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- wspólna uroczysta sesja Rad Gmin Jaworza i Jasienicy

Justyna Kaczkowska i Kacper Baklarz
– kolejne sukcesy naszych zawodników

Eryka Binek-Pytlowany
Perłą Podbeskidzia 2017

Mistrzostwo województwa
w Sztafetowych Biegach Przełajowych
dla zawodników z SP 1

Uniwersytet Trzeciego Wieku
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Spacerem po Nałężu z Andrzejem Śliwką

Rusza konkurs „Jaworze wczoraj i dziś”
Stowarzyszenia Jaworze-Zdrój

Bożonarodzeniowe zapowiedzi- konkursy,
warsztaty i jarmark – zaproszenia
Stowarzyszenia Nasze Jaworze
i Stowarzyszenia Miłośników Sztuki
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Na piERWsZYM plaNiE
ucZcILIŚMY WSPóLNIE 500-LEcIE
REfORMAcJI

Mija 500 lat, kiedy Marcin Luter na drzwiach kościoła w Wittenberdze ogłosił swoich 95 tez. Ten gest dał początek Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego. Z tej też okazji Rady Gmin Jaworza
i Jasienicy spotkały się na wspólnej uroczystej sesji poświęconej
500-leciu Reformacji.
Wyjątkowa uroczystość jubileuszowa zorganizowana została w Kompleksie Kulturalno-Rekreacyjnym „Drzewiarz” w Jasienicy. Wzięli w niej udział włodarze gminy Jasienica – Wójt Janusz
pierzyna, Zastępca Wójta Krzysztof Wieczerzak, Przewodniczący Rady Gminy Jasienica Jan Batelt oraz wiceprzewodniczący Czesław Machalica i Franciszek Handzel. Z kolei gminę Jaworze reprezentowali: Wójt dr Radosław G. Ostałkiewicz,
Zastępca Wójta Anna Skotnicka-Nędzka oraz Przewodniczący
Rady Gminy Jaworze Mieczysław Brzezicki oraz dwaj wiceprzewodniczący: Zygmunt Podkówka i Zbigniew Putek.
Nie zabrakło również znamienitych gości. Wśród nich obecni byli ks. bp dr Adrian Korczago, biskup Diecezji cieszyńskiej oraz duchowni Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego –
ks. Władysław Wantulok, ks. Andrzej Krzykowski, ks. Piotr
Janik, ks. Andrzej Dyczek oraz ks. Jan Klima, a także ks. prof.
dr hab. Manfred Uglorz.
W uroczystej sesji obu Rad Gmin uczestniczyli również proboszczowie parafii Kościoła Rzymskokatolickiego – proboszcz
Parafii pw. św. Jerzego w Jasienicy – ks. dr Leszek Łysień,
dziekan Dekanatu Jasienickiego i proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bierach – ks. Jan Froelich, a także proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Opatrzności Bożej
w Jaworzu – ks. Stanisław Filapek.
uroczystą sesję rozpoczęli przewodniczący rad obu gmin,
następnie zaś głos zabrał ks. Władysław Wantulok, proboszcz
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu, który podkreślił
szczególne znaczenie wspólnego, historycznego spotkania obu

samorządów w związku z uroczystą Sesją poświęconą 500-leciu
Reformacji.
Następnie o historii Reformacji opowiedział dr Łukasz
Barański, który podkreślił jej wpływ na sytuację społeczno-kulturalną ówczesnej Europy.
W dalszej kolejności Rady Gmin przyjęły wspólną uchwałą Rezolucję z okazji 500-lecia Reformacji. Jak czytamy w uzasadnieniu: „W roku 2017 obchodzimy rocznicę 500-lecia Reformacji, to doskonała okazja, aby zaznajomić mieszkańców Gminy Jasienica i Gminy Jaworze z tym historycznym momentem,
który zmienił losy kościoła zachodniego. Przy tej okazji mamy
możliwość ponownego zapoznania się z historią ruchu reformacyjnego na tych ziemiach, przypominając znaczące wydarzenia
i miejsca z tym związane. Gmina Jasienica i Gmina Jaworze na
pamiątkę tych wydarzeń podjęły wspólną inicjatywę posadzenia
czerech drzew – dębów szypułkowych – przy czterech kościołach ewangelickich; w Jasienicy, Jaworzu, Wieszczętach i Międzyrzeczu Górnym, aby były żywym symbolem ekumenizmu na
naszych ziemiach.”
Kolejnym punktem sesji było wystąpienie ks. bp. dr. Adriana
Korczago, biskupa Diecezji cieszyńskiej. Podkreślił on rolę ekumenizmu, jedności i pokoju, które trzeba stale pielęgnować. Ofiarował również włodarzom Gmin Jasienica i Jaworze pamiątkowe
świece reformacyjne.
Podczas sesji głos zabrali również wójtowie obu gmin. Wójt
Jaworza dr Radosław Ostałkiewicz zaakcentował rolę jedności obu wyznań i szeroko pojętego ekumenizmu w przyszłości
obu Kościołów – powiedział m.in.: Ja sam w obchody 500-lecia
Reformacji włączam się bez dwóch zdań – aktywnie i chętnie.
Dlaczego? Gdyż sensem tego dnia – przynajmniej dla mnie osobiście – nie jest rozważanie różnic, ale pogłębianie jedności, której wciąż nam tak mało, a której w Jaworzu doświadczam tak wiele… I za to dziękuję Nam wszystkim – katolikom, ewangelikom,
adwentystom, ateistom i innym. Po prostu wszystkim, którzy tworzą Jaworze!
Wójt Jasienicy mgr inż. Janusz Pierzyna podkreślił natomiast znaczenie chrześcijaństwa w historii regionu Ślaska cieszyńskiego, mówiąc, że łączy nas nauka chrystusa. Powiedział
m.in.: „Połączyło nas dzisiaj chrześcijaństwo naszych przodków.
Na Śląsku Cieszyńskim liczyła się silna wiara człowieka, jego charakter, to jakim był człowiekiem. Ludzie wspierali się nawzajem”.
całość doniosłej uroczystości ubogacił występ zespołu
Cantate z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej z Jaworza i Starego
Bielska pod dyrekcją Małgorzaty Penkali-Ogrodnik.
Dorota Kochman
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ERYKA BINEK-PYTLOWANY
– PERŁą PODBESKIDZIA
30 września podczas finałowej gali VII Kongresu Kobiet Podbeskidzia w Bielskim centrum Kultury przyznano prestiżowe
główne wyróżnienie – Perłę Podbeskidzia.
Jaworzanka Eryka Binek-Pytlowany decyzją kapituły została w tym roku uhonorowana statuetką Kobiety z Perłą. Warto dodać, że statuetka wyszła spod dłuta znanej bielskiej rzeźbiarki Lidii Sztwiertni. Wyróżnienia nominowanym do nagrody
oraz laureatce nagrodę główną wraz z gratulacjami wręczali: starosta bielski Andrzej Płonka i przewodniczący Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej Jarosław Klimaszewski.
Kim jest Eryka Binek-Pytlowany?
W największym skrócie można powiedzieć, że jest absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu, magistrem sztuki, wychowawcą i pedagogiem wielu pokoleń uczniów,
emerytowaną nauczycielką związaną z Jaworzem i BielskiemBiałą. Jaworzanka także jest kompozytorem, managerem artystycznym, autorką tekstów, nauczycielką szeroko rozumianej muzyki, reżyserem spektakli teatru muzycznego, promotorką prac
konkursowych młodzieży licealnej dotyczących folkloru Śląska
cieszyńskiego i nie tylko. Poza tym Pani Eryka jest żoną, Matką
i Babcią. Jakimś cudem potrafi połączyć muzyczną pasję zawodową z życiem prywatnym, choć, jak sama przyznaje, nie zawsze
udawało się zachować właściwe proporcje pomiędzy zaangażowaniem w pracę i rodzinę.
Oto krótkie cV Eryki Binek-Pytlowany: Po ukończeniu szkoły podstawowej w Jaworzu podjęła naukę w Państwowym Liceum
Muzycznym w Bielsku-Białej w klasie wiolonczeli. W 1960r. rozpoczęła studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we
Wrocławiu na wydziale instrumentalnym w klasie wiolonczeli
u prof. Kazimierza Wiłkomirskiego. W czasie studiów wiolonczelowych rozpoczęła studia na Wydziale Wychowania Muzycznego na tej samej uczelni, zakończone dyplomem magistra sztuki.
W latach 1967-1975 pracowała w Szprotawie w Liceum Ogólnokształcącym, Zasadniczej Szkole Zawodowej, Ognisku Muzycznym i Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia. Wróciła wraz
z mężem do Jaworza w 1975 r., kiedy w Jego pracy pojawiła możliwość zmiany miejsca zatrudnienia. Pani Eryka dostała pracę
w LO nr 4 w Bielsku-Białej, gdzie była zatrudniona do 2004 roku,
a więc momentu, gdy przeszła na emeryturę. Tu w Bielsku-Białej prowadziła dwa największe swoje zespoły – jeden harcerski
„Watra” i Teatr Muzyczny „Alert”.
Była promotorem prac konkursowych kilku uczniów IV LO
nagrodzonych potem na ogólnopolskich konkursach, m. in. „Tu
moja ziemia’’ (opis folkloru Śląska cieszyńskiego), „Od kołyski do
mogiły” (opis zwyczajów Międzybrodzia Bialskiego w XX wieku),
„Jo je tu stela” (praca pisemna dotycząca Śląska cieszyńskiego), czy zbiór „Pieśni Ewangelików Śląska cieszyńskiego przez
wieki śpiewane”. Za swoje osiągnięcia Pani Eryka była wielokrotnie odznaczana: w 1988 roku Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem
Zasługi od Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Nagrodą „Ikara” Prezydenta Bielska-Białej w 2003
roku, Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 2004 roku, Laurem
Srebrnej cieszynianki w 2014 roku.
EJ: Rozpocznijmy niejako od „końca” czyli od nagrody Perły Podbeskidzia, w jaki sposób znalazła się Pani wśród nominowanych?
Eryka Binek-Pytlowany: Właściwie zdecydował o tym przypadek. Moja była uczennica sprzed prawie 30 lat zaprosiła mnie

na swój wernisaż malarstwa, który miał miejsce w Gminie żydowskiej w Bielsku-Białej. Tam też spotkałam panią poseł Mirosławę
Nykiel, która wiele mówiła o wystawie i roli kobiet w życiu społeczno-politycznym, które wpisywały się w historię nie tylko naszego
regionu, a ich zasługi często bywają zapominane. Na tym spotkanie się zakończyło. Po jakimś czasie odebrałam telefon mojej
dawnej uczennicy – właśnie autorki wspomnianego wernisażu –
która poprosiła mnie, abym zgłosiła swój akces do konkursu w ramach Kongresu Kobiet Podbeskidzia. Początkowo miałam pewne opory, ale syn Marcin ostatecznie mnie namówił do udziału
w konkursie. Jednak nawet przez myśl mi nie przeszło, abym mogła zdobyć najwyższy laur w tej gali. Wrócę na moment do autorki
wernisażu Anny Godlewskiej. Przed laty właśnie z nią jako swoją uczennicą zdobyliśmy wraz ze szkolnym zespołem Złotą Jodłę
– najwyższe wyróżnienie na ogólnopolskim harcerskim festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej „Kielce” organizowanym przez Komendę ZhP przy wsparciu m.in. Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wracając do gali konkursowej Perły Podbeskidzia, wiem, że
nominowanych do głównej nagrody było pięć osób, w tym wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzu Jadwiga Spodzieja. Dla mnie wybór mojej osoby był dużym zaskoczeniem. Przewodniczącą kapituły konkursowej była pani Sylwia Mokrysz –
z firmy MOKATE.
EJ: Pierwsze wrażenia po nominacji do Perły Podbeskidzia…
Eryka Binek-Pytlowany: czułam się trochę nieswojo. Panie,
które również pretendowały do tej nagrody, miały mniejszy dorobek społeczno-zawodowy, ale równie ambitny. Ja z racji wieku – byłam najstarsza w tym zacnym gronie – miałam tych dokonań więcej. Jednak uważam, że pozostałe kandydatki naprawdę również zasługiwały na to najwyższe wyróżnienie. Poczułam
się bardzo wzruszona słowami pani Sylwii Mokrysz (prokurenta
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Mokate SA i zarazem przewodniczącej Kapituły konkursu
„Perła Podbeskidzia”): „To nie był prosty wybór dla Kapituły, to
był wybór miedzy wspaniałymi, mądrymi kobietami, perłami społecznikostwa, z których każda zasługiwała na to szczególne wyróżnienie. Wyróżniliśmy tę „Zapamiętaną na szlaku życia”, zapamiętaną przez setki młodych ludzi, jej uczniów, Panią Erykę
Binek-Pytlowany. To do Pani Eryki trafi Perła w tym roku, za jej
serce do młodych ludzi, przed którymi otwierała świat pięknej muzyki i tańca, ucząc ich wrażliwości i patriotyzmu. A „Teatr Piosenki
ALERT” rozsławiał Podbeskidzie nie tylko w Polsce ale i na świecie. I były to całe lata pracy i pasji, pasji i pracy. I był to dom dla
wielu zapłakanych dzieci, gdy przychodziły tutaj ze swymi życiowymi problemami. Tu ocierano te dziecięce łzy, tu ich życie nabierało sensu, by nie zboczyli ze szlaku, szlaku prawdy i wiary w dobro. Pani Eryka, „Zapamiętana na szlaku życia” nigdy nie zeszła
z tego szlaku. Już tak ma. Daje innym radość, nadzieję na piękne, pełne wartości życie.” (więcej na www.mokate.com.pl)
EJ: A więc przejdźmy do szkolnego Teatru Muzycznego „Alert”
Eryka Binek-Pytlowany: To była młodzież licealna. Jak
wspominałam nieraz nasz zespół liczył 60 osób. To bardzo dużo,
nie tylko pod względem reżyserskim ale i wychowawczym, a nie
wszyscy byli „aniołkami”. Do dziś nie wiem, jak to było możliwe,
że nie musiałam stosować żadnych kar, a wszyscy, nawet jeśli
było im trudno, potrafili nad sobą zapanować. Miłym zaskoczeniem były dla mnie liczne telefony z życzeniami od moich byłych
uczniów. Wyczytali na Facebooku informację o nagrodzie. Z czasów naszego Teatru Muzycznego wykształciło się kilka śpiewaczek i śpiewaków operowych i musicalowych, aktorów teatralnych i filmowych, którzy pracują na różnych scenach w Polsce
i poza granicami kraju.
EJ: Czy z Pani inspiracji któryś z mieszkańców Jaworza zajął
się profesjonalnie sztuką?
Eryka Binek-Pytlowany: Tak. Jaworzanka Iwona ŚwierczekBażańska, wychowanka mojego zespołu jest aktorką we Wrocławiu. Inni członkowie zespołu którzy poszli drogą artystyczną, np.
Beata Raszkiewicz (sopran) przez kilka lat solistka opery wiedeńskiej, Barbara Bałda (sopran) solistka opery bytomskiej, dr.hab.
Łucja Czarnecka (sopran) adiunkt PWST w Krakowie, Lucyna
Malec aktorka teatralna i filmowa w Warszawie, Filip Cembala aktor i śpiewak w Szczecinie, Artur Pałyga znany już dzisiaj
w całej Polsce dramaturg, Aleksandra Zeman dyrygentka z tytułem doktorskim, prowadząca chóry na Zaolziu. Kilka osób zostało
nauczycielami muzyki, między innymi mój syn Marcin. Moja działalność muzyczna często wybiegała poza pracę w szkole i w zespołach muzycznych. Wydałam zbiór ponad 40 piosenek mojego
autorstwa, a dalsze 50 czeka na publikację. Przez cały rok prowadziłam audycje muzyczne w Radio Bielsko. Był to cykl 42-godzinnych audycji pod wspólnym hasłem „Akademia Muzyczna”, który obejmował dzieła wybitnych kompozytorów. W sposób
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Jaworzanka Ewa Brachaczek w piosence „Jabłuszko pełne snu”

przystępny prezentowałam słuchaczom literaturę muzyczną z bogatym materiałem nagraniowym.
EJ: Rozmawiamy o szkolnym Teatrze Muzycznym, jakie inne
zespoły Pani prowadziła?
Eryka Binek-Pytlowany: Prowadziłam również Międzyszkolny Zespół Artystyczny „Watra” przy Hufcu Beskidzkim ZHP, który koncertował także poza granicami kraju. Zespół występował na
Światowym Festiwalu z okazji Międzynarodowego Roku Dziecka
w Paryżu w 1979 r., dwukrotnie w Jugosławii i ZSRR, oraz w Bułgarii i Czechosłowacji. Ta grupa miała być pewną formą kopii znanego zespołu dziecięcego „Gawenda”. Poza tym prowadziłam
mniejsze zespoły wokalne przy IV LO im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej, które także zdobywały nagrody na ogólnopolskich Festiwalach Piosenki Żołnierskiej w Kołobrzegu czy
ówczesnych festiwalach piosenki radzieckiej w Zielonej Górze.
Od 1983 roku, przez ponad 20 lat przy IV LO w Bielsku-Białej
byłam kierownikiem Teatru Piosenki „Alert’’. Współpraca z aktorami, choreografami pozwoliła mi na wielopłaszczyznową działalność zespołu. Pomocą służyli nam aktorzy Teatru Polskiego
w Bielsku-Białej. Przez 10 lat współpracowałam z aktorką
Małgorzatą Kozłowską, choreografem Ireną Piotrowską oraz reżyserami telewizyjnymi i teatralnymi m.in. Marianem Pysznikiem
z TV Polsat, Tadeuszem Ryłko z TVP Katowice i Władysławem
Stecewiczem z TVP Warszawa, twórcą programu „Ojczyzna Polszczyzna” z prof. Miodkiem. Z panem Stecewiczem nagrałam
dwa spektakle teatralne dla TVP Katowice i TVP Warszawa. Kilkakrotny udział na Ogólnopolskim Festiwalu Kultury Młodzieży
Szkolnej w Kielcach przyniósł szereg głównych nagród (2 brązowe, 5 złotych Jodeł), a w 2000 roku nagrodę Grand Prix festiwalu
(za bajkę muzyczną Kopciuszek). Na festiwalu zostałam uhonorowana „Złotą Jodłą” jako pedagog. Chcę podkreślić, że wszystkie te nagrody mają dla mnie szczególną wartość emocjonalną.
W 1994 roku z zespołem „Alert” przygotowałam spektakl składajacy się z piosenek pani Marii Koterbskiej, który został wystawiony w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej. Po wysłuchaniu piosenek pani Maria Koterbska zaprosiła zespół na jubileuszowy koncert do Teatru Polskiego z okazji swoich 70-tych urodzin. Było
to wielkie wyróżnienie dla zespołu, który wystąpił w towarzystwie
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Anna Wiśniewska jako gospodyni w „Weselu”.

