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XXIV JAWORZAŃSKI WRZESIEŃ

W oparach żętycy… czyli o tym, 
jak jaworze uzdrowiskiem się stało

„Kurort. Sekrety dawnego Jaworza” – to tytuł sztuki 
teatralnej, która została wystawiona podczas Jawo-
rzańskiego Września. Rzecz napisał Janusz Legoń 
(kierownik literacki Teatru Polskiego w Bielsku-
Białej), zaś wyreżyserował Kuba Abrahamowicz 
dyplomowany aktor i reżyser bielskiej sceny. Premiera 
sztuki odbyła się 5 września w jaworzańskim amfiteatrze.

Pomimo niezbyt sprzyjającej aury – co jakiś czas padał deszcz- 
już na godzinę przed spektaklem zaczęli przychodzić widzowie. 
O godz. 20:00 amfiteatr był pełen widzów – i to pełen po brzegi. 
Dla oczekujących, na telebimie prezentowany był film o Jaworzu 
i unijnym Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 
Śląskiego 2007-2013. Tuż przed rozpoczęciem sztuki Zbigniew 
Putek wiceprzewodniczący rady gminy przekazał w imieniu rodziny 
państwa Staniek wójtowi Zdzisławowi Bylokowi dokument z lat 
30 -tych XX wieku, potwierdzający tradycje teatralne Jaworza.

Sztuka opowiada o imieninach hrabiego Maurycego. Pojawiają 
się tu ciekawe elementy z życia chłopskich rodzin, jest też wątek 

zapędów – dotyczące budowania wspólnego dobra na trwałym 
fundamencie zgody. Nie należy dawać posłuchu osobom szukają-
cym poklasku, chętnym do rozróby, bowiem to, co budujemy dziś 
ma pozostać dla następnych pokoleń, jako wspólne dziedzictwo.

Spektakl został owacyjnie przyjęty przez publiczność, aktorzy 
zaś obdarowani różami przez samego wójta Zdzisława Byloka. 
Zdecydowanie można mówić o wielkim sukcesie, na który pra-
cowało blisko 40 osób. Warto dodać, że akcję sztuki można było 
śledzić na scenie i poza nią, wokół amfiteatru, zaś całość była 
wyświetlana na ustawionym obok sceny telebimie.

Dla tych, którzy nie widzieli spektaklu krótkie streszczenie wraz 
z zachętą, by koniecznie zaplanowali sobie czas w maju i zobaczyli 
„Kurort. Sekrety dawnego Jaworza” – z pewnością warto.

W Jaworzu trwają przygotowania do wrześniowego fetowania 
imienin hrabiego Moritza. W uroczystości mają wziąć udział wszy-
scy mieszkańcy uzdrowiska wraz z kuracjuszami. Zatem ćwiczy 
dopiero co powołana do życia orkiestra straży pożarnej, chór szli-
fuje pieśń o owcy i żętycy, w pałacowej kuchni powstają kulinarne 
specjały. Jest jeszcze tajemnicza postać Johna, dalekiego krew-
nego hrabiego Moritza, który uciekł z Paryża po klęsce Komuny 
Paryskiej, rezydującego w pałacu. I to właśnie on przygotowuje 
wraz z jaworzańskimi chłopami niezwykłe widowisko, łączące teatr 
ze spirytyzmem i ezoteryką. Próba widowiska wywołuje skandal.

Sztuka opowiada zatem o tym, co nam wszystkim znane miło-
ści, zazdrości i knowaniach, a wszystko to znakomicie napisane, 
wyreżyserowane i zagrane.

W październikowym wydaniu Echa Jaworza powrócimy do tema-
tu jaworzańskiego przedstawienia, tym razem o przygotowaniach 
opowiemy ustami aktorów.

Reżyseria: Kuba Abrahamowicz
Scenariusz: Janusz Legoń

Muzyka: Krzysztof Maciejowski
Choreografia: Katarzyna Zielonka

Scenografia: Tomasz Drabek

PROJEKT PN. „DIGITALIZACJA DOKUMENTÓW RODZINY SAINT GENOIS D’ANNEAUCOURT – I CO DALEJ? PROMOCJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GMINY 
JAWORZE” WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH  

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-2013

miłosny i komiczne sytuacje rodzinne. Są tu postacie historyczne 
i fikcyjne, a wszystko umiejscowione w aktualnej sytuacji Ce-
sarstwa Austro-Węgierskiego. Pojawia się temat budowy kolei 
żelaznej, pogłoski o ruchach rewolucyjnych we Francji przeplatają 
się z wiadomościami o strajkach w Bielsku. Jest także mowa 
o powołaniu straży ogniowej w Jaworzu, jak i zabawna rozmowa 
kuracjuszek zażywając kąpieli wodnych w dawnym kurorcie, 
a wszystko doskonale doprawione humorem.

Na uwagę zasługuje arcyciekawy układ choreograficzny w 
wykonaniu uczniów i absolwentów gimnazjum w Jaworzu. W 
przemówieniu głównego bohatera sztuki zawarte było przesłanie 
dla potomnych – w kontekście postaci Johna i jego rewolucyjnych 



2010 ROKECHO JAWORZA STR. 4WRZESIEŃ

Sztuka teatralna pt. „Kurort. Sekrety dawnego Jaworza” jako część projektu „Digitalizacja dokumentów rodziny 
Saint Genois d’Anneaucourt – i co dalej? Promocja dziedzictwa kulturowego Gminy Jaworze” jest współfinansowana 

przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Patronat artystyczny nad przedstawieniem pt. „Kurort. Sekrety dawnego Jaworza” 
objął TEATR POLSKI w Bielsku-Białej.

