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NA PiERWSZyM PLANiE
XXXi JAwOrzAńsKi wrzesień
100-lecie Ligi Morskiej i Rzecznej – w przededniu obchodów

rocznica powstania Ligi Morskiej i rzecznej przypada na
2018 rok, jednak już teraz w ramach pierwszego dnia XXXi Jaworzańskiego września mogliśmy uczestniczyć w niecodziennym
spotkaniu i okolicznościowej wystawie z okazji 100-lecia tej jakże
zasłużonej dla Polski organizacji. Nie sposób przedstawić na łamach naszego miesięcznika pełnego znaczenia Ligii dla kształtowania postaw patriotycznych nas Polaków, dla rozwoju naszych
Wyróżnienia dla ligowców
Otwarcia wystawy dokonał radny Gminy Jaworze kpt.ż.w.
Jerzy ryrych. Jako że w tym dniu przypadała 78 rocznica napaści Niemiec na Polskę i wybuchu ii wojny światowej minutą ciszy uczczono pamięć ofiar tej pożogi. wśród przybyłych gości
Jerzy ryrych przywitał członków zarządu Glównego LMir: Prezesa kpt.ż.w. dr. inż. Andrzeja Królikowskiego i wiceprezes dr
elżbietę Marszałek, Prezesa Okręgu Bielskiego LMir edwarda
szpoczka, wójta naszej gminy dr. radosława Ostałkiewcza, przewodniczącego rG Jaworze Mieczysława Brzezickiego wraz ze
swymi zastępcami: zbigniewem Putkiem i zygmuntem Podkówką. wśród przybyłych gości nie zabrakło przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy. wystawa składała się

portów, żeglugi bałtyckiej, żeglugi śródlądowej czy marynarki wojennej. Historia LMir była tak samo burzliwa jak historia naszej
Ojczyzny. w kolejnym wydaniu miesięcznika wrócimy do samej
wystawy jak i naszego szkolnego Koła LMir.
redakcja eJ
z eksponatów i tablic obrazujących historię ligi od czasów
ii rzeczpospolitej po dzień dzisiejszy, gdzie, jak podkreślił prezes Andrzej Królikowski, wykorzystano liczne zdjęcia, mapy, archiwalne gazety zgromadzone w bibliotekach i archiwach. Drugi trzon wystawy stanowiły księgi pamiątkowe, dyplomy, zdjęcia
i puchary szkolnych kół ligi działających w bielskim okręgu LMir.
stąd na wystawie w Jaworzu nie zabrakło przedstawicieli szkół –
młodzieży z nauczycielami.
zbliżająca się rocznica 100-lecia Ligi była również okazją do
uhonorowania zasłużonych działaczy tej organizacji. Galę wręczania odznaczeń prowadził edward szpoczek, zaś niżej wymienione osoby swoje medale i wyróżnienia odebrały z rąk członków
zarządu LMir.
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Brązowe medale Ligi Morskiej i Rzecznej z okazji 100-lecia
LMiR otrzymali:
• Małgorzata Barutowicz – nauczycielka z Gimnazjum nr 1
w Jaworzu (Festiwal Piosenki żeglarskiej);
• Bartłomiej czader – członek LMir od wielu lat, pracownik
i przewodnik w Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu;
Srebrny medal otrzymał:
• Andrzej Borgieł – za reaktywację przed laty działalności Ligi
w Czechowicach-Dziedzicach, emerytowany marynarz, przy
okazji zaprezentował pamiątkową kronikę oddziału czechowickiego LMir;
Złote medale LMiR otrzymali:
• Barbara Szermańska – dyrektor Gimnajzum nr 1 (od września 2017 szkoły Podstawowej nr 2) i dyrektor Muzeum Fauny
i Flory Morskiej i Śródlądowej;
• Krystyna Szczypka – emerytowana dyrektor i współzałożycielka sKLMir w Gimnajzum nr1 (wcześniej przed reformą
szkoły podstawowej) radna rG Jaworze i opiekunka Młodzieżowej rady Gminy;
• Kpt.ż.w. Jerzy Ryrych – emerytowany marynarz, zaangażowany w działalność LMir i dzięki współpracy z zG LMir
wraz z p. Andrzejem stąsiekiem doprowadził do zorganizowania tejże wystawy w Jaworzu. Podczas spotkań w szkołach i posiad TMJ dzieli się swymi przeżyciami z czasów pracy na morzach;
• Piotr Wysocki – redaktor naczelny Kroniki Beskidzkiej, inicjator reaktywacji LMir w 1981 roku i wówczas członek zG
LMir, obecnie również aktywnie działa w lidze
• Andrzej Stąsiek – wieloletni kustosz zbiorów erwina
Pasternego w dawnym Muzeum, założyciel sK LMir
w Jaworzu, odpowiedzialny za działalność sK w Okręgu;
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•

iwona Kominek – od 15 lat opiekun szkolnego koła LMir
w Gimnazjum nr 1 w Jaworzu;
• dr Radosław Ostałkiewicz – wójt Gminy Jaworze;
Krzyż Pro Mari Nostro otrzymała Renata Piórkowska – była
dyrektor zespołu szkół w Drogomyślu założycielka i opiekunka
szkolnego koła LMir w Drogomyślu.
Prezes zG LMir dr Andrzej Królikowski wręczył obrazy „Daru
Pomorza” dla Gimnazjum nr 1 w Jaworzu z okazji 20-lecia sKLMir
działającego w tej szkole, kolejny trafił do Muzeum Fauny i Flory
Morskiej i Śródlądowej, a ostatni do Gminy Jaworze.
Następnie wójt dr radosław Ostałkiewicz wręczył medal
25-lecia Gminy Jaworze (rocznicę obchodziliśmy w ub.roku –
przyp.red.) prezesowi Andrzejowi Królikowskiemu i wiceprezes
dr elżbiecie Marszałek. Ponadto odznaczenie wójt przekazał byłemu gospodarzowi gminy Zdzisławowi Bylokowi za wspieranie
ligi i pozyskanie środków na budowę okazałego gmachu muzeum
morskiego w Jaworzu.
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Kilka słów od prezesa kpt.ż.w. dr. Andrzeja Królikowskiego
Korzystając z okazji, prezes ZG LMiR A.Królikowski przybliżył historię Ligi Morskiej, odwołując się do kotwicy przekazanej przy okazji otwarcia Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej na rzecz jedynej tego typu placówki na południu Polski.
Kotwica jest symbolem nadziei, zaś łączący ją ze statkiem łańcuch ma szczególne znaczenie, gdyż wszystko zależy od każdego z ogniw, które muszą być tak samo mocne. To Wy jesteście tymi ogniwami... Tylko wówczas łańcuch i kotwica mają siłę
– dodał A. Królikowski. Prezentowana dziś wystawa nie jest zamknięciem historii, ale wskazówką na przyszłość, aby podkreślić, jakie znaczenie gospodarcze i militarne powinna mieć nasza Ojczyzna z wykorzystaniem morza i wszystkich rzek. Te plansze to tylko wycinek tego, co nasi poprzednicy wiedzieli o morzu
i rzekach. Nie poprzestaliśmy na Flocie Wiślanej i Pilskiej, czy samym Pucku. To również budowa portu w Gdyni, to szkolenie młodych ludzi na marynarzy floty śródlądowej i morskiej. Liga Morska
w II Rzeczpospolitej była organizacją wręcz masową, miała pełne wsparcie Kościoła i Prezydenta RP Ignacego Mościckiego –
mówił A. Królikowski. Prezes LMiR wspomniał o społecznych
środkach, dzięki którym budowano statki i okręty w okresie II
Rzeczpospolitej. Okres okupacji to oczywiście przerwa w działalności organizacji. Po II wojnie światowej liga próbowała odtworzyć dzieło, początkowo z sukcesem, jednak na początku lat
50-tych została upolityczniona i wraz z załamaniem statutu wcielona do Ligi Obrony Kraju. Dopiero przełom lat 80-tych pozwolił
na reaktywację ligi. Prezes A. Królikowski wspomniał o znaczeniu gospodarczym szlaków wodnych, tych morskich jak i śródlądowych. W dniu dzisiejszym statki wożą towary wartości 1 mld zł,
dziś same 400 – metrowe kontenerowce przywożą 21 tys. konte-

Elżbieta Marszałek
– organizator i inicjator cyklicznej, międzynarodowej ekspedycji
wodnej „Flis Odrzański” na trasie Brzeg – Szczecin. Organizuje
coroczne obchody Dnia Rzeki Odry w Szczecinie, imprezy propagującej wśród uczniów, studentów oraz mieszkańców Szczecina,
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nerów, a mowa o samym porcie w Gdańsku. Do transportu należy
wykorzystywać również drogi rzeczne śródlądowe, dzięki czemu
poprawi się bezpieczeństwo na drogach, będzie mniejsze zanieczyszczenie powietrza – dodał prezes. Tutaj słowa uznania należą się przewodnikom Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej, którzy podkreślają znaczenie ekologiczne wykorzystania dróg rzecznych: Odry i Wisły z ich dopływami – podkreślił
A. Królikowski.
ideę turystycznego zagospodarowania Odry. Podejmuje działania
sprzyjające wykorzystaniu Odrzańskiego Szlaku Wodnego dla
celów turystycznych, rekreacyjnych i gospodarczych. W 2003r.
wydała książkę „Odrzański szlak wodny – Informator turystyczny”, opracowała i realizuje turystyczny program edukacji młodzieży umożliwiający poznanie Szczecina, regionu, Polski i Europy.
Kończąc galę 20-lecia MSKLMiR w Jaworzu oraz otwarcie
wystawy upamiętniającej zbliżające się 100-lecie powstania LMiR
dr Elżbieta Marszałek podziękowała za zaproszenie do Jaworza.
To z naszą miejscowością dzięki działalności ligowego koła jest
również związana od 20 lat. Wielokrotnie nasza gmina i szkoła w Jaworzu Średnim gościła dr E. Marszałek, jak również z nią
współpracowała m.in. poprzez udział naszej młodzieży w Flisach
Odrzańskich oraz ogólnopolskich wydarzeniach ligowych.
Tutaj dr E. Marszałek wspomniała o konkursie „Młodzież na
Morzu” trwającym nieprzerwanie od 1986 roku, któremu patronuje przez większość minionych lat.
Dzięki tym konkursom wielu młodych ludzi mogło nie tylko
rozwinąć swoją wiedzę o morzu, ale nieraz po raz pierwszy być
fizycznie nad Bałtykiem. To Wy wielokrotnie uczestniczycie w finałach konkursów wiedzy o morzu, ponieważ szkoły działające
w Okręgu Bielskim LMiR wystawiają drużyny odnoszące sukcesy w rywalizacji z młodzieżą z gmin nadmorskich. Dzisiaj mówimy
o tym, że rzeka Odra stała się przyjazną dla żeglarzy, że mamy
cały łańcuch ponad 20 przystani, a z pewnością pierwsze roczniki Waszych kół pamiętają jeszcze dzikie brzegi Odry… Obecnie
istniejące przystanie są Waszą zasługą i Ligi Morskiej i Rzecznej. Właśnie mijają 22 lata od pierwszego Flisu Odrzańskiego
i pragnę podkreślić spory wkład pana Edwarda Szpoczka, dzięki
któremu wspólnie z Czechami wypływaliśmy w flis po Odrze już
z Bohumina. To Wy, młodzież, wychowawcy, włodarze gmin, aktywnie działając, doprowadziliście do osiągnięcia tego sukcesu.
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Kończąc swoje wystąpienie dr e. Marszałek zacytowała aktualne
po dzień dzisiejszy słowa – z rozkazu gen. Mariusza Zaruskiego:
„…żebyście Wy jako pływacy poznali morze, uczuciem się z nim
związali, uznali za własną bezcenną wartość, dla której nie ma
życia dla dzisiejszej Polski”.
Na koniec dr elżbieta Marszałek wspomniała ważny moment
w życiu Ligi, jak i jej osobistym. Na kilka miesięcy przed śmiercią papieża Jana Pawła ii w listopadzie 2004 zarząd ligi postanowił uhonorować naszego wielkiego rodaka najwyższym ligowym
odznaczeniem – Pierścieniem Hallera. specjalną szkatułę wykonali złotnicy znad morza, a sam Pierścień otrzymał numer i-44.
12 listopada 2004 r. podczas uroczystości przekazania pierścienia w sali biblioteki watykańskiej dr elżbieta Marszałek, wiceprezes Ligi powiedziała: „Na pierścieniu wygrawerowany jest numer
44, bo jesteś dla nas Ojcze, mickiewiczowskim «a imię jego będzie czterdzieści i cztery»”. Jak wspominała ze wzruszeniem e.
Marszałek – Ojciec Święty był już bardzo cierpiący, widać było z
jak ogromnym wzruszeniem przyjął ten Pierścień. Otoczenie papieża, widząc to pozwoliło dr e. Marszałek na kontynuację przemówienia (choć każda osoba podczas audiencji miała maksymalnie 2 minuty na osobiste spotkanie z papieżem). Ojciec Święty
Jan Paweł ii zwrócił uwagę na obraz, jaki miałam ze sobą, przedstawiający obrzęd zaślubin Polski z morzem z podpisem gen. Józefa Hallera – wspomina dr e. Marszałek. Potem się dowiedziałam, że ojciec papieża był hallerczykiem. Dla Jana Pawła ii było
to szczególne przeżycie, podobnie jak i dla wiceprezes LMir.
zdjęcia: LMir strona internetowa oraz „Liga Morska i rzeczna”. wacław L.Kowalski, Marek Jankiewicz. warszawa 2014

Edward Szpoczek
– mieszkaniec Czechowic-Dziedzic, emerytowany katecheta
w Bielskiej szkole rzemiosł i prezes najlepszego w kraju Okręgu
Ligi Morskiej i rzecznej, został uhonorowany Medalem Komisji
edukacji Narodowej w 2010 roku. Stale obecny wśród dzieci
i młodzieży Okręgu Bielskiego, któremu przewodzi od 30 lat.
Spotykamy się w Jaworzu, podkreślając tym samym 20 lat
działalności Szkolnego Koła Ligi Morskiej i Rzecznej przy tutejszej
szkole w Jaworzu Średnim. To stąd ligowy bakcyl rozprzestrzenił się na inne szkoły dawnego województwa bielskiego. Dokładnie za rok będziemy obchodzili setną rocznicę działalności Ligi
Morskie i Rzecznej, jednak już w tym roku ta wystawa rozpocznie
swego rodzaju peregrynację po wszystkich szkołach okręgu, aby
młodzież i wychowawcy zobaczyli, że taka organizacja istnieje
i wiele potrafi zdziałać w dziele wychowania patriotycznego, jak
i fizycznego młodego człowieka. Działalność w lidze hartuje człowieka, bo na okręcie marynarki wojennej nie ma mamusi czy tatusia, jest dowództwo, którego rozkazy trzeba wypełniać. Żartując, można powiedzieć, że jeśli się komuś nie podoba, to może
odmaszerować. Tylko na morzu nie ma jak i dokąd, nie każdy jest
biblijnym Piotrem, by pójść po falach. Liga Morska i Rzeczna to doskonała szkoła życia, szkoła wychowania patriotycznego i zauroczenia morzem. Ludzie ligi to ludzie twardzi, zakochani w przyrodzie, z ustatkowanym charakterem. Kontynuując swą wypowiedź,
prezes bielskiego Okręgu LMir podkreślił naturalny związek gór
z morzem, wspominając o tym, o czym zwyczajnie zapominamy
na co dzień, a co odnosi się do praw przyrody: chmury tworzą się
nad morzem i gnane wiatrem osiadają na szczytach gór, tu spada deszcz, a woda w strumykach-rzekach wpada znów do morza. Proszę z tego miejsca, aby w każdej szkole i miejscowości
zorganizowano takie spotkania i wystawę, jak to dziś dzieje się
w Jaworzu. Musimy propagować ideę ligową ze względów wychowawczych, patriotycznych ale i interesu gospodarczego naszego kraju – dodał e. szpoczek.
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Historyczny sztandar Ligi Morskiej i Kolonialnej na wystawie w Jaworzu
Na zdjęciu Edward Szpoczek prezes Okręgu Bielskiego LMiR
w towarzystwie przewodniczącego RG Jaworze Mieczysława
Brzezickiego prezentuje historyczny sztandar LMiK z 1934 roku.
Został ufundowany przez zacnych mieszkańców Czechowic
i Dziedzic o czym świadczą gwożdzie na drzewcu, dla oddziału LMiK przy kopalni „Silesia”, towarzyszył corocznym świętom
Morza nad Wisłą i w ośrodku wodnym tzw. Kopalnioku. Po wybuchu II wojny światowej pewna rodzina schowała sztandar
przed Niemcami w swoim domu w tapczanie. Po zakończeniu
wojny wydawało się, że Liga obecnie Morska reaktywuje swoją działalność, jednak ten pomysł nie zyskał przychylności władz
PRL. Sztandar został przejęty przez KZ PZPR. Dopiero w latach dziewięćdziesiątych, po rozwiązaniu partii trafił w ręce czechowickich ligowców, którzy postanowili przekazać go na przechowanie i ewentualne prezentowanie do Izby Regionalnej
w Czechowicach-Dziedzicach. W związku z rozpoczynającymi
się obchodami 100-lecia LMiR (1918-2018) i 20-leciem Szkol-

wrzesień

2017

nego Koła LMiR w Gimnazjum nr 1 w Jaworzu, sztandar ten
wyeksponowano na wystawie otwartej w Sali Sesyjnej w Jaworzu
w dniu 1 września br.