Na zdjęciu, Karolina Spodzieja, dziś Laurentowska (psycholog w szkołach Jaworza) z radością prezentuje zdobyte Grand Prix na festiwalu
w Kielcach w 2000r.

pani Marii, Jej Syna i Synowej (znanych śpiewaków z Wiednia)
oraz Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej i „Golców”.
EJ: Również w Jaworzu przy parafii ewangelickiej prowadziła pani zespół dziecięcy.
Eryka Binek-Pytlowany: Tak. Zaczęło się wszystko z inicjatywy ks. Dariusza Dawida, który był opiekunem naszego zespołu
dziecięcego, a później wyjechał do Zabrza. Do niedawna naszej
grupie patronował obecny proboszcz ks. Władysław Wantulok.
Zespół ten prowadziłam przez 20 lat, obecnie od 2 lat już nie działam z powodów zdrowotnych. Od wielu lat współpracuję z Zespołem cantate i panią Małgorzatą Penkalą-Ogrodnik (również moją
byłą uczennicą i członkinią zespołu „Alert”), Pani Małgorzata z powodzeniem od 20 lat prowadzi zespół „cantate”.
EJ: Wracając do Teatru Muzycznego „Alert” – czym się
wyróżniał?
Eryka Binek-Pytlowany: Najkrócej mówiąc wielotematycznością spektakli. Przede wszystkim przygotowywałam patriotyczne
piosenki. Program „Nie rzucim Ziemi skąd nasz ród” prezentowany był przez 20 lat na różnych festiwalach w różnych miastach
i na różnych scenach. Między innymi w Brukseli, Antwerpii, Bratysławie. Oczywiście głównie pisałam teksty i komponowałam muzykę. co nie znaczy, że na akademie z okazji świąt narodowych
nie korzystałam ze starych pieśni patriotycznych – powszechnie
znanych przez całe dziesięciolecia. Razem z młodzieżą szkolną występowaliśmy dla wojska na festiwalach czy w jednostkach
wojskowych. Za te występy dostałam medal wojskowy. Poza
tym mojego autorstwa były programy edukacyjne i prozdrowotne przygotowywane dla uczniów, oczywiście nie tylko szkoły,
w której pracowałam, ale przede wszystkim moi uczniowie występowali z tymi programami w innych placówkach. Swego czasu
na „topie” były programy dotyczące AIDS, narkomani itp. Kolejna akcja, w jaką włączyłam się, to profilaktyka zdrowotna dla kobiet, której patronowała Jolanta Kwaśniewska (żona prezydenta

Aleksandra Kwaśniewskiego). Poza tym wspominany i uwspółcześniony przeze mnie Kopciuszek jest skierowany do odbiorcy żyjącego w dzisiejszych czasach. Za tę bajkę dostaliśmy jako
zespół Grand Prix w ogólnopolskim festiwalu Kultury Młodzieży
Szkolnej w 2000 roku. Dla mnie to wyróżnienie ma duże sentymentalne znaczenie. W programie teatru była również „Balladyna”
Juliusza Słowackiego, „II część Dziadów” Adama Mickiewicza,
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego z podtytułem „Wesele w sto
lat później”. Akcje tych utworów literackich przeniosłam do współczesności. Z naszymi spektaklami jeździliśmy na Ogólnopolską
Scenę Prezentacji do Warszawy prowadzoną przez prof. Jana
Machulskiego (aktora, reżysera, wieloletniego dziekana PWSfTVif w Łodzi) i jego żony haliny Machulskiej (aktorki i reżysera), zdobywaliśmy tam wiedzę o pracy w teatrze. Aby przygotować spektakl, potrzebne były stroje i rekwizyty. Nic nie spadło
z „nieba”, za wszystkim chodziłam sama, by pozyskać jakieś pieniądze, prosiłam o zgodę na udostępnienie sali BcK czy Teatru
Polskiego (odpłatnie). Natomiast dyrektorom szkół rekomendowałam organizację wyjść młodzieży na nasze spektakle. Za każdą pozyskaną złotówkę kupowałam stroje niezbędne do danego
spektaklu. Te rekwizyty i stroje były wspólną własnością naszego
teatru. Nie wiem, co się z nimi teraz dzieje.
EJ: W jaki sposób udawało się Pani godzić życie rodzinne
z pracą?
Eryka Binek-Pytlowany: Praca to moja pasja. Starałam się
nie zaniedbywać rodziny aczkolwiek wiem, że większość czasu
poświęcałam w domu na pisanie scenariuszy, tekstów piosenek,
komponowanie. Stąd poza pracą i rodziną nie miałam czasu na
spotkania towarzyskie itp. I tak zostało. Wszystko ma swoją cenę
i za wszystko musiałam zapłacić…
Oprac. P. filipkowski; foto udostępnione dzięki uprzejmości
Biura Poselskiego Poseł RP Mirosławy Nykiel
Archiwalne zdjęcia z występów ze zbiorów prywatnych
Eryki Binek-Pytlowany

6

LISTOPAD

2017

INFORMACJE URZĘDU GMINY I WÓJTA
TROJE JAWORZAN
RADNYMI SEJMIKu

Zaprzysiężenie 60 radnych wojewódzkich, wśród których
znalazło się troje jaworzan – Zuzanna petlic, Sara Pierściecka
i Paweł Ficek (radni-juniorzy Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze), a także wybór przewodniczącego oraz pozostałych członków prezydium – to pierwsze decyzje podjęte podczas I sesji
Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.
„To ważny dzień dla nas wszystkich. Nawet nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak się cieszę, że Was tutaj widzę. Potrzebna
nam jest współpraca międzypokoleniowa, partnerstwo młodych
z dorosłymi. Jestem przekonany, że nam się to uda” – przywitał
na początku wszystkich główny inicjator powołania do życia Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego Wojciech Saługa,
marszałek województwa śląskiego.
Inauguracyjna sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa
Śląskiego miała wyjątkowe audytorium. W ławach zasiedli m.in.
Rzecznik Praw Obywatelskich adam Bodnar, Barbara dolniak
– wicemarszałek Sejmu RP, Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa oraz Stanisław Gmitruk, Przewodniczący
Sejmiku Województwa Śląskiego oraz jego zastępczyni – Sylwia
Cieślar, a także parlamentarzyści z województwa i radni Sejmiku
Województwa Śląskiego. Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wystąpieniu podkreślił rolę demokracji i samorządności. „Teraz macie okazję uczyć się tych pojęć w praktyce. Bo demokracja
to nie tylko co jakiś czas wybieranie danych gremiów. Przecież
demokracja to rozmowa, debata, analiza, wyciąganie wniosków.

RONDO Z KANTAMI...
Od kilku miesięcy jesteśmy wszyscy w Jaworzu świadkami realizacji inwestycji „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4417S Świętoszówka-Bielsko”, którą na terenie gmin Jaworze i Jasienica prowadzi Powiat Bielski, a w jego imieniu – Zarząd Dróg Powiatowych. Każdy z nas, kto obserwuje na co dzień tok tych prac, wyrazi z całą pewnością swoje zaniepokojenie sposobem jej realizacji oraz postępem robót budowlanych w Jaworzu i Jasienicy.

Młodzieżowy sejmik Województwa Śląskiego tworzy idealną do
tego przestrzeń. Wykorzystajcie to!” – stwierdził adam Bodnar.
Z kolei o odpowiedzialności przypomniała młodym radnym
Barbara dolniak. „Nie chcemy być społeczeństwem nastawionym na konsumpcję, ale chcemy być społeczeństwem obywatelskim. To jedno z waszych zdań. Ale nie jedyne. Życzę, by podczas ich realizacji było w Was obecne uczucie satysfakcji, że
wspólnie zmieniamy na lepsze naszą rzeczywistość” – akcentowała wicemarszałek Sejmu.
Po oficjalnych wystąpieniach marszałek Wojciech Saługa
wręczył młodym radnym zaświadczenia o wyborze.
Kolejny punkt obrad przewidywał wybór przewodniczącego
oraz pozostałych członków prezydium Młodzieżowego Sejmiku
Województwa Śląskiego. Na przewodniczącego młodzi radni wybrali Michała Kubisa. Dopełnieniem uroczystości inauguracyjnych był koncert Miuosha w Muzeum Śląskim.
Wójt Gminy Jaworze, komentując sukces młodych jaworzan,
powiedział: „Serdecznie gratuluję Paniom Sarze Pierścieckiej
i Zuzannie Petlic oraz Panu Pawłowi Fickowi zaszczytnego objęciach mandatów radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Życzę Wam, moi mili, by praca w tym gremium
sprawiała Wam radość i satysfakcję, a także by była doświadczeniem, które w niedalekiej przyszłości odciśnie się na Waszym
życiu osobistym i zawodowym w sposób jak najbardziej pozytywny i konstruktywny. Może to drugi krok (po wejściu w skład
Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze) do tego, byście kiedyś zasiedli w ławach radnych Rady Gminy Jaworze albo w fotelu wójta. Tego Wam z serca życzę. (…) Jestem z Państwa bardzo dumny! Trzymam kciuki za Państwa sukcesy, których jestem niemal
pewien i zawsze pozostaję do dyspozycji – radą, pomocą, podpowiedzią.
www.jaworze.pl

2017

LISTOPAD

chociaż ostatnio prace przyspieszyły (między innymi wskutek moich osobistych interwencji w powiecie), to nadal martwi
mnie ich tempo. Jak słyszę z ust inżynierów zajmujących się inwestycjami w naszym urzędzie, opóźnienia sięgają ok. dwóch
miesięcy, w związku z czym istnieje prawdopodobieństwo, że zakończyć się mogą nawet w grudniu. Tak późny termin kładzenia
asfaltu może mieć opłakane skutki na wiosnę przyszłego roku.
W związku z powyższym już we wrześniu skierowałem na
ręce dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych, Starosty Bielskiego
oraz firmy wykonawczej stosowne pismo, które przesłałem także
do wiadomości partnera w tej inwestycji – wójta gminy Jasienica
Janusza Pierzyny. Moje najpoważniejsze zastrzeżenia w zakresie tej inwestycji dotyczyły:
• zbyt małej ilości pracowników zaangażowanych w roboty brukarskie, co powoduje, że postęp ich realizacji nie jest zgodny
z naszymi oczekiwaniami, w konsekwencji czego zagrożone
jest bezpieczeństwo ruchu pieszych, w szczególności dzieci
i młodzieży w drodze do i ze szkoły,
• fatalnego oznakowania drogowego prowadzonych robót,
które powoduje zagrożenie ruchu pojazdów, w szczególności dotyczy to przenośnej sygnalizacji świetlnej – jej ciągłości funkcjonowania, ustawienia interwałów oraz posadowienia urządzeń w pasie drogowym,
• technologii wykonywania przekopów i wcinek w istniejącym
asfalcie, które stanowią zagrożenie dla stanu technicznego
poruszających się tą drogą samochodów,
• oznakowania przystanków oraz zabezpieczenia wiat przystankowych w czasie budowy, które stanowią własność
Gminy Jaworze,
• wykonania kanalizacji deszczowej oraz zapewnienia właściwego odprowadzania wód gruntowych z okolicznych pól, które podczas ulewnych opadów powodują zagrożenie bezpieczeństwa sąsiednich posesji oraz drogi, a także możliwość
wystąpienia podtopień tudzież sytuacji powodziowych,
• utrzymywania porządku na drogach gminnych i powiatowych,
który w związku z prowadzoną budową uległ znacznemu pogorszeniu, co pozostaje nie bez wpływu na zabrudzenie i zapylenie posesji mieszkańców.
W tym samym wystąpieniu zwróciłem się do dyrektora Zarzą-
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du Dróg Powiatowych o wzmocnienie nadzoru nad realizowaną
na obszarze Jaworza i Jasienicy inwestycją, co pozwoliłoby zapobiec występowaniu i powtarzaniu się ww. sytuacji, a w szczególności oddaliłoby prawdopodobieństwo opóźnienia się zakończenia przedmiotowego zadania dopiero w 2018 roku.
Podczas ostatniej październikowej rady budowy zwróciłem także uwagę, że wypłata pomocy finansowej przez Gminę
Jaworze będzie możliwa tylko i wyłącznie po uprzątnięciu placu podnajętego przez nas wykonawcy tej inwestycji, z którego
ten uczynił sobie samowolnie składowisko ziemi z wykopów. Stosowne pismo w tej sprawie skierowałem również do powiatowych
instytucji.
Tego właśnie wymaga przede wszystkim interes Powiatu Bielskiego i Gminy Jaworze. Stąd też zwróciłem się z prośbą o jak
najszybsze przeprowadzenie rozmów z przedstawicielami Wykonawcy i zobowiązanie ich do złożenia wiarygodnego harmonogramu oraz powiadomienie mnie o jego szczegółowych ustaleniach. Jedynie współpraca i wspólne stanowisko wobec firmy
realizującej tej kontrakt przyczyni się do w miarę terminowego
wykonania inwestycji zgodnie z najwyższym interesem Gminy
Jaworze, Gminy Jasienica i Powiatu Bielskiego.
Mnie, jako wójta Jaworza, najbardziej niepokoi to, że współfinansujemy ją ze środków własnych budżetu gminy. Na podstawie
uchwały Nr XX/170/2016 Rady Gminy Jaworze z dnia 8 września
2016 r. oraz umowy Nr 451/2016 (cRu 091/16) z dnia 13 września 2016 r. aneksowanej w dniu 13 kwietnia 2017 r. Gmina Ja-
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worze udzieliła Powiatowi Bielskiemu pomocy finansowej w tym
zakresie do kwoty 1 267 750,23 złotych. Kwota ta została zapisana w uchwale budżetowej na bieżący rok. Zgodnie z § 11 ust. 4
ww. umowy środki te „zostaną przekazane (…) w terminie 14 dni
od dnia przedłożenia przez Powiat rozliczenia zadania zawierającego spis kosztów, kopie faktur oraz protokół odbioru końcowego
zadania”. Podkreśliłem, że przedłużenie realizacji prac na kolejny
rok (tj. 2018) spowoduje ogromne kłopoty przy projektowaniu budżetu Jaworza na 2018 r., w ramach którego absolutnie nie planuję udzielenia Powiatowi Bielskiemu dofinansowania, gdyż pomoc
w zakresie realizacji tej inwestycji możemy przekazać jedynie
w tym roku. Niemniej jednak w tym miejscu serdecznie dziękuję Staroście Bielskiemu Panu Andrzejowi Płonce, że rozło-
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żył ją nam na trzy raty (2017-2019), co nie było zbyt wielkim
obciążeniem dla jaworzańskich finansów.
Dzisiaj prace przebiegają może sprawniej, ale i tak jesteśmy daleko po terminie. Podkreślam po raz kolejny, że Gmina Jaworze nie jest gospodarzem tej inwestycji, ale Powiat
Bielski. Zarazem w imieniu władz powiatowych przepraszam
wszystkich mieszkańców ul. Zdrojowej za ten niepojęty bałagan na drodze powiatowej, który z dnia na dzień przekracza
granice naszej wyobraźni… Liczę, że służby powiatowe uporają się w tym roku z tą inwestycją, która nie należy przecież do najtrudniejszych, a ul. Zdrojowa będzie znowu czysta i przejezdna...
Radosław G. Ostałkiewicz
Wójt Gminy Jaworze

Gaudeamus
po raz pierwszy
w Jaworzu
6 października 2017 roku po raz pierwszy „Gaudeamus igitur”
rozbrzmiało w sali „Pod Goruszką” – tak rozpoczął się pierwszy
rok akademicki Jaworzańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
W inauguracji uczestniczyło ponad stu słuchaczy.
Sala „Pod Goruszką” wypełniła się po brzegi studentami uniwersytetu, który rozpoczął swoją działalność w Jaworzu. Tak było
podczas inauguracji Roku Akademickiego A.D. 2017/2018 Jaworzańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. To nowa inicjatywa
w gminie Jaworze aktywizująca osoby starsze – emerytów i rencistów, którzy mogą skorzystać z bogatego wachlarza propozycji
zajęć i wydarzeń, jakie będą się odbywały w ramach tego przedsięwzięcia.
Inaugurację pierwszego roku akademickiego w Jaworzu rozpoczęła jaworzanka dr Anna Klinik – szefowa Stowarzyszenia
Wsparcia Społecznego „Feniks” z siedzibą w Cieszynie, które
wspólnie z Gminą Jaworze realizuje projekt. To dla nas bardzo
ważne, że mamy takie wparcie w realizacji pomysłu Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w gminie Jaworze. Niewiele stowarzyszeń może
liczyć na takie zaangażowanie ze strony gminy, za co serdecznie dziękujemy Wójtowi Gminy Jaworze dr. Radosławowi Ostał-

Dr Anna Klinik i dr Radosław G. Ostałkiewcz

kiewiczowi. Mamy bogate zaplecze, możemy liczyć na wsparcie,
toteż mile widziane są wszelkie inicjatywy i pomysły na realizację
zajęć. Mam nadzieję, że będzie to dla Państwa wspaniały czas,
a nasz uniwersytet sprosta Waszym oczekiwaniom – mówiła podczas otwarcia dr Anna Klinik.
Głos zabrał również Wójt Gminy Jaworze dr Radosław G.
Ostałkiewicz. Dziękuję za taką frekwencję, to dla nas wiele znaczy. To dowód na to, że nikt z Państwa nie chce być postrzegany
jako osoba na emeryturze czy rencie, bo „kto się uczy, pozostaje
młody”. Mam nadzieję, że to dzieło będzie rozkwitać w Jaworzu,
a Państwo wypełniać będziecie swój czas kolejnymi zajęciami. Ze
swojej strony obiecuję, że samorząd będzie wspierać to dzieło,
jednak gwarantuję, że zawsze będziecie autonomiczni – zapewnił. Tuż potem przyszedł czas na występ artystyczny, który zapewnił Dziecięcy Zespół Regionalny działający przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej, prowadzony przez Panie
Lidię Lankocz i Agnieszkę Konieczną. Dzieci pokazały piękne cieszyńskie tańce i pieśni regionalne, które nagrodzone zostały gromkimi oklaskami. Akompaniament zapewnili Pani Janina
Czader (akordeon) i Pan Michał Pasterny – radny Młodzieżowej
Rady Gminy Jaworze (klarnet).
Sporym zainteresowaniem słuchaczy cieszył się wykład inauguracyjny „Płaszczyzny i uwarunkowania wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnością” wygłoszony przez prof. zw.
dr. hab. Zenona Gajdzicy – dziekana Wydziału Etnologii i Nauk
o Edukacji Uniwersytetu Ślaskiego w Cieszynie, który to Wydział
objął swoim patronatem Jaworzański Uniwersytet.
Specjalnie dla słuchaczy podczas inauguracji wystąpił też unikalny w skali kraju, a nawet świata, Niemy Chór Uniwersytetu Śląskiego, który na co dzień działa pod Kołem Naukowym
Pedagogów na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji. Opiekunem
i dyrygentem chóru jest mgr Anna Wojtas-Rduch. Chórzyści to
członkowie Koła Naukowego Pedagogów oraz wykładowcy Zakładu Pedagogiki Specjalnej. Utwory muzyczne tłumaczą oni na
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Dziecięcy Zespół Regionalny Jaworze

język migowy. W Jaworzu zaprezentowali piosenkę „Orła cień”
z repertuaru zespołu Varius Manx.
Na słuchaczy Jaworzańskiego uniwersytetu Trzeciego Wieku czeka szereg propozycji. Początkowo będą spotykać się dwa
razy w miesiącu, a po rozwinięciu pełnych form pracy uniwersytetu będą prowadzone zajęcia dodatkowe takie jak: lektoraty,
warsztaty, seminaria, zajęcia na basenie itp. Już podczas inauguracji rozmawiano o kolejnych propozycjach rozszerzenia planu zajęć.