 

patronat artystyczny patronat historyczny patronat instytucjonalny

P A T R O N A T M E D I A L N Y

 

PATRONAT ARTYSTYCZNY PATRONAT HISTORYCZNY PATRONAT INSTYTUCJONALNY

PATRONAT MEDIALNY

W rolach głównych wystąpili:
• Hrabia Moritz – Maurycy Jan Nepomucen St. Genois d’An-

neaucourt, właściciel Jaworza – Andrzej Śliwka, przewod-
niczący Rady Gminy Jaworze

• Edward Kwisda, rządca – Tomasz Drabek, aktor Teatru 
Polskiego w Bielsku-Białej

• Kwisdowa, jego żona – Barbara Szermańska, dyrektor 
Gimnazjum im. gen. St. Maczka w Jaworzu

• Dama, elegancka bywalczyni uzdrowiska – Marta Gzowska-
Sawicka, aktorka Teatru Polskiego w Bielsku-Białej

• Maria, panna ze Lwowa – Justyna Waszczyńska, jaworzanka
• John, artysta – rezydent uzdrowiska – Rafał Sawicki, aktor 

Teatru Polskiego w Bielsku-Białej
• Jonek, mieszkaniec Jaworza – Radek Ostałkiewicz, za-

stępca wójta
• Jonkowa Jadwiga, żona Jonka – Katarzyna Barwicka-

Pułtorak, jaworzanka

• Maciek, mieszkaniec Jaworza – Edward Podstawny, jawo-
rzanin – członek Zespołu Regionalnego Jaworze

• Maćkowa Hanka, żona Maćka – Małgorzata Sikora, ja-
worzanka

• Pani I – Irena Mikler, radna Rady Gminy Jaworze, przewod-
nicząca Komisji Inwentaryzacyjnej i szefowa Koła Gospodyń 
Wiejskich nr 2 w Jaworzu Średnim

• Pani II – Krystyna Plaza-Popielas, przewodnicząca Koła 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Jaworzu

oraz młodzież – uczniowie oraz absolwenci Gimnazjum nr 1 
w Jaworzu: Sylwia Tomaszczyk, Aleksandra Glądys, Natalia 
Starsiak, Patrycja Panna, Paulina Panewka, Bartek Tesarz, 
Mateusz Grygierczyk, Kacper Bożek i Ania Słomińska jako 
dziecko z udziałem Orkiestry Dętej Glorieta pod dyrekcją 
Stanisława Sojki

Przygotowali: Agata Jędrysko i Piotr Filipkowski
Foto w tekście i na kolorowych okładkach str 31 i 32 Józef Czader

Panel 1
PROMOCJA PROJEKTU POD NAZWĄ „DIGITALIZACJA NAJCENNIEJSZYCH DOKUMENTÓW

RODZINY SAINT GENOIS D’ANNEAUCOURT
WKŁADEM W UPAMIĘTNIENIE DZIEDZICTWA HISTORYCZNEGO POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO”.

JAKI JEST REALIZOWANY W RAMACH DZIAŁANIA 4.1 RPO WSL.

PATRONAT HISTORYCZNY OBJĘŁO MUZEUM ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO
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3 września w Sali konferencyjnej Centrum Zdrowia i Rehabili-
tacji Villa Barbara w Jaworzu miało miejsce spotkanie z wielkim 
przyjacielem gminy Jaworze – Mariuszem Makowskim – kusto-
szem Muzeum Śląska Cieszyńskiego oraz konferencja połączona 
z panelem dyskusyjnym oraz wystawą dotyczącym dziedzictwa 
kulturowego Gminy Jaworze i digitalizacji najcenniejszych doku-
mentów z archiwum dawnych właścicieli Jaworza – czyli rodziny 
hrabiowskiej Saint Genois d’Anneaucourt.

Na początek warto przypomnieć czym jest digitalizacja.
Termin ten w bibliotekarstwie oznacza wprowadzenie do pa-

mięci komputera tradycyjnych, drukowanych lub rękopiśmiennych 
materiałów bibliotecznych w postaci danych cyfrowych, metodą 
skanowania. Celem digitalizacji jest archiwizacja dokumentów 
w formie elektronicznej, ochrona oryginału przed zniszczeniem, 
szersza -niż w przypadku oryginału – możliwość udostępniania 
i upowszechniania dokumentów oraz pełniejsza ewidencja zaso-
bów archiwalnych dokumentów.

Powróćmy do spotkania z Mariuszem Makowskim, w którym 
uczestniczyli: przedstawiciele Rady Gminy Jaworze z przewod-
niczącym Andrzejem Śliwką oraz jego zastępcą Zbigniewem 
Putkiem, Zdzisław Bylok Wójt Gminy Jaworze, dr Anna Machej – 
dyrektor oddziału Archiwum Państwowego 
w Cieszynie oraz Jadwiga Roik – osoba, 
od której wszystko, co związane z poszu-
kiwaniem źródeł historycznych Jaworzam, 
się zaczęło.

W spotkaniu uczestniczyli również 
przedstawiciele organizacji społecznych 
działających na terenie Gminy Jaworze 
oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w 
Ewa Cholewik.

Gmina Jaworze w ubiegłym roku po-
zyskała blisko pół miliona złotych na re-
alizację działań z szeroko rozumianej 
kultury- mówił Radosław G. Ostałkiewicz 
– zastępca wójta, który wcielił się w rolę 
moderatora panelu. Wszystko zaczęło 
się w 2007 roku, gdy pojawiła się szansa 
wykorzystania funduszy na niwie kultury. 
Takie możliwości dawał priorytet Kultura Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013. Gmi-
nie Jaworze przypadło prawie 100 tysięcy złotych w ramach 
programu Rozwoju Subregionu Południowego Województwa 
Śląskiego. Zastanawialiśmy się co można za te pieniądze zrobić 
i wówczas pomyśleliśmy o cennych dokumentach –pergaminach 
obrazujących historię Jaworza-, które znajdują się w Muzeum 
Śląska Cieszyńskiego. Doszliśmy do wniosku, że dokumenty te raz 
na jakiś czas są wystawiane. Była już wystawa części zbiorów w 
Jaworzu, ale dlaczego nie udostępnić ich w formie elektronicznej 
wszystkim jaworzanom, jak i wszystkim zainteresowanym historią 
naszego regionu. I we wspomnianym projekcie unijnym znaleź-
liśmy takie działanie, jak „digitalizacja zasobów archiwalnych …” 
pod warunkiem powszechnego i bezpłatnego ich upowszechnienia 
– dodał Ostałkiewicz.