XXXI Jaworzański Wrzesień
Kapryśna sobota
Jaworze ogarnęła jesienna aura. Na szczęście to nie wpłynęło w większym stopniu na rozgrywki sportowe, które jak co roku
rozpoczęły wrześniowe świętowanie.
Piłka nożna i siatkowa
W turnieju piłki nożnej na murawie boiska przy ulicy Koralowej zagrały dwie drużyny: OldboysTeam Jaworze oraz SKG
Jastrzębie Oldboys, które wygrało sobotnie spotkanie 8:6. Drużyny otrzymały pamiątkowe puchary ufundowane przez OPG
Jaworze i jak to zwykle bywa przy okazji tego typu imprez, nie
tyle ostra rywalizacja, co dobra zabawa była tematem przewodnim rozgrywek.
Mecze piłki siatkowej rozegrano w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1, do udziału w turnieju zgłosiły się cztery drużyny, które organizatorzy w obecności sędziego podzielili na dwie
grupy: A-MetalWet Grzmoty Jaworze i Raz na Rok w Jaworzu,
B-BIOVITAL Jaworze oraz Czarni. Z udziałem kapitanów drużyn
wylosowano kolejność spotkań, natomiast w grupach eliminacyjnych rozgrywano mecze systemem „każdy z każdym”. Zwycięzcą turnieju został Raz na Rok w Jaworzu, drugie miejsce zajął
zespół BIOVITAL Jaworze, trzecie MetalWet Grzmoty Jaworze,
natomiast czwarte przypadło Czarnym. Każdy z zawodników
otrzymał medal, a dwie statuetki trafiły do: Jana Klisia (Czarni),
który został Zawodnikiem Fair Play oraz Michała Chojnowskiego
(Raz na Rok w Jaworzu) otrzymującego tytuł Najlepszego Zawodnika Turnieju. Statuetki i medale także ufundował OPG Jaworze.
Mocne chłopy na start
Przed południem rozpoczęły się zawody Strong Drwal 2017.
W szranki stanęło 16 załóg z Jaworza, Międzyrzecza Górnego
i Dolnego, Górek Wielkich, Kóz oraz drużyny zza południowej
granicy. Mocarze rywalizowali w: cięciu piłą ręczną moja-twoja,
piłą spalinową na desce na docięcie, piłą spalinową na zejście,
rozłupywaniu klocka i rzucie do celu. Nie tylko liczyła się siła, ale
także precyzja, celność i czas działania podczas poszczególnych
konkurencji. Również istotne było działanie zespołowe oraz
porozumienie pomiędzy członkami poszczególnych drużyn.
Oczywiście nie mogło zabraknąć sportowej rywalizacji, zatem
czas na wyniki i dokładne składy zespołów:

1. Wychylowka Pilczici: Ladislaw Pawelek, Pavol Switek,
Luboslaw Pawelek;
2. OSP Międzyrzecze Górne: Gola Krzysztof, Hyrnik Mateusz,
Folek Sebastian;
3. Maciejowscy: Maciejowski Janusz, Maciejowski Bartek,
Maciejowski Wojtek;
4. OSP Jaworze 2: Malchar Tomasz, Malchar Czesław, Binda
Adam;
5. Strećno 1: Sokolowski Peter, Boliruch Michal, Sztefan Honko;
6. OSP Jaworze 1: Pomper Roman, Łaciok Adam, Grygierczyk
Arkadiusz;
7. Obec Reka: Tomasz Tomeczek, Lukasz Boruta, Swyrczek
Wladimir;
8. OSP Kozy: Szafrański Łukasz, Więcek Przemysław, Handzlik
Damian;
9. Górki Wielkie: Zbijowski Marcin, Zbijowski Mateusz,
Zbijowski Dariusz;
10. Tomala: Studnicki Grzegorz, Tomala Sławomir, Pankiv Ivan;
11. Obecni podnik Nowa Bystrzica: Jozef Balaczin, Justin
Szadibol, Tomasz Kowacz;
12. SDH Reka: Zdenek Kubina, Jan Galacz, Alesz Feher;
13. OSP Międzyrzecze Dolne: Mrzyk Łukasz, Klejnock Sławomir,
Chmielniak Tomasz;
14. Strećno 2: Frasko Jan, Honko Lukasz, Sztadani Duszan;
15. Horni Tośanovice: Klemer Petr, Pawelka Jirzi, Hrabiński
Martin.
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Główną nagrodą w zawodach była piła mechaniczna firmy
sTiHL, jednak każdy z zawodników otrzymał upominki od sponsorów. Już od lat w tych zmaganiach liczy się nade wszystko dobra zabawa i prawdziwa męska rywalizacja. Na koniec czas
wspomnieć o sponsorach przedsięwzięcia: Stihl, Husqvarna,
centrum Ogrodnicze Kruczek, Nadleśnictwo Bielsko, Nadleśnictwo Ustroń oraz OPG Jaworze. imprezę prowadził z pasją i humorem znakomity Zbigniew Putek wiceprzewodniczący jaworzańskich radnych.
Regionalnie i dyskotekowo
w godzinach popołudniowych widzowie zgromadzeni w amfiteatrze mogli podziwiać występy dziecięcego zespołu regionalnego JAwOrze ze szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu owacyjnie przyjętego przez publiczność. zespół ten działa już od dwóch
lat i ma za sobą wiele występów dla jaworzańskiej publiczności.
Akompaniamentem służyli Janina Czader i Michał Pasterny.

Nie zabrakło również zespołów folklorystycznych ze słowacji i węgier. Następnie przyszedł czas na część artystyczną objętą patronatem radia Bielsko. Gwiazdą wieczoru był Tomasz Niecik- tancerz, wokalista, w latach 2000-2004 należący do sekcji tanecznej w zespole muzycznym weekend. w 2001 roku debiutował na antenie Polsatu w programie muzycznym Disco Polo Live,
natomiast profesjonalnie muzyką para się od 2004 roku. w 2010
roku wziął udział w programie Mam talent, był także prowadzącym program Łowy króla disco na antenie ViVA Polska. zabawę
zakończyła dyskoteka z radiem Bielsko prowadzona przez DJ
Damiana Majera, gospodarza Codziennej Listy Przebojów.
w czasie trwania sobotnich imprez działało miasteczko gastronomiczne, również dla milusińskich przygotowano miejsce specjalnie z licznymi atrakcjami. Ponadto czynne były stoiska z wyrobami ludowymi w tym m.in. stowarzyszenia Miłośników sztuki. Można było zaopatrzyć się w oscypki, polski czosnek,
miody i inne wyroby pszczelarskie.

7

8

Jaworzański Wrzesień – niedziela
Z wizytą u gospodarzy
Przed rozpoczęciem korowodu dożynkowego zgodnie
z tradycją przedstawiciele władz samorządowych: Mieczysław
Brzezicki przewodniczący Rady Gminy Jaworze oraz wójt Radosław Ostałkiewicz pojechali do Haliny i Zygmunta Podkówków.
Tutaj też przyjechała część uczestników korowodu dożynkowego wraz z delegacjami gmin czeskich, słowackich i węgierskich.
Przed skansenem Gospodarz dożynek częstował biesiadników
tradycyjnym kołaczem, chlebem ze smalcem i gorącą herbatą.
Gęgające, kwaczące i wietnamskie
Już w godzinach przedpołudniowych prawdziwa gratka czekała amatorów ptactwa ozdobnego i zwierząt futerkowych, bowiem przy amfiteatrze na Wystawie Ptactwa i Drobnego Inwentarza można było podziwiać prawdziwe piękności. Ciekawostką
z pewnością były świnki wietnamskie, w swojej ojczyźnie traktowane tak, jak u nas psy czyli wyprowadzane przez właścicieli na
smyczy. W Jaworzu gościły 4-tygodniowe zwierzaki, które dorastają do średniej wielkości czworonoga. Poza tym na ekspozycji
nie zabrakło pięknych królików, gęsi, kaczek oraz kur i kogutów.
Pomimo – delikatnie określając – nieciekawej aury sporo osób
chciało zobaczyć tegoroczną wystawę. Przypomnijmy, że organizatorem ekspozycji był hodowca królików z Jaworza – Roman
Mrzyczek.
Korowód dożynkowy
Kilkadziesiąt pojazdów barwnie udekorowanych, odgrywane
scenki rodzajowe, do tego przedstawiciele praktycznie wszystkich środowisk ważnych dla Jaworza – tak prezentował się kolorowy korowód, który przejechał ulicami gminy do amfiteatru.
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zatem w korowodzie nie zabrakło motocyklistów, organizacji pozarządowych, rolników i ich maszyn, przedstawicieli lokalnych firm, delegacji szkół i przedszkoli oraz klubów sportowych.
Atrakcją dla dzieciaków był stary „maluch” przywieziony przez
jednego z uczestników przemarszu, później przekazany w ręce
milusińskich, by mogły go pomalować według własnej inwencji.
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mieszkańców gminy. Ale na naszych dożynkach gościliśmy również prof. Jana Borowskiego – przewodniczącego rady Powiatu
Bielskiego, stanisława Piętę – członka zarządu Powiatu Bielskiego, Tadeusza Donocika – prezesa regionalnej izby Gospodarczej w KTw, Jolantę Polak – Prezes Banku spółdzielczego
w Jasienicy, Damiana Kowalewskiego – asystenta eurodeputowanej Jadwigi wiśniewskiej.
Dziękczynienie za plony
Po zakończeniu korowodu dożynkowego rozpoczęło się nabożeństwo ekumeniczne, w którym uczestniczyli księża i siostry zakonne z parafii katolickiej p.w. Opatrzności Bożej oraz
duchowni ewangeliccy. Liturgię koncelebrowali księża proboszczowie: stanisław Filapek i władysław wantulok oraz ks. Andrzej
Krzykowski, który w kazaniu dziękował rolnikom za ich trud dający obfite plony, a szczególnie Boży dar, jakim jest chleb powszedni. Śpiewem celebrę ubogacił jaworzański Chór ewangelicki,
później harcerze pod komendą hm. Joanny Buzderewicz częstowali uczestników nabożeństwa chlebem pobłogosławionym
przez proboszczów ks.st.Filapka i ks.wł.wantuloka.

Ciuchcią Beskidzką przyjechali goście z zaprzyjaźnionych
z Jaworzem gmin: Miloslav Hampel starosta Komorni Lhotka,
prezes stowarzyszenia Gmin Dorzecza stonavki, Petr Martinak
starosta Hornich Tośanovic oraz burmistrzowie i radni gmin węgierskich: Lajos sücs z Jaszboldoghaza, a także zespół dziecięcy i grupa radnych z Jászszentandrás. Pomimo deszczu
i chłodu jaworzanie nie zawiedli i tłumnie przywitali w amfiteatrze uczestników korowodu. Czuwający nad wszystkim i komentujący pochód zbigniew Putek wiceprzewodniczący rG
dziękował za pomoc w organizowaniu przedsięwzięcia radnym:
Janowi Batheltowi oraz Krzysztofowi Kleszczowi, policji i OsP
w Jaworzu za zabezpieczanie trasy korowodu oraz OPG. Przybyła na nasze dożynki Mirosława Nykiel Posłanka rP przekazała życzenia i powinszowania dla władz Jaworza jak i wszystkich

ceremoniał dożynkowy Śląska cieszyńskiego
Ten punkt niedzielnego programu rozpoczęły tradycyjne pieśni, które niegdyś śpiewano w naszym regionie w czasie dożynek. Następnie gospodarze przekazali bochen chleba na ręce
wójta radosława Ostałkiewicza. Podczas ceremoniału jak i nabożeństwa na widowni nie zabrakło ubiegłorocznych gospodarzy
dożynek ewy i Krzysztofa Czadrów oraz byłego wójta zdzisława
Byloka.
czas na występy i zabawę
Po części oficjalnej na scenie amfiteatru rozpoczęły się występy zespołów folklorystycznych z zimbabwe, włoch i z serbii,
reprezentantów Międzynarodowego Festiwalu studenckiego.
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Gwiazdą wieczoru był Zespół folkowo-rockowy Turnioki, który
nieprzerwanie koncertuje od 2000 roku. Na dorobek grupy składa
się ponad 1000 koncertów w kraju i za granicą, muzycy grali m.in.
w Indiach, Meksyku, Niemczech, Belgii czy na Ukrainie. Całość
zwieńczyła zabawa taneczna z zespołem Acord.
Oczywiście w czasie trwania niedzielnej imprezy nie zabrakło stoisk z wyrobami rękodzielniczymi jak i kramów z solanką
zabłocką oraz wyrobami przygotowanymi na jej bazie. Były też
stoiska z miodem i wyrobami pszczelarskimi, oscypkami i tradycyjnym czosnkiem. Nie tylko można było zaopatrzyć się w produkty zdrowotne czy ozdobne, ale także zasięgnąć informacji na
stoisku KRUS.
Przygotowali: Agata Jędrysko, Piotr Filipkowski
P.S. Obszerna fotorelacja z XXXI Jaworzańskiego Września
będzie na stronie internetowej OPG Jaworze.

Gospodarze Dożynek 2017- Halina i Zygmunt Podkówkowie
Tegorocznymi Gospodarzami dożynek w Jaworzu zgodzili się zostać Halina i Zygmunt Podkówkowie. Osoby znane od
lat mieszkańcom gminy. Zygmunt jest inicjatorem wielu przedsięwzięć związanych z promocją naszej miejscowości poza granicami kraju , a więc w Czechach, na Słowacji i Węgrzech, o czym
wielokrotnie pisaliśmy w Echu Jaworza pełnił również rolę promotora lokalnych tradycji realizowanych w swoim Skansenie przy ulicy Cyprysowej, czy też poprzez Stowarzyszenia Nasze Jaworze,
któremu przewodniczy od początku powstania tej organizacji.
Jako miłośnik małej ojczyzny od kilku kadencji jest radnym naszej gminy, a obecnie wiceprzewodniczącym Rady Gminy.
Zygmunt Podkówka urodził się 26.08.1949 r. w Ligocie Górnej
koło Kluczborka. Po ukończeniu szkoły podstawowej w swoim
rodzinnym mieście uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego
w Gorzowie Śląskim. Mimo iż w 1965 r. jego rodzina przeprowadziła się do Jaworza, on sam, mieszkając na stancji, kończył
rozpoczętą szkołę. Po ukończeniu Liceum w 1967 roku przeprowadził się na stałe do Jaworza, gdzie pomagał w gospodarstwie
rolnym. Od 1967 roku podnosił swoje kwalifikacje w Państwowej
Szkole Technicznej w Bielsku-Białej na kierunku budowy maszyn.
Następnie otrzymał powołanie do odbycia zasadniczej służby
wojskowej i postanowił odpracować ją w kopalni „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach. Pracując pod ziemią, przeżył 2 wypadki, później przeniósł się do działu zaopatrzenia. W roku 1973 zawarł związek małżeński z jaworzanką Haliną Wiencek, a na świat
przyszły 3 córki.
W wyniku reorganizacji kopalni od 1975 roku podjął pracę
w Spółdzielni Rolniczej w Simoradzu koło Skoczowa. W dalszym
ciągu interesował się pracą na roli, dlatego też ukończył kursy:
mistrza ogrodnika i mistrza tokarza. Stał się inicjatorem i jednym
z trójki założycieli przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „Prorol”, które zajmowało się ubojem i sprzedażą mięsa. Pełnił tam
funkcję dyrektora ds. inwestycyjnych i dzięki charakterowi firmy
miał stały kontakt z miejscowymi rolnikami. I tu zaczynała dojrzewać jego pasja – zbieranie starych sprzętów.
Zygmunt Podkówka wciąż myślał o tym, jak przyciągnąć
do Jaworza turystów i wzbudzić zainteresowanie mieszkańców
gminy „starociami” więc w przydomowym ogródku zrobił wystawę starych powozów i kolas. Pierwsze eksponaty przywoził ze
swej ojcowizny, kolejne pozyskiwał z sąsiednich miejscowości –
Jasienicy i Łazów. Dzięki dobrej znajomości z okolicznymi rolnikami dostał wiele narzędzi i akcesoriów rolniczych z XIX i XX wieku, które sukcesywnie remontował i konserwował.
Inwestycja ta jednak wymagała nie tylko czasu, ale także nakładów finansowych, bowiem posiadaczom wartościowych staroci trzeba było zapłacić choćby symbolicznie, a były też kosz-

