

6

7–0

4.

KS Międzyrzecze

1

3

3–0

5.

Miejsce

Przełom Kaniów

2

6

5–1

5.

Sokół Zabrzeg

1

3

2–0

6.

KS Bestwinka

2

4

4–0

6.

Rekord Bielsko-Biała II

0

0

0–0

7.

Groń Bujaków

2

3

1–3

7.

LKS Ligota

1

0

0–2

8.

Zapora Wapienica

2

3

3–7

8.

Słowian Łodygowice

1

0

2–5

9.

MRKS Czechowice-Dziedzice II

2

1

2–5

9.

Halny Kalna

1

0

1–4

10.

Beskid Godziszka

2

0

1–6

10.

Sokół Hecznarowice

1

0

0–3

11.

LKS Mazańcowice

2

0

0–5

11.

Czarni Jaworze II

1

0

0 – 10

12.

Pionier Pisarzowice

2

0

13.

Sokół Buczkowice

2

0

2–9

14.

Iskra Rybarzowice

2

0

2 – 11

1.miejsce – awans do Ligi Okręgowej
14. miejsce – spadek do Klasy A

2

1

TABELA – KLASA A SENIORÓW
Miejsce

KS Czarni Jaworze U19

LP

9
KS Bestwinka

Gość

KS Rudzica U19

Terminarz meczów V LIGI WOJEWÓDZKIEJ TRAMPKARZY – runda jesienna 2015

Imię
Imię

Sordyl

5

Gospodarz

1730

biorącej udział w Klasie A.

Mazur

00

Godzina

9 września
(środa)

20.01.1998

Tomasz Furczyk
Gwóźdź
Ireneusz

16 Napastnik
Napastnik
15
17 Napastnik
Napastnik
16
17

16.04.1976

Paweł Mołek

15 Napastnik
Napastnik
14

Data

1

1.06.1976

Piotr Polczyk

Obrońca
Obrońca

810 Pomocnik
Pomocnik

LP

10

Data urodzenia

1

Terminarz meczów KLASA A SENIORÓW – runda jesienna 2015

9

Imię i Nazwisko

Kadra Marcin
rezerw
– jesień 2015
Nawrocki

LP

Sztab szkoleniowy
Nazwisko

Terminarz meczów III LIGI WOJEWÓDZKIEJ JUNIORÓW – runda jesienna 2015

LP

0–5

Artur Mazur prezentujący dorobek
sportowy KS Czarni Jaworze

1. miejsce – awans do Klasy „A”

Więcej informacji na naszej stronie internetowej
www.czarnijaworze.futbolowo.pl.
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mIstrzowska Justyna

malownicze i pełne uroku, sprzyjające relaksowi na łonie
natury, będące doskonałą bazą dla sportowców. Śmiało można
stwierdzić, że Jaworze sprzyja ludziom czynnie wypoczywającym,
wielbicielom górskich wypraw oraz tym, którzy na co dzień
trenują różne dyscypliny sportu od łucznictwa, przez sporty walki,
kończąc na kolarstwie. to wszystko z kolei sprzyja konkretnym
osiągnięciom. bardzo dobrym przykładem jest z pewnością
justyna Kaczkowska, która w kazachskiej astanie zdobyła
mistrzostwo świata w kategorii juniorek w wyścigu indywidualnym
na dochodzenie oraz wicemistrzostwo w scratchu. niespełna
18 letnia sportsmenka, która trenuje od trzech lat jest w ścisłej
krajowej czołówce najlepszych kolarzy torowych i szosowych.
doskonale kontynuuje tradycje rodzinne, bowiem ojciec Justyny,
artur kaczkowski w 1991 r. zdobył Puchar Polski oraz tytuł
wicemistrza kraju w wyścigu na 1 km.
Jaworzanka nie zawsze uprawiała kolarstwo, wcześniej parała
się gimnastyką sportową, później pływaniem (systematycznie,
ale nie wyczynowo). uczęszczała do szkoły mistrzostwa
sportowego w bielsku- białej i grała w siatkówkę w bks stal,
jednak pomimo 174 cm wzrostu nie spełniała w tym względzie
norm. Pomimo tego, że lubiła tę dyscyplinę sportu, nie wiązała
z nią swojej przyszłości. można by zadać pytanie, dlaczego
Justyna do kolarstwa zmierzała tak okrężnym szlakiem?
Nie chciałem, żeby córka trenowała kolarstwo, ponieważ
wiedziałem, że to naprawdę ciężka i trudna dyscyplina sportu.
Miałem też na uwadze ogromny wysiłek, przeciążenia i mnóstwo
wyrzeczeń - powiedział artur kaczkowski.