To właśnie Mariusz Makowski i pani Łucja Brzeżycka z Książnicy 
Cieszyńskiej podpowiedzieli nam, że te 9 tysięcy stron doku-
mentów dawnych właścicieli Jaworza można zdigitalizować. Tak 
narodził się ten projekt. Do końca września br dokumenty zostaną 
zdigitalizowane. Następnie znajdziemy firmę, która nagra nam 
zeskanowane strony na płyty CD /DVD i rozpowszechnione wśród 
mieszkańców Jaworza oraz udostępnione w internecie.

Jednak, by dokumenty „ożyły”, jak w każdej dziedzinie życia, 
tak i w tym przypadku potrzebna jest promocja. Stąd napisaliśmy 
projekt na promocję kultury, zaś promocja trwać będzie przez naj-
bliższe półtora roku. Pierwsza jej część to napisanie książki o ro-

dzinie Saint Genois d’Anneaucourt – w opracowaniu Jadwigi Roik 
przy współudziale Mariusza Makowskiego oraz Józefa Czadera. 
Bogato ilustrowany wolumin zostanie wydany w sześciu językach: 
polskim, niemieckim, czeskim, słowackim, węgierskim i angielskim. 
Publikacja powinna ukazać się w pierwszej połowie 2011 roku.

Oprócz tego w ramach promocji przygotowano przedstawienie 
teatralne we współpracy z Teatrem Polskim w Bielsku-Białej, któ-
rego premiera miała miejsce w niedzielę wieczorem 5 września, 
w jaworzańskim amfiteatrze.

W Villi Barbara można było obejrzeć część zbiorów. Przez 
kolejne trzy dni oryginały dokumentów były prezentowane także 
w Galerii na Zdrojowej, gdzie kopie dokumentów będą wystawio-
ne do końca września. Potem ekspozycja oryginałów zostanie 
przewieziona do Republiki Czeskiej i na Słowację. Za rok projekt 
zakończy się wystawą zdigitalizowanych zbiorów.

Po konferencji przyszedł czas na panel dyskusyjny, którego 
głównym prelegentem był Mariusza Makowski. Cieszyński kustosz 
przedstawił historię pozyskania dokumentów dawnych właścicieli 
Jaworza. Było to możliwe dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu 
Jadwigi Roik i Ryszarda Stanclika, którzy w 1999 roku podjęli 
wespół z kustoszem badania roli i znaczenia rodów: Laschovski 

i Saint Genois d’Anneaucourt. Ujedno-
znacznienie archiwalno-muzealne, jak 
i owe poszukiwania doprowadziły do na-
wiązania kontaktów z żyjącymi w Austrii 
spadkobierczyniami tych rodów, w których 
posiadaniu znajdowało się cenne archi-
wum. Rozmowy pomiędzy potomkiniami 
Saint Genois d’Anneaucourt, Urzędem 
Gminy Jaworze oraz Muzeum Śląska Cie-
szyńskiego doprowadziły do przekazania 
formie depozytu – na 15 lat, po tym czasie 
zbiory te staną się naszą własnością – do-
kumentów archiwalnych. 24 sierpnia 2005 
roku uroczyście przekazano archiwalia 
i podpisano stosowne umowy. Tym samym 
zbiory znalazły się w Muzeum Śląska Cie-
szyńskiego, gdzie kustoszem archiwum 
został Mariusz Makowski. W skład owego 

zbioru liczącego 96 jednostek archiwalnych wchodzą akta gene-
alogiczne, rodzinne, majątkowe rodu Saint Genois d’Anneaucourt 
oraz spokrewnionych i spowinowaconych z nimi innych rodzin 
szlacheckich. Zatem można tu znaleźć między innymi dyplomy 
herbowe, kontrakty kupna-sprzedaży, korespondencje, drzewa 
genealogiczne, portrety, fotografie, akta gospodarcze oraz kroniki, 
pochodzące z lat 1429 do 1973, zaś w odpisach znajdują się do-
kumenty od 1301 roku dotyczące całego Śląska, Francji, Hiszpanii 
oraz Belgii skąd pochodzi ród Saint Genois d’Anneaucourt, jak 
i te z XVIII i XIX wieku również z terenów Polski, Belgii i Austrii. 
W 2009 roku Gmina Jaworze wraz z cieszyńskim muzeum rozpo-
częła realizację projektu pod nazwą „Digitalizacja najcenniejszych 
dokumentów rodziny Saint Genois d’Anneaucourt wkładem w upa-
miętnienie dziedzictwa historycznego Województwa Ślaskiego”.

Spójrzmy w karty historii.
Ród ten należy do najstarszych belgijskich szlacheckich rodzin, 

w połowie XVI wieku podzielił się na dwie części: starszą belgijską 
i młodszą śląską, która wywodziła się od Jeana IV. Baron Karol Saint 
Genois d’Anneaucourt oficer w służbie cesarskiej podczas wojny 
trzydziestoletniej znalazł się na Śląsku Cieszyńskim, gdzie przez 
ożenek z córką Maksymiliana – sekretarza ostatnich Cieszyńskich 
Piastów – i księżnej Elżbiety Lukrecji stał się właścicielem wsi 
Bażanowice. Później zakupił kilka innych majątków i w ten sposób 
dochodzimy do kolejnego potomka- Maurycego Jana Nepomu-
cena, który w 1862 roku doprowadził poprzez Krajowy Urząd w 
Opawie do nadania statusu uzdrowiska miejscowości Jaworze. 