ty związane z dorabianiem części składowych niekompletnych
i częstokroć nadwyrężonych urządzeń. Jednak sukcesywnie
dzięki życzliwości mieszkańców Jaworza oraz okolicznych miejscowości poszerzał swoje zbiory.
Z czasem gospodarz skansenu zaczął organizować różne imprezy kulturalne na jego terenie tj. „Lato w skansenie”, „Jak to hań
downi bywało”, połączone z pokazem tradycji regionalnych, tj.
młócenie cepami, mielenie zboża na żarnach, kiszenie kapusty,
a także degustacja samodzielnie zrobionego masła w maśniczce czy smalcu ze szpyrkami. Coraz częściej skansen odwiedzały wycieczki z przedszkoli, szkół, domów dziecka, które Zygmunt
Podkówka sam oprowadzał i opowiadając o zgromadzonych
w skansenie eksponatach, zapoznawał zwiedzających z tradycjami naszego regionu. W 2002 roku został radnym w Radzie Gminy Jaworze. Swój program wyborczy mówiący m.in. o pokazaniu
społeczeństwu wszystkiego co miejscowe, powrocie do pokazów
tradycji regionalnej i występów na terenie amfiteatru, powrocie
do tradycji dożynkowych, realizował pełniąc funkcję przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji. W tym czasie także przyczynił się do powstania 2 zespołów muzycznych tj.
kapeli podwórkowej „Jaworek” i orkiestry dętej „Glorieta”. Był inicjatorem i głównym organizatorem barwnych, cieszących się dużym zainteresowaniem mieszkańców i turystów korowodów dożynkowych. Pomagał w nawiązaniu współpracy Gminy Jaworze
z 10 gminami czeskimi, 5 słowackimi i 2 węgierskimi, polegającej
na wymianie kulturalnej, sportowej i artystycznej. W ramach działalności sportowej był współorganizatorem międzynarodowych
turniejów piłkarskich oldboys w Jaworzu jak i wyjazdów na tego
typu turnieje do zaprzyjaźnionych zagranicznych miejscowości
partnerskich. Również z jego inicjatywy zaczęto organizować
w Jaworzu biesiady ludowe oraz dni czeskie i słowackie. Aktywnie współpracował z krakowską Agencją Reklamową „Pod Aniołem” przy opracowywaniu Mapy Turystycznej Powiatu Bielskiego.
Uczestniczył w spotkaniach PTTK – Oddział w Bielsku-Białej, których rezultatem jest umiejscowienie Jaworza od 2003 roku na trasie rowerowej „Greenways”.
Oprócz działalności w Radzie Gminy Zygmunt Podkówka
jest przewodniczącym powstałego w 2004 roku Stowarzyszenia „Nasze Jaworze”, które bierze aktywny udział w działalności
kulturalnej Gminy Jaworze. Stowarzyszenie pod jego przywództwem jest pomysłodawcą, jak i organizatorem wielu imprez kulturalnych oraz wyjazdów promocyjnych, w czasie których prezentowane są liczne tradycje kulturalne. Można tutaj wymienić m.in.
„Biesiady Ludowe”, „Święto pieczonego ziemniaka” oraz liczne wyjazdy promocyjne do zaprzyjaźnionych gmin partnerskich
w Czechach na Słowacji czy Węgrzech.
W roku 2006 Jaworzanie, widząc jego wkład pracy w rozwój
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i promocję gminy, wybrali Go ponownie na radnego w wyborach
samorządowych. sukces wyborczy powtórzył w wyborach samorządowych w 2010 roku oraz w 2014 roku. w 2014 roku w wyniku
głosowania rady został wiceprzewodniczącym rady Gminy i piastuje to stanowisko do dnia dzisiejszego.
Nie sposób wyliczyć otrzymanych przez niego podziękowań,
wyróżnień, dyplomów od rozmaitych instytucji i osób prywatnych
za działalność charytatywną i kulturalną. Można tu wspomnieć
o najświeższych tj. otrzymanym w 2014 roku medalu zasłużony
dla Jaworza oraz otrzymanym w 2015 roku wyróżnieniu starosty
Bielskiego dla animatorów kultury. w 2016 roku został nominowany do Lauru srebrnej Cieszynianki. (więcej informacji w Echu
Jaworza nr 295 z grudnia 2016 roku).
Małżonka zygmunta Podkówki również pozostaje aktywną mieszkanką Jaworza. Ale od początku: Halina Podkówka zd.
wiencek od urodzenia związana jest z Jaworzem, stąd też pochodzą jej rodzice, dziadkowie… Po ukończeniu szkoły średniej
podjęła pracę w Przedsiębiorstwie Budownictwa Mieszkaniowego w Bielsku-Białej. Halina Podkówka podczas urlopów wychowawczych pomagała mężowi w prowadzeniu gospodarstwa Jego
rodziców wraz z rodzeństwem męża (po śmierci teścia). Po urlopie wychowawczym wróciła do pracy zawodowej. Po kilku latach
zmieniła pracę i została intendentką w szkole Podstawowej w Jaworzu, potem zaś przeszła do pracy w zespole szkół i Przed-

szkoli w Jaworzu, a po odzyskaniu samodzielności przez gminę
Jaworze pozostała w Gminnym zespole Obsługi szkół w Jasienicy do czasu przejścia na emeryturę. w domu rodzinnym przy
ulicy Cyprysowej wspiera cały czas swego męża w prowadzeniu skansenu, angażuje się w działalność stowarzyszenia Nasze
Jaworze i Koła Gospodyń wiejskich nr 1. Ponadto pisze wiersze głównie nawiązujące do wiary w Boga i osobistej więzi ze
stwórcą.
Oprac. redakcja eJ

Przemówienie dr. Radosława G. Ostałkiewicza podczas ceremoniału dożynkowego

Dziękuję Państwu, że pomimo niesprzyjającej pogody jesteście tutaj, a jest to ważna impreza pokazująca, że wspólnie potraﬁmy dziękować Bogu za chleb.
„Tam gdzie rolnik leniwy, tam i ziemia leniwa” – pozwolą Państwo, że tym duńskim przysłowiem rozpocznę swoje „pięć minut”. Na szczęście to przysłowie zupełnie nie pasuje do Jaworza. Wystarczy się rozejrzeć, by zobaczyć ile się u nas dzieje, ilu
wspaniałych ludzi tu mieszka i pracuje, dbając o rozwój swojej miejscowości, swoich gospodarstw i posesji. Takimi ludźmi są też
tegoroczni Gospodarze dożynek – Halina i Zygmunt Podkówkowie, jeszcze raz pragnę podziękować Im za przyjęcie zaproszenia
do objęcia tej roli. Każdy kto był dzisiaj z nami w skansenie, mógł zobaczyć, ile pracy włożyli w przygotowanie wystroju swojego domostwa na dzisiejsze spotkanie, a przecież jutro znowu życie toczyć się będzie normalnie. I właśnie to świadczy o wielkiej miłości do naszej tradycji i umiłowaniu tej Ziemi.
W tym miejscu dziękuję również ubiegłorocznym Gospodarzom dożynek – Ewie i Krzysztofowi Czadrom, którzy dziś symbolicznie przekazali obﬁty dożynkowy wieniec nowym Gospodarzom na kolejny rok.
Szanowni Państwo,
patrząc na dzisiejszy korowód, widzimy, że nasze rolnictwo jest na wskroś europejskie – nowoczesny sprzęt rolniczy, wysoki stopień mechanizacji, to wszystko powoduje, że dziś rolnik musi nie tylko znać się na uprawie ziemi czy hodowli zwierząt, ale
musi także być menadżerem umiejącym pozyskiwać pieniądze z funduszy europejskich lub ze źródeł krajowych. Musi tak działać, aby jego gospodarstwo i park maszynowy były w czołówce europejskiego rolnictwa.
Dożynki to czas podziękowań za pracę, nie tylko samych rolników – aczkolwiek cały czas odwołujemy się do symbolu ich mozołu, jakim jest Chleb Powszedni. Raz jeszcze dziękuję za Wasz całoroczny trud. Także dziękuję Wam Mieszkańcy w różnym wieku, każdej profesji, Wy wszyscy budujecie, budowaliście lub będziecie – w przypadku dzieci – budowali naszą gminę.
[…] jeszcze raz dziękuję wszystkim organizatorom, rolnikom, każdemu za choćby najmniejszy wkład pracy. Paniom i Panom,
którzy w tym roku przygotowali piękny wieniec dożynkowy, Paniom z Przedszkola nr1 za tradycyjne wońki, Księżom obu paraﬁi za
ekumeniczne nabożeństwo, Chórowi Ewangelickiemu pod dyrekcją Krystyny Gibiec, jak i prezesowi chóru Romanowi Chmielowi
za ubogacenie swoim śpiewem i muzyką nabożeństwa i ceremoniału, Wam wszystkim, którzy tutaj przybyliście. Mieszkańcy
i Goście Jaworza z całego serca dziękuję, a przede wszystkim raz jeszcze dziękuję Gospodarzom tegorocznych dożynek Halinie
i Zygmuntowi Podkówkom.
Radosław Ostałkiewicz

Stowarzyszenie „Nasze Jaworze”
zaprasza 23 września 2017 godz. 15.00
do Amﬁteatru
na

Święto
Pieczonego Ziemniaka
zapewniamy: dobrą zabawę, potrawy z ziemniaka
Impreza realizowana w ramach zadania publicznego ﬁnansowanego przez Urząd Gminy w Jaworzu
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iNfORMAcJE URZĘDU GMiNy i WÓJTA
XiX sesJA rADY GMiNY
Relacja z przebiegu obrad na podstawie protokołu
20 lipca odbyła się trzydziesta sesja rady Gminy Jaworze,
w której uczestniczyło 15 radnych. Na początku lipcowych obrad ryszard stanclik prezes Towarzystwa Miłośników Jaworza
przedstawił wniosek dotyczący nadania patrona – Jana Łyska
– nowo powstałej szkole Podstawowej nr 2 (placówka zostanie
utworzona w wyniku przekształcenia gimnazjum – przyp red.).
Prezes TMJ poinformował, że wniosek został złożony w biurze
rady Gminy Jaworze. Natomiast Leopold Kłoda przedstawił jego
uzasadnienie, przytaczając dwa ważne fakty świadczące o tym,
że pamięć o Janie Łysku jest wciąż żywa w Jaworzu: w 1935 roku
na budynku dawnej szkoły podstawowej, obecnie przedszkola
w Jaworzu Średnim została przytwierdzona tablica pamiątkowa
z nazwiskiem bohatera, a w 1964 r. nowej szkole podstawowej
w Jaworzu Średnim chciano nadać Jego imię. Jednak ówczesne
władze polityczne nie wyraziły na to zgody.
Następnie rada Gminy Jaworze zatwierdziła protokół z dwudziestej dziewiątej sesji.
Przyjęte uchwały dotyczyły:
a) zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie finansowej
Gminy Jaworze – temat zreferował Krzysztof Śliwa skarbnik
Gminy Jaworze, który omówił poszczególne zmiany zgodnie
z objaśnieniami do wPFu (nie wprowadzono zmian w przedsięwzięciach). Przedstawione modyfikacje wpłynęły na
zmniejszenie deficytu oraz zadłużenia gminy, co jest wynikiem rozłożenia na raty kosztów przebudowy ul. Cieszyńskiej.
rada Gminy przegłosowała uchwałę.
b) zmian w budżecie gminy na rok 2017 – również w tej kwestii
głos zabrał Krzysztof Śliwa, omawiając poszczególne zmiany w budżecie. skarbnik podkreślił, że najważniejsza z nich
dotyczy zwiększenia dochodów, a tym samym zmniejszenia

zadłużenia gminy, w związku z uzyskaniem pomocy finansowej powiatu (przebudowa drogi Cieszyńskiej). rada Gminy
przegłosowała uchwałę.
c) przekazania środków finansowych dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej – skarbnik Gminy podkreślił,
że uchwała ma charakter techniczny, a jej podjęcie jest niezbędne do podpisania stosownej umowy ze szpitalem. rada
Gminy przegłosowała uchwałę.
d) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze w 2017 r.
Marcin Bednarek naczelnik wydziału spraw Komunalnych
i Uzdrowiska poinformował, że uchwała została podjęta na XXVi
sesji rady Gminy, jednakże nadzór prawny wojewody śląskiego
stwierdził jej nieważność. w związku z powyższym program został poprawiony, przedstawiony do oceny nadzorowi prawnemu,
uzgodniony z wymaganymi instytucjami oraz poddany konsultacjom społecznym, w czasie których nie wypłynęły uwagi do programu. rada Gminy przegłosowała uchwałę.
e) o zmianie uchwały w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Jaworze.
specjalista ds. oświaty Alicja Kominek wyjaśniła, że uchwała ma
charakter techniczny i wynika z przekształcenia Gimnazjum im.
gen. broni st. Maczka w Jaworzu w szkołę Podstawową Nr 2
z dniem 1 września. rada Gminy przegłosowała uchwałę.
Sprawozdania z przeprowadzonych kontroli przez
Komisję Rewizyjną:
Przewodniczący Jerzy ryrych omówił wyniki kontroli
dotyczącej analizy inwestycji gminnych w latach 2006-2015
w pasie drogowym ulic Cieszyńskiej i Bielskiej. Natomiast
radna Krystyna szczypka przybliżyła rezultaty kontroli Komisji
rewizyjnej po analizie działalności OPGJ w latach 2012-2016.
cały protokół z sesji Rady Gminy Jaworze oraz interpelacje
i zapytania radnych dostępne są w Urzędzie Gminy Jaworze
oraz na stronie BiP.

HArCerze z wóJTeM UCzCiLi
73. rOCzNiCĘ wYBUCHU
POwsTANiA wArszAwsKieGO
73 lata temu o godzinie 17:00 wybuchło Powstanie warszawskie. „Polacy! Od dawna oczekiwana godzina wybiła. Oddziały
Armii Krajowej walczą z najeźdźcą niemieckim we wszystkich
punktach Okręgu Stołecznego” – napisano w pierwszej powstańczej odezwie rozklejonej na ulicach stolicy. Punktualnie o 17.00,
czyli w godzinę „w”, w Jaworzu jak co roku, w hołdzie Powstańcom zawyła syrena na Domu strażaka OsP. Punktualnie o godzinie 17:00 w centrum Jaworza zgromadzili się:
 harcerki i harcerze Jedenastej Grunwaldzkiej wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „impessa” i ich rodzice,
 radne Młodzieżowej rady Gminy Jaworze, a zarazem harcerki – Zuzanna czader i Zuzanna Buzderewicz,
 hm. Joanna Buzderewicz,
 wójt Gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz,
 Małgorzata Koniorczyk ze stowarzyszenia Miłośników
sztuki,
 Grzegorz Nędzka – prezes stowarzyszenia Jaworze zdrój,
którzy złożyli pod Pomnikiem Ofiar Drugiej wojny Światowej

symboliczne biało-czerwone wiązanki kwiatów. Przemówienie
wygłosiła drużynowa Zuzanna czader, która m.in. wspomniała harcerzy-powstańców walczących w Szarych Szeregach, dla
których hasłem przewodnim były słowa „Dziś, jutro, pojutrze” –
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„Dziś” oznaczało okres konspiracji i przygotowanie do powstania,
„Jutro” – otwartą walkę zbrojną z okupantem, powstanie, „Pojutrze” – pracę w wolnej Polsce (przyp. red.).
Uroczystość zorganizowała radna i wiceprzewodnicząca