warto w tym miejscu wspomnieć, że ojciec Justyny nadal
związany jest z kolarstwem, bowiem jako fizjoterapeuta zajmuje
się kadrami seniorów. dlatego też w 2012 r., przed olimpiadą
w londynie, zabrał nastolatkę na obóz wysokogórski w livigno
we włoszech. na tym wyjeździe córka miała okazję poznać maję
włoszczowską oraz Przemysława niemca, a także po raz pierwszy
zmierzyć się z trasą górską. wówczas też zobaczyłem, jaki ma
charakter, a ściślej rzecz ujmując to, że się nie poddaje. Podczas
ostrego podjazdu pod górę widziałem, że jest wyczerpana,
ale wytrwała do końca. Po powrocie z obozu podjęła decyzję,
że chce uprawiać kolarstwo.
od lutego 2013 r. Justyna rozpoczęła systematyczne treningi. Po
5- ciu miesiącach treningów zdobyła 4- te miejsce na olimpiadzie
młodzieży w kolarstwie torowym i 6- ste na szosie w jeździe na
czas. w 2013 r. podczas mistrzostw Polski Juniorów na torze
w Pruszkowie zdobyła złoto w sprincie olimpijskim. w zeszłym
roku podczas mistrzostw europy w Portugalii sięgnęła po tytuł
wicemistrza (jazda drużynowa). w lipcu tego roku w atenach
zdobyła tytuł mistrza europy w wyścigu na 2km na dochodzenie
kolejny start w sierpniu przyniósł Justynie kaczkowskiej złoto
podczas mistrzostw Świata w kazachstanie także w wyścigu na
2km Jaworzanka, która obecnie jest uczennicą zsHiG w bielskubiałej swoją przyszłość wiąże zdecydowanie z kolarstwem,
myśli o podjęciu studiów w akademii wychowania fizycznego.
zapytany o największe marzenie artur kaczkowski odpowiedziałŻyczę mojej córce, aby mogła pojechać na Igrzyska Olimpijskie
i tam zdobyć medal. dołączamy się do tych życzeń i trzymamy
kciuki.

Przygotowała agata Jędrysko

X beskId cuP
na kortach sPa Holetu Jawor w dniach 12-15 sierpnia
odbywał się X BesKiD CUP turnieju tenisa ziemnego artystów
Polskich pod patronatem marszałka województwa Śląskiego
o Puchar Prezydenta miasta bielska-białej.
w półfinale odpadł faworyt turnieju marcin daniec przegrywając
z Jackiem mezo meyerem, a w finale o trzecie miejsce
z wojciechem dąbrowskim. w finałowej potyczce Grzegorz
Poloczek ostatecznie przegrał 3:6 z Jackiem mezo mejerem.
w drugim secie mezo również okazał się lepszy wygrywając 6:2.
w rywalizacji pań wygrała ewa sawka. drugie miejsce zajęła
maria borzyszowska, trzecie urszula dudziak.
tegorocznymi uczestnikami X beskid cup byli:
robert Janowski, leszek malinowski, Jacek mezo mejer,
maurycy Polaski, Grzegorz Poloczek, krzysztof respondek,
Henryk sawka, tomasz stockinger, karol strasburger, stan

J&r stefanowicz sara studIo
borys, marcin daniec, wojciech dąbrowski, Jan englert, stefan
friedmann, zbigniew Górny, władysław Grzywna, krzysztof
Hanke oraz panie: olga bończyk, anna Guzik, Iwona Pavlovic,
beata Ścibakówna, urszula dudziak, maria borzyszkowska
i ewa sawka.
opracowanie Piotr filipkowski na podstawie: www.beskidcup.pl
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NZOZ „JULADENT” Bogusława Kensy
Zaprasza do swojej siedziby w Jasienicy 1308
vis a vis Mebli Giętych w Jaworzu tel 33 8152-102

•

Oferujemy:
ORTODONCJA (APARATY STAŁE I RUCHOME)
KONKURENCYJNE CENY -MOŻLIWOŚC RAT
•

PROFILAKTYKA STOMATOLOGICZNA
•

LECZENIE ZACHOWAWCZE

•

PROTETYKA -KORONY -MOSTY PORCELANOWE
,PROTEZY ELASTYCZNE(nylonowe ,acetalowe)

•

PRZEGLĄD JAMY USTNEJ ORAZ KONSULTACJA
ORTODONTYCZNA BEZPŁATNIE
Serdecznie Zapraszamy

PROFESJONALNE USŁUGI BRUKARSKIE

„IRBIS”

Krzysztof Wieja
43-385 Jasienica 45
tel. kom. 509 735 636, 500 021 113
e-mail: krzysztof.wieja@interia.pl

Villa Barbara Centrum Zdrowia i Rehabilitacji Sp. z o. o
z siedzibą w Jaworzu zatrudni od zaraz
Kucharkę
Mile widziane wykształcenie gastronomiczne, doświadczenie
i książeczka sanitarna.
Recepcjonistę
Do obowiązków będzie należała obsługa recepcji tj przyjmowanie
rezerwacji, meldowanie gości, rozliczanie pobytów na podstawie
wystawianych faktur, prowadzenie dokumentacji recepcji. Wymagana
komunikatywna znajomość języka angielskiego, mile widziana znajomość
języka niemieckiego, wykształcenie kierunkowe (hotelarskie), pełna
dyspozycyjność.
Konserwatora
Poszukujemy osoby chętnej do pracy na stanowisku konserwatora tzw
„złotej rączki” z Jaworza lub okolic. Wymagane doświadczenie w pracy na
podobnym stanowisku, mile widziane w hotelu; umiejętność prowadzenia
drobnych prac remontowych; odpowiedzialność; dyspozycyjność.
Zainteresowane osoby proszę o przesłanie CV na adres lk@villabarbara.pl.
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OGŁOszeNie wójtA GMiNY jAwOrze

trwają zapisy do grup adaptacyjnych dzieci w wieku 2,5-3,5 roku w naszych przedszkolach publicznych. w związku z tym wójt Gminy
Jaworze oraz dyrekcje Przedszkola nr 1 i Przedszkola nr 2 zapraszają rodziców do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną.
zajęcia odbywać się będą codziennie (poniedziałek- piątek) w godzinach 16.00-19.00 w Przedszkolu nr 1
oraz w godzinach 15.00-18.00 w Przedszkolu nr 2.
szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w placówkach lub telefonicznie:
Przedszkole nr 1 tel. 33 8172-156 i Przedszkole nr 2 tel. 33 8172-168
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, Barbara
Szermańska - korekta, Marcin Pytlowany - skład. 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.
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