Dziecięcy Zespół Regionalny Jaworze

Nie starzeje się ten, kto nie ma na to czasu – powiedział onegdaj Benjamin franklin. A czasu na starzenie nie ma ten, kto ma
czas na uczestnictwo w Jaworzańskim uniwersytecie Trzeciego
Wieku.
Osobą kontaktową w sprawach dotyczących Uniwersytetu Trzeciego Wieku jest Sekretarz Gminy Jaworze mgr Ewelina Domagała, pracująca na co dzień w UG Jaworze – pok.
107, tel. 33 828 66 00.
Info: www.jaworze.pl

Niemy Chór Uniwersytetu Śląskiego

KOMuNIKAT GOPS
Dużymi krokami zdążamy do zakończenia projektu partnerskiego pn. „Powiat Bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja”
realizowanego w latach 2016-2017 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu wraz z Powiatem Bielskim – Liderem
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla osi priorytetowej IX Włącznie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym w trybie pozakonkursowym.
celem głównym projektu realizowanego na terenie powiatu bielskiego jest partnerskie wdrażanie programów aktywnej integracji,
w oparciu o kompleksowe działania, których zastosowanie prowadzić będzie do zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz integracji społeczno-zawodowej osób i grup doświadczających wykluczenia społecznego. Z terenu naszej Gminy w projekcie uczestniczy 14
osób. Projekt ma na celu wzrost poziomu aktywności społeczno-zawodowej 259 mieszkańców i mieszkanek powiatu bielskiego, w tym
159 kobiet i 100 mężczyzn, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.
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LGD Ziemia Bielska

Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska planuje kolejne nabory wniosków
Już na początku 2018 roku LGD Ziemia Bielska rusza z kolejnymi naborami wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji Strategii
Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2020.
Tym razem o pomoc będzie można ubiegać się w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej oraz zachowania
dziedzictwa lokalnego. W przypadku naboru na podejmowania działalności gospodarczej oferta skierowana będzie głownie do
osób planujących utworzenie firmy z branży odnawialnych źródeł energii. Dotacje na rozwój działalności gospodarczej będą przewidziane głównie dla firm prowadzących działalność w zakresie produktu lokalnego i odnawialnych źródeł energii.
Z naboru wniosków z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego będą mogły skorzystać instytucje działające w sferze kultury,
a sfinansowane będą mogły być projekty polegające na zakupie wyposażenia związanego z prowadzoną działalnością kulturalną.
Warunki konkursu pozostają bez zmian – z naborów mogą skorzystać mieszkańcy naszego regionu (Bestwina, Buczkowice, sołectwa
Czechowic-Dziedzic – Bronów, Ligota, Zabrzeg; Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Wilamowice, Wilkowice), jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy, którzy już prowadzą działalność, ale chcą ją rozwijać na naszym terenie.
Wysokość dotacji dla osób podejmujących działalność gospodarczą to 50 tys. zł (bezzwrotna premia wypłacana w dwóch ratach).
Wsparcie na rozwój firmy czy zachowanie dziedzictwa lokalnego polega na refundacji poniesionych kosztów (w zależności od reprezentowanego sektora zwrot wyniesie od 63,63 % do 95 % kosztów).
Aby złożyć projekt należy najpierw zapoznać się ze Strategią RLKS i Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Można też skorzystać z bezpłatnego doradztwa, szkoleń i warsztatów oferowanych przez LGD.
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze LGD Ziemia Bielska. Zapraszamy do kontaktu!
Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała
Tel/fax. 033 8136964, e-mail:projekty@ziemiabielska.pl, www.ziemiabielska.pl.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

nagrody wójta dla nauczycieli
Wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Jaworze Mieczysławem Brzezickim oraz Panią Wójt Anną Skotnicką-Nędzka wręczyłem z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej nauczycielom
naszych placówek szkolnych i przedszkolnych Nagrody Wójta
pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.
W tym roku uhonorowane zostały:
• w Przedszkolu Nr 1: Jolanta Bajorek (dyrektor) i Patrycja
Kłaptocz (nauczyciel);
• w Przedszkolu Nr 2: Czesława Cybułka (dyrektor) i Teresa
Ślezińska (nauczyciel);
• w Szkole Podstawowej Nr 1: Ewa Cholewik (dyrektor), Maria
Kuś (wicedyrektor) i Małgorzata Cholewik (nauczyciel);
• w Szkole Podstawowej Nr2 / Gimnazjum Nr 1: Barbara
Szermańska (dyrektor), Jadwiga Spodzieja (wicedyrektor),
Renata Stojak (nauczyciel).

Wszystkim nauczycielom – tym wyróżnionym i tym, którzy wyróżnienia nie otrzymali, ale na nie z całą pewnością zasłużyli – jak
również wszystkim pracownikom sektora oświaty dziękuję za Waszą pracę, misję i poświęcenie. To właśnie dzięki takim ludziom,
jak Wy, jaworzańska oświata jest jedną z najlepszych w regionie
i województwie.
dr Radosław G.Ostałkiewicz
Wójt GminyJaworze
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OGŁOSZENIA URZĘDU GMINY

Czyste Powietrze to nasza wspólna sprawa!
W dniu 25 października Fundacja Eko zorganizowała w Szkole Podstawowej nr 2 oraz w Przedszkolu nr 2
w Jaworzu przestrzenne warsztaty ekologiczne. W trakcie warsztatów uczniowie oraz przedszkolaki brali
udział w grze planszowej eko memory, praktycznych warsztatach oraz w rowerowym kinie.
W trakcie warsztatów uczniowie oraz przedszkolaki mogły w ciekawy sposób uczyć się o problemach
ekologicznych i zdrowotnych związanych z niską emisją.

Wydarzenia zrealizowane zostało w ramach kampanii pt. „Czyste powietrze zdrowy człowiek
w 5 gminach powiatu bielskiego”, poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność objętego PROW lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
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UCHWAŁA ANTYSMOGOWA
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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ZAPROSZENIE

Fundacja Eko serdecznie zaprasza na ekologiczne wydarzenie edukacyjne,
które odbędzie się na terenie naszej gminy pod patronatem
Wójta Gminy Jaworze Pana dr Radosława Ostałkiewicza.

Wystawa pt. „Czyste Powietrze Zdrowy Człowiek”
od 20 do 30 listopada 2017 r. będzie prezentowana
w Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu
(w godzinach otwarcia).

Serdecznie wszystkich zapraszamy!
Czyste Powietrze to nasza wspólna sprawa!

Wydarzenie realizowane będzie w ramach kampanii pt. „Czyste powietrze zdrowy człowiek
w 5 gminach powiatu bielskiego”, poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

14

listopad

2017

z życia biblioteki

Jaworzańska biblioteka od wielu lat prowadzi szeroką działalność edukacyjną dostosowaną do programu nauczania w zakresie szkoły podstawowej i skierowaną do uczniów. Jedną z form
pracy z dziećmi są „Spotkania z lekturą”, w trakcie których zazwyczaj przedstawiana jest prezentacja multimedialna połączona
z pogadanką na temat życia i twórczości danego autora. W trakcie spotkania uczniowie poznają ciekawe fakty z życia pisarza,
okoliczności powstania danego dzieła literackiego, zakres twórczości oraz odniesienia do autentycznych postaci czy miejsc występujących w lekturze. Październikowe spotkania poświęcone
były między innymi postaci Stanisława Supłatowicza, znanego
bardziej pod pisarskim pseudonimem Sat Okh – Długie Pióro, autora zbioru legend indiańskich pt. Biały mustang.
Supłatowicz zwany „polskim indianinem” to postać niezwykle
barwna i tajemnicza zarazem, to człowiek który stworzył własną
legendę. W jego życiorysie jest mnóstwo sprzecznych i trudnych
do sprawdzenia informacji, jak chociażby trzy różne daty i miejsca urodzenia.

W czasie drugiej wojny światowej był żołnierzem AK, po wojnie został marynarzem, pisarzem, gawędziarzem i przewodnikiem duchowym Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian.
W Wymysłowie niedaleko Tucholi postało prywatne Muzeum
Indian Ameryki Północnej im. Sat Okha, które zgromadziło liczne rękodzieło, ozdoby i pamiątki po tym niezwykle tajemniczym
człowieku. W trakcie spotkań w naszej bibliotece niejednokrotnie uczniowie mają więcej pytań, niż my czasu na wszystkie

ośrodek
promocji gminy

Szkolne drużynowe mistrzostwa powiatu bielskiego
w szachach
W środę 4 października uczniowie SP1 Jaworze brali udział
w zawodach szachowych mających na celu wyłonienie najlepszej
drużyny powiatu bielskiego. Nasza drużyna w składzie: Szcze-

odpowiedzi, i chyba właśnie o to chodzi, by zaszczepić gen ciekawości w młodym pokoleniu i zachęcić do dalszych samodzielnych poszukiwań informacji.
Kolejnym bohaterem Spotkania z lekturą był Jan Wiktor Lesman, znany wszystkim jako Jan Brzechwa, ps. Szer-Szeń, Inspicjent Brzeszczot, polski poeta pochodzenia żydowskiego, autor
wielu znanych bajek i wierszy dla dzieci, satyrycznych tekstów dla
dorosłych, a także tłumacz literatury rosyjskiej, z zawodu adwokat. Był wnukiem warszawskiego księgarza i wydawcy Bernarda
Lesmana, a przy tym kuzynem poety Bolesława Leśmiana, który
wymyślił pseudonim artystyczny Lesmana: Brzechwa, odnoszący
się do części strzały. Książka autorstwa Brzechwy pt. Akademia
Pana Kleksa jest jedną z lektur dla klas czwartych szkoły podstawowej. Niezwykłe przygody bohaterów, atmosfera pełna magicznych zjawisk to jak na okres wojny, kiedy to powstała powieść,
lektura wyjątkowa.
Klasa trzecia natomiast poznała bliżej sylwetkę pisarki Marii
Kownackiej oraz jej zamiłowanie do przyrody, które miało decydujący wpływ na twórczość autorki. Książka Kajtkowe przygody to
lektura wydana 1948 roku przedstawiająca cztery pory roku życia
na wsi. Język utworu jest miejscami nieco archaiczny, a wiele opisanych przedmiotów należy już do przeszłości. Bohater, bocian
Kajtek, opowiada ze swojej bocianiej perspektywy jak wygląda
życie i praca gospodarzy. Dla współczesnych dzieciaków jest to
świat zupełnie nieznany, więc dobrze, że mogą poznać go nieco
bliżej dzięki takiej lekturze.
Oczywiście w minionym miesiącu odwiedziły nas również
przedszkolaki, nasi stali goście.
Dla nich przygotowaliśmy nową formę spotkań edukacyjnych
z użyciem pacynki Agatki pt. „Agata ciekawa świata”. Tym razem
Agatka miała mnóstwo pytań dotyczących jesieni. Co to takiego
i dlaczego? Mamy nadzieje, że taka drobna zmiana urozmaici nasze spotkania.
pan Białek (4pkt./7), Korneliusz Piaskowski (5pkt./7), Mateusz
Kubala (4pkt./7) i Oliwia Uciecha (4,5pkt./7) zajęła dobre czwarte
miejsce, a do podium zabrakło tylko jednego punktu meczowego. Każda szkoła powiatu bielskiego mogła wystawić do tych
zawodów drużynę składającą się z czterech osób. Na trzech
pierwszych szachownicach może grać chłopak lub dziewczyna,
natomiast czwarta szachownica zarezerwowana jest tylko dla
dziewczyn. Nasza drużyna jest wyrównana i stale rozwija swoje umiejętności na zajęciach w SP1, więc w kolejnych latach jest
szansa na pokonanie drużyn z Zabrzega i Kóz, które wyprzedziły nas w tym roku.
Radosław Szczepanek
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Drużyna z dyplomem

Korneliusz Piaskowski

Oliwia Uciecha

Drużyna walczy

WYSTęP TEATRALNY W SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 1
27 października w Jaworzu miało miejsce wydarzenie miesiąca – na scenie w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Dąbrowskiej
w Jaworzu wystawiony został spektakl pt. „Pociąg pospieszny do
miłości”, w którym wystąpili Juliusz Wątroba i Sabina Głuch.

POLIcJA
OSTRZEGA
Policja ostrzega i zaleca – Noś ODBLASKI!!!
Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego to piesi, rowerzyści i motorowerzyści. Okres jesienno-zimowy to czas
szczególnie niebezpieczny dla osób znajdujących się na drodze. Wcześnie zapadający zmrok, mgły i deszcz w znacznym
stopniu ograniczają widoczność. Stosowanie w tym czasie
elementów odblaskowych w sposób istotny poprawia ich
bezpieczeństwo.

Autorskie widowisko Juliusza Wątroby ma charakter satyrycznoliryczny. Przedstawia historię spotkania dwojga ludzi w pociągu
pospiesznym. Bohaterowie rozpoczynają rozmowę, która powoli przeradza się w osobiste zwierzenia na temat miłosnych wzlotów i upadków. Dialogi mają w sobie zarówno elementy groteski,
jak i melancholii.
Spektakl wyreżyserowała Sabina Głuch. Nastrojowe piosenki
Juliusza Wątroby zaaranżował Mateusz Wałach.

Przeprowadzone eksperymenty rozwiewają wszelkie wątpliwości – stosowanie elementów odblaskowych przez „niechronionych” gruntownie poprawia ich widoczność przez innych użytkowników drogi, a co za tym idzie ich bezpieczeństwo. Pieszy w porze nocnej poruszających się poboczem lub chodnikiem, ubrany
w odzież koloru ciemnego dla kierującego pojazdem widoczny
jest z ok. 20 – 30 metrów. Jasna odzież odległość tą zwiększa do
ok. 50 metrów, zaś założony w miejscu widocznym element odblaskowy pozwala na zauważenie tej samej osoby z odległości
ok. 150 metrów. Przekładając odległość na czas, kierowca jadący z prędkością 50 km/h, 30 metrów pokonuje w dwie sekundy.
Ta sama prędkość pojazdu i odległość 150 metrów - to 7 sekund
czasu na bezpieczne wykonanie przez kierowcę manewru ominięcia niechronionego uczestnika ruchu drogowego. Te kilka se-

16
kund, które zapewnia nam element odblaskowy często chroni nasze życie i zdrowie. Dlatego jeszcze niezdecydowanych przekonujemy dziś - odblaski ratują życie. Jednocześnie promując ogólnopolską kampanię „Świeć przykładem” zachęcamy, by zarówno w centrach miast jak i na drogach o mniejszym natężeniu ruchu w porze nocnej wszyscy „niechronieni” stosowali elementy odblaskowe.
Wyłudzenia na „wnuczka lub policjanta” wciąż zagrażają…
Policja apeluje i radzi:
Policjanci po raz kolejny przypominają, że funkcjonariusze
Policji NIGDY nie informują o prowadzonych przez siebie sprawach telefonicznie. NIGDY nie proszą też o przekazanie pieniędzy nieznanej osobie. Zwracamy się z apelem do ludzi młodych
– informujmy naszych rodziców i dziadków o tym, że są osoby,
które mogą chcieć wykorzystać ich życzliwość. Powiedzmy im,
jak zachować się w sytuacji, kiedy ktoś zadzwoni do nich z prośbą
o pożyczenie dużej ilości pieniędzy. Zwróćmy uwagę na zagrożenie osobom starszym, o których wiemy, że mieszkają samotnie.
Jak nie stać się ofiarą oszustów?
• Przede wszystkim należy zachować ostrożność – jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto podszywa się pod członka naszej rodziny i prosi o pieniądze, nie podejmujmy żadnych pochopnych
działań.
• Nie informujmy nikogo telefonicznie o ilości pieniędzy, które
mamy w domu lub które przechowujemy na koncie. Nie wypłacajmy z banku wszystkich oszczędności.
• Zadzwońmy do kogoś z rodziny, zapytajmy o to, czy osoba,
która prosiła nas o pomoc, rzeczywiście jej potrzebuje. Pamiętajmy, że nikt nie będzie nam miał za złe tego, że zachowujemy się rozsądnie. Nie ulegajmy presji czasu wywieranej
przez oszustów.
• W momencie, kiedy ktoś będzie chciał nas oszukać, podając
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się przez telefon za policjanta, zakończmy rozmowę telefoniczną rozłączając się! Nie wdawajmy się w rozmowę z oszustem. Jeżeli nie wiemy, jak zareagować powiedzmy, o podejrzanym telefonie komuś z bliskich.
Info: http://katowice.slaska.policja.gov.pl
Opracowanie: P.filipkowski

pRZYpoMiNaMY o odBlasKaCH
Film ze strony FC Bielskie Drogi:
www.youtube.com/watch?v=TUYki0-UzIU

Kontakt z dzielnicowym z Jaworza;
mł.asp. Zbigniewem Bohuckim:
Tel. 33 8250510, kom. 727032546
W każdy czwartek miesiąca – wcześniej zadzwonić!
lub adres email:
dzielnicowy.jasienica49@bielsko.ka.policja.gov.pl

NASZE DZIECI, NASZA MŁODZIEŻ
PuBLIcZNE PRZEDSZKOLE NR 2
W JAWORZu
Październik w przedszkolu
Miesiąc październik również obfitował w wiele ciekawych wydarzeń. Dzieci z grup młodszych brały udział w jesiennych spacerach, zachwycając się pięknem otaczającego nas krajobrazu.
Grupy starsze natomiast udały się na wycieczkę do lasu, gdzie
mogły odkrywać tajniki przyrody. W ramach comiesięcznego spotkania z bajką, po raz kolejny odwiedzili nas aktorzy teatru Skrzat
z Krakowa, którzy zaprosili do obejrzenia przedstawienia pt. „Muzyczne podróże”. Jedną z ważniejszych uroczystości w tym miesiącu było „Pasowanie na Przedszkolaka”. uroczystość rozpoczęła się wysłuchaniem przez dzieci „Kodeksu Przedszkolaka”,
w którym zawarte były podstawowe normy i zasady obowiązujące w przedszkolu. Podczas wspólnego spotkania każda z grup
otrzymała do wykonania zadanie, a następnie wykonała piosenkę specjalnie przygotowaną na tą okazję. Kolejnym punktem programu było złożenie przez dzieci obietnic przestrzegania tychże
norm. Punktem kulminacyjnym było pasowanie każdego dziecka
oraz wręczenie dyplomów, upamiętniających to wydarzenie. Nie
brakowało wspólnej zabawy przy muzyce oraz tradycyjnie wykonano pamiątkowe zdjęcia.
Atrakcją długo wyczekiwaną przez dzieci był wyjazd kina helios w Bielsku-Białej. Tematem przewodnim seansu był zdrowy
styl życia, który ściśle związany jest z rocznym planem pracy naszej placówki. Przed rozpoczęciem seansu dzieci spotkały się

z animatorami, którzy posługując się lalkami-kukiełkami przypomnieli kilka ważnych zasad zdrowego odżywiania się, co służy
zdrowiu, a co mu szkodzi. Zorganizowali dla dzieci konkurs, którego uczestnicy otrzymali drobne upominki. Następnie rozpoczęła się projekcja klasycznych polskich bajek rysunkowych m.in.
„Bolek i Lolek”, „Reksio”, „Słoń Dominik”, „Słoń w kratkę” pod
wspólnym tematem „Zdrowy Przedszkolak”. Wszystkie te wydarzenia wywoływały na twarzach dzieci uśmiech i mamy nadzieję, że kolejne miesiące będą dostarczały im wiele radości i mnóstwa wrażeń.
Magdalena Grabda-Pełka
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w jednej osobie. Dzieci z wielką radością i zainteresowaniem
uczestniczyły w spektaklach, nagradzając aktorów gromkimi
brawami, a swoje wrażenia wyraziły w rozmowach, rysunkach i
zabawie.
Wrzesień w naszym przedszkolu jest miesiącem, w którym
szczególnie omawiamy tematykę bezpieczeństwa. W związku
z tym przedszkolaki miały już okazję uczestniczyć w cyklach zajęć dotyczących bezpiecznego i kulturalnego zachowania się
w przedszkolu i na ulicy.
Mamy nadzieję, że wrześniowe atrakcje zachęciły dzieciaki
do pobytu w naszym przedszkolu.