ArBOreTUM – NOwA PrzesTrzeń
PUBLiCzNA w JAwOrzU
Gmina Jaworze pozyskała mini-grant z Programu interreg
V-A republika Czeska – Polska na realizację projektu pn. „Śląskie Parki” realizowanego we współpracy z czeskim partnerem
– gminą ropice w wysokości 25.474,50 € z Unii europejskiej (tj.
107.000 zł), dodatkowo z budżetu Państwa to ok. 6.300 zł, zaś
nasz wkład własny to tylko 12.600 złotych.
Projekt przewiduje w pierwszym rzędzie budowę Arboretum
w Jaworzu jako rodzaj mini-ogrodu botanicznego otwartego dla
mieszkańców i turystów, który prezentował będzie bogactwo
przyrodnicze ziemi Cieszyńskiej, z jednoczesnym zagospodarowaniem przestrzeni wokół budynku Urzędu Gminy Jaworze
jako obiektu małej architektury odpoczynku i relaksu. w tej przestrzeni nasadzone zostaną m.in. gatunki roślin występujące na
Śląsku Cieszyńskim, które zostaną odpowiednio opisane i zaprezentowane osobom odpoczywającym w tym miejscu. Powstanie tutaj również dojście w postaci drogi z płyt betonowych do
projektowanego obiektu, które będzie przystosowane dla osób

rady Gminy Jaworze w latach 2010-2014, a obecnie zastępczyni komendanta Hufca Beskidzkiego zHP ds. programowych
hm. Joanna Buzderewicz.
info UG Jaworze

niepełnosprawnych, a także ogrodzenie od strony północnowschodniej (od istniejącego parkingu). w ramach tej inwestycji
zaplanowano stworzenie elementów umożliwiających spędzanie
wolnego czasu na świeżym powietrzu osobom dorosłym i dzieciom. Obiekt służyć ma jako centrum wypoczynkowe dla wszystkich mieszkańców Jaworza, zatem projekt przewiduje tereny dla
odpoczynku, a tym samym zapoznania się z gatunkami roślin naszego terenu. w ramach zadania planuje się urządzenie skweru,
na który składać się będą następujące elementy:
 nasadzenia roślinności rodzimej (i nie tylko) – m.in. cieszynianka wiosenna, magnolia, cis, dzika jabłoń, klon polny, jarząb pospolity i szwedzki, kłokoczka południowa, trzmielina
pospolita, wiciokrzew suchodrzew, różanecznik żółty, azalia,
morwa biała, wawrzynek wilczełyko, głów dwuszyjkowy, dzika
róża i róża szlachetna, dereń, berberys, szafran, przebiśniegi,
narcyze, lilie, naparstnica, wrzosy itp.,
 ławki parkowe i kosze na śmieci,
 pergola,
 trzy maszty flagowe (flaga rP, Ue, Jaworza),
 iluminacja oświetleniowa budynku UG Jaworze,
 stojak na choinkę bożonarodzeniową,
 stojak na rowery,
 tablice informacyjne.
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w ramach prac zostanie wykonana zostanie m.in. niwelacja terenu, nasadzenia roślin występujących na terenie Śląska
Cieszyńskiego, mała architektura wraz z pergolami drewnianymi,
ułożenie maty ściółkującej pod nasadzenia żywopłotowe, ściółkowanie korą pod nasadzenia żywopłotowe, dowóz ziemi urodzajnej pod trawnik oraz wykonanie trawnika sianego, ścieżki
spacerowe. Należy podkreślić, iż w celu uzyskania efektu edukacyjnego oraz promocji bogactwa przyrodniczego euroregionu
Śląsk Cieszyński, nasadzone w arboretum w Jaworzu rośliny
będą profesjonalne oznakowane (dwujęzyczne tabliczki w języku czeskim i polskim informujące o nazwie rośliny, miejscach ich
występowania, opisem cech charakterystycznych dla danego gatunku). Ponadto w ramach działania przeprowadzona zostanie
akcja informacyjno-promocyjna a nad całością prac nad wnioskiem oraz działaniami partnerskimi czuwał będzie powołany zespół projektowy.

ŚwieTLiCA ŚrODOwisKOwA MA
NOwĄ sieDziBĘ
LGR Bielska Kraina dla jaworzan
Gmina Jaworze pozyskała w ramach Lokalnej Grupy
Rybackiej „Bielska Kraina” dotację w wysokości 300 tysięcy
złotych na projekt pn. „Rozbudowa infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej w Gminie Jaworze”, w ramach którego dokonana
zostanie nadbudowa budynku zaplecza sportowego stadionu „Koralowa Arena”. Dzięki temu nasz samorząd zyska ponad 200 metrów
kwadratowych powierzchni użytkowej, z czego większość posłuży potrzebom Świetlicy Środowiskowej prowadzonej przez Gminny
Ośrodek Pomocy społecznej, która dzisiaj funkcjonuje w tzw. Agronomówce. Pozostała część służyć będzie GKs Czarni Jaworze
– powstaną tam sale masażu, magazyny i umywalnie. Ponadto między „zielonym (dotychczas) budynkiem” a sektorami publiczności
powstanie wiata grillowa z zapleczem na sprzęt techniczny, z której
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Projekt został opracowany na podstawie zwycięskiej koncepcji w konkursie
na przedstawienie koncepcji zagospodarowania przestrzeni wokół budynku
Urzędu Gminy Jaworze, który został
ogłoszony w kwietniu 2015 r. Jego zwycięzcą został jaworzanin – student architektury krajobrazu – Pan Piotr Kajzer.
Na podstawie jego opracowania projekt
zagospodarowania terenu przygotowali mgr inż. arch. Piotr Suchy oraz naczelnik Wydziału Rozwoju i Inwestycji
UG Jaworze inż. Daniel Godziszka.
Z kolei plan nasadzeń opracowali mgr
inż. Bartosz Czader – pracownik
Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu, a także mgr inż. arch. kraj. Adam Gaszczyk.
Za pomoc przy opracowaniu projektu nasadzeń dziękujemy także radnemu Michałowi Hanusowi, który nieodpłatnie skonsultował ten projekt.

PrOJeKT „PArKi ŚLĄsKie” JesT wsPóŁFiNANsOwANY
ze ŚrODKów eUrOPeJsKieGO FUNDUszU rOzwOJU reGiONALNeGO PrOGrAMU iNTerreG V-A rePUBLiKA CzesKA-POLsKA i BUDżeTU PAńsTwA rP w rAMACH FUNDUszU MiKrOPrOJeKTów eUrOreGiONU ŚLĄsK CieszYńsKi – TĚŠÍNsKÉ sLezsKO
info: UG Jaworze
będzie można korzystać na zasadach ogólnych.
Podstawowym celem tego projektu jest jednak stworzenie
odpowiednich warunków dla funkcjonowania Świetlicy Środowiskowej, z której korzysta spora ilość młodzieży i w której pracuje
sporo nauczycieli, wychowawców oraz społeczników. szczegółowy plan przebudowy obiektu znajduje się na stronie internetowej urzędu gminy. Prace budowlane zaplanowane zostały na
przyszły rok.
info UG Jaworze
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GOPs

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2017
Od września 2017 roku w Gminie Jaworze rozpocznie się realizacja PO PŻ Podprogramu
2017, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące będą mogły skorzystać ze wsparcia
w postaci żywności.
Od 2017r. pomoc w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających
kryteria kwalifikowalności osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których
dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy
społecznej tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie, na
podstawie skierowania wystawionego przez Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Jaworzu, lub
w przypadku osoby bezdomnej na podstawie oświadczenia.
Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się po skierowania do GOPs w Jaworzu ul. zdrojowa
82 pok. nr 5 w godzinach pracy urzędu.
Program Operacyjny Pomoc żywnościowa 2014-2020 (PO Pż) jest krajowym programem
operacyjnym współfinansowanym ze środków europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.
PO Pż przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa
żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

OGłOSZENiA URZĘDU GMiNy

WEŹ DOTAcJĘ i WyMiEŃ PiEc
wójt Gminy Jaworze informuje, o możliwości pozyskania dotacji do wymiany pieca/kotła przez
mieszkańców Gminy Jaworze.

Co należy zrobić, aby otrzymać dotacje?
•

•

spełnić kryteria określone w regulaminie w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania
dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła. szczegóły dotyczące
dofinansowania oraz regulamin dostępne są w Urzędzie Gminy Jaworze oraz na stronie www.czystejaworze.pl w zakładce POwieTrze.
złożyć w okresie od 4 września 2017 r do 31 października 2017 r. deklarację znajdującą się w echu
Jaworza.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 33 828 66 40, 33 828 66 46 w godzinach pracy urzędu.

WARUNKiEM REALiZAcJi PROGRAMU JEST POZySKANiE ŚRODKÓW
ZEWNĘTRZNycH PRZEZ GMiNĘ JAWORZE
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OD KiEDy OBOWiĄZUJE UcHWAłA ANTySMOGOWA?
Od 1 września 2017 r.

KOGO DOTycZy UcHWAłA ANTySMOGOWA?








mieszkańców
prowadzących działalność gospodarczą (kotły o mocy do 1 MW)
właścicieli budynków wielorodzinnych
spółdzielnie
wspólnoty
samorządy lokalne
wszystkich tych, którzy po 1 września 2017 r. planują nowe instalacje na paliwo stałe






cZEGO DOTycZy UcHWAłA ANTySMOGOWA?
Zakazu palenia w piecach/kotłach:
węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %,
biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %.

Obowiązku wymiany pieca/kotła, kominka:
Piece/kotły, zamontowane przed 1 września 2017 należy wymienić:
 piece/kotły eksploatowane powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadające tabliczki znamionowej – do
1 stycznia 2022 roku,
 piece/kotły eksploatowane od 5 do 10 lat od daty ich produkcji – do 1 stycznia 2024 roku,
 piece/kotły eksploatowane w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji – do 1 stycznia 2026 roku,
 piece/kotły, spełniające wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub 4 kotła według
normy PN-EN 303-5:2012 – do 1 stycznia 2028,
 kominki nie spełniające wymagań ekoprojektu (spełnianie minimalnych poziomów efektywności energetycznej i norm
emisji zanieczyszczeń dla sezonowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe) - do końca roku 2022.
Nowe planowane instalacje na paliwo stałe po 1 września 2017 r.
 jeżeli eksploatacja pieca/kotła nastąpi po 1 września tego roku, trzeba zamontować kocioł klasy 5 (taki, który posiada certyfikat wydany zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012) lub kocioł spełniający wymogi ekoprojektu (zgodnie
z rozporządzeniem Komisji Europejskiej),
 każdy nowo zainstalowany po 1 września 2017 r. kominek musi spełniać wymagania ekoprojektu w zakresie minimalnych poziomów efektywności energetycznej i norm emisji zanieczyszczeń dla sezonowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.
cO MOŻE GROZiĆ ZA NiEDOSTOSOWANiE SiĘ DO ZAPiSÓW UcHWAły ANTySMOGOWEJ?
Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone zostały w art. 334 Prawa ochrony środowiska, który stanowi, że „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny”. Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5000 zł, przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli
czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1000 zł (art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Organem uprawnionym do nakładania mandatów na podstawie art. 334 Prawa
ochrony środowiska na gruncie aktualnego stanu prawnego jest Policja oraz Inspektor Ochrony Środowiska.
Dodatkowe informacje na stronie: www.czystejaworze.pl w zakładce POWIETRZE
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UNiwersYTeT TrzeCieGO wieKU

cZłOWiEK UcZy SiĘ cAłE ŻyciE…
Czyli o tym, że emerytura może zwalnia od pracy zawodowej,
ale nigdy od pracy nad sobą.
Kochani Jaworzanie – Seniorzy!
emerytura albo renta nie musi oznaczać popadnięcia w letarg
czy przejście w stan braku aktywności społecznej. Nie musi się
równać ona także pogorszeniu jakości życia – ale wręcz przeciwnie może ona stanowić przejście w zupełnie nową jakość życia.
właśnie wtedy nasi zachodnioeuropejscy rówieśnicy czują się
pełnowartościowo, a ten etap ich życia przynosi im wielką satysfakcję i zupełnie nowe możliwości. Dlaczego mamy mieć się inaczej niż Duńczyk, szwajcar albo włoch?
w polskiej rzeczywistości wycofanie się z aktywnego życia zawodowego i wejście w tzw. „trzeci wiek” często równało się uczuciu pustki i izolacji, co wiązało się ze zmniejszeniem satysfakcji
z życia. Ale to tylko istniejące w naszym społeczeństwie stereotypy dotyczące ludzi starszych, z którymi należy raz na zawsze
skończyć. wiek senioralny to nie koniec życia, a wręcz przeciwnie – to czas, kiedy po wielu latach pracy możemy zacząć cieszyć
się życiem i korzystać z jego blasków i możliwości. Przełammy te
szare PrL-owskie stereotypy!
Jak można wyczytać z badań naukowych, seniorzy mają olbrzymie możliwości rozwojowe, potrzebę aktywnej działalności
w różnych dziedzinach życia społecznego – kulturalnego, politycznego, oświatowego itp., a także wykazują zamiłowanie do
rozwijania wielu zainteresowań. Osoby starsze uczące się często ujawniają zdolności nieobecne na wcześniejszych etapach
rozwoju, a ich intuicja bywa trafniejsza niż w młodszych latach,
zaś rozumienie problemu jest głębsze, a wiedza ekspercka budzi szacunek i podziw.
życie we współczesnym społeczeństwie pełnym dynamicznych przemian wymaga stałego aktualizowania wiedzy i informacji. edukacja ustawiczna (uczenie się od przedszkola aż do starości) jest jednym z najlepszych sposobów, aby sprostać wyzwaniom
spowodowanm gwałtownym rozwojem technologicznym, globalizacją czy przeobrażeniami społeczno-ekonomicznymi. Dlatego tak istotne jest włączanie seniorów do systemu ciągłego
kształcenia, aby mogli oni brać aktywny udział we wszystkich
zmianach zachodzących wokół nich. Kształcenie przez całe życie służy ponadto zachowaniu sprawności psychicznej, fizycznej i intelektualnej, utrzymuje umysł w dobrej kondycji, korzystnie
wpływa na nasze samopoczucie, umożliwiając nam nawiązywanie nowych kontaktów oraz wykorzystywanie drzemiącego w nas
doświadczenia i umiejętności.

Uniwersytety Trzeciego wieku od dekad świetnie wpisują się
w ideę kształcenia się przez całe życie i są jedną z najpopularniejszych form edukacji ludzi starszych nie tylko w Polsce, ale i na
całym świecie – przede wszystkim w zachodniej europie. inicjatywa ta spotyka się z coraz większym zainteresowaniem ze strony seniorów, dla których również ważne jest zaspokojenie takich
potrzeb jak potrzeba samokształcenia się, poszerzania wiedzy
i umiejętności, potrzeba uznania i utrzymywania więzi międzyludzkich, czy możliwość realizacji pasji i marzeń, na które do tej
pory nie było czasu. Pragniemy, abyście i w Jaworzu mogli skorzystać z takich możliwości.
Wójt Gminy Jaworze przy współpracy ze Stowarzyszeniem Wsparcia Społecznego „feniks” z siedzibą w Cieszynie, prowadzącym statutową działalność popularnonaukową, dostrzegając znaczenie Uniwersytetów Trzeciego wieku w obszarze edukacji permanentnej i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom
społeczności lokalnej Gminy Jaworze, zaprasza do czynnego
uczestnictwa oraz zapisów do nowo powołanego z dniem 1
października 2017 roku Jaworzańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uniwersytet działał będzie pod patronatem naukowym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – Wydziału
Etnologii i Nauk o Edukacji w cieszynie.
rekrutacja na Jaworzański Uniwersytet Trzeciego Wieku przebiegać będzie we wrześniu 2017 roku, zaś słuchaczami mogą zostać osoby na emeryturze bądź rencie, które chcą
uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez UG Jaworze
i sws „Feniks”. słuchacze spotykają się początkowo na zajęciach dwa razy w miesiącu, a po rozwinięciu pełnych form pracy
Uniwersytetu będą prowadzone zajęcia dodatkowe takie jak: lektoraty, warsztaty, seminaria, zajęcia na basenie itp. zajęcia potrwają zapewne kilka semestrów. Na chwilę obecną to dopiero
początek…
zajęcia, o których mowa wyżej, to prawdziwie uniwersytecki
program. słuchacze otrzymają stosowne legitymacje, a na zakończenie procesu edukacji – „uniwersytecki dyplom”. zajęcia prowadzone będą w obiektach administrowanych lub podnajmowanych przez Gminę Jaworze. Organizowane będą także wykłady
otwarte, na które zapraszani będą specjaliści z różnych dziedzin,
sympozja, spotkania integracyjne a także wycieczki turystycznokrajoznawcze. Dodatkową zaletą studiowania na Jaworzańskim
Uniwersytecie Trzeciego Wieku będzie bogata oferta przedmiotów, w których można uczestniczyć zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Przykładowe kursy/przedmioty to np. nauka masażu,
kursy komputerowe, lektoraty języków obcych, kulturoznawstwo,
historia sztuki, rękodzieło, zdrowe żywienie. wiele będzie zależeć
także od Państwa potrzeb czy wskazówek…
Dla wielu słuchaczy możliwość podjęcia systematycznej
nauki oraz udział w zajęciach aktywizujących intelektualnie i fizycznie jest rodzajem terapii w różnego rodzaju schorzeniach
„trzeciego wieku” lub po prostu sposobem na samotność i nudę.
z pewnością warto wcześniej przygotować się do przejścia na
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emeryturę i dobrze zaplanować sobie ten czas. Uniwersytety
Trzeciego Wieku z szeroką propozycją interesujących wykładów
i warsztatów wspierają seniorów w rozwoju i nauce nowych umiejętności, pozwalają twórczo spędzić czas oraz nawiązać cenne
przyjaźnie.
Osoby zainteresowane edukacją w Jaworzańskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku mogą uzyskać dodatkowe informacje
o trybie, sposobie i zakresie działań oraz szczegółach związanych z funkcjonowaniem Uniwersytetu – w siedzibie Urzędu Gminy Jaworze u Sekretarz Gminy – Pani Eweliny Domagały (pok.
107) w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie z przedstawi-
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cielami Zarządu Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego „Feniks”
(tel. 605 109 513, 603 687 767).
Przewiduje się, iż spotkanie organizacyjne z kandydatami na
słuchaczy Uniwersytetu odbędzie się w dniu 28 września 2017r.
o godzinie 16.00 w sali sesyjnej „Pod Goruszką” – ul. Szkolna 97
(budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu).
ZAPRASZAMY SERDECZNIE DO UDZIAŁU
Przewodnicząca Zarządu
Stowarzyszenia Wsparcia
Wójt Gminy Jaworze
Społecznego „Feniks”
dr Radosław G. Ostałkiewicz
dr Anna Klinik