Radosław G.Ostalkiewicz i Mariusz Makowski

promocja dziedzictwa kulturalnego gminy jaworze – 
digitalizacja dokumentów rodziny saint genois d’anneaucourt
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Wówczas powstały domy uzdrowiskowe, został udostępniony park 
zamkowy i miejsca wypoczynku dla kuracjuszy. Jego syn hrabia 
Filip Maurycy kontynuował dzieło swego dziada i ojca. Pod koniec 
XIX wieku fortuna rodu Saint Genois d’Anneaucourt zaczęła chylić 
się ku upadkowi, pozostał jedynie zadłużony majątek w Jaworzu, 
został on wystawiony 1906 roku na licytację i kupiony przez 
hrabiego Henryka Larischa – Monnicha, natomiast hrabia Filip 
Maurycy mieszkał w swym pałacu do śmierci. Później dokumenty 
przechowywane w jaworzańskim pałacu trafiły do Wiednia. Hra-
biowski ród nigdy już nie powrócił do Jaworza, zaś po rozpadzie 
Monarchii Austro-Węgierskiej osiadł na stałe w Austrii.

Ponownie wracamy do współczesności, kiedy to Jadwiga Roik, 
Ryszard Stanclik oraz Mariusz Makowski – historycy i pasjonaci 
– rozpoczęli poszukiwania potomków zarządcy majątku, którym 
był Edward Kwisda. W ten sposób trafili na spadkobierczynie rodu 
Saint Genois d’Anneaucourt Marię del Pilar Keuschnig i Dianę 

W Galerii na Zdrojowej

Voigt – Firon, a owoce tej ogromnej pracy możemy dziś podzi-
wiać, poznając tym samym historię nie tylko Gminy Jaworze, ale 
i naszego regionu.

***
4 września o godzinie 14.00 w Galerii na Zdrojowej wystawiono 
część oryginalnych dokumentów, ekspozycję otworzył Radosław 
G. Ostałkiewicz zastępca wójta. Opowiedział o tym jak osiągnię-
to sukces, którym jest digitalizacja. Jadwiga Roik z kolei mówiła 
o swoich działaniach i poszukiwaniach archiwaliów, jak również 
podkreśliła niebagatelne zasługi w historycznym dziele, obecnego 
na spotkaniu Ryszarda Stanclika oraz Mariusza Makowskiego 
z cieszyńskiego muzeum. Na uroczystym otwarciu w galerii moż-
na było oprócz przedstawicieli władz samorządowych zobaczyć 
również reprezentantów organizacji pozarządowych działających 
w Jaworzu oraz przedstawicieli placówek oświatowych.

Przygotowali: Agata Jędrysko i Piotr Filipkowski

jaworzański Wrzesień – i dzień
Co roku Jaworze wita złotą polską jesień przednią zabawą, 

świętem plonów i licznymi niespodziankami kulinarno-duchowymi. 
Mieszkańcy, jak i turyści wpisali Jaworzański Wrzesień w kalendarz 
stałych, godnych uwagi imprez Powiatu Bielskiego. Nawet jeśli 
aura nie rozpieszcza, to i tak stałych bywalców i tych przez nich 
zachęconych nie brakuje. 03.09 czyli w pierwszym dniu imprezy 
pogoda pokazała iż to koniec lata, a nawet wczesna jesień. Deszcz 
i chłód sprawiły, że poranne punkty bogatego programu trzeba było 
przesunąć na inne godziny. To jednak nie zniechęciło organizato-
rów. I tak na parkingu  przy  zbiegu ulic Koralowej i Wapienickiej 
można było oglądać wystawę sprzętu do prac leśnych, natomiast 
na terenie Villi Barbara – (tereny zielone) – ekspozycję sprzętu  
rolniczego oraz ofertę firm ogrodniczych.

Całość rozpoczęła Orkiestra Dęta Glorieta z Jaworza, najwyraź-
niej dźwięki miłe były nie tylko dla słuchaczy, ale i nieba, bowiem 
słońce coraz częściej prześwitywało przez chmury.  Później – jak 
co roku – mocne uderzenie czyli Strong Drwale. O tych zmaga-
niach piszemy w dalszej części relacji z Jaworzańskiego Września. 
Ponieważ przy amfiteatrze powstał nowy plac zabaw, dzieci bez 
oficjałek, spontanicznie dokonały otwarcia obiektu. Z pewnością 
radość milusińskich jest dla wykonawców najlepszą oceną.

Wieczorem do amfiteatru przyszli wszyscy amatorzy rytmicznych 
przytupów i dobrego jedzenia – trzeba tu wspomnieć o miasteczku 
gastronomicznym. Najpierw widzów rozgrzał zespół „Whiskey Ri-
ver”, a później pomimo wieczornego chłodu nie zabrakło chętnych 
do wyjścia na parkiet, do czego zachęcał zespół „Party”.