Jesień w Przedszkolu nr 2
Pierwsze miesiące tego roku szkolnego w przedszkolu nr 2
jak zawsze obfitowały w ciekawe wydarzenia, które zorganizowane były, aby uprzyjemnić dzieciom, szczególnie tym nowoprzybyłym, pierwsze tygodnie spędzone w przedszkolu i zachęcić je
do uczęszczania do przedszkola z radością i zainteresowaniem.
Tradycyjnie już w pierwszy wrześniowy weekend dzieci, rodzice oraz pracownicy naszej placówki wzięli udziału w barwnym korowodzie, podczas corocznej uroczystości gminnej: „Jaworzański
Wrzesień”. W kolejnym tygodniu przedszkolaki udały się na przejażdżkę ciuchcią Beskidzką po Jaworzu, aby poznać ciekawe zakątki naszej miejscowości i podziwiać górskie krajobrazy w blasku wrześniowego słońca.
Dzieci bardzo lubią teatr i zabawy w teatrzykach dziecięcych,
dlatego staramy się, aby już w pierwszych tygodniach września
przedszkolaki mogły wziąć udział w przedstawieniach teatralnych. Tegoroczne spotkania z teatrem rozpoczęły dwa przedstawienia: „Przygody Okruszka”, w wykonaniu Teatru SKRZAT
z Krakowa oraz „Podróż do wnętrza komina” – niesamowity i pełen efektów specjalnych występ w wykonaniu aktora i kominiarza

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
W JAWORZu

„Ślub będziemy brać ze szkołą!”
5 października wśród Pierwszaczków było wielkie poruszenie.
Wszystkie Dzieci, odświętnie ubrane, niecierpliwie oczekiwały na
pierwsze w swoim życiu Ślubowanie. Wypatrywały Rodziców,
którzy nie zawiedli i tłumnie pojawili się na uroczystości.
Przy dźwiękach piosenki, wjechały na scenę pociągi pełne rozśpiewanych Pierwszoklasistów. Wszystkich powitała pani

Jesień w naszym przedszkolu obfituje zawsze w zbiórki i akcje społeczne. Tego roku jest podobnie. Za nami już „Jesienna
zbiórka makulatury”. Przeprowadzamy tę zbiórkę już od kilku lat
i za każdym razem ilość zbieranej makulatury jest bardzo duża.
Przedsięwzięcie to uczy najmłodszych właściwego postępowania
z odpadami. W tym roku, dzięki zaangażowaniu rodziców i personelu przedszkola zebraliśmy ponad tonę, co pozwoliło na częściowe pokrycie kosztów pierwszego w tym roku szkolnym, październikowego wyjazdu naszych przedszkolaków do kina.
Jesteśmy w trakcie kolejnej akcji: „Zbiórka karmy dla zwierząt”. W ubiegłym roku przedszkolaki przejęły się losem zwierząt
ze schroniska i bardzo mobilizowały swoich rodziców do zbiórki.
Myślimy, że w tym roku będzie podobnie. Akcja ta, prócz niesienia konkretnej rzeczowej pomocy, ma również na celu rozwinięcie u dzieci wrażliwości, opiekuńczości oraz odpowiedzialności
za czworonożnych przyjaciół.
W naszym przedszkolu rozpoczęły się również akcje długoterminowe: „Zbiórka zużytych baterii”, „Akcja zbierania plastikowych nakrętek”. Widząc entuzjazm i zaangażowanie dzieci oraz
rodziców, można przypuszczać, że akcje spełniają swe role wychowawcze jak też przynoszą wiele radości obdarowującym jak
i obdarowanym.
Wszystkim włączającym się w akcje społeczne i zbiórki w naszym przedszkolu: dzieciom, rodzicom, znajomym, personelowi
przedszkola, serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie.
Nauczycielka Teresa Ślezińska
Dyrektor szkoły – Ewa cholewik. Po czym nastąpiły pełne radości, uśmiechów, piosenek i recytacji popisy klasowe. Widownia
biła gromkie brawa i niejedna łezka pojawiła się w oku wzruszonych Mam i kilku Tatusiów też.
Wreszcie nadeszła podniosła chwila. Wszystkie dzieci złożyły
uroczyste ślubowanie, a następnie każde z osobna zostało pasowane na ucznia Klasy Pierwszej i otrzymało pamiątkowy dyplom.
Również Rodzice złożyli swoje ślubowanie:
Dobrym wzorem bądźmy dzieciom:
Skaczmy, liczmy, coś śpiewajmy
I czytajmy, piszmy, myślmy,
Co najlepsze z serca dajmy.
My, rodzice tych dziewczynek
Oraz chłopców z pierwszej klasy,
Nie zważamy na przeszkody,
Bóle głowy, czy hałasy.
Razem z dziećmi wstępujemy
W szkoły już otwarte bramy.
Że na medal z nas Rodzice,
Wszystkich Was tu zapewniamy!
Gdy część oficjalna uroczystości dobiegła końca, wszyscy
udali się na słodki poczęstunek przygotowany przez pracowite
Mamusie. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim rodzicom za pomoc
w przygotowaniu uroczystości i za miłe słowa.
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szkoła podstawowa nr 2
w jaworzu

Europejski Dzień Języków
26 września obchodzony jest Europejski Dzień Języków
(EDJ). To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001
roku z inicjatywy Rady Europy, której siedzibą jest Strasburg. Na
stronie internetowej http://edl.ecml.at/ różne szkoły oraz instytucje prezentują swoje działania w ramach święta różnorodności językowej. Nie zabrakło i nas – uczniów SP nr 2 w Jaworzu.
Wszyscy uczniowie naszej szkoły na lekcjach języka
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angielskiego i niemieckiego zaangażowani byli w podejmowanie
różnorakich działań, aby promować i poznawać naukę języków
obcych. Przygotowali prezentacje multimedialne, dzięki którym
uczyli się powitań i pożegnań w wielu językach. Nie zabrakło również wyrażeń typu ‘dziękuję’, ‘proszę’, cześć’, ‘kocham Cię’. Wiele rodzajów gier językowych pomogło im utrwalić nazwy państw
i narodowości, położenie geograficzne wybranych krajów europejskich. Uczniowie, podejmując quizy i gry językowe, utrwalali
słownictwo z zakresu sport, dom, rodzina, podróżowanie i turystyka. Prezentowane były ciekawostki językowe, wybrane palindromy i łamacze językowe. Niektóre grupy śpiewały ‘Despasito’
w kilku językach. Pierwszoklasiści poznawali m.in. nazewnictwo
odgłosów zwierząt jak i również wspomniane powyżej powitania
i pożegnania. W celu uatrakcyjnienia wymienionych powyżej działań grupa uczniów, przebrana w stroje charakterystyczne dla wybranego kraju, pukając od drzwi do drzwi i prezentując swój niecodzienny wygląd, witała i żegnała kolejno wszystkich uczniów
naszej szkoły. Dzięki wsparciu Naczelnika Wydziału Département de la Coopération Internationale Ministère de l´Education
Nationale p. Barbary Skaczkowskiej szkoła nasza otrzymała wiele plakatów promujących to wydarzenie oraz naklejek i bransoletek, które otrzymali najbardziej aktywni tego dnia uczniowie.
Ta niecodzienna inicjatywa zrealizowana została przez germanistki – p. Annę Wiśniewską i p. Agnieszkę Szczukę oraz anglistki – p. Bożenę Wierońską, Magdalenę Kaczmarczyk oraz
Iwonę Kominek, autorki innowacji językowej pt. „Jak świętować,
żeby nie zwariować?”, którą zaprezentujemy bliżej na łamach
Echa w kolejnym wydaniu.
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Ligowcy z Jaworza na morzu
Ponownie na strony Echa Jaworza powraca temat związany
z morzem, w poprzednich wydaniach skupiliśmy się na zbliżających się obchodach 100-lecia Ligi Morskiej i Rzecznej oraz obecnie 20-leciu Szkolnego Koła Ligi Morskiej i Rzecznej, które działa przy Gimnazjum nr 1 (obecnie Szkole Podstawowej nr 2) w Jaworzu Średnim. Tuż po rozpoczęciu roku szkolnego z inicjatywy
prezesa ZG LMiR kpt.ż.w. Andrzeja Królikowskiego 13 osobowa
grupa młodzieży gimnazjalnej – członków SKLMiR wyjechała na
obóz do miejscowości Kąty Rybackie na Mierzei Wiślanej.
Na spotkaniu z redakcją w dniu 23 października stawili się
prawie wszyscy uczestnicy wyjazdu. Jak zaznaczyli, jedni w lidze są od roku (czyli od 1 klasy gimnazjum) inni już trzeci rok.
Pytani o wrażenia z wyjazdu opowiadali, że było wspaniale, pogoda dopisywała, jednak największym przeżyciem była możli-

wość uczestniczenia w swego rodzaju warsztatach żeglarskich.
Zarówno dziewczęta jak i chłopcy z zachwytem wspominali sterowanie jachtem motorowym na trasie rejsu Martwą Wisłą, Przegaliną, Wisłą, Szkarpawą oraz Rybiną, żeby ostatecznie przez
Zalew Wiślany dotrzeć do portu w Kątach Rybackich. Dużą atrakcją okazało się także halsowanie po Zalewie Wiślanym oraz przepłynięcie jednostką zabezpieczania wybrzeża i oznakowania
pasa wybrzeża do samego portu w Gdyni. Dla niektórych z jaworzańskiej załogi to był „pierwszy raz” za sterem jachtu czy żaglówki, co było dużym przeżyciem ale i nowym doświadczeniem.
Ewentualność kolejnego wyjazdu nad Bałtyk na takie zgrupowanie spotkała się z ogromnym entuzjazmem młodych ludzi.
Kolejnym istotnym aspektem tego typu przedsięwzięć, na który zwrócił uwagę jeden z wilków morskich, jest praktyczna nauka współdziałania i koordynacji podczas prac na łodzi, żaglówce czy jachcie. Na tego typu obozie nie tylko można, ale wręcz
trzeba sporo się uczyć, co z kolei jeszcze mocniej scaliło naszą ligową grupę. Młodzi żeglarze podkreślali, jak wielką atrakcją było dla Nich zwiedzanie portu w Gdyni od strony morza czyli przepłynięcie w pobliżu ﬂoty handlowej, portu wojennego jak
i pasażerskiego. Jednak dla wszystkich najważniejsze były zajęcia na morzu, natomiast mówiąc o tym, czym jest dla nich członkostwo w lidze, podkreślali, że to wielka pasja, coś co „kręci”
mimo, że wymaga dużego wkładu pracy w szkole. uczniowie
z klas trzecich gimnazjum opowiadali o wcześniejszych wyjazdach na spotkania ligowe, jak Zloty Jungów w Kołobrzegu. Warto
dodać, że po oficjalnych zajęciach żeglarskich na obozie młodzi ludzie pod opieką Iwony Kominek i Bartosza czadra mieli czas na zwiedzanie atrakcji Mierzei Wiślanej oraz Trójmiasta,
a także na spędzenie wolnego czasu w swoim gronie i dzielenie się wrażeniami. Takie wyjazdy, jak ten do Kątów Rybackich
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czy na zajęcia w szkółce żeglarskiej w pobliskim Zarzeczu nad
jeziorem Żywieckim są nagrodą za pracę w lidze – podkreślała
Iwona Kominek SKLMiR. Pod koniec października młodzież weźmie udział w konkursie z wiedzy o bałtyckich latarniach morskich.
Poza tym ligowcy przygotowują prezentacje dotyczące tematyki
morskiej, a więc muszą zdobywać więcej wiedzy niż ich rówieśnicy, którzy nie angażują się w działalność organizacji. Ponadto, jak wspomniała jedna z uczestniczek spotkania, takie wyjazdy to „wolne” od szkoły, jednak uczniowie wszystko nadrabiają,
ponieważ zajęcia ligowe nie odbywają się kosztem nauki. Eskapadę do Kątów Rybacki zorganizowała opiekunka SKLMiR
Iwona Kominek dzięki uprzejmości prezesa ZG LMiR kpt ż. w.
Andrzeja Kólikowskiego, przy wsparciu finansowym Urzędu
Gminy Jaworze i rodziców młodych ligowców. Szczególne podziękowania należą się właśnie prezesowi Królikowskiemu,
który „załatwił” nam bazę i program szkoleniowy w Kątkach
Rybackich wraz z atrakcjami w Trójmieście. Mieliśmy okazję zwiedzić Centrum Edukacji Morskiej przy Narodowym
Muzeum Morskim w Gdyni (współpracującym z naszym jaworzańskim Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej
w Jaworzu). Młodzi ligowcy wiosną 2018 roku mają już zaplanowany udział w kolejnym obozie żeglarskim, tym razem nieco
bliżej bo w Zarzeczu. Tutaj nawiązaliśmy współpracę ze szkołą
żeglarską Santorini. Szkolenia w Zarzeczu to nie tylko profesjonalne wsparcie od strony teoretycznej, poruszanie tematyki ratownictwa wodnego, bezpiecznego poruszania się po wodach,
ale i również żeglarstwo w praktyce – mówiła opiekunka SKLMiR.
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26 września – 01 październik
27.09. Gdańsk, spacer po długim Targu, przypomnienie sylwetki Jana heweliusza przy pomniku, roli gdańskiego żurawia,
rejs okrężny na Westerplatte, zwiedzanie wystawy Łodzie Ludów
Świata oraz sali interaktywnej w centrum Edukacji Morskiej
30.09. Zwiedzanie Gdyni, skwer Kościuszki, podziwianie Daru
Pomorza, Daru Młodzieży, ORP Błyskawicy, zakup pamiątek, port
jachtowy, wizyta w Oceanarium, to niektóre z atrakcji obozu nad
Bałtykiem.
Oprac. Piotr filipkowski

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
TOWARZYSTWO
MIŁOŚNIKóW JAWORZA

Pierwsza rocznica
W każdą zawieruchę wojenną wpisana jest śmierć żołnierzy
i ludności cywilnej. Tak też było w przypadku naszych bohaterów
– nauczycieli i kierowników szkoły w Jaworzu Średnim.
Jan Łysek zginął w czasie I wojny światowej, a franciszek
Obrzut i Paweł Starzyk polegli w czasie II wojny światowej.

W minionym roku z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Jaworza i Wójta Gminy Jaworze na dawnej szkole podstawowej w Jaworzu Średnim (obecnie przedszkole nr 2) umieszczona została
tablica upamiętniająca wymienionych wyżej nauczycieli.
W rocznicę tego wydarzenia spotkaliśmy się, aby złożyć kwiaty i wspomnieć zasłużonych dla Jaworza nauczycieli. Byli obecni: Wójt Gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz, Prezes Towarzystwa Miłośników Jaworza Ryszard Stanclik, delegacje ze szkoły,
przedszkola i jaworzańskich stowarzyszeń.
Dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasze
zaproszenie.
Zarząd Towarzystwa Miłośników Jaworza
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500 lat reformacji
W sali parafialnej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w niedzielę 22.10.2017r. o godz. 15.00 odbyły się kolejne posiady
zorganizowane przez Towarzystwo Miłośników Jaworza.
Wykład połączony z prezentacją multimedialną na temat 500
lat reformacji wygłosił proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu ks. Władysław Wantulok.
Reformacja – ruch religijno-polityczno-społeczny zapoczątkowany przez Marcina Lutra w XVI wieku, mający na celu odnowę chrześcijaństwa. Był reakcją na negatywne zjawiska, które miały miejsce w hierarchii kościelnej Kościoła Zachodniego,
a także stanowił opozycję do doktryny dogmatycznej. Podwaliny
pod wystąpienie Marcina Lutra położyła działalność Jana husa
na początku XV wieku – ruch husycki (husyci) odegrał ważną rolę
w rozwoju reformacji. Występujące w Kościele Zachodnim poważne nadużycia i problemy wewnętrzne były przyczyną wystąpień wielu duchownych i uczonych, którzy krytykowali istniejący stan rzeczy (rozluźnienie dyscypliny kościelnej, symonię,
powszechną ignorancję duchowieństwa, liczne przywileje stanu
duchownego i Kościoła, wielorakie i często szkodliwe obciążenia na rzecz duchowieństwa i Kościoła etc.). Zwolennicy reform
domagali się zmian dotyczących głównie następujących rzeczy:
przyjmowania komunii świętej w dwóch postaciach, zniesienia
celibatu duchownych i rezygnacji Kościoła z posiadania majątku.
Wołania o odnowę Kościoła rozlegały się już od XIII wieku, jednak kuria rzymska za wszelką cenę starała się utrzymać istniejący status quo i nie dopuszczać do wprowadzania zmian, które
mogłyby znacznie uszczuplić prawa, przywileje i majątek Kościoła Zachodniego oraz papiestwa. Narastające problemy prowadziły do kryzysów, które czasami wybuchały z różną gwałtownością
(schizmy, antypapieże, koncyliaryzm, husytyzm). Jednolity i planowy nurt odnowy wewnątrz Kościoła widoczny był pod koniec
XV wieku jedynie w hiszpanii, gdzie kardynał franciszek Jiménez
de cisneros (1436–1517) rozpoczął reformę Kościoła hiszpańskiego (wspieraną przez monarchię). Wielokrotne wołania o sobór powszechny zaowocowały zwołaniem V Soboru Laterańskiego (1511–1517), z którym wiązano nadzieje wprowadzenia
koniecznych reform, jednak sobór ten po raz kolejny pokazał, że
Kościół nie jest zdolny do samoodnowy ze względu na dążenie
papiestwa do utrzymania zdobytej władzy i przywilejów (na tym
Soborze Leon X uroczyście ponowił bullę „unam Sanctam” dodając, że „nieposłuszeństwo papieżowi winno być karane śmiercią”). Sytuację pogarszał fakt, że duchowieństwo stanowiło około 10% populacji w wielu miastach Europy Zachodniej. Podstawą
bytowania duchowieństwa były opłaty za odprawiane msze. Zarówno przeciętny średniowieczny proboszcz jak i ksiądz w miastach był słabo lub w ogóle niewykształcony. Każdy, kto chciał
zostać kapłanem, uczył się najpotrzebniejszych rzeczy u proboszcza. Wykształcenie teologiczne na poziomie uniwersyteckim
otrzymywali na ogół (a i to nie zawsze) jedynie kapłani zakonni.
Kapłani w miastach nie byli żadnymi duszpasterzami, a jedynie
kapłanami „mszalnymi”, a o zachowaniu przez nich celibatu nie
mogło być mowy. Także wielka ilość zakonów żebraczych oraz
duchownych, którzy utrzymywani byli z datków, była obciążeniem
dla społeczności lokalnych i powodowała liczne napięcia. Renesans oraz głoszone przez humanistów hasło ad fontes (powrót
do źródeł), zostało przyjęte przez reformatorów (począwszy od
Marcina Lutra), którzy za jedyną normę wiary uznali Pismo Święte. Wystąpienie Marcina Lutra w roku 1517, które miało miejsce
kilka miesięcy po zakończeniu V Soboru Laterańskiego, nastąpiło więc w okolicznościach sprzyjających szybkiemu rozwojowi reformacji. Za początek reformacji przyjmuje się rozpowszechnienie tez Lutra dotyczących odpustów.
Marcin Luter urodził się 10 listopada 1483 roku w Eisleben jako syn hansa i Margarety Luter. hans Luter zapewnił