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym

Biuro ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej zaprasza do wzięcia udziału
w III Powiatowym Konkursie Fotograficznym pt.: „Powiat Bielski – XX lat” promującym dorobek dwudziestu lat istnienia, a także
walory krajoznawcze powiatu bielskiego poprzez sztukę fotografii.
Konkurs ma charakter otwarty. Skierowany jest zarówno do amatorów, jak i profesjonalistów. Głównym celem konkursu jest promowanie powiatu bielskiego oraz upowszechnianie fotografii o wysokich walorach estetycznych i artystycznych.
Tematem konkursu jest dorobek, wartości krajoznawcze oraz dziedzictwo kulturowe powiatu bielskiego.
Konkurs rozpoczął się 1 sierpnia 2017 roku. Termin zgłaszania prac upływa 31 grudnia 2017 roku.
Organizator przewiduje następujące nagrody: I miejsce – bon zakupowy na kwotę 700 zł, II miejsce – bon zakupowy na kwotę 500
zł, III miejsce – bon zakupowy na kwotę 300 zł. Nagroda specjalna samorządowego miesięcznika Mój Powiat – nagroda rzeczowa. Wyróżnienia (o ilości decyduje jury) – atrakcyjne zestawy promocyjne gadżetów powiatu bielskiego.
Więcej szczegółów i regulamin konkursu na stronie internetowej Starostwa Powiatowego www.powiat.bielsko.pl w zakładce
KONKURSY

z życia biblioteki
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 20162020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako

lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum
dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany będzie przez
finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach, oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych
o nowości wydawnicze. Program składa się z trzech priorytetów.
Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Priorytet 2 – Infrastruktura bibliotek 2016-2020.
Priorytet 3 – Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci
i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.
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Nasza jaworzańska Biblioteka objęta jest Priorytetem 1 – zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych. Operatorem priorytetu jest Biblioteka Narodowa. Celem priorytetu jest
zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez
zwiększenie udziału nowości wydawniczych w ich zbiorach,
wzrost dostępności książek, czasopism, multimediów, wydawnictw nutowych i kartograficznych w zbiorach bibliotek publicznych. zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego budżet Priorytetu 1 - Zakup nowości wydawniczych do
bibliotek publicznych w roku 2017 wynosi 26,5 mln zł i umożliwia zakup książek, multimediów, wydawnictw nutowych, kartograficznych oraz bieżących czasopism kulturalnych i społeczno-

NARODOW Y
PROGRAM
ROZWOJU
CZ Y TELNIC T WA

kulturalnych. Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu otrzymała
w ramach programu kwotę 5150 złotych, która w całości została
przeznaczona na zakup książek. zapowiada się uczta duchowa
dla naszych czytelników, którzy jesienne i zimowe wieczory będą
spędzać w towarzystwie nowości dostępnych już na naszych półkach. zapraszamy do odwiedzania waszej Biblioteki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu ogłasza

ZBIÓRKĘ MAKULATURY

która odbędzie się w dniu 21.09.2017 r. / tj. czwartek w godzinach 8.00-18.00
na parkingu przed wejściem do biblioteki.
Budynek „Pod Goruszką” Jaworze, ul. Szkolna 97

OŚrODeK PrOMOCJi
GMiNY JAwOrze

28 lipca w Galerii na zdrojowej odbył się finisaż wystawy Bożeny Grocholskiej pt. „Muzyczne inspiracje”, którą można było oglądać przez cały lipiec. Finisaż był okazją do spotkania z autorką
i wysłuchania bardzo ciekawych historii związanych z jej twórczością. Goście chętnie umieszczali w kronice swoje wpisy, oto niektóre z nich: „Jestem pod wielkim wrażeniem kolorystyki i tematyki prac…”,
– „wystawa bardzo ciekawa. Dziękuję za wrażenia artystyczne…”,
– „Gratuluję talentu. wystawa bardzo energetyczna…”,
– „Pani Bożeno, piękne prace, ciekawa dyskusja oraz miła
atmosfera. Gratulacje!”,
– „To wystawa pełna wzruszających wspomnień. Dziękujemy!”.
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Wystawa pt. „Malarstwo – moje hobby”
11 sierpnia odbyło się spotkanie autorskie z p. Robertem
Lorkiem. Artysta opowiedział licznie zgromadzonym gościom
o tym, jak powstają jego prace. Inspiracją artysty jest wiersz
Ludwika Kondratowicza:
N IEPI Ś MIEN N Y.
G AW Ę D A L U D OWA .
Ja nie zazdroszczę, chowaj mię Boże,
Nic i nikomu na Bożym świecie;
Jednego tylko zazdroszczę może,
Ż e w y, pa n o w i e , p i s a ć u m i e c i e ,
Dajcie mi pióro i kartę białą,
Nauczcie piórem wodzić w potrzebie!
To ż b y l a t a ł o , t o ż b y l a t a ł o ,
Jak błyskawica po ciemnem Niebie!
W s z y s t k o , co b o l i , c o c i e s z y s z c z e r z e ,
Co sam obaczę, co mi kto powie,
W s z y s t k o b y m w i e r n i e k ł a d ł n a p a p i e r z e,
Dumkę po dumce, słowo po słowie.
Spisałbym widok Bożego świata,
K a ż d y t a k p i ę k n y, k a ż d y o d m i e n n y ;
A teraz wszystko marnie ulata,
B o m n i e u c z o n y, b o m n i e p i ś m i e n n y.
Wystawę można oglądać do 31.08.

Galeria na Zdrojowej
W dniach 3-31 sierpnia, od poniedziałku do piątku trwały „Wakacyjne warsztaty artystyczne dla dzieci ”.
Odbyły się 42 spotkania w tym m.in. warsztaty: ceramiczne,
plastyczne, florystyczne, recyklingowe („coś z niczego”), papieroplastyka, decoupage i bibułkarstwo.
W skrócie: codziennie coś nowego, miła atmosfera, doborowe
grono i świetna zabawa. Jak zwykle uczestnicy warsztatów zaskakiwali swoimi pomysłami oraz inwencją twórczą.
Więcej informacji i zdjęć na stronie www.facebook.com/galerianazdrojowej
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Robert Lorek urodzony 25 czerwca 1944 roku. Jak sam
o sobie mówi: reprezentant chłopaków ze Starego Bielska. Jako
dziecko mieszkał na ulicy Wita Stwosza i właśnie tam zachwycił się po raz pierwszy starobielskimi pejzażami, które zapragnął
zachować na płótnach. Techniki malarstwa uczył się u Leszka
Piaseczyńskiego. We wczesnych latach szczególnie upodobał
sobie szpachelkę. Później zajął się także kopiowaniem starych
mistrzów takich jak Rembrandt Harmeszoon van Rijn czy Jan
Vermeer van Delft. Z zawodu pan Robert jest malarzem szyldów,
papiery mistrzowskie uzyskał w 1975 roku. Należy do wąskiego
już grona fachowców sprzed ery komputerowej, kiedy to człowiek
musiał wykazać się precyzją i umiejętnościami, które w czasach
nam współczesnych odeszły w zapomnienie.
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ORGANiZAcJE POZARZĄDOWE
KONCerT CHArYTATYwNY
„wszYsTKO DLA Asi”

Pod takim tytułem w jaworzańskim amfiteatrze w niedzielne
popołudnie 6 sierpnia odbył się koncert charytatywny na rzecz Asi
wieczyńskiej z Koszalina. Asia, cierpiąca na bezlitosną chorobę
– SMA (Spinal Muscular Atrophy) czyli postępujący rdzeniowy zanik mięśni, zdecydowała się, by zbierać fundusze na niewiarygodnie drogi lek, który może dać jej szansę na ogromną poprawę
komfortu życia oraz na dalszą rehabilitację i sprzęt niezbędny do
codziennego funkcjonowania. […] To on może sprawić, że choroba Asi stanie w miejscu, jest nawet szansa, że mięśnie będą się
regenerować. „Za sam pierwszy rok, w przeliczeniu na złotówki
wychodzi około 3 375 000 zł… Mam nadzieję, że uda mi się otrzymać ten lek, a żeby móc go otrzymać, gdy będzie już dostępny
w Polsce – już muszę na niego zbierać. Kwota jest ogromna, ale

jeśli dzięki temu mój stan mógłby się poprawić, choroba zatrzymać – dałoby mi to szansę na dłuższe i lepsze życie. A ja chcę
żyć!” – Asia zdaje sobie sprawę, że lek Nusinersen/Spinraza jest
jeszcze nieosiągalny w Polsce, ale wierzy, że dzięki pomocy innych uda się jej go zdobyć.[…]
Organizatorem koncertu był Komitet społeczny „wszystko
dla Asi”, reprezentowany przez Małgorzatę Czober-Bogalecką,
Danutę wiśniewską, Barbarę Lamparską i wspierany organizacyjnie przez Piotra sikorskiego. Podczas koncertu nie tylko zbierano pieniądze do puszek, także zostały zorganizowane aukcje.
Koncert charytatywny poprowadził znany ze swoich występów
w Jaworzu słynny tenor Opery Śląskiej Bogdan Desoń, natomiast
aukcje i konkursy prowadziła Beata Branc Gorgosz. Podczas
aukcji można było wylicytować m.in. okolicznościowy tort ufundowany przez Cukiernię Mroczko z Jaworza, ale i dzieła sztuki
jak obraz Floriana Kohuta, czy wyroby artystów stowarzyszenia
Miłośników sztuki.
Podczas imprezy wystąpił również zespół regionalny
Jaworze oraz „śpiewająca rodzina”. Organizatorzy zadbali także
o atrakcje dla najmłodszych, zatem nie zabrakło konkursów, zabaw i gier, do wygrania było 10 talonów o wartości 20 zł ufundowanych przez Lodomanię z Bielska-Białej. Natomiast w konkursowych zmaganiach dla dorosłych Browar Miejski w Bielsku-Białej
ufundował 5 talonów na piwo Bielitzer o wartości 22 zł każdy.
imprezę zabezpieczała jaworzańska OsP, a medyczną opiekę zapewnili ratownicy PCK z Bielska-Białej. Komitet zorganizuje jeszcze aukcje i zbiórkę pieniędzy dla Asi. Póki co podajemy
nr konta, na które można wpłacać pieniądze na potrzebne leki
dla Asi:
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Dane Fundacji:
Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym
ul. Michała Kajki 80/82 lok. 1, 04-620 warszawa
Nr konta: 62 1600 12860003 0031 8642 6001
wAżNe: tytuł wpłaty: wieczyńska, 7269
LisTA sPONsOrów
1. Gmina Jaworze – bezpłatne udostępnienie amfiteatru, pomoc
(poprzez służby) w rozlepieniu plakatów i powieszeniu banera
2. Lodomania – 10 talonów o wartości 20zł każdy jako nagrody na konkurs
3. Bowar Miejski – 5 talonów na piwo Belitzer o wartości 22zł
każdy jako nagrody na konkurs
4. Galeria Autorska ,,Pod strachem polnym” Florian Kohut – obraz na aukcję o wartości 2500zł
5. Lawendowe Międzyrzecze – ręcznie wykonane donice na
aukcję
6. Cukiernia Mroczko – tort na aukcję – wartość 50 zł
7. Magda Gańczarska – ręcznie wykonane podziękowania
8. Towarzystwo Miłośników Jaworza – 25 tomików wierszy
9. Drukarnia remiB – bezpłatny druk plakatów
10. Firma Kada Druk – bezpłatne wykonanie banera
11. supermarket Lewiatan – 90 butelek wody mineralnej
12. FPHU ,,Anna” Anna Jopek – bezpłatne ubezpieczenie imprezy
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13. Ochotnicza straż Pożarna w Jaworzu – ochrona imprezy
14. PCK Oddział regionalny Bielsko Biała – zabezpieczenie
medyczne
15. Karczma ,,Pod Błatnią” – talon na posiłki wartość 50zł
16. Hotel ,,Jawor” – 2 podwójne wejścia na basen i saunę wartość 100zł każde
17. Gospoda ,,zdrojowa” – talon na dowolną pizzę + solanka
z zabłocia wartość 60zł
18. salon Fryzjerski ,,Fantazja” Jolanta Czakon – 3 talony o wartości 50zł każdy
19. Villa Barbara – 2 podwójne wouchery na dwugodzinny pobyt
na basenie, w jaccuzi i saunie promieniowej
20. smażalnia ryb – 3 talony po 30zł każdy
21. Cukiernia ,,Babeczka” – talon o wartości 30zł
22. Maria Borowiec
23. Marek strypling
szCzeGóLNi DArCzYńCY
1. Pracownia Projektowa ,,styl” Jerzy Kukla
2. Cezary Owerkowicz
w tekście wykorzystano informacje ze strony: http://www.wykop.
pl/ramka/3669373/chce-zyc-asia-od-urodzenia-choruje-na-smai-potrzebuje-wsparcia/ oraz uzyskane od organizatora koncertu.

MArATON szTUKi 2017
szkliwienie ceramiki, biżuteria wykonywana różnymi technikami (beading, sutasz, druciarstwo); witrażowe anioły, szablony
odbite na koszulkach, kwiaty z drutu, filcu czy foamiranu, glicerynowe mydełka – to tylko niektóre z prac, jakie powstały na tegorocznym Maratonie sztuki zorganizowanym przez stowarzyszenie Miłośników sztuki już po raz szósty. A jeszcze rzeźba
w kamieniu, scrapbooking, decoupage, wiklina papierowa, recyklingowe prace dzieci. Jaworzański Amfiteatr w drugi weekend
lipca wypełniły twórcze, kreatywne działania. Był to również czas
na uśmiechnięte bycie razem, poznanie się, a też taki trochę powrót do tradycji – wszak drzewiej kobiety wspólnie haftowały, tkały, pierze skubały. A wszystkie te prace przebiegały im lżej i szybciej w towarzystwie i przy rozmowie.