Przygotowali Agata Jędrysko i Piotr Filipkowski

Stoiska gastronomiczne Zespół Whiskey River

Projekt współfinansowany jest  przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 (Priorytet 4. Kultura, Działanie 4.1. Infrastruktura kultury).
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czasem słońce czasem deszcz – ii dzień 
jaworzańskiego Września

Tylko w ten sposób można określić aurę, która jest nieodłącznym 
atrybutem wszelakich imprez plenerowych. Do południa na pogodę 
nie można było narzekać. Na scenie jaworzańskiego amfiteatru 
od rana trwały ostatnie próby przed niedzielnym przedstawieniem 
– „Kurort. Sekrety dawnego Jaworza”. Aktorzy amatorzy – w stro-
jach z epoki – słuchali wskazówek reżysera Kuby Abrahamowicza 
z Teatru Polskiego. Próby oglądali z zaciekawieniem spacerujący 
jaworzanie oraz cykliści przygotowujący się do rajdu rowerowego 
Doliną Jasionki. Amatorzy dwóch kółek czekali na start – w samo 
południe. O tej imprezie szerzej piszemy w dalszej części relacji.

Niestety już wczesnym popołudniem zaczęło się chmurzyć 
i pomimo zaklęć wszelkich zaczęło padać. Na początku niewinnie 
wręcz, a potem coraz śmielej – po prostu lunęło. Na szczęście 
wielbicielom Jaworzańskiego Września nawet ulewa nie mogła 

przeszkodzić w dobrej zabawie i ci pod zadaszeniem amfiteatru 
słuchali zespołu disco polo „Akces”, a rozgrzali się przy gorących 
rytmach „Caraibian Girls”. Wieczorem pomimo chmur można było 
w Jaworzu podziwiać prawdziwą gwiazdę, a właściwie słuchać. 
O 20.00 bowiem w amfiteatrze wystąpiła Eleni. Przypomnijmy, 
że Eleni Tzoka z domu Milopoulu – prawdziwe nazwisko artystki 
– jest polską piosenkarką pochodzenia greckiego. Od 1975 roku 
śpiewa z zespołem Prometheus, również występuje solo. O lat 
znana i lubiana, a jej piosenki to promienie słońca, dające nadzieję 
i radość. Widzowie znakomicie bawili się podczas występu Eleni, 
a niejeden podśpiewywał znane szlagiery.

II dzień Jaworzańskiego Września to także – jakże ważne – 
otwarcie wystawy zbiorów hrabiowskich. Przyjemne z pożytecz-
nym, bowiem w taki sposób najlepiej można nauczyć się historii.

Niestety aura pokrzyżowała plany amatorów strzelania z łuków 
i zawody łucznicze zostały odwołane.

Przygotowali: Agata Jędrysko i Piotr Filipkowski

Zespół Akces Zespół Caraibian Girls

świętowania czas

Dożynki – czas podziękowania 
za plony, hołd składany mat-
ce ziemi i Bogu dziękowanie. 
Święto plonów to najważniejszy 
i najpoważniejszy dzień Jawo-
rzańskiego Września. Cere-
moniał rozpoczął tradycyjnie 
korowód dożynkowy. Pośród 
blisko 30 różnych pojazdów 
można było zobaczyć, trak-
tory różnej marki, z różnych 
okresów, nowoczesny sprzęt 
rolniczy, zaprzęgi konne oraz 
jeźdźców. Niewątpliwą atrakcją 

była Ciuchcia Beskidzka, którą jechały dzieci z jaworzańskich 
przedszkoli samorządowych nr 1 i 2. Wśród prezentujących się 
byli również młodzi ludzie z Gimnazjum nr 1 im Gen broni St. 
Maczka, którzy dali także mały, ale niezwykle atrakcyjny występ 
artystyczny z pokazem gimnastycznym. Aura nieco kapryśna 
na szczęście łagodnie potraktowała coroczny świąteczny przejazd. 
Po korowodzie przyszedł czas na nabożeństwo ekumeniczne, 
które odprawiali duchowni kościołów: rzymsko-katolickiego i ewan-
gelicko-augsburskiego. Mottem celebry były słowa z Drugiego 
Listu do Koryntian (9,7); „Ochotnego dawcę Bóg miłuje”. Kazanie 
wygłosił ks.  Adam Gramatyka proboszcz z parafii katolickiej, 
pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Jaworzu. Duchowny w swym 
słowie podkreślał, iż wszystko zawdzięczamy Bogu, Jego łaska-

wości. Dożynki zaś winny być dziękczynieniem za plony, za chleb 
i prośbą, by nigdy nam go nie zabrakło. Święto plonów to także 
czas dziękowania rolnikom za ich trud i codzienną ciężką pracę.

Po kazaniu tradycyjnie pobłogosławiono chleb, który rozdzielono 
pośród wiernych zgromadzonych na nabożeństwie w amfiteatrze.

Przy okazji dożynek nie można nie wspomnieć o gospodarzach, 
w tym roku to Joanna i Jan Jędrzejko, rolnicy gospodarujący 
na 11 ha. Tradycje owe przekazywane są w tej rodzinie z dziada 
na ojca. Jan Jędrzejko niegdyś hodował pieczarki, obecnie uprawia 
ziemię i zajmuje się hodowlą inwentarza.

Na uwagę zasługuje także Ceremoniał dożynkowy Śląska 
Cieszyńskiego w wykonaniu Chóru Ewangelickiego Parafii Ewan-
gelicko-Augsburskiej pod kierownictwem Ruty Janik. Podczas 
owego ceremoniału gospodarze dożynek przekazali bochen 
chleba na ręce wójta gminy. Zdzisław Bylok zaś przyjmując go 
dziękował rolnikom za ich pracę i trud.
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Jak co roku było coś nie tylko dla ducha, ale i dla ciała czyli sto-
iska gastronomiczne. Na szczególną uwagę zasługiwał punkt ga-
stronomiczny należący do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, 
tu absolutnym przebojem kulinarnym był świeży sok z zielonej 
pietruszki, cytryny z dodatkiem miodu oraz sok z igieł sosny. Można 
było także kupić zioła z ekologicznych upraw. 