swojemu synowi dobre wykształcenie. W 1501 roku posłał go
na studia do Erfurtu na jeden z najważniejszych uniwersytetów
w środkowych Niemczech, gdzie miał zdobyć doskonałe wykształcenie prawnicze. Jednakże jedna podróż zmieniła życie
Lutra. 2 lipca 1505 roku niedaleko Stotternheim młodego studenta złapała burza. Wówczas, śmiertelnie przerażony, ślubował,
że zostanie mnichem. Zaledwie dwa tygodnie później wstąpił
do zakonu augustianów-eremitów w Erfurcie. Jako brat Marcin
prowadził surowe życie zakonne. Rozpoczął studia teologiczne
i w 1507 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Tytuł doktora uzyskał w 1512 roku w Wittenberdze, gdzie aż do śmierci działał
jako profesor teologii. Począwszy od 1515 roku dominikanin
Johannes Tetzel na zlecenie kardynała Albrechta Brandenburskiego prowadził sprzedaż tak zwanych odpustów świętego Piotra. Wpływy z tej sprzedaży miały sfinansować ukończenie budowy Bazyliki świętego Piotra w Rzymie. Luter już po niedługim czasie zaczął krytykować kazania i handlowe poczynania
Tetzela. 31 października 1517 roku opublikował swoje 95
tez sprzeciwiających się nadużywaniu odpustów. Ta data po
dziś dzień stanowi symboliczne zapoczątkowanie reformacji.
W 1518 roku Kościół Rzymsko-Katolicki wszczął przeciw ks.
Marcinowi Lutrowi wstępne dochodzenie pod zarzutem herezji. Podczas jego przesłuchania w Augsburgu przed obliczem
legata papieskiego kardynała Kajetana ks. Marcin Luter po
raz pierwszy odmówił odwołania swoich pism. Już kilka miesięcy później w trakcie dysputy na uniwersytecie Lipskim publicznie poddał w wątpliwość nieomylność papieża i soborów.
15 czerwca 1520 roku papież wydał bullę ostrzegawczą przeciw Marcinowi Lutrowi, którą ten 10 grudnia spalił przy akompaniamencie głośnych wiwatów jego przyjaciół z Wittenbergi. Po
tym wydarzeniu 3 stycznia 1521 roku Luter został ekskomunikowany. Tego samego roku na sejmie Rzeszy w Wormacji Luter
odmówił odwołania swoich pism również przed cesarzem Rzeszy Niemieckiej Karolem V. Edyktem Wormackim Luter skazany został na banicję. Dla zapewnienia mu bezpieczeństwa elektor saski fryderyk Mądry upozorował jego porwanie i ukrył go na
zamku Wartburg koło Eisenach, gdzie Luter ukrywał się przez
10 miesięcy pod przybranym imieniem rycerza Jerzego. Już
w marcu 1522 roku Luter powrócił do Wittenbergi, by kilkudniowym cyklem kazań (kazania pasyjne) uciszyć niepokoje i zakończyć obrazoburstwo w mieście. 13 czerwca 1525 roku Marcin
Luter ożenił się z byłą zakonnicą Katarzyną von Bora. Wraz z 6
własnymi dziećmi, krewnymi, współpracownikami i studentami
małżonkowie mieszkali w byłym czarnym Klasztorze w Wittenberdze. Ostatnia podróż Marcina Lutra zawiodła go w 1546 roku
z powrotem do jego rodzinnego miasta, a jej celem było zażegnanie sporu spadkowego między hrabiami w Mansfeld. 18 lutego reformator zmarł w Eisleben i trzy dni później został pochowany w kościele zamkowym w Wittenberdze.
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Reformacja w Rzeczypospolitej Obojga Narodów była ruchem religijnym i społecznym, postulującym zmiany w polskim
Kościele; istniała od lat 20. XVI w. do połowy XVII w., kiedy ostatecznie zwyciężyła kontrreformacja. Polską reformację cechował
dynamiczny rozwój od XVI do XVII w., a następnie równie szybki
upadek, aż do całkowitej marginalizacji i utraty znaczenia w początkach XVIII w. Zdaniem niektórych badaczy reformacja w Polsce, w odróżnieniu od innych krajów Europy, gdzie doprowadziła
do wzmocnienia władzy monarchicznej, w Rzeczypospolitej tylko naruszyła jednocześnie władzę monarchiczną i kościelną. Polska reformacja od początku ograniczyła się tylko do wyższych
i średnich warstw społecznych, głównie w miastach północnej
i zachodniej Polski, na Kielecczyźnie, Lubelszczyźnie i na Żmudzi. Nigdy nie miała większego wpływu na ludność wiejską; wyjątkiem byli tylko mieszkańcy zachodniego pogranicza. W Polsce
prawie nie było możnych protektorów, wspierających ten ruch;
magnaci traktowali zmianę wyznania jako swoją prywatną sprawę
i jako część „złotej wolności szlacheckiej”. Jedynie na Litwie istnieli magnaci tacy jak Radziwiłłowie, Ossolińscy, Sapiehowie,
którzy wspierali finansowo reformację. Sytuacja Kościoła rzymskokatolickiego nigdy nie była poważnie zagrożona. W Rzeczypospolitej pojawiły się trzy kolejne nurty reformacji: pierwszym był
luteranizm, kolejnym – kalwinizm, a ostatnim – tzw. arianizm, czyli
ruch braci polskich. Reformacja wniosła znaczący wkład w rozwój
języka polskiego, kultury i literatury, przyczyniła się do ożywienia
nauki i oświaty przez rozwój edukacji i wydawnictw. Jej działaczami było wielu wybitnych pisarzy, teologów i naukowców.
Możliwe, że nauki Marcina Lutra dotarły na Śląsk Cieszyński już w latach 20. XVI wieku wraz z najbardziej jego mobilnymi mieszkańcami, kupcami. Jednakowoż za rządów Kazimierza
II (do 1528) oraz regencji Anny Hohenzollern (1528-1539) i Jana
z Pernsteinu (1528-1544) dominował w Księstwie Cieszyńskim katolicyzm. Po objęciu samodzielnej władzy przez księcia
Wacława III Adama około 1545 roku rozpoczęła się reformacja
w jego włościach. Ocenia się, że za jego panowania ludność
w 90% była ewangelicka (jak również prawie wszystkie kościoły).
Wydany w 1568 r. „Porządek kościelny” ustalał zasady wiary i kultu ewangelickiego w księstwie. Ten porządek został poszerzony
o artykuły dotyczące spraw organizacyjnych kościoła i spraw
szkolnych i ponownie wydany w 1584r. przez księżnę Sydonię
Katarzynę. W 1596 roku książę Adam Wacław, syn i następca
Wacława III Adama, wydał dokument dla Jabłonkowa, w którym
zobowiązał siebie i swoich następców, że nie będą w mieście
wprowadzali innej religii, jak tylko ewangelicko-augsburską, ani
nie będą ustanawiali w mieście duchowieństwa innego wyznania,
lecz zachowają jego obywateli przy wierze luterańskiej. Analogiczny dokument otrzymało od księcia w 1598 r. miasto Cieszyn.
Podobne zobowiązania przyjęli na siebie panowie stanowi wobec miast Frysztat (w 1588 r. Mikołaj Cygan) i Bielsko (w 1587 r.
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Adam Schaffgotsch). Rosnąca presja ze strony Habsburgów spowodowała, że Adam Wacław w 1610 r. powrócił do rzymskiego
katolicyzmu. Nastała epoka rekatolicyzacji państwa, przerwana
w czasie wojny trzydziestoletniej, kiedy Księstwo wielokrotnie
było zajmowane przez wojska protestanckie. Po klęsce protestantów czeskich w bitwie pod Białą Górą sytuacja protestantów na Śląsku stała się dramatyczna; w 1629 roku księżna cieszyńska Elżbieta Lukrecja pozbawiła innowierców w mieście
Cieszynie wszelkich praw, jednak to rozporządzenie nie było
przestrzegane. Tym niemniej zaczęto usuwać pastorów (m.in.
Jerzy Trzanowski musiał wyjechać z Bielska). Po śmierci księżnej Elżbiety w 1653 roku władzę nad Księstwem Cieszyńskim
przejęli Habsburgowie. Wzmożona akcja kontrreformacyjna rozpoczęła się w 1654 roku, kiedy to 20 marca do Cieszyna przybyli dwaj komisarze cesarscy i jeden biskup, tworząc specjalną
komisję, która odebrała pozostałe w rękach ewangelików 49 kościołów i 1 kaplicę. Odtąd posiadanie jakichkolwiek pism „heretyckich” stało się przestępstwem. Wobec innowierców Austriacy
stosowali przemoc, konfiskaty i inne formy dyskryminacji. Wiele
rodzin ewangelickich uciekło z Księstwa, pozostali praktykowali swoje wyznanie potajemnie, chowając w skrytkach Biblie i inne
pisma religijne, a nabożeństwa odprawiając w tzw. leśnych kościołach, czyli odludnych i trudno dostępnych miejscach na stokach górskich (zachowało się kilka z nich, m.in. najbardziej znany
na Równicy koło Ustronia, gdzie w dniu katolickiego święta Bożego Ciała odbywa się doroczne nabożeństwo). Po zakończeniu
wojny północnej luterański król szwedzki Karol XII w 1707 roku
w Altranstädt upomniał się o swobody wyznaniowe dla śląskich
protestantów. Cesarz Józef I, w wyniku dodatkowych negocjacji we Wrocławiu, wydał „reces egzekucyjny”, w którym zezwolił
na wybudowanie 6 protestanckich tzw. „kościołów łaski” w pobliżu miast: Milicz, Kożuchów, Żagań, Kamienna Góra, Jelenia Góra
i Cieszyn. 24 maja 1709 roku wysłannik cesarza hrabia Jerzy
Zinzendorf na terenie budowy przyszłej świątyni w Cieszynie, zatknął godło cesarskie, jako znak udzielonej łaski. Już 2 czerwca
pierwsze publiczne nabożeństwo po okresie prześladowań odprawił w tym miejscu przybyły z Wołczyna pastor Jan Muthman,
który stał się organizatorem nowej parafii. Budowa kościoła, zwanego „Jezusowym” trwała kilkanaście lat (w miarę pozyskiwania
środków ze zbiórek i darów z zagranicy), a w 1750 roku, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia, dobudowano wieżę. Był to jedyny
kościół protestancki na Śląsku Cieszyńskim i w okolicach; z tego
powodu jego ogromne wnętrze z piętrowymi emporami mogło pomieścić aż 6000 osób. Okres kontrreformacji zakończył się wydaniem Patentu Tolerancyjnego (w 1781 roku, na Śląsku ogłoszony
dopiero w 1782 roku w zmodyfikowanej formie) cesarza Józefa
II. W miejscowościach zamieszkałych przez znaczny odsetek
ewangelików zezwolono budować domy modlitwy (bez wieży)
i mieć szkoły wyznaniowe. Miejscowi ewangelicy włączeni zostali do struktury organizacyjnej ewangelickich kościołów w Austrii,
stając się częścią senioratu śląskiego i superintendentury (diecezji) morawsko-śląskiej. Dzięki wydaniu tego patentu do cieszyńskiego kościoła-matki dołączyły nowe zbory w regionie: Bielsko
(gdzie powstał tzw. Bielski Syjon), Jaworze, Błędowice, Ligotka
Kameralna, Wisła, Bystrzyca, Ustroń, Goleszów, Nawsie, Drogomyśl, Stare Bielsko. Równouprawnienie katolików i ewangelików
nastąpiło w wyniku Wiosny Ludów w 1849 roku, kiedy zagwarantowano innowiercom pełne prawa obywatelskie i wolność wyznania. Patent Protestancki z 1861r. zagwarantował ewangelickim
kościołom prawo do samorządu. Ewangelicy Śląska Cieszyńskiego – w 80% narodowości polskiej – przystąpili do energicznego
organizowania życia kulturalnego, pozwalającego utrzymać i kultywować polskość tego regionu. Jako pierwszy w regionie po wydaniu Patentu Protestanckiego zorganizował się zbór w Orłowej,
gdzie wybudowano własny kościół poświęcony w 1862 r. W 1875
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roku odłączył się od niego jako zbór filialny w Morawskiej Ostrawie. W 1888 roku jako zbór filialny zorganizował się Bogumin.
W 1865 roku przy nowym kościele zorganizował się zbór w Skoczowie, w 1866 roku zbór w Międzyrzeczu, w 1869 roku powstał
zbór filialny Ligotki Kameralnej w Starych hamrach, a w 1888 roku
stacja kaznodziejska w Lipinach przy frydku (jako filia od 1896
r.). W 1902 roku powstał zbór w Trzyńcu. W 1909 roku funkcjonowało na Śląsku cieszyńskim 18 samodzielnych zborów luterańskich, dodatkowo część śląskich miejscowości obejmował zbór
w Morawskiej Ostrawie. W roku 1912 w senioracie śląskim żyło
106 713 ewangelików, co stanowiło 17,96% wszystkich ewangelików Austrii. Po zakończeniu I wojny światowej przedstawiciele Polaków zrzeszonych w miejscowym Kościele EwangelickoAugsburskim opowiedzieli się za przyłączeniem całości obszaru
Księstwa cieszyńskiego do Polski i wystąpili o przyłączenie do
Konsystorza w Warszawie. uroczysty akt połączenia podpisano 20 grudnia 1918 roku w Kościele Jezusowym w cieszynie.
Konﬂikt polsko-czechosłowacki w 1919 roku i późniejsze spory terytorialne, podział Śląska cieszyńskiego między Polskę
i czechosłowację w 1920 roku, spowodował podział także parafii ewangelickich. Te, które pozostały po zachodniej stronie Olzy,
utworzyły odrębny Kościół Ewangelicki Augsburskiego Wyznania
na Śląsku Wschodnim w czechosłowacji.
W Jaworzu i w Jasienicy już w XVI wieku istniały ewangelickie
parafie. W Jaworzu istniał kościół drewniany. Z tego czasu znane są tylko dwa nazwiska pastorów. Byli nimi ks. Lorentius w Jaworzu i ks. Jan August Nesitius w Jasienicy i Jaworzu. W wyniku kontrreformacji 17.04.1654 roku kościoły w Jasienicy i Jaworzu przeszły w ręce katolików. W latach 1654 – 1709 ewangelicy

Śląska cieszyńskiego pozbawieni byli kościołów. Miejscami spotkań na nabożeństwach stały się tajemne miejsca w górach: na
Równicy, Bukowej, Lesznej Górnej, cygańskim Lesie w BielskuBiałej i w Leśnym Kościele na zboczu Wysokiego w Jaworzu.
Po ogłoszeniu przez cesarza Austrii Józefa II tzw. Patentu Tolerancyjnego w 1781 roku, w Jaworzu ówczesny właściciel hrabia
Jerzy Laschowski ofiarował parcelę pod Dom Modlitwy, szkołę,
plebanię i zabudowania gospodarcze oraz większość materiału na ich budowę. 12.03.1782 roku odbyło się poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę Domu Modlitwy, aktu poświęcenia dokonał ks. T. Barthelmus z cieszyna. Budowa trwała 4 lata
do 1786 roku. Na mocy ogłoszonego przez cesarza franciszka
Józefa I Patentu Protestanckiego ewangelicy w Jaworzu przystąpili 01.05.1861 roku do budowy wieży kościelnej. Budowę zakończono rok później i umieszczono w niej dzwon ofiarowany przez
hrabiego A. Saint Genois w 1794 roku, a w 1862 roku zawieszono dwa kolejne. W 1880 roku ewangelicy założyli w Jaworzu swój
cmentarz. W 1912 roku parafia dokonała przebudowy kościoła,
dobudowując prezbiterium (część ołtarzową).
Po wysłuchaniu tych wszystkich bardzo interesujących informacji przyszedł czas na pytania, dyskusję, kawę, herbatę oraz
pyszne kołocze. Bardzo wielu ciekawych informacji wysłuchało 45 osób, członków i sympatyków Towarzystwa Miłośników
Jaworza.
Na następne posiady zapraszamy Państwa do Galerii Pod
Groniem w Gospodarstwie Agroturystycznym p. Steklów w Jaworzu w dniu 19.11.2017r. na godzinę 15.00, a tematem będzie opowieść Jacka Proszyka o Jaworzu w 1900 roku.
Sekretarz Towarzystwa Miłośników Jaworza Marcin Biłek

Kraków mało znany
członkowie i sympatycy Towarzystwa Miłośników Jaworza zebrali się w niedzielę 8 października 2017 roku pod Szlauerówką
i wspólnie wyruszyli autokarem do Krakowa.
Po około dwóch godzinach jazdy zatrzymaliśmy się na ul.
Lipowej, przy której mieści się dawna „fabryka Emalia Oskara
Schindlera”. Budynek administracyjny tej fabryki został zaadoptowany na potrzeby Muzeum historycznego Miasta Krakowa. Można tam oglądać wystawę stałą „Kraków – czas okupacji 19391945” oraz wystawy czasowe teraz prezentowana jest wystawa
„Okupanci. Niemcy w Krakowie 1939-1945”.
fabryka Schindlera powstała jako pierwsza Małopolska fabryka Naczyń Emaliowanych i Wyrobów Blaszanych „Rekord”
Sp. z o.o.. Została założona przez Izraela Kohna, Wolfa Luzera
Glajtmana i Michała Gutmana w 1937 i początkowo mieściła się
przy ul. Romanowicza 9, a od stycznia 1938 roku w nowym budynku przy ulicy Lipowej 4, na krakowskim Zabłociu. W marcu 1939 roku zaprzestała produkcji, a w czerwcu tego roku została postawiona w stan upadłości. W listopadzie 1939 r. Oskar
Schindler przejął zarząd powierniczy nad znajdującą się w stanie
upadłości fabryką. Na początku roku 1940 wydzierżawił znajdujące się tam budynki fabryczne, a następnie zmienił nazwę fabryki na Deutsche Emailwarenfabrik (DEf). Wkrótce po zajęciu fabryki Schindler rozpoczął jej rozbudowę, m.in. wzniesiono halę
fabryczną na tokarki, tłocznie, prasy do blach i narzędziownię.
W 1942 r. nadbudowano halę sztancowni, tworząc trzykondygnacyjny budynek mieszczący wzorcownię, magazyny, zaplecze socjalne i administracyjne wraz z gabinetem i mieszkaniem
Schindlera. W zakładzie produkowano naczynia emaliowane,
a od roku 1943 uruchomiono także dział produkcji zbrojeniowej,
gdzie wykonywano menażki dla Wehrmachtu, łuski i zapalniki
do pocisków artyleryjskich oraz lotniczych. Wśród zatrudnionych
początkowo przeważali Polacy, lecz z czasem coraz większą

siłę roboczą stanowili żydzi. Kiedy w marcu 1943 r. przeprowadzono akcję likwidacji getta krakowskiego, część ocalałych żydów została ulokowana w obozie Płaszów i tam zmuszana do
nieludzkiej pracy. Dzięki staraniom Schindlera jego pracownicy
umieszczeni zostali w barakach obozowych na Zabłociu, na przyległej do fabryki parceli. Liczba pracowników w 1944 wynosiła
ok. 1100. Kiedy Niemcy na skutek zbliżania się frontu wschodniego przystąpili do likwidacji obozów i więzień, Schindler ewakuował swą fabrykę zbrojeniową do Brünnlitz (dziś Brněnec)
w czeskich Sudetach. Aby ratować więźniów, wraz ze swym księgowym Itzhakiem Sternem, opracował słynną „Listę Schindlera”, dzięki której wykupił i przewiózł do nowej fabryki ponad 1100
osób - ocalając im tym samym życie. Więźniowie pracowali tam
aż do 8 maja 1945 r., kiedy to obóz został wyzwolony.
W 1947 roku fabryka została przejęta na rzecz skarbu państwa. Od 1948 roku była pod zarządem Zakładów Wytwórczych
Podzespołów Telekomunikacyjnych Telpod. Obok hal produkcyjnych i budynków zaplecza administracyjno-technicznego za bramą wjazdową zachowana została waga pomostowa produkcji
Polskiej Wytwórni urządzeń i Sygnałów Kolejowych z lat 30. XX
wieku.
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W 2007 roku zdecydowano o oddaniu budynku administracyjnego byłej fabryki Naczyń Emaliowanych Muzeum historycznemu miasta Krakowa, które utworzyło przy ul. Lipowej 4
w Krakowie oddział w celu stworzenia stałej wystawy dokumentującej okres niemieckiej okupacji miasta w latach 1939-1945.
Prezentowana w oddziale stała wystawa na ten temat nosi tytuł
„Kraków – czas okupacji 1939-1945”. Intencją Muzeum jest pokazanie dziejów fabryki przy ul. Lipowej w szerszym kontekście historycznym. W 45 salach ekspozycyjnych ukazano Kraków i jego
mieszkańców w okresie II wojny światowej. Ekspozycja została
podzielona na kilkanaście segmentów poświęconych poszczególnym zagadnieniom tematycznym: wojna 1939 r., rola Krakowa jako ośrodka władzy Generalnego Gubernatorstwa, życie codzienne mieszkańców, los żydów krakowskich, tajne państwo,
a także dzieje ludzi pracujących w fabryce i historia samego Oskara Schindlera. Eksponaty muzealne zostały uzupełnione bogatą dokumentacją fotograficzną i archiwalną, pochodzącą
ze zbiorów polskich i zagranicznych. Oddział został uroczyście
otwarty 10 czerwca 2010.
Na terenie muzeum zlokalizowana jest kawiarenka, w której wypiliśmy kawę. Następnie przejechaliśmy w okolice krakowskiego rynku i udaliśmy się na krótki spacer, w czasie którego
zobaczyliśmy dziedziniec i niektóre zabudowania uniwersytetu Jagiellońskiego, m.in. collegium Maius, w którym mieści się
Muzeum uniwersytetu Jagiellońskiego. Z Ogrodu Profesorskiego
przez Planty poszliśmy na Rynek Główny, tam zeszliśmy do podziemi, gdzie znajduje się kolejny oddział Muzeum historycznego
Miasta Krakowa czyli Rynek Podziemny.
Spacerując między Sukiennicami a kościołem Mariackim,
można nie zdawać sobie sprawy, że pod ziemią, na głębokości
kilkanaście metrów kryje sie prawdziwy skarbiec wiedzy o przeszłości Krakowa. 24 września 2010 roku został otwarty szlak turystyczny – „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa”. Powstanie tej interaktywnej wystawy umożliwiły badania archeologiczne,
które były prowadzone nieprzerwanie od 2005 do 2010 roku we
wschodniej części Rynku Głównego. Odkryto wówczas ogromne
bogactwo śladów wielowiekowej historii tego miejsca. Pod płytą
Rynku powstał więc unikatowy na skalę europejską rezerwat archeologiczny o powierzchni blisko 4000 m2, który daje możliwość
podziwiania odnalezionych skarbów i poznania burzliwych dzie-