Gościnnie swoimi talentami i pasją podzieliły się i warsztaty
prowadziły osoby: Anna Danowska i Bogusław skoczylas,edyta
Malcer i Jarosław Malcer, wiesława Kobiela, drużyna z FAJNeJ
spółdzielni socjalnej, Anna Chęć i Tomasz Czeczko. serdecznie

dziękujemy i liczymy na dalszą owocną współpracę!
ze strony stowarzyszenia prowadzący warsztaty to: Natalia Antunović-Djapo, Lucyna Ciochoń-Guziur, Krzysztof Czader,
Natalia sumina-Ficek, Małgorzata Koniorczyk, edyta słomińska-szameta, Anna Uniwersał, ewa wróbel, Beata żabińska.
Nad stroną organizacyjną czuwała Dorota Gogler (skarbnik) wraz
z Jackiem Guziurem (prezes) i Piotrem Uniwersałem.
Niezwykle miło było nam gościć dzieci wraz z opiekunami ze
świetlicy „Ulica Kreatywna” z Bielska-Białej. Po zabawach w przyjaznej przestrzeni Amfiteatru dzieciaki uczestniczyły w warsztatach plastycznych z wykorzystaniem recyklingu.
Dziękujemy Urzędowi Gminy Jaworze za wsparcie, dofinansowanie (w ramach działania publicznego) i życzliwość! My ze
swej strony robimy co w naszej mocy, by Jaworze godnie reprezentować! Dziękujemy pracownikom Ośrodka Promocji Gminy
Jaworze, współpraca jak zawsze świetna! i przede wszystkim ciepłe uśmiechy i uściski dla Uczestniczek i Uczestników warsztatów. Bo przecież bez Państwa udziału Maratonu by nie było! Liczymy na równie liczny udział w kolejnych edycjach i już przygotowujemy się, by wprowadzić coś nowego i ciekawego.
Nasze działania można śledzić na stronie www.sms-jaworze.pl
oraz na Facebooku.
Tekst: Małgorzata Koniorczyk
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z DziAŁALNOŚCi sTOwArzYszeNiA
NAsze JAwOrze
Koncerty muzyczne organizowane w niedzielne lipcowe popołudnie na wzgórzu Goruszka stały się już tradycją i weszły do
kalendarza imprez kulturalnych w Jaworzu. Organizatorem tych
koncertów już od 4 lat jest stowarzyszenie „Nasze Jaworze”, realizując je w ramach powierzonego przez wójta Gminy zadania
publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Koncerty nawiązują do tradycji imprez, które organizowane
były w niedzielne popołudnia dla kuracjuszy w okresie świetności
naszej miejscowości, kiedy Jaworze posiadało status uzdrowiska.
w bieżącym roku koncert „Na Goruszce”, zaplanowano
na dzień 23 lipca, a na scenie prezentował się zespół „Ondraszek” ze szczyrku. w tym dniu w Jaworzu od samego rana padał deszcz i mimo, iż o planowanej godzinie 16.00 aura nieco się
poprawiła, koncert przeniesiono do sali „Pod Goruszką”. To był

wspaniały występ 4 muzyków z pięknym góralskim repertuarem
przerywany świetnymi błyskotliwymi, gawędziarskimi wstawkami
prowadzącego. Uczestnicy zostali poczęstowani kawą i tradycyj-
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nym kołoczykiem. Wszyscy świetnie się bawili.
Natomiast 6 sierpnia nasze stowarzyszenie w ramach realizacji zadania publicznego pt. „Integracja lokalnej społeczności
wokół tradycji, zwyczajów, dorobku kulturalnego i artystycznego
Jaworza poprzez organizowanie spotkań, pokazów, akademii,
imprez plenerowych wyjazdów integracyjnych, podstawą budowania społeczeństwa obywatelskiego” zorganizowało dla
mieszkańców Jaworza wyjazd do Jabłonkowa (Czechy) na tradycyjne, tym razem jubileuszowe 70-te „Święto Gorola”.
Grupa 40-sto osobowa o godz. 10:00 wyjechała z Jaworza do
Jabłonkowa. Impreza rozpoczęła się w samo południe pięknym,

Wyróżnienie dla KGW nr 1
podczas Święta Powiatu
Bielskiego

W tym roku doroczne Święto Powiatu Bielskiego miało miejsce w Bystrej (Gmina Wilkowice). Stałym i niezwykle atrakcyjnym punktem tej imprezy jest Przegląd Potraw Regionalnych
„Kulinarne Dziedzictwo polsko-czeskiego pogranicza” realizowany w ramach Mikroprojektu pn. „Kultura w kalejdoskopie” – promocja atrakcji kulturowych polsko-czeskiego pogranicza. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika
Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.
37 Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu bielskiego i jedna
z Czech Sdružení obcí povodí Stonávky w Trzanowicach dało pokaz kulinarnego kunsztu.
Jury dokonało oceny w 5 kategoriach zgodnie z regulaminem
Przeglądu. Dla wszystkich uczestników „kulinariów” przygotowano równorzędnej wartości nagrody rzeczowe. Komisja oceniająca

WYJAZD CZŁONKIŃ KGW
Z JAWORZA „SZLAKIEM RENESANSU”
W ramach realizacji zadania publicznego pt. „Aktywna integracja społeczna przez rekreację i wypoczynek” dla członkiń
Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy, ich rodzin oraz innych
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kolorowym korowodem, do którego dołączyliśmy i wspólnie
przeszliśmy do tamtejszego amfiteatru, gdzie podziwialiśmy
występy tamtejszych zespołów regionalnych, a były to głównie
grupy działające przy Polskim Związku Kulturalno-Oświatowym
na Zaolziu. Był to wspaniały pokaz kultywowania polskiej kultury i tradycji przez naszych rodaków mieszkających na Zaolziu.
Całość zakończył przepiękny ponad godzinny występ Zespołu
„Śląsk”. Po tym koncercie udaliśmy się w drogę powrotną do Jaworza i mimo niezbyt dobrej pogody, wszyscy uczestnicy wracali
bardzo zadowoleni.
Danuta Mynarska

przyznała dodatkowo 5 statuetek za najbardziej tradycyjną potrawę
w każdej z konkursowych kategorii. Statuetki otrzymali:
• Kategoria ZUPY: KGW w Czechowicach-Dziedzicach – Zupa
z kalarepy
• Kategoria DANIE GŁÓWNE: KGW w Bielowicku – Czarne
kluski z boczkiem
• Kategoria PRODUKT: KGW nr 1 w Jaworzu – Pasztet
chłopski z mięsa koziego
• Kategoria CIASTA I DESERY: KGW w Wieszczętach – Kołacz z rabarbarem
• Kategoria NAPOJE I NALEWKI: KGW w Bystrej – Nalewka
Malinówka
Biuro ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki przyznało wyróżnienie za całokształt: Sdružení obcí povodí Stonávky
w Trzanowicach.
Urząd Miasta Bielska – Białej nagrodził za całokształt:
KGW nr 1 w Jaworzu.
Przyznano również nagrodę Urzędu Gminy w Wilkowicach:
KGW w Porąbce za potrawę – Królik w sosie śmietanowym.
Nagrodę przyznał również Rejonowy Związek Rolników Kółek
i Organizacji Rolniczych:
KGW Międzyrzecze Dolne za całokształt i wystrój stoiska.
Nagrodę za całokształt od Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach otrzymało: KGW w Dankowicach.
Nagrody specjalne od Przewodniczącej Komisji Oceniającej
– Pani Barbary Rosiek:
KGW w Kaniowie za Zupę ziemniaczaną z kondrotkiem, KGW
w Roztropicach za Buchtę drożdżową, KGW w Rudzicy za Moczkę z kury.
Organizatorem Święta Powiatu było Starostwo Powiatowe
w Bielsku-Białej. Kierownik Biura Promocji Powiatu Jolanta
Konior podkreśliła, iż wartością dodaną tego święta jest fakt, że
każdego roku organizujemy go w innej miejscowości, włączając
się jednocześnie w uroczystości przygotowane przez daną gminę. W tym roku nasze święto towarzyszyło XXII Dniom Bystrej.
Korzystają na tym wszyscy, gdyż oferta kierowana do publiczności, do naszych mieszkańców jest bogatsza i mówiąc wprost niezwykle atrakcyjna.
Fragmenty tekstu „Smacznie, tanecznie i śpiewająco czyli Święto Powiatu Bielskiego” autorstwa Jarosława Jesionki – ze strony
www.powiat.bielsko.pl
organizacji pozarządowych zorganizowano w dniach 23-24
czerwca 2017 integracyjno-edukacyjno-turystyczny wyjazd „Szlakiem Renesansu”.
Pierwszego dnia 48-osobowa wycieczka pojechała do Kazimierza Dolnego. Po spotkaniu się z przewodnikiem udaliśmy się
na godzinny rejs statkiem po Wiśle. Popłynęliśmy w górę rzeki,
w kierunku Mięćmierza – dawnej osady flisackiej, podziwiając po
drodze ruiny zamku w Janowcu (jednego z największych zamków
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w Polsce), kamieniołomy oraz piękne krajobrazy po obu stronach
rzeki. Przewodnik w skrócie przedstawił nam historię Kazimierza.
To magiczne miasto, o niewielkiej ilości mieszkańców, ale za to
z bogatą historią. Na terenie dzisiejszego Kazimierza już we wczesnym średniowieczu istniała osada zwana „wietrzną Górą”, którą wraz z okolicznymi wioskami Książę sprawiedliwy w 1181 roku
podarował siostrom norbertankom z krakowskiego zwierzyńca.
Przypuszcza się, że to właśnie siostry zmieniły nazwę osady na
„Kazimierz” na cześć swojego dobrodzieja.
z czasów średniowiecznych pochodzi Kamienna wieża, zwana Basztą. w połowie XiV w z rozkazu króla Kazimierza wielkiego poniżej Baszty został wzniesiony kamienny zamek. Król nadał
osadzie prawa miejskie. wiek XVi i XVii to okres rozkwitu miasta,
które położone nad wisłą, głównym w tym czasie szlaku handlowym – bogaciło się przez handel, głównie zbożem. Upamiętniają to piękne spichlerze zbożowe stojące wzdłuż rzeki, a także te
zbudowane na planie renesansowego miasta wraz ze wspaniałymi kamienicami bogatych kazimierskich rodów kupieckich. w tym
okresie Kazimierz miał też już 3 świątynie, z których najstarsza
jest aktualnie odnowiona w stylu renesansu (fara posiadała organy z 1620 r., największe w ówczesnej Polsce).
Czasy potopu szwedzkiego przyniosły kres świetności miasta, które już nigdy nie odzyskało dawnej pozycji. Po upadku powstania styczniowego utraciło prawa miejskie. Dopiero po
i wojnie światowej Kazimierz stał się mekką artystów, głównie
malarzy. w 1927 roku Kazimierz odzyskał prawa miejskie. ii wojna światowa kończy w historii Kazimierza okres wspólnoty chrześcijańsko-żydowskiej, która funkcjonowała w mieście od czasów
średniowiecza. Dziś po ludności wyznania mojżeszowego pozostała tylko XViii wieczna synagoga, budynek jatek koszernych
i kirkut (żydowski cmentarz).
Po wojnie miasteczko odrodziło się głównie jako ośrodek artystyczno-turystyczny. Odbywały się tu festiwale: muzyczny (festiwal kapel i śpiewaków), filmowy (najpierw „Lato filmów” a obecnie „Dwa brzegi”) oraz coroczne koncerty muzyki organowej
i kameralnej.
zwiedzanie Kazimierza rozpoczęliśmy od spaceru ul. senatorską, gdzie podziwialiśmy piękne renesansowe kamienice, doszliśmy następnie do sanktuarium Matki Boskiej Kazimierskiej.
Tam mieszczą się kaplice rodowe Przybyłów i Firlejów. Ołtarz

w sanktuarium jest w stylu ikonostasu. z dziedzińca Kościoła roztacza się piękny widok na Kazimierz. widać stamtąd Kaplicę Św.
Anny i Św. Ducha, w którym tamtejsi zakonnicy zajmowali się leczeniem chorych i prowadzili szpital. Obserwować można też
Górę Trzech Krzyży (z 1705r. na upamiętnienie zarazy – cholery,
przywiezionej przez szwedów), ruiny zamku powstałego w XiV
wieku. zamek to obecnie siedziba wójta Kazimierskiego. zrujnowany w trakcie potopu szwedzkiego został częściowo odnowiony przez Króla Augusta ii. zamek był też miejscem spotkania
szwedzkiego króla Karola XiV z carem Piotrem wielkim. Austriacy całkowicie zniszczyli budowlę w 1809r. Od 2009 roku prowadzone są prace rewitalizacyjne.
Następnie spacerem udaliśmy przez Mały rynek, wstąpiwszy po drodze do synagogi i jatek, na wzgórze kościelne Kościoła Jana Chrzciciela i Bartłomieja Apostoła, najstarszej świątyni
w Kazimierzu, powstałej w 1325r. Świątynia wybudowana została w stylu gotyckim, a potem rozbudowana w stylu renesansu lubelskiego (to unikalny typ architektoniczny wykształcony na terenach województwa lubelskiego na przełomie XVi/XVii w. łączący
w sobie gotyk z elementami renesansu włoskiego i niderlandzkiego). Niezwykle okazale prezentują się szczyty świątyni, ozdobione sterczynami, pilastrami i ornamentem okuciowym. we wnętrzu
na uwagę zasługuje przede wszystkim późnogotycki portal główny, organy z 1620 roku, kamienna chrzcielnica. Kościół gruntownie odnowiono w latach 2010-2012.
Następnie udaliśmy się na zwiedzanie Dużego rynku, gdzie
znajduje się piękna studnia, pomnik psa i prześliczne kamienice. Na trasie zwiedzania mieliśmy dalej Muzeum złotnictwa, jedyne tego rodzaju w Polsce. To naprawdę bardzo ciekawe muzeum, liczące ponad 1500 wspaniałych eksponatów, prezentujących dawne i współczesne złotnictwo, szczególnie polskich złotników. Panie były oczarowane piękną biżuteria.
zmęczeni już nieco całodzienną wędrówką po Kazimierzu, ruszyliśmy do Puław, gdzie czekała na nas obiadokolacja i zakwaterowanie w hotelu izabella.
Drugiego dnia rano, po obfitym śniadaniu ruszyliśmy w dalszą
drogę. Naszą wędrówkę rozpoczęliśmy od zwiedzania z przewodnikiem kompleksu pałacowo-parkowego Puławach pozostałego po Czartoryskich i Lubomirskich. Barokowy pałac pochodzi
z XVii wieku, przebudowany został 100 lat później w stylu kla-
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sycznym przez Czartoryskich. Obecnie znajduje się w nim Instytut Nawożenia Gleboznawstwa i Weterynarii. Pałac otacza ponad
30-hektarowy park, przez stulecia zmieniał on styl na francuski
i angielski. Rosną w nim rzadkie drzewa jak: korkowiec amurski,
daglezja, surmia, kasztanowiec żółty, tulipanowiec amerykański. Spacerując po tym pięknym parku, mogliśmy podziwiać jego
małą architekturę: m.in. Kaplicę, Domek Gotycki, w którym aktualnie znajduje się Muzeum Pamiątek, Świątynię Sybilli, gdzie
zorganizowano pierwsze w Polsce muzeum narodowe, założone przez Izabellę Czartoryską. Dalej podziwialiśmy Domek Grecki, Bramę Rzymską oraz wiele altan, źródełek i mostków. Park
zawdzięcza swój charakter Izabelli Czartoryskiej, która chciała
w nim zmieścić „cały świat”.
Po zwiedzeniu parku pojechaliśmy autokarem do przepięknego Sandomierza, ostatniego miejsca naszego „renesansowego szlaku”. Wraz z przewodnikiem schodami wdrapaliśmy
się na jedno ze wzgórz (Sandomierz ulokowany jest na 7 wzgórzach, stąd często nazywa się go „Małym Rzymem”) i przeszliśmy do Bazyliki Katedralnej Narodzin Marii Panny, która została
wzniesiona na miejscu romańskiej kolegiaty, ufundowanej przez
Kazimierza Sprawiedliwego w 1181 roku. Król Kazimierz Wielki
w 1360 ufundował nową kolegiatę. Ołtarze i portale Bazyliki zostały wykonane z czarnego i różowego marmuru. Wnętrze nosi
cechy wielu stylów sztuki, a najcenniejszym jego elementem są
freski bizantyjsko-ruskie oraz Drzewo Krzyża Świętego ufundowane przez króla Władysława Jagiełłę w uznaniu zasług rycerstwa sandomierskiego w bitwie Pod Grunwaldem. Następnie
zwiedzaliśmy Rynek, który jest głównym placem miasta. W XVI
wieku wzdłuż Rynku biegły podcienia, do dziś zachowane są je-

towarzystwo
miłośników jaworza
Zaolzie z perspektywy Kolumny Zygmunta
Powyższy tytuł to temat i hasło przewodnie kolejnych posiad organizowanych przez Towarzystwo Miłośników Jaworza.
13 sierpnia na rozliczne pytania zebranych dotyczące tytułowego
Zaolzia odpowiadał w Galerii pod Groniem Jarosław Jot-Drużycki,
warszawiak, z wykształcenia etnograf – antropolog kultury, publicysta, od 10 lat związany z Zaolziem. Mówił o swojej „drodze
do Zaolzia” – od zainteresowania okolicznościowym znaczkiem
pocztowym z 1938 roku, poprzez lekturę „Czarnej Julki” Gustawa
Morcinka, do decyzji o przenosinach na Śląsk.
Jarosław Jot-Drużycki, specjalizujący się w tematyce zaolziańskiej zamieszczał już swe artykuły w Tygodniku Powszechnym, Gazecie Polskiej Codziennie, Rzeczpospolitej, Dzienniku
Zachodnim, nowojorskim Nowym Dzienniku, zaolziańskim Głosie
Ludu oraz Zwrocie. Jest też autorem książek: „Hospicjum Zaolzie” oraz „Nie tylko gorolski więcej niż święto”. Pierwsza z nich,
zdaniem autora, zawiera refleksje adresowane głównie do tych
polskich czytelników, którzy niewiele wiedzą o Zaolziu, zaś druga – to głównie próba oddania niepowtarzalnej atmosfery dorocznego „gorolskiego święta” w Jabłonkowie.
Prelegent – autor związany z witryną wydawniczą Bronisława
Ondraszka „Beskidy”, podkreślał, że historię w swoich książkach
traktuje jako punkt wyjścia; bardziej interesuje go współczesność
ziem za Olzą, zjawiska kulturowe tam zachodzące. Jego teksty
mają wzbudzać zainteresowanie, prowokować do poszukiwań,
a nie udzielać gotowych odpowiedzi.
Książki autora jak i inne ze wspomnianej już oficyny „Beskidy”
można było nabyć w czasie posiad.
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dynie w kamienicy Wiśnickich i „Pod Ciżemką”. W centralny punkcie Rynku znajduje się wspaniały renesansowy Ratuszy, jeden
z najpiękniejszych w Polsce, a obok zadaszona studnia oraz figura Matki Boskiej z 1776 r. Wraz przewodnikiem doszliśmy
jeszcze do Bramy Opatowskiej – gotycka brama wjazdowa do
miasta, wzniesiona w XIV w. Razem z murami miasta stanowiła
ona system obronny Sandomierza. Brama Opatowska to 30-metrowa budowla z ostrołukową arkadą przejazdową prowadzącą
w głąb miasta. Pięć kondygnacji prowadzi na szczyt, gdzie mieści
się taras widokowy pozwalający na obserwację terenu na przestrzeni 50 km.
Niestety czas nie pozwolił nam na dłuższe zwiedzanie Sandomierza, a jak powiedział przewodnik, gdybyśmy to miasto zwiedzali jeszcze dwa dni, to i tak zostałoby jeszcze coś do obejrzenia. Po pożegnaniu z przewodnikiem część uczestników poszła
jeszcze do „Muzeum Ojca Mateusza”, a część skorzystała z gościnności sandomierskich restauracyjek na przepięknym, tętniącym życiem Rynku.
Dzięki bardzo kompetentnym i sympatycznym kierowcom
PKS bezpiecznie dotarliśmy do Jaworza.
Ten wyjazd integracyjno-turystyczny był bardzo udany i pozwolił uczestnikom chociaż w części poznać historię tego pięknego renesansowego zakątka naszej Polski. Wszyscy uczestnicy są wdzięczni Radzie i Wójtowi Gminy za pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Namawiamy również wszystkich do odwiedzenia tego atrakcyjnego regionu, natomiast organizatorce – Danucie Mynarskiej – dziękujemy za przygotowanie i przewodniczenie tej wspaniałej wyprawie.
Opracowała: Grażyna Matwiejczyk