Swoje stoiska mieli także twórcy ludowi zatem można było oglą-
dać i kupować dzieła rodzimych artystów. Również było stoisko 
Euroregionu Śląsk Cieszyński, gdzie można było gimnastykować 

umysł. Za trafną odpowiedź na jedno z pytań dotyczące współ-
pracy transgranicznej czy Euroregionów w Polsce można było 
otrzymać przewodniki po Śląsku Cieszyńskim – polskiej i czeskiej 
stronie, mapy i foldery.

To wszystko okraszone muzyką i tańcem Zespołu Regionalnego 
Jaworze oraz Orkiestry Glorieta. A wieczorem prawdziwa gratka 
dla miłośników teatru. Ale o tym już w relacji z premierowego 
przedstawienia.

Przygotowali: Agata Jędrysko i Piotr Filipkowski

WÓJT GMINY JAWORZE ORAZ JEGO ZASTĘPCA
SKŁADAJĄ SERDECZNE PODZIĘKOWANIA 

Pani Sabinie Muras – Zastępcy Dyrektora Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, 
Panu Januszowi Legoniowi, Pani Marcie Gzowskiej Sawickiej, Panu Tomaszowi Drabkowi, Panu Rafałowi Sawickiemu,  

Panu Krzysztofowi Maciejowskiemu, Pani Katarzynie Zielonce,  
Pani Marysi – charakteryzatorce, Panu Piotrowi – oświetleniowcowi, Panu Irkowi – akustykowi 

z Teatru Polskiego w Bielsku-Białej

za cudowną współpracę przy organizacji spektaklu  KURORT. SEKRETY DAWNEGO JAWORZA

Serdeczne wyrazy podziękowań składamy również wszystkim, którzy poświęcili swój cenny czas w przygotowanie sztuki –  
aktorkom-amatorom Katarzynie Barwickiej-Pułtorak, Irenie Mikler, Krystynie Plazie-Popielas, Małgorzacie Sikorze,  

Barbarze Szermańskiej, Justynie Waszczyńskiej, Aleksandrze Glądys, Paulinie Panewce, Patrycji Panna, Natalii Starsiak,  
Sylwii Tomaszczyk i Ani Słomińskiej oraz aktorom-amatorom Edwardowi Podstawnemu, Andrzejowi Śliwce, Kacprowi Bożkowi, 

Mateuszowi Grygierczykowi oraz Bartoszowi Tesarzowi. 

SZCZEGÓLNE WYRAZY PODZIĘKOWAŃ  SKŁADAMY NA RĘCE CZŁOWIEKA, 
BEZ KTÓREGO PRZEDSTAWIENIE TO NIE MOGŁOBY NIGDY POWSTAĆ, A MIANOWICIE JEGO REŻYSERA I PRZYJACIELA 

WSZYSTKICH BIORĄCYCH W NIM UDZIAŁ KUBY ABRAHAMOWICZA

DO ZOBACZENIA NA DESKACH AMFITEATRU W MAJU 2011!

PODZIĘKOWANIE
W imieniu własnym i pracowników Urzędu Gminy Jaworze pragnę serdecznie podziękować tym wszystkim,
którzy przyczynili się do organizacji tegorocznych gminnych dożynek czyli  XXIV Jaworzańskiego Września

Szczególne słowa  uznania  pragnę skierować  pod adresem Gospodarzy Dożynek, Rady Gminy Jaworze, Rolników,
organizacji i stowarzyszeń  oraz dzieci, młodzieży i wychowawców z placówek  oświatowych działających w Jaworzu.

Dziękuję tym wszystkich, którzy włożyli swoje zaangażowanie, czas i entuzjazm  w przygotowanie tegorocznych dożynek.

Zdzisław Bylok
Wójt Gminy Jaworze
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Z PRAC RADY GMINY, WÓJTA
INFORMACJE URZĘDU GMINY JAWORZE

KOLEJNA TURA BEZPŁATNYCH SZKOLEŃ W GMINIE JAWORZE
Gmina Jaworze podejmowała przez ostatnie miesiące szereg działań na rzecz rozwoju aktywności zawodowej mieszkańców Jaworza 

czego wynikiem jest otrzymanie po raz kolejny dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
na organizację szkoleń, mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez ich uczestników.

Zeszłoroczna realizacja trzech podobnych projektów pokazała władzom Gminy, że takie szkolenia są potrzebne i cieszą się dużym 
zainteresowaniem ze strony mieszkańców naszej gminy jak i sąsiednich miejscowości. Uczestnicy szkoleń odbywających się w roku 
2009 potwierdzili, że takie inicjatywy są potrzebne, ponieważ mieszkańcy mają możliwość bezpłatnego udziału w kursach, które przy-
noszą im korzyści poprzez zwiększenie ich szans na rynku pracy.

Nie pozostając obojętnym na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców w zakresie organizacji szkoleń, Urząd Gminy Jaworze we 
wrześniu 2010 r. rozpoczyna realizację kolejnych dwóch projektów, będących kontynuacją projektów z 2009 r.

PIERWSZYM PROJEKTEM JEST „Aktywizacja zawodowa dla zaawansowanych” będący kontynuacją zeszłorocznego projektu 
pn. „Aktywizacja zawodowa dla początkujących”.

W ramach projektu zorganizowany zostanie kurs języka angielskiego na poziomie zaawansowanym oraz szkolenie z praktycz-
nych aspektów prowadzenia firmy.

Przeprowadzenie szkoleń w powyższym zakresie ma pomóc mieszkańcom Jaworza w podniesieniu swoich kwalifikacji zawodowych 
w zakresie zdobycia umiejętności wykorzystania języka angielskiego do łatwego porozumiewania się zarówno w życiu zawodowym 
jak prywatnym. Mając na uwadze fakt, że dzisiaj jest to język urzędowy w wielu krajach nieodzownym okazuje się być przygotowanie 
mieszkańców szczególnie z obszarów wiejskich do posługiwania się tym językiem. Dlatego podczas realizacji kursu rozwijane będą 
takie umiejętności jak czytanie, rozumienie tekstu, nauka zaawansowanego słownictwa.