Z DZIAŁALNOŚcI
STOWARZYSZENIA
JAWORZE-ZDRóJ
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jów średniowiecznego Krakowa. Podziemna ekspozycja prezentuje nie tylko bogatą historię Krakowa, ale też związki, jakie łączyły to miasto z najważniejszymi w średniowiecznej Europie ośrodkami handlu i kultury. ukazuje też znaczenie ówczesnej stolicy
Polski w działalności związku hanzeatyckiego. Zgromadzone zabytki, jak choćby monety z XIV w. czy ozdoby i ceramiczne naczynia, potwierdzają trwającą w tym miejscu nieprzerwanie od setek
lat tradycję europejskiej wymiany kulturowej i handlowej. Szlak
turystyczny w Rynku Podziemnym wiedzie pomiędzy kamiennymi i ceglanymi murami piwnic dawnych obiektów handlowych,
takich jak: Kramy Bolesławowe, Kramy Bogate, Waga Wielka
i Sukiennice. ciekawostką są też zachowane fragmenty brukowanych ciągów komunikacyjnych, które dają wyobrażenie o średniowiecznej technologii budowania dróg. Nienaruszone profile
ziemne, tzw. świadki archeologiczne, wyjaśniają natomiast proces podnoszenia terenu Rynku na przestrzeni kilkuset lat. Liczne zabytki przybliżają życie codzienne w Krakowie sprzed kilku
wieków. Na wystawie można zobaczyć m.in. średniowieczne narzędzia, zabytkowe monety, używane ponad 600 lat temu przybory higieniczne, gliniane figurki, ozdoby, kostki do gry, a także
groty tatarskich strzał czy pochodzące ze Wschodu paciorki i medaliony. Wyjątkowo okazale prezentuje się, unikatowa na skalę
światową, ważąca 693 kg bryła cennego wówczas ołowiu – tak
zwany bochen. Zwiedzając szlak turystyczny w Rynku Podziemnym, można poznać też historię Krakowa z czasów przed lokacją
miasta. Najstarsze dzieje tego miejsca przybliżają prezentowane na ekspozycji rekonstrukcje XI-wiecznych pochówków. Oryginalne fundamenty chat z przełomu XII i XIII wieku oraz rekonstrukcje warsztatów złotnika i kowala obrazują zaś wygląd osady
przed lokacyjnej, zniszczonej w czasie najazdu mongolskiego
w 1241 roku. Odwiedzając wystawę ”Śladem europejskiej tożsamości Krakowa”, można poczuć atmosferę panującą na średniowiecznym rynku. W trakcie zwiedzania towarzyszą nam bowiem
m.in. odgłosy gwaru transakcji handlowych. Wystawę wzbogacają ponadto ciekawe makiety oraz multimedia w postaci ekranów dotykowych, hologramów, projekcji i filmów dokumentalnych wyświetlanych w specjalnie do tego celu zaaranżowanych
pomieszczeniach piwnic pod Sukiennicami. Z myślą o najmłodszych powstał specjalny pokój zabaw oraz mechaniczny teatrzyk
„Legenda o dawnym Krakowie”.
Po obejrzeniu tej bardzo ciekawej wystawy mieliśmy dwie
godziny czasu wolnego na zjedzenie obiadu lub samodzielne
zwiedzanie miasta. O godzinie 18.30 spotkaliśmy się koło Wieży Ratuszowej, gdzie znajduje się Teatr Ludowy pod Ratuszem,
w którym tego wieczoru wystawiano komedię pt. „Wszystko o kobietach”. Po przeszło półtoragodzinnym przedstawieniu udaliśmy
się przez Rynek Główny, ulicę Grodzką pod Wawel, gdzie czekał
na nas autobus, aby zawieźć nas do Jaworza.
W imieniu uczestników dziękuję kierowcy oraz wszystkim,
którzy zorganizowali ten wyjazd, za bezpieczną i pełną wrażeń
wycieczkę do Królewskiego Miasta Krakowa.
Do zobaczenia na następnej wycieczce organizowanej przez
Towarzystwo Miłośników Jaworza.
Sekretarz Towarzystwa Miłośników Jaworza Marcin Biłek
11 września Stowarzyszenie miało zaszczyt brać udział
w wyjeździe do zaprzyjaźnionej z Jaworzem partnerskiej czeskiej miejscowości Ropice. Spotkanie było związane z zakończeniem projektu Śląskie parki oraz Dniami Ropic. Gminę reprezentowali: Anna Skotnicka-Nędzka zastępca Wójta Gminy Jaworze oraz Zbigniew Putek wiceprzewodniczący Rady Gminy.
Jako że Ropice łączy z Jaworzem szlachecki ród Saint Genois,
w postać hrabiego wcielił się Andrzej Śliwka, grający rolę hrabiego Maurycego Siant Genois d’Anneacourt w spektaklu „Kurort.
Sekrety dawnego Jaworza”.
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13 października br. w przeddzień Dnia Nauczyciela członkowie naszego stowarzyszenia wraz z wójtem Radosławem
G. Ostałkiewiczem i innymi organizacjami pozarządowymi
w Jaworzu uczestniczyli w uroczystości złożenia wiązek kwiatów
pod tablicą upamiętniającą dawnych nauczycieli szkoły w Jaworzu Średnim (dzisiejszym Przedszkolu nr 2). Sylwetki nauczycieli
przypomniał Leopold Kłoda (TMJ i PTEw).

Delegacja Stowarzyszenia Jaworze-Zdrój wyjechała do partnerskiej gminy Strećno. W składzie delegacji poza stowarzyszeniami działającymi na terenie gminy Jaworze znalazła się także
reprezentacja władz gminy: Anna Skotnicka Nędzka zastępca
Wójta oraz Pan Radosław hudziec inspektor z wydziału rozwoju uG Jaworze. Główną atrakcją tego wyjazdu był górski ekstremalny spacer od wysokości 355 m.n.p.m., do szczytu Javorina na
wysokości1010 m.n.p.m. W niedzielę natomiast uczestnicy eskapady zwiedzali zamek i brali udział w spływie Wagiem, aura dopisała, a piękne widoki zachwycały.

Odkrywamy rąbek tajemnicy dotyczącej wcześniej wspomnianej niespodzianki czyli konkursu dla młodzieży.
Stowarzyszenie Jaworze-Zdrój przygotowało konkurs
pt. „Jaworze wczoraj i dziś” dedykowany mieszkańcom Jaworza do lat 18. Odwiedzajcie naszą stronę facebookową, niebawem dalsze szczegóły. Polecamy stronę fb stowarzyszenia:
www.facebook.com/stowarzyszeniejaworzezdroj/
Teraz kilka informacji, które uzyskaliśmy od Grzegorza Nędzka prezesa Stowarzyszenia Jaworze Zdrój: postanowiliśmy zaangażować młodzież, by bardziej interesowała się historią i współczesnością Jaworza. Stąd pytania konkursowe – nie ukrywam –
będą miały określoną trudność i będą wymagały nie tylko sięgnięcia po książkę Jadwigi Roik „Dzieje Jaworza na przestrzeni wieków”, ale i wszystkie wydania Echa Jaworza, a nawet odwiedzin

26
w czytelni naszej Gminnej Biblioteki Publicznej. Patronat nad
konkursem objęli: Jan Olbrycht poseł do parlamentu europejskiego oraz dr Radosław G.Ostałkiewicz wójt gminy. Konkurs oficjalnie rozpocznie się na początku 2018 roku, a szczegóły zostaną
podane w Echu Jaworza, jednak proszę szczególnie śledzić
naszą stronę na facebooku, gdzie będą pojawiały się pytania
i wskazówki, gdzie szukać informacji. Chciałbym w ideę konkursu wciągnąć Młodzieżową Radę Gminy. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w Sali Sesyjnej w budynku Goruszka, w połowie 2018
roku. Wiemy, że obecna będzie Sylwia Cieślar radna sejmiku wojewódzkiego w Katowicach, natomiast test będzie się składał się
z 30 pytań, bez możliwości wyboru kilku odpowiedzi. W tym przypadku każdy uczestnik będzie musiał samodzielnie odpowiedzieć na postawione pytanie. Chcemy uniknąć „zgadywania”.
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Główną nagrodą będzie wyjazd zwycięzcy z jednym z rodziców do Brukseli i zwiedzanie Parlamentu Europejskiego.
Będą również dwie kolejne nagrody także dużej wartości – jednodniowy pobyt w kompleksie termalnym w Chochołowie, który
ufundowała firma Berndorf Baderbau z Jaworza dla uczestnika
wraz z rodzicem. Poza tym wejściówki do kina i teatru. Szczegóły podamy w kolejnych wydaniach miesięcznika i na facebooku
stowarzyszenia.
W opracowywanym jeszcze regulaminie przewidzieliśmy dogrywki w sytuacji, gdy dwóch lub więcej uczestników otrzyma tę
samą ilość punktów. Oczywiście prawni opiekunowie konkursowiczów muszą wyrazić wcześniej zgodę na upublicznienie nazwisk
zwycięzców i prawo publikacji w mediach oraz na witrynach internetowych zdjęć i informacji konkursowych.
Opracowanie: Piotr filipkowski

STOWARZYSZENIE NASZE JAWORZE

11 listopada
Święto Niepodległości

2017

Wójt Gminy Jaworze dr Radosław Ostałkiewicz
Stowarzyszenie „Nasze Jaworze”
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i młodzież SP nr 2
z a p r a s z a j ą mieszkańców

na Akademię Środowiskową

z okazji - Święta Niepodległości
W program akademii występ młodzieży szkolnej

Miejsce akademii : Szkoła Podstawowa Nr 2 – Gimnazjum, Jaworze
ul. Wapienicka
Termin : 10 listopada 2017 ( piątek) - godz. 16.30
Po akademii zapraszamy uczestników do szkolnego foyer na drobny poczęstunek.

Zapraszamy!!!
Świętujmy wspólnie 99 rocznicę odzyskania niepodległości.
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U W A G A ! Wznawiamy Konkurs!!!

„Najlepsze świąteczne ciasteczko”

Stowarzyszenie „Nasze Jaworze”, wychodząc naprzeciw zgłaszanym
propozycjom, po trzech latach przerwy wznawia konkurs na:

„Najlepsze ciasteczko świąteczne”.

Na stołach świątecznych, oprócz karpia, pierogów, barszczu nie może przecież zabraknąć pachnących
wypieków, a wśród nich drobnych ciasteczek, pierników Ciasteczka chociaż malutkie, dają wszystkim tak dużo
radości. Najsmaczniejszymi i najładniejszymi ciasteczkami warto się pochwalić.
Do uczestnictwa w tym konkursie, a co z tym się wiąże do świetnej zabawy,

zapraszamy

mieszkańców Jaworza, jak również podmioty takie jak np.
Koła Gospodyń Wiejskich , Koło Emerytów, Stowarzyszenia,
wszystkich, którzy kochają pieczenie !!!
W konkursie „Najlepsze Ciasteczko świąteczne” pożadane są wypieki – ciasteczka - najbardziej charakterystyczne
dla kultury i tradycji naszego regionu.
Piekąc ciasteczka, trzeba pamiętać, że liczy się nie tylko smak.
1. Jurorzy konkursu oceniać będą oprócz walorów smakowych ciasteczek, również ich wygląd
i kreatywność.
2. Na konkurs przynosimy nie mniej niż 20 sztuk z każdego rodzaju ciasteczek.
3. Jeden uczestnik może zaprezentować nie więcej niż trzy rodzaje wypieków.
4. Gotowe ciasteczka na konkurs należy dostarczać w dniu 1 grudnia 2017 w godz. od 13– 16.oo do Sali „Pod
Goruszką”.
5. Każdy rodzaj ciasteczek musi być opisany w formularzu zgłoszeniowym.
6. Udział w konkursie należy zgłosić do 24 listopada 2017: - telefonicznie w Stowarzyszeniu „Nasze Jaworze”
u Pana Zygmunta Podkówki pod nr tel. 33 8172118 lub Danuty Mynarskiej (33)8172678, (601447670) osobiście na formularzu zgłoszeniowym dostarczonym na adres Stowarzyszenia „Nasze Jaworze”
ul. Cyprysowa 209 (Skansen ).
7. W przypadku zgłoszenia telefonicznego formularz zgłoszeniowy będzie można wypełnić w dniu dostarczenia
wypieków tj. 1 grudnia 2017.
8. Regulamin konkursu i wspomniany formularz dostępne są na facebooku: na stronie Stowarzyszenie „Nasze
Jaworze” lub Ośrodka Promocji Gminy lub w Stowarzyszeniu u Przewodniczącego Pana Zygmunta
Podkówki.
9. Laureaci konkursu otrzymają drobne nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy nie wyjdą z pustymi rękami –
dla wszystkich przygotowano dyplomy.
10. Prezentacja wszystkich zgłoszonych do konkursu wypieków jak i podsumowanie konkursu
nastąpi na organizowanym przez Stowarzyszenie Miłośników Sztuki „Kiermaszu Swiątecznym”
w Sali budynku „Gruszka” ul. Szkolna w dniu 2 grudnia 2017. o godz. 13.00. – na który wszystkich zapraszamy
już dzisiaj !!!
11. Konkurs realizowany przez Stowarzyszenie w ramach zadania publicznego.

ZAPRASZAMY!!!
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REGULAMIN KONKURSU pt. „Najlepsze ciasteczko
świąteczne”
1. Organizatorem konkursu, który realizowany jest w ramach zadania publicznego jest, Stowarzyszenie „Nasze Jaworze”
w Jaworzu.
2. Celem konkursu jest podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu czynny udział mieszkańców Gminy poprzez zaprezentowanie wypieków związanych ze Świętami Bożego
Narodzenia, charakterystycznych dla kultury i tradycji naszego regionu / Gminy.
3. W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy oraz wszystkie podmioty działające na terenie Gminy.
4. Zasady konkursu określa niniejszy Regulamin dostępny na
facebooku na stronie Stowarzyszenia „Nasze Jaworze” oraz
stronie Ośrodka Promocji Gminy Jaworze i wchodzi w życie
z dniem rozpoczęcia konkursu tj. od momentu ukazania się
ogłoszenia o konkursie na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz w Echu Jaworza i obowiązuje do momentu ogłoszenia wyników.
5. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie i zaprezentowanie „drobnych” ciasteczek wykonanych samodzielnie.
6. Jedna osoba (lub podmiot) na konkurs może przygotować nie
więcej niż 3 rodzaje wypieków. Ciasteczka należy przygotować
w domu z zakupionych przez siebie produktów. Organizator nie zwraca pieniędzy za produkty zużyte do wypieku
ciasteczek.
7. Udział w konkursie należy zgłosić – telefonicznie u Prezesa Stowarzyszenia „Nasze Jaworze” – Pana Zygmunta Podkówkipod nr tel. (33) 81 72 118 lub u Danuty Mynarskiej
33 81 72 678 (601447670) – osobiście na formularzu zgłoszeniowym dostarczonym na adres Stowarzyszenia „Nasze
Jaworze” ul. Cyprysowa 209 (Skansen – u Pana Zygmunta
Podkówki). W przypadku zgłoszenia telefonicznego formularz
zgłoszeniowy należy wypełnić w dniu dostarczenia wypieków
tj. 1grudnia 2017.

Święto Pieczonego Ziemniaka
Święto Pieczonego Ziemniaka zostało zorganizowane po raz
trzeci przez Stowarzyszenie Nasze Jaworze w ramach zadania
ze środków UG Jaworze. W tym roku święto miało miejsce 13
października. Wspólną zabawę i degustację potraw z ziemniaka
uświetniła swoim występem Orkiestra Dęta Glorieta.
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8. Wypiek – ciasteczka w ilości ok. 20 sztuk – i formularz
zgłoszeniowy wraz z przepisem (recepturą) należy dostarczyć na dzień przed konkursem tj. w dniu 1 grudnia
2017 w godz. od 13:00-16.00 w Sali „Pod Goruszką” ul.
Szkolna. Ciasteczka zgłoszone po wskazanym terminie nie
będą polegać ocenie.
9. Na formularzu zostanie nadany numer identyfikacyjny, który będzie używany podczas prezentacji wyrobów. Zapewni to anonimowość i obiektywność podczas oceny jury.
W formularzu należy również opisać przepis na zgłoszone ciasteczko.
10. Członkami jury będzie grupa 3 osób wybranych przez organizatora. Jury konkursowe oceniać będzie: – walory smakowe 0 – 10 pkt., wygląd 0 – 5 pkt., oryginalność i kreatywność
0 – 5 pkt. Każdy członek jury może maksymalnie przyznać
20 punktów. Na ostateczną ocenę składać się będzie suma
wszystkich ocen członków jury. Spośród wszystkich zgłoszonych prac komisja wybierze pięć najlepszych (trzy pierwsze
miejsca oraz 2 wyróżnienia).
11. Prezentacja wszystkich wypieków oraz wyniki konkursu zostaną zaprezentowane podczas KIERMASZU
ŚWIĄTECZNEGO organizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Sztuki, na który zaprasza się wszystkich uczestników, tj. 2 grudnia 2017 o godz. 13.00 Jednocześnie wyniki konkursu opublikowane będą w Echu
Jaworza.
12. Organizator przyzna drobne nagrody rzeczowe za 3 pierwsze miejsca oraz za 2 wyróżnienia i dyplomy wszystkim pozostałym uczestnikom konkursu.
13. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Organizatorowi przysługuje również prawo do przerwania
i unieważnienia konkursu w przypadku zbyt małej liczby
uczestników.
ORGANIZATOR – Stowarzyszenie Nasze Jaworze
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Dyskusyjny Klub Filmowy
ZAPRASZA!!!
Co 2 tygodnie w niedzielę o godz. 17.00 na projekcję filmu.
Tytuły filmów na stronie Facebook Stowarzyszenia Opatrzność.
Kawa, herbata i coś do kawy przed i po filmie.
Mile widziana dyskusja.

Najbliższe projekcje – 5 i 19 listopada
Miejsce: Dom Katechetyczny przy Parafii Opatrzności Bożej w Jaworzu
Kino do Jaworza już chyba nie wróci, ale możemy spotykać się razem i oglądać dobre filmy.