2017

wrzesień

27

wśród odpowiedzi prelegenta na pytania zebranych znalazły
się takie informacje jak ta, iż wśród 30 tysięcy Polaków żyjących
na zaolziu (w większości z obywatelstwem czeskim) jest wyraźna nadreprezentacja inteligencji, że Czesi ciągle czują się na tym
terenie trochę „nie u siebie”, że dwujęzyczne napisy umieszczane są w miejscowościach, gdzie co najmniej 10 procent mieszkańców deklaruje inną narodowość, ale też że otwarcie granic
nie spowodowało wzrostu zainteresowania polskością, polską

kulturą; że lokalna polska prasa jest stosunkowo tania – bo dofinansowywana z budżetu zarówno państwa czeskiego, jak i polskiego.
zdaniem Jarosława Jot-Drużyckiego, przy pewnym konserwatyzmie Polaków – zaolziaków i przewidywanym zmniejszaniu
się tej grupy z pokolenia na pokolenie, zaolzie jako subregion
jednak przetrwa, zachowa swą odrębność – dzięki specyficznej,
wyjątkowej mentalności jego mieszkańców.
zarząd Towarzystwa Miłośników Jaworza

„SZLAKU TRADycJi” ciąg dalszy

żykowego i haftu aplikowanego do biżuterii. Haftem krzyżykowym ozdabia się koszule przy szyi i na rękawach. znamienną
cechą tego haftu jest to, że ornament powstaje przez zahaftowanie tła. Pan Zbigniew Mokwa wytwarza drewniane naczynia stołowe – miski, tace, a także fujarki. Do ich wyrobu używa drewna owocowego, dębowego, jesionu i orzecha. są to ekologiczne
wyroby, obrabiane ręcznie. Pan Krzysztof Kukuczka to stolarz
i rzeźbiarz. Pod okiem dziadka od 10 roku życia uczył się rzeźby, a stolarstwa nauczył go ojciec. Pan Krzysztof jest kontynuatorem długoletnich tradycji rodzinnych. Motywy rzeźb i sposób
wykonania mebli wzorowane są na dziełach dawnych twórców
i wiążą się z tradycją regionu. Obecnie wykonuje meble tradycyjnie rzeźbione – ławy, kredensy, półki, łóżka, kołyski, a także
lampy, donice, ławki ogrodowe. zostaliśmy przez gospodarzy poczęstowani kawą i herbatą z zielin, a następnie zwiedziliśmy muzeum, po którym oprowadziła nas p. Paulina Mokwa – etnograf.
znajdują się tam stroje górali beskidzkich wytwarzane z wełny
owczej i lnu, czepce, kabotki, zapaski, kierpce. Obejrzeliśmy też
unikatowy skansen składający się z kurnej chaty z 1920 roku,
stodoły oraz kuźni. w każdym z budynków umieszczono liczne
eksponaty. w starej chacie nie było kominów, życie toczyło się w
jednej izbie. Ludzie byli samowystarczalni – sami tkali materiały
z wełny i lnu. Len w sierpniu suszono, międlono, zimą przędziono, a tkaniem zajmowali się mężczyźni. Często do przygotowania osnowy angażowano całą rodzinę tkacza, gdyż proces ten był
bardzo żmudny i wymagał ogromnej precyzji. wybielaniem lnu
zajmowały się dzieci, które latem podczas pasienia gęsi, rozkładały płótno nad rzeką, polewały go wodą i suszyły. Proces bielenia lnu trwał kilka tygodni. życie górali skupione było przede
wszystkim na ciężkiej pracy w polu i gospodarstwie, urozmaicone świętowaniem i pielęgnowaniem dawnych zwyczajów. Panowały też ciekawe obyczaje ślubne, pan młody musiał wykupić narzeczoną, a wieczór panieński to były „sztubaczki” czyli skubanie
gęsiego pierza. Oprócz stałych ekspozycji zobaczyliśmy wystawę pokonkursową „Jako się matka z tacikym wydowali”. w muzeum organizowane są warsztaty tradycyjnego rzemiosła, można
się nauczyć robienia masła, szycia „kyrpców”, wykonywania zdobień beskidzkim haftem krzyżykowym, czy też wyplatania koszy

Po raz drugi Towarzystwo Miłośników Jaworza zorganizowało wycieczkę „szlakiem warsztatów rzemieślniczych Góralsko swoboda”, która była uzupełnieniem ubiegłorocznej wycieczki tym szlakiem.
w Jabłonkowie (Czechy) spotkaliśmy się z naszym przewodnikiem – p. Leszkiem richterem, Prezesem sekcji Ludoznawczej
zarządu Głównego Polskiego związku Kulturalno-Oświatowego w Jabłonkowie, regionalnym koordynatorem marki „Góralsko
swoboda”, który opracował i poprowadził naszą wycieczkę. Pojechaliśmy górską drogą do leżącej na wysokości 800 m n.p.m.
Farmy pod Filipką, prowadzonej przez p. rudolfa Chvala. Hodowane są tam krowy, owce, kozy, z mleka których wytwarzane są różne sery, a także świnie rasy węgierskiej (pochodzą
z węgierskiej Puszty) – mangalice – osiągają wagę do 500 kg,
a ich skóra pokryta jest futrem. Po zwiedzeniu farmy była degustacja serów. Następnie dokonaliśmy zakupu serów i słoików ze
smalcem z tych wielkich świń. Po obejrzeniu pięknych widoków
Beskidu Śląskiego roztaczających się wokół farmy zjechaliśmy
do Jabłonkowa na doroczny jarmark istniejący tam od roku 1539.
Mieliśmy czas na obejrzenie licznych stoisk z regionalnymi wyrobami, występów zespołów ludowych, a także na konsumpcję. Na
godzinę14.00 wróciliśmy do Polski, gdzie w Muzeum regionalnym Na Grapie w Jaworzynce czekali na nas rzemieślnicy. Pani
Elżbieta Waszut szyje tradycyjne stroje górali z regionu Beskidu
Śląskiego. Opowiada, że do tej pracy zachęcił ją teść, który przekazał jej wszystkie tajniki autentycznego szycia stroju góralskiego. Aby strój był taki sam, jaki nosili pradziadowie, pani elżbieta
wszystkie obszycia i ozdoby wykonuje ręcznie. Jest to praca misterna i czasochłonna. w strojach przez nią uszytych występuje zespół „istebna”. Pani Lucyna Bytów wykonuje na szydełku
przepiękne koronki na czepce do strojów ludowych, bluzki, sukienki, serwety i ozdoby świąteczne. zajmuje się tym od 35 lat.
wykorzystuje kordonek turecki o grubości „50”, dlatego koronki
są misterne i delikatne. Pani Zuzanna Wałach również jest koronczarką, robi piękne czepce, a do swoich prac czerpie wzory
z przyrody. Pani Weronika łacek to specjalistka od haftu krzy-
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z korzeni świerkowych. Z Jaworzynki pojechaliśmy do Wisły, do
pracowni rzeźby „JanosikArt” prowadzonej przez p. Grzegorza
Michałka. Pan Grzegorz zajmuje się snycerstwem ludowym, oferuje ręcznie rzeźbione balustrady, stylizowane meble, ornamenty,
rozety, a także przepiękne rzeźby w drewnie i kamieniu, które wystawione są w ogrodzie. Ochotnicy mieli możliwość rzeźbienia ro-

wrzesień

2017

zety przy pomocy dłuta i młotka. Po zwiedzeniu warsztatu, który
był ostatnim punktem na trasie naszej wycieczki, zatrzymaliśmy
się w sąsiadującej z nim kawiarni na kawę i kołocz. Tam mieliśmy
czas na podzielenie się wrażeniami z interesującej wyprawy. Pogoda oczywiście dopisała, humory również. Wróciliśmy do Jaworza tradycyjnie już pytając – kiedy następna wycieczka.
Grażyna Matwiejczyk

IV Josiynicki Żniwowani

To impreza kulturalno-sportowa, a zarazem dydaktycznohistoryczna. Kulturalna i historyczna, gdyż odwołuje się do dawnych tradycji żniw, jakie towarzyszyły mieszkańcom nie tylko
Śląska Cieszyńskiego, ale z pewnością większości zakątków naszego kraju. Impreza nawiązuje do tradycji dawnego żniwowania, stąd pokaz technik i narzędzi niegdyś wykorzystywanych.
Natomiast dydaktyczna rola tego przedsięwzięcia głównie polega na przedstawieniu współczesnym tradycyjnych pieśni, metod
dawnego żniwowania oraz strawy dawnych żniwiarzy-swaczyny.
Oczywiście pozostaje jeszcze charakter sportowy czyli praca
w polu na czas, precyzja, a nade wszystko dobra zabawa. Warto
podkreślić, że wysiłek i trud został ubogacony dawnym ubiorem
żniwiarzy i pracą w pełnym słońcu. W IV Josiynickim Żniwowaniu
udział wzięły drużyny z sołectw: Biery, Iłownica, Łazy, Jasienica,
Wieszczęta, Rudzica, Bielowicko, Roztropice oraz z Gminy Jaworze (w drużynie byli członkowie OPG i TMJ), Gminy Bestwina,

drużyna z gminy Łambinowice w woj. opolskim. Zawodnicy rywalizowali w czterech konkurencjach: żęcie sierpem, koszenie kosą,
młócenie cepem i klepanie kosy. W konkurencji żęcia sierpem
i koszenia kosą liczył się czas i jakość koszenia zboża oraz ustawienie snopów zżętego zboża. Przy młóceniu cepem ocenie podlegała waga wymłóconego zboża, zaś w klepaniu kosy liczyła się
jakość wyklepania oraz technika.
Organizatorem imprezy był Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy. Naszą drużynę przygotowali członkowie Towarzystwa
Miłośników Jaworza oraz Ośrodek Promocji Gminy w Jaworzu.
Podczas prezentacji drużyny – Jaworze wjechało wozem konnym, zaprezentowało swaczynę, narzędzia którymi się ongiś żniwowało, taniec regionalny oraz zaśpiewano pieśniczkę promującą piękno i inne walory Jaworza. W zmaganiach żniwiarskich
brali udział: ze strony OPG Leszek Baron i Anna Wajs, ze strony
TMJ – Ryszard Stanclik, Czesław Sosulski, Andrzej Solarz oraz
Edward Młoczkowski. O poczęstunek dla żniwiarzy (swaczyne)
zadbała Irena Stekla, zawodników przywiózł wozem konnym
Edward Stekla. Na akordeonie do wspólnej pieśni przygrywała Janina Czader, a przed zawodami do „treningu” część swego pola bezinteresownie użyczył rolnik-radny naszej gminy Jan
Bathelt.
Oprac. Piotr Filipkowski
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Z ŻyciA KOŚciOłÓW
PArAFiA ewANGeLiCKOAUGsBUrsKA w JAwOrzU

Jubileusze parafialne
w niedzielę 20 sierpnia parafia ewangelicko-augsburska
w Jaworzu obchodziła jubileusz 235-lecia poświęcenia kościoła. Uroczyste nabożeństwo poprzedziły dwa równie ważne wydarzenia przygotowujące wiernych na tę szczególną niedzielę.
15 sierpnia w tzw. Leśnym Kościele na zboczu wysokiego odprawiono nabożeństwo ewangelickie upamiętniające czasy kontrreformacji, gdy luteranie nie mogli nie tylko posiadać własnych
świątyń, ale również legalnie odprawiać nabożeństw. Temu celowi służyły licznie zachowane w Beskidzie Śląskim tzw. Leśne

Kościoły czyli miejsca, w których wierni przed wiekami mogli się
spotykać na wspólnych rytuałach.
Kolejnym ważnym wydarzeniem była nadzwyczajna sesja
rady Gminy Jaworze zwołana 19 sierpnia w budynku Goruszka,
gdzie spotkali się przedstawiciele władz samorządowych, organizacji pozarządowych, radni oraz przedstawiciele parafii ewangelicko-augsburskiej w Jaworzu. w trakcie obrad wygłoszone
zostały referaty okolicznościowe opisujące historię kościoła protestanckiego w Jaworzu i jego wkładu w rozwój szkolnictwa lokalnego oraz cmentarnictwa. Głos zabrali m.in. ks. Władysław
Wantulok – proboszcz Parafii ewangelicko-Augsburskiej
w Jaworzu, Gustaw Lorek oraz Leopold Kłoda – byli kuratorzy rady Parafialnej, Maria Miarka, irmgarda Gryczka, Jan
Kliber, Jerzy Ryrych oraz Jerzy Edward Kukla. Całość obrad
rady Gminy Jaworze poprowadził przewodniczący Mieczysław
Brzezicki. sesję rady Gminy uprzyjemnił artystycznie zespół
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Cantate pod dyr. Małgorzaty Penkali-Ogrodnik – składający się
z parafian z Jaworza i Starego Bielska, a także Międzyrzecza.
W uroczystej sesji wzięli udział m.in. przewodniczący Rady Powiatu Bielskiego – prof. Jan Borowski oraz wicewójt Jasienicy
– Krzysztof Wieczerzak.
W niedzielę 20 sierpnia uroczyste nabożeństwo zostało poprzedzone porankiem pieśni religijnej. Kazanie wygłosił
ks. dr Adam Malina z Katowic Szopienic. Na zakończenie obrzędu
z życzeniami dla parafian wystąpili wójt dr Radosław Ostałkiewicz
wraz z przewodniczącym Rady Gminy Jaworze Mieczysławem
Brzezickim. Gratulacje skierowali zarówno na ręce proboszczów
parafii ks. Władysława Wantuloka i ks. Andrzeja Krzykowskiego, jak i Małgorzaty Penkali-Ogrodnik dyrygentki Zespołu Cantate z okazji 20-lecia działalności. Ponadto samorządowcy przekazali powinszowania na ręce Krystyny Gibiec – dyrygentki Chóru
Ewangelickiego z okazji jego 105 rocznicy działalności.
Wójt Radosław Ostałkiewicz nawiązał do obchodzonej
w tym roku również rocznicy poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę kościoła w Jaworzu. Przy tej okazji o historii parafii ewangelickiej w naszej gminie pisaliśmy w kwietniowym wydaniu Echa Jaworza (nr 299 str 21-23). Również
zainteresowanych historią kościoła ewangelickiego w Jaworzu odsyłamy do numeru 243 Echa Jaworza z sierpnia 2012
roku na strony 18-20. Przypominamy, że wszystkie archiwalne
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wydania naszego miesięcznika są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Ośrodka Promocji Gminy w Jaworzu.
Z kolei relacja z nabożeństwa, w tym również przemówienie
wójta Radosława Ostałkiewicza dostępne są na stronie internetowej parafii ewangelickiej w Jaworzu.
Po nabożeństwie zgromadzeni w świątyni wierni mogli obejrzeć okolicznościową wystawę, jak i uczestniczyć w pikniku parafialnym na Placu Kościelnym.
Opracowanie: Redakcja EJ, Foto: Ryszard Stanclik
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NASZE DZiEci, NASZA MłODZiEŻ
GiMNAzJUM
Sukcesy jaworzańskich gimnazjalistów z edukacji dla
bezpieczeństwa.
rok szkolny 2016/2017 był pasmem sukcesów naszych gimnazjalistów w zakresie wiedzy, sprawności oraz obronności.
7.04.2017r. zwyciężczynie szkolnego etapu konkursu wiedzy
z edukacji dla Bezpieczeństwa wzięły udział w finale na szczeblu
powiatu, który odbył się w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Bielsku-Białej.
i miejsce zajęła weronika Klecha, uczennica klasy iii, zdobywając Puchar Komendanta wKU oraz stypendium na 3-letni
okres nauki w LO im. T. Kościuszki w Bielsku-Białej. iii miejsce
w tymże konkursie zajęła Nikola Matlak z klasy iii b i otrzymała
Puchar Dyrektora LO i roczne stypendium na czas nauki w tymże liceum.
Nie mniejszą radość sprawili nam uczniowie: Piotr Malchar
kl. iii a, Mariusz Kukla kl. iii a i wojciech Gruszczyk kl. iii, wygrywając drużynowo XVi zawody sportowo-Obronne „sprawni jak
Kadeci” pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta BielskoBiała pana Jacka Krywulta. Jest to trzecie zwycięstwo z rzędu
w tychże zawodach.
również tym razem nasi uczniowie oraz uczennice: zuzanna
Petlic kl. iii b, Natalia Maciejowska kl. iii b oraz Karolina Gwóźdź