W ramach realizowanego kursu języka angielskiego przewiduje się zorganizowanie 36 spotkań, z których każde będzie trwało ok. 2 godzin.
Z kolei szkolenie z praktycznych aspektów prowadzenia firmy jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców (uczestników projektu 

z roku 2009) w zakresie uszczegółowienia całej tematyki związanej z prowadzeniem firmy. Stąd w ramach prowadzonego szkolenia 
przewiduje się zajęcia praktyczne z zakresu pisania wniosków o dofinansowanie, rozliczanie wniosków, aspekty prawne i finansowe 
w zakresie prowadzenia firm funkcjonujących na rynku, marketing, współpraca z innymi podmiotami.

W ramach realizowanego szkolenia przewiduje się zorganizowanie 36 spotkań, z których każde będzie trwało 2 godziny.
Wszystkich chętnych, którzy chcą zdobyć umiejętności w zakresie łatwego posługiwania się językiem angielskim do codziennej 

komunikacji międzyludzkiej oraz zdobyć wiedzę praktyczną w zakresie prowadzenia firmy serdecznie zapraszamy do wypełniania 
formularzy zgłoszeniowych, które dostępne są w siedzibie UG Jaworze oraz na stronie www.jaworze.pl.

Wypełnione formularze wraz z odpowiednimi załącznikami należy składać w UG Jaworze, I piętro, pok. 110.
Koordynatorem projektu jest Pan Marcin Bednarek, z którym można się kontaktować pod nr tel. 33 817-21-95 wew. 110 i ustalać 

wszelkie szczegóły dotyczące wyżej opisanego projektu.

DRUGIM PROJEKTEM REALIZOWANYM PRZEZ URZĄD GMINY JEST „Tradycja kluczem do aktywizacji zawodowej II”, który 
jest kontynuacją zeszłorocznego projektu pn. „Tradycja kluczem do aktywizacji zawodowej”.

Podobnie jak w roku 2009 w ramach projektu zostaną zorganizowane 2 szkolenia:
• szkolenie rękodzieła i sztuki ludowej, które będzie obejmowała 3 działy tematyczne, tj. haft istebniański, haft cieszyński oraz 

technikę decoupage i inne,
• szkolenie kulinarne, które tym razem będzie poszerzone o kuchnię regionalną różnych regionów Polski.
Zorganizowanie powyższych szkoleń jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców (szczególnie uczestników szkoleń organizowanych 

w zeszłym roku) w zakresie rozszerzenia wiedzy kulinarnej (w tym praktycznej) o inne regiony Polski, jak i poznania technik rękodziel-
niczych które są mało znane na obszarze Śląska Cieszyńskiego, a które wydają się być ciekawe.

Ponadto zeszłoroczne szkolenia zarówno to kulinarne jaki i z zakresu rękodzielnictwa pokazały, że mieszkańcy są zainteresowani 
taką formą wspólnych spotkań, w których mogą się integrować, a jednocześnie podnosić swoje kwalifikacje zawodowe.

Organizowanie tego typu szkoleń oznacza zatem możliwość wyjścia z cienia osób, które dotychczas nie mogły, nie chciały lub 
po prostu nie widziały możliwości poprawy swoich szans na rynku pracy, integrując się przy tym z innymi ludźmi.

W ramach organizowanego szkolenia rękodzieła i sztuki ludowej przewiduje się zorganizowanie 18 spotkań po 3 godziny, natomiast 
w przypadku szkolenia kulinarnego przewiduje 18 spotkań po 4 godziny.

Wszystkich chętnych do zdobywania umiejętności w zakresie technik rękodzielniczych oraz sztuki kulinarnej zapraszamy do wypeł-
niania formularzy zgłoszeniowych, które dostępne są w siedzibie UG Jaworze oraz na stronie www.jaworze.pl.

Wypełnione formularze wraz z odpowiednimi załącznikami należy składać w UG Jaworze, I piętro, pok. 110.
Koordynatorem projektu jest Pani Barbara Galocz-Siwiecka, z którą można się kontaktować pod nr tel. 33 817-21-95 wew. 110 

i ustalać wszelkie szczegóły dotyczące projektu „Tradycja kluczem do aktywizacji II”.
          Barbara Galocz-Siwiecka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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LATO – CZAS INTENSYWNYCH SZKOLEŃ ZAWODOWYCH
Podczas treningów kompetencji i umiejętności społecznych uczestnicy projektu „Program aktywnej integracji w gminie Jaworze” 

przekonali się jak powinna wyglądać autoprezentacja, uzyskali konkretne porady jak odnaleźć się na rynku pracy, dostarczono wiedzy 
o modelach zachowań, tak ważnych w otoczeniu. W czasie treningów można było się otworzyć, omówić funkcjonowanie samego siebie 
w sytuacji pracy, jak postępować z codziennymi problemami, nauczyć się artykułowania swojego zdania, mówienia o potrzebach. Można 
było sobie także uświadomić swoje preferencje, wykształcić umiejętność pełnienia ról społecznych, wesprzeć własną samodzielność 
i aktywność zawodową jak i społeczną. Wszystkie te działania mają na celu osiągnięcie jednego z głównych celów, pożądanych efek-
tów projektu, jakim jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej, zachęcenie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych do aktywnego 
poszukiwania pracy, a ponadto przywrócenie im wiary w siebie.