Zaproponuj film, który chcesz z nami obejrzeć!
Nie może Ciebie zabraknąć!!!

2017
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20 LAT ZESPOŁu cANTATE

Ten rok w kościele ewangelickim jest rokiem reformacji. Tak
więc jaworzańska parafia ewangelicko-augsburska włączyła do
obchodów rocznicowych również te związane z parafialnymi obchodami pamiątek budowy kościoła, jego poświęcenia, a przy
okazji 105 rocznicy działalności chóru parafialnego, jak i 20 rocznicy działalności Zespołu cantate. uroczysty koncert grupy miał
miejsce podczas niedzielnego nabożeństwa 15 października.
Zespół od dwudziestu lat działa pod kierunkiem Małgorzaty
Penkali-Ogrodnik, a powstał w 1997 roku z inicjatywy ówczesnego wikariusza parafii ewangelickiej w Jaworzu ks. Dariusza
Dawida. Grupa liczyła wówczas 15 członków, a jej nazwa pochodzi od nazwy niedzieli „cantate”, kiedy po raz pierwszy wystąpiła przed jaworzańskim zborem w 1998 roku. W skład zespołu wchodzą członkowie parafii ewangelickich z Jaworza i Starego
Bielska, a śpiewem na chwałę Bożą uświetnia on nabożeństwa
nie tylko w parafii jaworzańskiej i starobielskiej, ale i innych zborach Diecezji cieszyńskiej. Z koncertami zespół wyjeżdżał do parafii diasporalnych jak: Sopot, Zabrze, Warszawa, Mrągowo, Ryn,
Pisz, Lasowice, Konin, Opole, Brzeg, Toruń, Wrocław, Poznań
i wiele innych. Poza tym cantate występował w Niemczech i Republice czeskiej. Ponadto uczestniczy także w koncertach charytatywnych w domach opieki i hospicjach. Obecnie Zespół cantate
liczy 24 członków, a w ciągu 20 lat przez jego szeregi przewinęło

się 50 osób. Wielu z nich jest z zespołem do dziś, inni ze względu na studia i pracę, czy założenie rodzin poza Diecezją cieszyńską musieli opuścić grupę, której opiekunem od 1998 roku
jest proboszcz jaworzańskiej parafii ks. Władysław Wantulok.
Z okazji jubileuszu okolicznościowe życzenia dla członków zespołu cantate skierowali duchowni, członkowie Rady Parafialnej, grup parafialnych oraz przedstawiciele władz Gminy Jaworze z wójtem Radosławem G. Ostałkiewiczem i Mieczysławem
Brzezickim przewodniczącym Rady Gminy Jaworze na czele.
Więcej informacji z działalności Zespołu cantate można znaleźć na stronie internetowej parafii ewangelickiej:
www.parafiajaworze.pl
Oprac. P. filipkowski

Z KaRt HistoRii
Z ANDRZEJEM
ŚLIWKą NA SPAcER
PO DAWNYch
JASIONKAch cz. 2
Zgodnie z zapowiedzią w poprzednim wydaniu Echa Jaworza, wracamy do
Jasionek, o których swoje wspomnienia
będzie kontynuował Andrzej Śliwka (były samorządowiec, członek zarządu Stowarzyszenia Jaworze Zdrój). Zacznijmy od zdjęć
prezentowanych poniżej, które pochodzą ze zbiorów prywatnych
Pana Andrzeja dotyczących życia turystyczno-kulturalnego w dawnym Nałężu, o których wspominał Andrzej Śliwka. chodzi głównie
o dawną bazę wypoczynkową PKS, rajdy turystyczne PTTK
i dawną Błatnią w zimowej szacie.

Rajd PTTK na Błatni w tle dawne schronisko z II połowy XX wieku
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Baza PKS

Błatnia z widokiem na przyszły pomnik funkcjonariuszy MO, dziś
żołnierzy BARTKA

Blatnia zimą z widokiem na dom starzyków Śliwków

Uczestnicy Rajdu PTTK sprzed lat

Uczestnicy rajdu PTTK

W tym wydaniu miesięcznika Andrzej Śliwka poprowadzi nas
przez dawne nazwy miejscowe już często zapomniane, a jakimi
niegdyś posługiwano się w tej części Jaworza.
Może zanim zacznę ten, jak Pan redaktor powiedział – kolejny
spacer po Jasionkach i nazwach przyjętych przez miejscową ludność w dawnych latach, to najpierw rozpocznę swoje wspomnienia od genezy tych określeń oraz przyjęcia nazwisk przez ludność w Polsce, szczególnie przez ludność wiejską na terenach
Śląska Cieszyńskiego.
Nadawanie imion w Polsce sięga daleko wstecz do czasów słowiańskich, a było ono podyktowane potrzebą identyfikacji osób danej społeczności. Kiedy imiona przestały wystarczać
do rozpoznawania członków tej społeczności, konieczne stało się

Dawna baza PKS w Nałężu
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wprowadzenie nazw miejscowych, które było dopełnieniem, a zarazem określały właściciela imienia.
O wiele krótsza jest historia polskich nazwisk. Początki nadawania nazwisk sięgają XIII w. Najpierw przyjmowali je mieszczanie z dużych miast, szczególnie leżących wzdłuż szlaków handlowych a następnie bogata szlachta. Najpóźniej, bo do końca XIXw., a nawet do pierwszych lat wieku XX czyli za czasów
Austro-Węgier wprowadzano urzędowo nazwiska wraz z numeracją domów dla ludności chłopskiej. Przeglądając Księgi Kościelne, w których zapisywano chrzty dziecka, śluby a także pogrzeby,
widzimy, że w Jaworzu nazwiska nadane były dosyć wcześnie.
Pomimo tego, że mieszkańcy Jasionek posiadali nazwiska, używano ich tylko do potrzeb urzędowych.
O wiele prościej było używać imienia wraz z miejscową nazwą. Dla przykładu podam, że mówiąc o moim ojcu, który miał na
imię Antoni, mówiono Antek z Pasternówki albo Antek kominiarz,
a na moją mamę po prostu Antkowa lub Antkowa z Pasternówki
i tak było w stosunku do większości osób w Jasionkach jeszcze
w czasach mojego dzieciństwa. Poza tym nie używano zwrotów
Pan/Pani tylko zwracano się przez „WY”. W wielu domach dzieci
swoim rodzicom także mówiły przez „wy”. Wy tato, wy mamo itd.
Przez Pan/ Pani mówiło się w szkole do nauczycieli. Natomiast do miastowych letników zwracano się „paniczko”, „panoczku”. W czasach zaborów, a nawet i później było wielu analfabetów
nie umiejących pisać ani czytać. Jeszcze w latach 60-tych XX w.,
kiedy uczyłem się zawodu kominiarskiego, były osoby podpisujące się krzyżykami, albo jakimiś znakami nic nie znaczącymi.
W okresie, kiedy analfabetyzm był dość powszechny na wsi, powstała taka anegdotka. „Maryśka, jak była panną, to podpisywała się krzyżykami, a jak się wydała i zmieniła nazwisko, podpisuje się kółeczkami”.
Wracając do Jaworza Nałęża czyli Jasionek, chciałbym
w kilku zdaniach wspomnieć o historii powstania tej części Jaworza. Przypomnę tylko, że założycielem końcem XVIIIw. był Jerzy
Ludwik baron von Laszowski herbu Nałęcz, od którego pochodzi
nazwa Nałęże. Był on pierwszym właścicielem całego Jaworza.
cytując Panią Jadwigę Roik – właściciela tego cechowała wielka
dbałość o lasy, które wtedy zajmowały 70% powierzchni Jaworza. Dlatego postanowiono ściągnąć na ten teren drwali do pracy w lasach. Wspólnie z synem Jerzym Adamem rozpoczęli zakładanie kolonii w zachodniej zalesionej części Jaworza Górnego o nazwie „Nalentsch”. Kiedy nowym właścicielem Jaworza został Arnold baron Saint Genois d” Anneaucourt (czytaj: Sanżenua
Danekurt), postanowił kontynuować zamierzenie poprzednika
i dołączył do istniejącego już Nałęża przysiółek Grabka-Błatnia. Utworzenie takiego przysiółka (z wybudowanymi kilkoma
domami) umożliwiło osadzenie tam kilku drwali. Pierwsze XVIII
– to wieczne domy bardziej przypominały szopy niż budynki
mieszkalne.
Jak każda dzielnica Jaworza, również Nałęże było umownie
przez mieszkańców podzielone na mniejsze przysiółki, które miały swoje nazwy miejscowe. Wiemy doskonale, że takie miejscowe
nazewnictwo miały wszystkie miejscowości w Polsce.
Ja w tej części moich wspomnień chciałbym się zająć tylko
Nałężem czyli moimi rodzinnymi Jasionkami. Nie wiem, jak prowadziła pierwotna z XVIII wieku granica pomiędzy Jaworzem
Górnym a Jasionkami, ale obecne wspomnienia rozpocznę od
skrzyżowania obecnej ulicy Słonecznej z ulicą Wrzosową. I tak:
RÓWNIE; – południowa część w kierunku Villi Relax aż pod
sam las, na szerokości od dzisiejszego hotelu Jawor na zachód
w kierunku Wilczarni i dalej do Kępek. ukształtowanie równego
terenu pozwalało na nadanie takiej nazwy. Na tym obszarze miejscowi gospodarze wypasali swoje krowy, owce, kozy. Dziś tereny
te zatracają swój dawny charakter pasterski na rzecz budownictwa jednorodzinnego.

Widok dawnej Równi od ulicy Słonecznej dziś

WilCZaRNia; – niezalesione kilka hektarów wzdłuż ulicy
Słonecznej. Nazwa jest związana z wilkami. Z lasu wychodziły
sarny na soczystą zieloną trawę i zajęte skubaniem trawy atakowane były przez drapieżniki. Dlatego przez wiele lat była tam postawiona pułapka na wilki. Dzisiaj po tych zwierzętach nie ma śladu, ale nazwa pozostała.
Wilczarnia jest jakoby niezalesioną częścią Równi na terenie
Nałęża.
Końcem lat 50-tych z terenów Grabki i Błatni przesiedlono
tam cztery rodziny.
KĘPKI; – małe wzniesienia na południowy – zachód od Wilczarni, u podnóża Bucznika i wzdłuż ulicy cisowej, aż do szczytu drugiego pagórka w okolicy przystanku PKS Jaworze – Śliwka.

Kępki

POTOK CZYRNA; – potok płynący z okolicy Równi spod góry
Bucznik. Przecina ulicę Słoneczną koło Pana Jana Bożka oraz
ulicę cisową obok budynku Szymalów, płynie wzdłuż granicy
z Bierami i wpada do Jasieniczanki. Obecna nazwa tego potoku to Bierowina. Obecnie jest wyregulowany odcinek ruczaju
oraz solidny most na ul. Słonecznej i dzięki temu strumień stał się
mniej groźny. Dawniej, kiedy poziom wód gruntowych był o wiele wyższy, także sam potok był bardziej rwący i pełen wody. Dziś
trudno w to uwierzyć, ale w tej strudze można było spotkać dorodne pstrągi, raki, a także spore ilości tzw. Klapoczów, które są barometrem czystości wód. Oczywiście mówię o całej długości potoku – od rejonu Wilczarni, aż po dzisiejszą dzielnicę Jasienicy
– czyrną.
posZoNKi; – idąc dalej ul. Słoneczną dochodzimy do ul.
cisowej, po lewej stronie mamy nadal las, po prawej – w chwili obecnej sieć ulic i dość gęstą zabudowę domów jednorodzinnych. Inaczej tereny te wyglądały do lat 30 –tych XXw. Obszar od

34
obecnej ulicy Cisowej, aż do obecnej ul. Myśliwskiej był niezabudowany oraz prawa strona dzisiejszej ul. Pogodnej z pastwiskami, których właścicielem był hrabia Henryk Larisch (cztaj; Larysz).
Tereny te były dzierżawione przez miejscową ludność do wypasu bydła, które dawniej nazywano poszonkami i dlatego do dzisiaj starsi mieszkańcy na te miejsca mówią „Poszonki”. Przypomnijmy, że w 1928 r. z zostały one rozparcelowane i w większości zabudowane.
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Rakową. Ponieważ ulica Cisowa ma swój początek u stóp Cisowgo i biegnie koło rosnących jeszcze Cisów, stąd nazwa ulicy. Cisy
są dzisiaj pomnikami przyrody pod ścisłą ochroną.

Wjazd na Cisową

Część dawnych Poszonek

WYGON; – dzisiejsza ul. Myśliwska prowadzi od ul. Pogodnej
do ulicy Cisowej. Dawniej dróżka do przeprowadzania czyli wyganiania bydła na pastwiska czyli poszonki (stąd nazwa Wygon).
Przez lata była poszerzana, najpierw dla potrzeb przejazdu pojazdów konnych. Dzisiaj piękna asfaltowa droga na potrzeby pojazdów mechanicznych, czyli coraz piękniejszych samochodów.
KAMIENIEC; – teren nad rzeką Jasionką. Od szkoły w kierunku ul. Góreckiej do państwa Rusinów i w dół w kierunku Bier.
Kamieńcem były zawsze nazywane tereny wzdłuż rzek. Jeżeli chodzi o Jasionkę to jedna strona – zachodnia – jest zalesiona, a wschodnia częściowa zabudowana. W dawniejszych latach
przy dłuższych opadach deszczu kamieniec był często zalewany
i niszczony przez żywioł.
RAKOWA; – małe wzniesienie, a raczej wzgórek na zboczu
Bucznika po lewej stronie ul. Cisowej. Kiedy lasy nie były jeszcze
urzędowo podzielone na oddziały, to pracownicy leśni sami nadawali nazwy poszczególnym rejonom leśnym i stąd takie miana jak
czoło, spolenica, szyja, wilczy dół, łomy i wiele innych. Dziś mamy
ponumerowane oddziały, mapy satelitarne itp.
LESKOWE; – lasek, tuż za płotem ogradzającym szkołę od
strony północnej, gdzie rosło sporo leszczyn, z których zrywało
się bardzo smaczne orzechy, stąd leszczyna to popularna lyska.
Mnie słowo „lyska”, natychmiast przypomina lata szkolne, kiedy
to za zasługi - w tym ujemnym znaczeniu, moje dłonie miewały
dosyć częsty z nimi kontakt.
Dzisiaj jestem moim nauczycielom za te „kontakty” bardzo
wdzięczny.
MIECZYSKA; – teren na zachód od Kościółka nad rzeką Jasionką pod Suchym Groniem, rosły tam rośliny o liściach
w kształcie miecza, dlatego nazywano je mieczami. Stąd nazwa
Mieczyska.
CISOWA; – mój spacer przez Jasionki powoli dobiega końca,
jeszcze tylko kawałek a raczej dwa kawałki. Po pierwsze chciałbym pokusić się o odpowiedź na pytanie skąd wzięła się nazwa
ulicy CISOWEJ, która biegnie od Kościółka pod wezwaniem Jana
Nepomucena, przez dwie gminy Jaworze i Jasienica do ulicy Cieszyńskiej, albo precyzyjniej „Do Rusina na krzyżówce”. Za kościółkiem przechodzimy przez mostek i skręcamy w lewo i już jesteśmy na zboczu góry „Cisowy”- dawniej rosło tam wiele cisów.
Od wielu lat stoi tam przedostatni dom w Jasionkach i koło tego
zabudowania rośnie jeszcze kilka tych pięknych drzew. Rosną
również w ogrodzie Państwa Strach oraz obok ulicy Cisowej Pod

MŁYN; – ostatnim terenem w Jasionkach, który ma swoją nazwę miejscową, jest teren po dawnym młynie. Przez długie lata
stał tam drewniany domek mieszkalny.
Obecnie obszar został zakupiony przez Pana Steklę i wybudowano wspaniały drewniany duży dom z restauracją- dużą salą
o nazwie „Gościniec Nałęże”. Do terenu dawnego młyna można dojść ulicą Grabka lub lewą stroną rzeki, duktem biegnącym
przez tzw Okrążek. Droga o wiele gorsza, ale nie było trzeba
przejeżdżać przez rzekę.
Na tym zakończyłbym spacer przez Jasionki, a kto tej nazwy
nie lubi to przez Nałęże.
Może jeszcze kiedyś ciąg dalszy o pierwszych rodach, które
zamieszkiwały Jasionki, Grabkę i bliską mi sercu Błatnią?
Na pewno w kolejnym Echu damy mapkę Nałężą, Grabki
i Błatni z opisanymi tu nazwami „dzielnic” oraz dawnymi rodami
zamieszkującymi te tereny.
Na podstawie wspomnień Andrzeja Śliwki: oprac. P. Filipkowski
Zdjęcia archiwalne ze zbiorów Andrzeja Śliwki

Dawna gajówka

W drodze na Grabkę
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spoRtoWE JaWoRZE
GKS cZARNI JAWORZE

Za nami już 12 spotkań na poziomie AP-Sport Ligi Okręgowej.
W początkowej fazie mecze zwycięskie przeplataliśmy z porażkami, jednak październik jest dla nas fantastycznym okresem, zanotowaliśmy kilka triumfów po rząd!
Od ostatniego meczu z LKS 99 Pruchna, które relacjonowaliśmy na łamach naszego lokalnego miesięcznika (wygrane przez
nas 1:0) minęło aż 9 spotkań. Po nim przyszła nam wyjazdowa
batalia w Drogomyślu, kończąca piłkarski miesiąc sierpień. Niestety, mimo kilku dogodnych okazji, nie udało nam się wywieźć
ani jednego punktu, przegrywając 1:3. honorowe trafienie zaliczył Grzegorz habdas.
Skład: Korzus - Sztykiel (85’ Duława), Kleszcz, Habdas,
Legut - Greń, Jankowski (46’ Jasiński), Błasiak, Lech (60’ Duraj), Labza (46’ Paleta) - Cyran.
Następnie, w 5. serii gier, podczas Jaworzańskiego Września,
wreszcie na naszym „Koralowym Obiekcie” podejmowaliśmy
Skałkę żabnica. Trzykrotnie w tym spotkaniu goniliśmy rezultat
i w ostatecznym rozrachunku zremisowaliśmy 3:3. Z dwóch trafień mógł się cieszyć Łukasz Błasiak, a bramkę na wagę remisu
w doliczonym czasie gry z rzutu karnego zanotował Adam
Waliczek.
Skład: Korzus - Legut (60’ Greń), Habdas, Sztykiel, Strzelczyk - Stanisławski, Sztykiel (73’ Labza), Błasiak, Lech, Cyran - Waliczek.
Następny przystanek to wyjazdowe spotkanie z wicemistrzem
Ligi Okręgowej z poprzedniego sezonu, WSS Wisła. Odważnie
podeszliśmy do rywala, przez co wiślanie mieli problem z wyprowadzeniem piłki. Jak już wyszli z kryzysu, to dwukrotnie skarcił nas... rodowity jawarzanin, Szymon Płoszaj. Byliśmy w stanie tylko raz, za sprawą Janusza cyrana, odpowiedzieć rywalom
i tym razem (ponownie) nie przywieźliśmy żadnych punktów do
Jaworza.
Skład: Korzus - Labza, Kleszcz, Habdas (83’ Paleta),
Strzelczyk - Stanisławski, Sztykiel, Błasiak, Cyran, Greń (46’
Sosna) - Waliczek (65’ Sztykiel).
Serię bez zwycięstwa chcieliśmy postrzymać w kolejnym, 7.
spotkaniu AP-Sport Ligi Okręgowej. Na nasz obiekt zawitał Pasjonat Dankowice. I choć po wyrównanej premierowej odsłonie
(1:1), rywal w drugich 45 minutach wyprowadził atak, dający im
komplet oczek. Jedyną bramkę dla zespołu Tomasza Duleby zanotował Michał Sztykiel.
Skład: Korzus - Labza, Kleszcz, Sosna, Sztykiel (35’ Habdas) - Greń, Sztykiel, Cyran (87’ Sztykiel), Błasiak, Lech (80’
Jasiński) - Waliczek (70’ Linnert).
Po tym spotkaniu mieliśmy rozegrać wyjazdowe spotkanie
w żywcu, jednak ciągłe opady deszczu uniemożliwiły rozegranie