kl. iii b wykazali się wiedzą oraz umiejętnościami praktycznymi
na najwyższym poziomie. Drużyna męska uzyskała 222 punkty,
pokonując zespół szkolno-Przedszkolny w Kryrach – 162 punkty i Gimnazjum ziemi Cieszyńskiej w Pogwizdowie – 153 punkty.
26.05.2017r. nasze drużyny stanęły w szranki z trzydziestoma dwoma zespołami z całego województwa śląskiego na bielskich Błoniach. współzawodnictwo obejmowało cztery zakresy:
1) strzelanie z broni krótkiej,
2) udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej,
3) rzut granatem do celu,
4) szybkość i zwinność na torze przeszkód OsF.
w nagrodę nasi zwycięzcy otrzymali wspaniały Kryształowy Puchar, medale oraz stypendia na cały okres nauki w LO im.
T. Kościuszki w Bielsku-Białej. indywidualnie zawody wygrał Piotr
Malchar z kl. iii a, pokonując siedemdziesięciu kolegów z innych
szkół.
zawody od lat cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży
ze względu na atrakcyjność i innowacyjność formy, z którą można
się spotkać tylko i wyłącznie w bielskim batalionie powietrznodesantowym. Mam nadzieję, iż wiedza i umiejętności nabyte w trakcie nauki w naszym Gimnazjum zaprocentują w przyszłości i staną się podwaliną być może przyszłego zawodu.
życzymy powodzenia.
renata stojak

SPORTOWE JAWORZE
GKs CzArNi JAwOrze
Po pierwszych starciach „czarnych” w Lidze Okręgowej.
za nami pierwsze spotkania GKs Czarni Jaworze w okręgówce. O pierwsze spostrzeżenia poprosiliśmy wiceprezesa klubu
Artura Mazura:
Trzy mecze już rozegrane (połowa sierpnia br – przyp.
red.) proszę o krótką ocenę, jak sprawdzili się nasi zawodnicy
w tych rozgrywkach?
A. Mazur: zacznę może od pierwszego inauguracyjnego spotkania w okręgówce zakończonego pełnym sukcesem, jakim był
mecz na stadionie Drzewiarza w Jasienicy 6 sierpnia, gdzie podejmowaliśmy GLKs wilkowice. Mecz zakończył się dla nas wy-

nikiem 5:0. Bramki strzelili : A.waliczek (2) oraz po jednej r.Greń,
sz. sosna i Duława. Takim kulminacyjnym momentem tego meczu była pierwsza bramka strzelona przez A.waliczka i w 37
minucie czerwona kartka dla M.Pilcha z wilkowic. Dla naszych
chłopaków był to spory stres, to pierwszy mecz w okręgówce,
jednak dali z siebie wszystko i dzięki temu pokonaliśmy wilkowice. wpływ na to miały zarówno problemy kadrowe po stronie drużyny z wilkowic, jak i nasza totalna determinacja i nieomal pełne
zaangażowanie zawodników na treningach i meczach. To spotkanie miało dla nas również wymiar osobisty, przed 14 miesiącami
właśnie z GLKs wilkowice przegraliśmy nasze „być albo nie być”
w Lidze Okręgowej i kolejne miesiące musieliśmy grać w Klasie A.
Tak więc zwycięstwo to było swego rodzaju rewanżem za tamtą
porażkę. Oczywiście dla nas ten czas nie był stracony, ponieważ
każdą porażkę można przekuć na zwycięstwo, sztuką jest tylko
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wyciągnąć odpowiednie wnioski z przegranego meczu tak, aby
nie popełniać tych samych błędów.
Trudno mi dziś powiedzieć, które drużyny w lidze okręgowej
będą dla nas najtrudniejszym przeciwnikiem na boisku. Mecze
w okręgówce to dla nas wyzwanie, któremu będziemy chcieli jak
najlepiej podołać. Nie znamy dobrze tych drużyn, a i wiele zależy
od boisk, na których nam przyjdzie grać po raz pierwszy.
No właśnie, kolejny mecz z Cukrownikiem Chybie nie zakończył się tak, jak byśmy oczekiwali...
A. Mazur: Fakt, tutaj musieliśmy przełknąć gorycz porażki.
Jednak Cukrownik Chybie jest bardziej zaprawioną w bojach drużyną ligi okręgowej niż GLKS Wilkowice. Na to spotkanie jechaliśmy z nadzieją na remis, niestety przegraliśmy 4:1. Ważne jest
to, abyśmy wyciągnęli wnioski z tego meczu.
Ale po przegranej przyszła ponownie wygrana?
A. Mazur: Właśnie taki jest sport. 15 sierpnia na stadionie
w Bronowie rozegraliśmy mecz Pucharu Polski w Lidze Okręgowej II Rundy, gdzie spotkaliśmy się z przedstawicielem bielskiej
Klasy B UKS Rotuz Bronów. Wydawałoby się, że to będzie spotkanie Dawida z Goliatem, jednak specyficzne boisko w Bronowie sprawiło, że rozgrywka była naprawdę trudna, gdyż preferujemy grę skrzydłami, grę szybką piłką, tutaj tak nie dało się działać,
jednak przy pełnym wysiłku wygraliśmy 2:1. Nie było łatwo, ale to
zwycięstwo po przegranej z Cukrownikiem Chybie było nam potrzebne. Pragnę dodać, że choć najważniejsze są dla wszystkich
mecze w okręgówce, a rozgrywki pucharowe są niejako dodatkiem w przerwie, to mają znaczenie psychologiczne – działają na
wzmocnienie morale zawodników. W meczu z Bronowem w naszej reprezentacji po raz pierwszy wystąpił Patryk Linnert (15 lat)
– najmłodszy zawodnik wśród Seniorów GKS Czarni Jaworze.
Przed nami kolejne mecze, o których będziemy pisać
w kolejnym wydaniu miesięcznika, stąd zapraszamy kibiców do dopingowania „Czarnych Jaworze” lub przynajmniej
śledzenia wyników na stronie internetowej klubu…

wrzesień

2017

A. Mazur: Oczywiście zachęcam w imieniu zarządu GKS jak
i zawodników do uczestnictwa w naszych meczach. Wasz „oddech” na pewno doda piłkarzom skrzydeł. Oczywiście cykl wydawniczy miesięcznika Echo Jaworza rządzi się swoimi prawami,
stąd zapowiem teraz najbliższe spotkania ligowe. I tak 20 sierpnia
na stadionie Drzewiarza podejmować będziemy LKS Pruchna.
W tym miejscu może wyjaśnię, dlaczego nie rozgrywamy meczów u siebie na ul. Koralowej. Mianowice obecnie trwają prace
renowacyjne płyty boiska – montaż nowych 12 zraszaczy wody,
uzupełnienia drenaży płyty boiska oraz dodatkowe prace jak dosypywanie nawozu, areacja trawnika itp. Prace powinny zakończyć się do końca sierpnia. Tak więc na Jaworzański Wrzesień
2017 powinniśmy wrócić do siebie i mecz z Metal Skałką Żabnica
rozegrać już na obiekcie przy ul. Koralowej w Jaworzu. Aczkolwiek mecze rozgrywane na boisku Drzewiarza w Jasienicy nie
stanowią problemu dla naszych zawodników, gdyż wielu z nich
swoje piłkarskie szlify zdobywało właśnie na tym boisku.
I na koniec kilka słów o zmianach kadrowych w Czarnych
Jaworze…
A. Mazur: Jak już wspomniałem do kadry Seniorów wszedł
15-letni Patryk Linnert, który pierwszy mecz w reprezentacji GKS
Czarni Jaworze rozegrał 15 sierpnia. Najstarszym zawodnikiem
jest Łukasz Błasiak. Doszło do nas 6 nowych zawodników: Jarosław Jankowski z LKS Mazańcowice, Grzegorz Habdas z Zapory Wapienica, Paweł Duraj z Zapory Wapienica, Łukasz Błasiak
– niegdyś grający w TS Podbeskidzie, Paweł Sosna (brat Szymona) z Rotuza Bronów, Szymon Jończy – po kilkuletniej przerwie znów dołączył do naszej drużyny. Przeszli do nas definitywnie Patryk Strzelczyk i Kamil Legut. Z przyczyn zdrowotnych lub
osobistych odeszli od nas: Roman Kral, Ryszard Borutko, Łukasz
Kisiała. Dziękuję im wszystkim za wszystkie mecze i działalność
na rzecz naszego klubu!
I last minute Message:
W meczu, rozegranym na obiekcie sportowym w Jasienicy,
zespół Czarnych Jaworze pokonał LKS 99 Pruchna skromnie, bo
1:0 (0:0). Mecz miał miejsce 20 sierpnia.
W premierowych 45 minutach nasz zespół częściej znajdował się w posiadaniu piłki, co przekładało się na okazje bramkowe. Swoich okazji szukali Sztykiel (z bliska przeniósł piłkę nad
poprzeczkę), Stanisławski czy też Cyran. W 30. minucie piłka
co prawda zatrzepotała w siatce, jednak podczas dobicia strzału przez Sztykiela, Lech według arbitra znajdował się na pozycji spalonej. Goście natomiast nastawili się na grę z kontry, podczas jednej z nich zrobiło się gorąco pod naszą bramką, jednak
jeden z graczy z Pruchnej nieznacznie się pomylił. Choć było kilka okazji (zwłaszcza z naszej strony) wynik bezbramkowy utrzymał się do przerwy.
Po zmianie stron gra się wyrównała i obie strony szukały okazji do przechylenia szali na swoją korzyść. Z naszej strony z dystansu uderzali Sztykiel, Greń czy też Lech (za każdym razem
piłka mijała cel). Rywale również stworzyli sobie ich kilka, jednak
na posterunku czuwał Korzus. Aż 73 minuty! W polu karnym nieprzepisowo powstrzymany został Cyran, a jedenastkę na bramkę zamienił Michał Sztykiel. Ten sam gracz w końcówce mógł po
raz drugi wpisać się na listę strzelców, jednak nie zdążył do piłki
wyłożonej z prawej strony boiska. Po straconej bramce rywal nieco przyspieszył, jednak niezawodna w tym dniu nasza obrona na
czele z jej dowódcą Korzusem nie dała się zaskoczyć!
To była bardzo trudna przeprawa, zakończona happy-endem!
Ciężko wyróżnić choćby jednego zawodnika, na ten sukces zapracował cały zespół i za to im się należą gratulacje! Ligowa karuzela kręci się dalej i już w najbliższą sobotę w wyjazdowym spotkaniu podejmować będziemy Błyskawicę Drogomyśl.
Info: GKS Czarni Jaworze
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TEKST SPONSOROWANy
Wszyscy podróżnicy (zwłaszcza rodzice małych dzieci)
czasami stają przed koniecznością wizyty u lekarza. Bez
względu na to, czy jest to przychodnia, szpital czy apteka
– przydają się zwroty i wyrażenia, dzięki którym jesteśmy
w stanie zmierzyć się z tą dość niekomfortową sytuacją.
W tym numerze: HEALTH PROBLEMS
(przykładowa wizyta u lekarza wraz z sytuacjami
problematycznymi)
Wizyta u lakarza: Doctor’s appointment
Chcąc umówić wizytę: can i have an appointment on friday?
(Czy mogę umówić się na wizytę w piątek? lub i would like to
make an appointment … (Chciałbym umówić się na spotkanie...).
Patient: Good morning!
Doctor: Good morning! What’s the matter? What are your
symptoms? (w czym problem?jakie masz objawy?)
P.: i’m not feeling well-i have got a terrible headache and i
feel sick. i can’t eat or drink anything. i feel dizzy all the time.
(Nie czuję się dobrze, mam okropny ból głowy i jest mi niedobrze.
Nie mogę nic jeść ani pić. Cały czas mam zawroty głowy).
D.: Have you checked your temperature yet? (Czy już
mierzyłeś temperaturę?)
P.: yes, i have. i’ve had a fever for 2 days.
(Tak. Mam gorączkę od 2 dni).
D.: Well, i think you suﬀer from food
poisoning. (No cóż, uważam, że cierpisz z
powodu zatrucia pokarmowego).
P.: What should i do? (Co powinienem
zrobić?)
D.: i’ll presribe you some medicines. you
must take the pills twice a day. Drink
a lot. Stay in bed for 2 days. you’ll feel
better. you’ll recover completely in 4-5
days. (Przepiszę ci lekarstwa. Musisz je
brać 2 razy dziennie. Dużo pij. zostań

Bielskie Stowarzyszenie
Doradców Zawodowych i Personalnych „Aktywni”
zaprasza

na bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym
w trzeci poniedziałek miesiąca
• chcesz określić swój potencjał zawodowy?
• Stoisz przed wyborem kolejnego etapu edukacji
lub zawodu?
• chcesz zmienić pracę lub jesteś bezrobotny?
zapraszamy na spotkanie z nami. w trakcie konsultacji
pomożemy Ci poznać swoje predyspozycje zawodowe
oraz usystematyzować swoje cele zawodowe i życiowe.
Trzeci poniedziałek każdego miesiąca 18.00-19.00
Budynek pod Goruszką, ul. Szkolna 97

w łóżku przez 2 dni. Poczujesz się lepiej. Całkowicie wyzdrowiejesz
w ciągu 4-5 dni).
inne objawy:
● a cough: (kaszel) i cough all the time.
● a runny nose (katar) i have a runny nose.
● a sore throat (ból gardła) i have a sore throat.
● a rash (wysypka) i have a rash on my chest / back (Mam
wysypkę na klatce piersiowej / plecach).
● My … knee hurts. (Boli mnie kolano).
● i feel pain in my … elbow. (Czuję ból w łokciu).
● to vomit (wymiotować) / to be sick: i vomitted all last night.
i think i’m going to be sick.
● diarrhoea (biegunka).
● a prescription (recepta) i need a prescription. (Potrzebuję
receptę...).
● on prescription (na receptę) The eye drops are on
prescription. (Te krople do oczu są na receptę).
● i’m allergic to ... (Jestem uczulony na...).
● What are you allergic to? (Na co jesteś uczulony?).
PROSZĘ SPRAWDZiĆ WyMOWĘ NA WiEU DOSTĘPNycH
SłOWNiKAcH
iNTERNETOWycH
(np.:www.diki.pl). Nazewnictwo wielu
chorób ma pochodzenie łacińskie, stąd
wymowa i pisownia mogą wydawać się
trudne.
chcesz nauczyć się więcej?
Odwiedź nas na naszym fAcEBOOKU!
Naucz się więcej w oparciu o przykładowe dialogi
PRAcTicAL ENGLiSH!
SJO WORLD Jaworze, ul. Zdrojowa 93
tel. 604 835 859
e-mail: sekretariat@jezykijaworze.pl
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Barbara Szermańsk a - dyrektor
Gimnazjum nr 1 a obecnie szkoły
Podstawowej nr 2 oraz Muzeum Fauny
i Flory Morskiej i Śródlądowej
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Bartłomiej Czader - pracownik i przewodnik
Muzeum Fauny i Flory Morskiej
i Śródlądowej w Jaworzu

100 lecie

Ligi Morskiej i Rzecznej
w przeddzień uroczystości
(1918-2018)

kpt.ż.w. Jerzy Ryrych
- radny Gminy Jaworze

Andrzej Borgieł - emerytowany
marynarz z Czechowic-Dziedzic

oraz

20 lecie

dr R adosław G. Ostałkiewicz
– wójt Gminy Jaworze

Szkolnego Koła Ligi Morskiej
i Rzecznej w Jaworzu
Krystyna Szczypk a - emerytowana

Piotr Wysocki – Redaktor Naczelny
Kroniki Beskidzkiej

dyrektor szkoly w Jaworzu Średnim

Małgorzata Barutowicz – nauczyciel
Gimnazjum nr 1 w Jaworzu