starcia z Koszarawą i mecz został przełożony. Dwutygodniowa
przerwa podziałała na nas piorunująco, o czym więcej poniżej.
Ostatniego dnia września wróciliśmy do rytmu meczowego,
wówczas na Kompleksie Sportowym w Jaworzu gościliśmy Spójnię Zebrzydowice. Mecz ten miał dramatyczny przebieg, zakończony dla nas pięknym happy-endem w doliczonym czasie gry.
Przebieg meczu wyglądał następująco: na bramkę Łukasza Błasiaka rywal wyrównał, ponownie było w przypadku trafienia Michała Sztykiela. Gdy wydawało się, iż mecz zakończy się podziałem puntków, w prawdziwą euforię wprowadził nas Adam Waliczek, dając pierwsze zwycięstwo na Koralowej Arenie w Lidze
Okręgowej.
Skład: Korzus - Sosna (77’ Legut), Kleszcz, Habdas (90’
Jasiński), Labza - Stanisławski, Mi. Sztykiel, Waliczek, Lech,
Cyran - Błasiak (60’ Strzelczyk).
Osiem dni później w Leśnej chcieliśmy pokazać, iż zwycięstwo ze Spójnią nie było dziełem przypadku. Po dobrej grze pewnie wypunktowaliśmy rywali, zwyciężając aż 5:1. Dwie bramki zanotował Adam Waliczek, a po jednej dorzucili Patryk Strzelczyk,
Michał Sztykiel oraz Szymon Sosna.
Skład: Korzus - Sosna (77’ Legut), Kleszcz, Habdas (90’
Jasiński), Labza - Stanisławski, Sztykiel, Waliczek, Lech, Cyran - Błasiak (60’ Strzelczyk).
14 października czekała nas najtrudniejsza z możliwych przepraw. Na nasz stadion zawitał niepokonany lider rozgrywek,
MRKS czechowice-Dz. Kroczący od zwycięstwa do zwycięstwa
rywal przyjechał jak po swoje. I jakie było zaskoczenie wszystkich
obecnych, kiedy to beniaminek rozgrywek po trzech trafieniach
Adama Waliczka oraz golu Grzegorza habdasa prowadził aż 4:0.
Po zmianie stron liderzy z czechowic zabrali się do odrabiania
strat i w 88. minucie doprowadzili do stanu 4:4. Rywal „cisnął”,
był bliski zdobycia zwycięskiego trafienia, jednak nadziali się na
zabójczy kontratak, który w 94 minucie wykorzystał Michał Sztykiel. Kosmos! Euforia! Takie mecze rzadko się zdarzają! Zdecydowanie to spotkanie zapisało się w historii GKS czarni Jaworze!
Skład: Duraj - Strzelczyk, Habdas, Kleszcz, Labza Stanisławski, Sztykiel, Waliczek (89’ Sztykiel), Lech (77’
Sosna), Cyran (65’ Greń) - Błasiak.
O fetowaniu sensacyjnego zwycięstwa nad lidera musieliśmy
szybko zapomnieć, gdyż cztery dni później nadrabialiśmy zaległości z Koszarawą żywiec. Konsekwentna gra przyniosła kolejne
zwycięstwo w Lidze Okręgowej, tym razem w stosunku 2:0. „Katami” Koszarawy okazali się Łukasz Błasiak oraz Adam Waliczek.
Skład: Duraj - Labza, Kleszcz, Habdas, Strzelczyk - Stanisławski (82’ Sosna), Sztykiel, Waliczek, Cyran (88’ Sztykiel),
Lech (75’ Greń) - Błasiak.
Ostatnie spotkanie przed zakmnięciem numeru Echo Jaworza rozegraliśmy 22 października. Na nasz obiekt zawitał beniaminek rozgrywek (podobny status jak nasz), mistrz żywieckiej
Klasy A, Orzeł Łękawica. Po ciężkiej przeprawie (tak naprawdę
na własne życzenie) odnieśliśmy piąte z rzędu, a siódme w sezonie ZWYcIęSTWO – 4:3! Dwie bramki zdobył Łukasz Błasiak,
a po jednym dorzucili Patryk Strzelczyk i Adam Waliczek.
Skład: Duraj - Strzelczyk, Habdas, Kleszcz (46’ Sosna),
Labza - Stanisławski, Greń (65’ Sztykiel), Waliczek, Lech (80’
Legut), Cyran - Błasiak.
Do końca rundy jesiennej pozostały nam trzy spotkania:
• 28 października 2017 (sobota) – godz. 14:00 – Tempo Puńców (wyjazd);
• 4 listopada 2017 (sobota) – godz. 14:00 – Góral żywiec (dom);
• 11 listopada 2017 (sobota) – godz. 14:00 – LKS Bestwina
(wyjazd).
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A tak prezentuje się tabela po 12. spotkaniach AP-Sport Bielskiej Ligi Okręgowej:
Miejsce
Klub
Il. meczów
Punkty
MRKS Czechowice-Dziedzice
12
33
1
LKS Bestwina
12
26
2
WSS Wisła
12
23
3
Błyskawica Drogomyśl
12
22
4
Czarni Jaworze
12
22
5
Pasjonat Dankowice
12
20
6
Góral Żywiec
12
19
7
Cukrownik Chybie
12
19
8
Tempo Puńców
12
19
9
Koszarawa Żywiec
12
18
10
LKS
99
Pruchna
12
14
11
12
13
14
15
16

Orzeł Łękawica
Spójnia Zebrzydowice
LKS Leśna
Skałka Żabnica
GLKS Wilkowice

12
12
12
12
12

10
10
9
6
2

2017

Bramki
47 – 14
23 – 11
31 – 18
26 – 20
32 – 24
38 – 23
23 – 13
22 – 18
24 – 20
14 – 12
19 – 20
26 – 25
13 – 41
16 – 37
18 – 34
8 – 50

Fantastyczny październik dał nam tak wysoką lokatę. Ogromny szacunek należy się całemu zespołowi, który nadzoruje trener
Tomasz Duleba! Mamy nadzieję, iż w kolejnym wydaniu również będzie nam dane opisywanie kolejnych zwycięstw jaworzańskiego
GKS-u!
Artur Mazur

kacper baklarz
Kacper Baklarz w sezonie 2017 wywalczył następujące tytuły:
• Mistrz

Polski Cross Country

• II vice Mistrz Polski Enduro • II vice Mistrz Polski Super Enduro
Jest to najlepszy sezon w jego karierze. Gratulujemy!!!

Justyna Kaczkowska ponownie
na podium
Jaworzanka tym razem wywalczyła srebrny medal podczas Torowych
Mistrzostw Europy w Berlinie (18.10
do 22.10 b.r.) w wyścigu indywidualnym na 3 km na dochodzenie. Justynę
Kaczkowską (czas w finale 3:32.452)
wyprzedziła Brytyjka Katie Archibald
z czasem lepszym o 3 sekundy. Przypomnijmy, Polka jako juniorka zdobyła złote medale mistrzostw Europy
i świata w kolarstwie torowym (2015),
a rok później została Mistrzynią Europy. W poprzednim sezonie wyścig indywidualny na dochodzenie wygrała
także podczas pierwszej odsłony Pucharu Świata.
W drugim dniu mistrzostw w Berlinie drużyna kobiet, w której
składzie znalazła się Justyna Kaczkowska zdobyła brązowy medal w drużynowym wyścigu na dochodzenie.
A. Jędrysko, źródła: sport.interia.pl, rowery.org, foto Wikipedia (A. Kaczkowski)

Info: J. Baklarz

Jaworzanie Mistrzami Śląska!
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Serdeczne gratulacje dla ekipy chłopców z Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu, która pod wodzą Jacka
Kruszyńskiego wywalczyła mistrzostwo województwa w Sztafetowych Biegach Przełajowych.
W Rudzie Śląskiej odbyły się zawody wojewódzkie w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Na starcie stanęli mistrzowie 16
rejonów Województwa Śląskiego w kategorii szkół podstawowych,
gimnazjów i szkół ponadpodstawowych – razem 96 drużyn chłopców i dziewcząt.

Nasza ekipa w optymalnym składzie i wysokiej formie, do tej
pory wygrywała wszystkie zawody – czwartki la, sport-generacje,
przełaje i wiadomo było, że będą się liczyć w stawce. chłopcy nie
zawiedli, mimo fatalnej aury stawili się w komplecie i po fantastycznej rywalizacji zwyciężyli i ze złotymi medalami stanęli na najwyższym stopniu podium.
Wielkie gratulacje przede wszystkim dla chłopaków i ich trenera – Jacka Kruszyńskiego.
fc Gmina Jaworze

tEKst spoNsoRoWaNY
LEARN ENGLISH WITH US !!!
Jesień nastraja nas melancholijnie,
stąd w tym numerze różne zwroty i
wyrażenie związane z … czasem.

 PYTANIE O GODZINę:
What’s the time? / What time is it?
 W hOTELu:
What time is the breakfast served? (o której podawane jest
śniadanie)
 NA DWORcu:
What time is the train to Venice? (o której jest odjazd pociągu
do Wenecji?)
Which platform is it? (z którego peronu)
 NA LOTNISKu:
Why is my ﬂight delayed? (dlaczego mój samolot jest
opóźniony?)
Why is my ﬂight cancelled? (dlaczego mój samolot jest
odwołany)

 WYRAżENIA :
What can we do to kill the time? (co możemy robić, żeby zabić czas?)
It’s a waste of time. (to strata czasu).
Time ﬂies quickle when you’re having fun. (czas leci
szybko, kiedy dobrze się bawisz).
In the nick of time (w ostatniej chwili, w samą porę).
On time (punktualnie, na czas).
np.: We are on time.
take your time (nie śpiesz się).
Keep up with the times (nadążać za czasem; iść z duchem
czasu).
np.: I’m too old-fashioned-I have to keep up with the times better.
time after time (w kółko, tak samo)
np.: he repeats his mistakes time after time.
all in good time (w samą porę, w końcu, w swoim czasie)
np.: Why haven’t you been married yet? All in good time!
Chcesz nauczyć się więcej?
Zapraszamy na kursy konwersacyjne!
SJO WORLD Jaworze, ul. Zdrojowa 93
tel. 604 835 859
e-mail: sekretariat@jezykijaworze.pl
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Duża inwestycja w powiecie bielskim i cieszyńskim
Drodzy Mieszkańcy,
Z radością informujemy, że w naszej gminie będzie realizowany projekt pn.: „Sieć światłowodowa w powiecie bielskim i cieszyńskim” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej o wartości około 43 mln zł. Konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa na naszym terenie wygrała Spółka SferaNET S.A. z Bielska -Białej, uzyskując dofinansowanie w kwocie 33,5 mln zł.
Wywiadu udzieliła nam Pani Anna Stanaszek Prokurent SferaNET S.A.:
R: Jaki jest cel projektu „Sieć światłowodowa w powiecie bielskim i cieszyńskim”?
AS: W dużym skrócie projekt ma za zadanie podnieść jakość życia mieszkańców, a konkretniej zapewnić dla minimum 25 tys. gospodarstw domowych dostęp do Internetu o prędkości powyżej 100 Mb/s. Oprócz wybudowania sieci światłowodowej w miejscach w których komercyjnie nie byłoby to opłacalne, SferaNET jako beneficjent środków ma za zadanie podłączyć 119 placówek edukacyjnych
do sieci.
R: Czy każde gospodarstwo domowe na terenie powiatu bielskiego i cieszyńskiego ma szansę na przyłącze światłowodowe
za darmo?
AS: Niestety nie. Czy przyłącze będzie darmowe decyduje kolejność zgłoszeń mieszkańców. Ponadto obowiązuje nas też lista punktów adresowych określanych mianem białych plam, którą narzuca nam UKE, czyli Urząd Komunikacji Elektronicznej. Nasza firma zadeklarowała zapewnienie dostępu do światłowodu dla 25 tys. gospodarstw z 32 tys. zaproponowanych przez UKE. Warto dodać jednak, że realnie w zasięgu projektowanej sieci, będzie ok. 50 tys. gospodarstw, ale tylko połowa z nich jest białymi plamami z darmowym przyłączem.
R: Jakie widzi Pani korzyści dla mieszkańców z realizacji projektu?
AS: Dostęp do super szybkiego Internetu jest wielką korzyścią dla domowników, oprócz korzystania z sieci rekreacyjnie, można zamontować monitoring wysokiej jakości, prowadzić biznes zdalnie, oglądać telewizję 4K. Ważną rolę sieć światłowodowa będzie pełnić
w nowym projekcie Ministerstwa Cyfryzacji oraz Ministerstwa Edukacji przy realizacji Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Rozpocznie
się wyrównywanie szans dzieci ze szkół w najmniejszych miejscowościach, które będą mogły korzystać z Internetu 100 Mb/s na tych
samych zasadach, co ich rówieśnicy z dużych miast. Wprowadzenie OSE może wpłynąć na zmianę sposobu kształcenia uczniów i nauczycieli poprzez włączenie i powszechne wykorzystanie zasobów edukacyjnych dostępnych przez Internet.
R: Kiedy mieszkańcy naszej gminy będą mieli dostęp do sieci światłowodowej?
AS: Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na koniec września 2020 roku. Rozpoczęcie już nastąpiło, docieramy do mieszkańców
z informacjami i pozyskujemy zgody właścicieli nieruchomości na przejście kablem nad ich działką. Spora część inwestycji będzie budowana w pasie drogowym, ale część wymaga pozyskania zgód mieszkańców. Wiele od tego zależy w jakim tempie będziemy mogli
pozyskiwać zgody. Chciałabym, żeby infrastruktura w Państwa gminie powstała do połowy 2018 roku.
Przypis redakcji: Inwestycja będzie realizowana w gminach: Bestwina, Buczkowice, Czechowice-Dziedzice, Jasienica, Jaworze, Kozy,
Porąbka, Szczyrk, Wilamowice, Wilkowice, Brenna, Chybie, Cieszyn, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła,
Zebrzydowice
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ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY JAWORZE W SEZONIE 2017/2018
I. Zimowe utrzymanie sieci dróg Gminy Jaworze
Koordynacja akcji zimowej w sezonie 2017/2018: Referat Obsługi Techniczno-Gospodarczej urzędu Gminy Jaworze – tel. kom.
501 675 813 (Uwaga! Ze względu na bezpieczeństwo, a także zapewnienie odpowiedniej jakości świadczonych usług wszystkie rozmowy telefoniczne są nagrywane).
REJONY ODŚNIEŻANIA DRÓG GMINNYCH:
Rejon odśnieżania

Ulice/Parkingi/Place w rejonie odśnieżania

I – Jaworze Nałęże

Grabka, Górecka, Mała, Myśliwska, Jeżynowa, Pogodna, Złocista, Rodzinna, Maków, Jarzębinowa,
Wrzosowa, Jodłowa, Smrekowa, Jasienicka, Zaciszna, Brzoskwiniowa, folwarczna, Za Goruszką,
Szkolna, Lecznicza, Plac obok Kaplicy, Parking za mostem.

II – Jaworze Górne

Turystyczna, Brzozowa, Zawilcowa, Bukowa, Jaśminowa, Orzechowa, Jaworowa, Pod Lasem, Pod
Brzegiem, Schowana, Wąwóz, Nagietkowa, Bławatkowa, Promienista, Kwiatowa, Modrzewiowa, Liliowa,
Stokrotek, Akacjowa, Zielona, Różana, chabrowa, Kaczeńcowa, Zdrojowa, Sosnowa, Poziomkowa,
Motylkowa, Widok, Wypoczynkowa, Tulipanowa, Wiosenna, Zajęcza, Jałowcowa, Panoramiczna,
Borsucza, Kalinowa, od Panoramicznej w górę (bez nazwy), Bratków, Azaliowa, Dawny Trakt.

III – Jaworze Średnie Kalwaria, Letniskowa, Jaskółcza, Słowicza, cicha, Podgórska, Legendarna, Leszczynowa, Na Stoku,
Południowa, Konwaliowa, Narcyzowa, Niewielka, Klonowa, Sarnia, Morwowa, Topolowa, Ładna, Górska,
Malinowa, Wiśniowa, Rumiankowa, żurawinowa, Kaszyska, Świerkowa, Willowa, Zagrodowa, Krótka,
Storczyków, Krokusowa, Koralowa, Sielska, ukryta, Wczasowa, Ogrodowa, Zdrowotna, Kolonia Górna,
Pagórkowa, Spadzista, Kolonia Dolna, Stroma, Boczna, Poprzeczna, Miodowa, Pszczela, Zielna, Nad
Rudawką, ustronna, Średnia, Wschodnia, Astrów, Morelowa, Łukowa, Romantyczna, Piękna, Graniczna,
Malwowa, Bażantów, Irysów, Magnolii, Dawny Trakt, Gimnazjum Parking, Parking Przedszkole.
IV – Jaworze Dolne

Dzwonkowa, Groszkowa, Łubinowa, Olszynowa, Grabowa, Polna, Kryształowa, Wiejska, cyprysowa,
Pod Młyńską Kępą, Pod harendą, Pałacowa, Nadbrzeżna, Skowronków, Dębowa, Niecała, Lipowa,
Agrestowa, Kasztanowa, Jesionowa, Zagajnikowa, Słonecznikowa, cedrowa, Głogowa.

V – Place i parkingi
w tym m.in.:

Parking i teren obok szkoły podstawowej, amfiteatr i miasteczko, parking nad fontanną, parking górny –
ul. Koralowa/Wapienicka, parking Goruszka, parking - centrum Jaworza, Ośrodek Zdrowia, Aleja Kościelna.

USUWANIE ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ DRÓG (POSYPYWANIE):
Rejon usuwania śliskości
zimowej (posypywania) dróg

Koordynacja usuwania śliskości zimowej dróg

Telefon kontaktowy

Drogi na terenie Gminy Jaworze Referat Obsługi Techniczno-Gospodarczej Urzędu tel. kom. 501 675 813
(za wyjątkiem dróg powiatowych) Gminy Jaworze
II. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Jaworze
Nadzór: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, ul. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała
Telefony kontaktowe: (33) 818-40-33, (33) 817 40 63, (33) 817 83 98, (33) 81 83 066
Drogi powiatowe na terenie Gminy Jaworze: ul. Bielska, ul. cieszyńska, ul. cisowa, ul. Słoneczna, ul. Wapienicka, ul. Zdrojowa (od
„cholewika” do „Gospody Zdrojowej”)

Salon Fryzjerski
Jolanta Boryś

Łazy 193 (obok przystanku)
Czynne:
Pn-Pt 9:00-18:00
Sob 8:00-14:00

Tel. 788 884 755
Czasopismo „Echo Jaworza” – miesięcznik lokalny Gminy Jaworze. Wydawca: Urząd Gminy Jaworze z siedzibą: 43-384 Jaworze,
ul. Zdrojowa 82; adres redakcji: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82, tel.: 33 828 66 00, 33 828 66 11; faks: 33 828 66 01, e-mail: echo@jaworze.pl;
internet: www.opgj.pl/echojaworza.html; Zespół redakcyjny: Piotr Filipkowski – Redaktor Naczelny, Agata Jędrysko – Zastępca Redaktora
Naczelnego, Barbara Szermańska - korekta, Marcin Pytlowany - skład. Druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Spółka z o.o.,
ul. Dubois 4, 43-300 Bielsko-Biała.
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów, redagowania i opatrywania własnymi tytułami. Redakcja zastrzega sobie także prawo odmowy przyjęcia reklamy lub ogłoszenia. Za treść reklam, ogłoszeń i listów redakcja
i wydawca nie odpowiadają.
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