Po pierwszej części szkoleń miękkich uczestnicy projektu rozpoczęli tak zwane szkolenia twarde – kursy zawodowe. Jeszcze  
w czerwcu, równolegle ze szkoleniami miękkimi, rozpoczął się kurs na „Opiekunkę osób starszych i dzieci”, który trwał do końca lipca. 
Uczestniczka projektu zdała egzamin i otrzymała już stosowne zaświadczenie. Kolejny uczestnik zaliczył kurs „Sprzedawcy”. Równo-
legle inna osoba uczestniczyła w szkoleniu „Florysta”. W dniu zaliczenia kursu uczestniczki miały za zadanie wykonać bukiety ślubne, 
dekoracje stołowe, wiązanki. Z zadania wywiązały się znakomicie co widać na załączonych zdjęciach.

Od 19.07.2010 r. trwają także kursy na „Kandydatów na kierowców kat. B” i „kat. C”. osoby te odbyły już zajęcia teoretyczne kursu 
prawa jazdy, teraz kontynuują zajęcia praktyczne. Początkiem sierpnia rozpoczął się także kurs „Obsługi magazynu”. Obejmuje on 
80 godzin zajęć. Jedna osoba miała połączony w/w kurs z „obsługą kasy fiskalnej”. W najbliższych dniach rozpocznie się także kurs 
na „Kucharza”, na który będą uczęszczały dwie osoby.

We wrześniu ponownie rozpoczną się treningi kompetencji i umiejętności społecznych, które będą trwały aż do końca listopada.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

14 sierpnia na terenie jaworzańskiego 
amfiteatru po raz pierwszy w historii naszej 
gminy odbyły się Targi Agroturystyczne, 
będące jednym z elementów współpracy 
transgranicznej. W tym wypadku chodzi 
o Jaworze i czeską gminę Tranovice 
(Trzanowice). W ramach tego projektu 
uruchomiono wspólną dwujęzyczną stro-
nę internetową (www.turystyka.jaworze.
eu) traktującą o atrakcjach turystycznych, 
prezentującą walory gmin. Również w 
ramach tego projektu został wydany pol-

sko-czeski przewodnik turystyczny – „Spacerem po Jaworzu”,  
w którym możemy znaleźć zdjęcia i opisy najcenniejszych zabyt-
ków i pomników przyrody, jakie znajdują się w naszej miejscowości. 
Ponadto podczas targów zaprezentowano pierwszą w historii gmi-
ny monografię Jaworza autorstwa Jadwigi Roik, przy współpracy 
dr Małgorzaty Kiereś, Józefa Czadera i Ryszarda Stanclika.

W jaworzańskich targach wzięło udział 33 wystawców eksponu-
jących nie tylko rodzimą ofertę agroturystyczną i wypoczynkową 
gospodarstw i ośrodków wczasowych z terenu Śląska Cieszyń-
skiego, ale także czeską. Niestety brakło wśród wystawców 
niektórych przedstawicieli naszej gminy. Może skuszeni miłą 
atmosferą, którą zgotowali ich koledzy z Istebnej czy sąsiedniej 
Brennej, dadzą się namówić za rok. Podczas targów można było 

TARGI AGROTURYSTYCZNE W JAWORZU

podziwiać dzieła rodzimych artystów, zatem nie zabrakło wyrobów 
rękodzielniczych wykonanych przez twórców z Koła Zainteresowań 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu, wystawiona została 
także część bogatej oferty Galerii na Zdrojowej i działającej w jej 
ramach internetowej Galerii Beskidzkiej, prace malarskie, koronki 
koniakowskie czy obrazy o różnorodnej tematyce. Było także coś 
dla ciała czyli degustacja regionalnych potraw. Ponadto na sce-
nie amfiteatru przez cały czas trwania imprezy swój repertuar  

Malwina Kleszcz 
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prezentowały zespoły regionalne. Imprezę uroczyście otworzyli: 
wójt Zdzisław Bylok, wójt Tranovic Jan Tomiczek oraz wicestarosta 
bielski Mirosław Szemla. Ze strony Urzędu Gminy osobą koordynu-
jącą cały projekt była Malwina Kleszcz, zaś pomysł zorganizowania 
takich targów zrodził się przed rokiem. Wówczas pojawiła się 
szansa na skorzystanie z unijnych dotacji pozwalających na sfi-
nansowanie tego przedsięwzięcia. Tematem zainteresowane były 
dwie gminy – Jaworze poprzez tradycje uzdrowiskowe, jak i nie-
ustanne działania zmierzające do wzbogacania oferty turystycznej 
oraz czeska gmina Tranovice. Poza tym nasze wieloletnie kontakty 
i współpraca kulturalna również stanowiły istotny element w podję-
ciu wspólnej inicjatywy promującej polskie i czeskie gospodarstwa 
agroturystyczne i szeroko rozumianą kulturę ludową – dodaje 
Malwina Kleszcz. Impreza składa się z dwóch części, 14 sierp-
nia w Jaworzu prezentowali się polscy i czescy wystawcy, zaś 4 
września w gminie Tranovice odbyła się druga część targów, gdzie 
z kolei wystawiali się polscy i czescy gospodarze i twórcy ludowi. 
Ponadto targi w Tranovicach połączone były z odbywającymi się 
w tym czasie dożynkami gminnymi.

Ważnym wydarzeniem tegorocznej edycji targów była prezen-
tacja książki „Dzieje Jaworza na przestrzeni wieków” i folderu 
„Spacerem po Jaworzu”. Zważywszy na niezaprzeczalny fakt, że 
wspomniana pozycja zasługuje na miano arcydzieła, temat ten 
szerzej zaprezentujemy w październikowym wydaniu Echa 
Jaworza. W tym miejscu tylko tytułem wyjaśnienia informujemy 

Czytelników, że w ramach tegoż projektu unijnego książka ma 
nakład 800 egzemplarzy (w tym 400 w języku czeskim), a główna 
jego część trafi do szkół, bibliotek i instytucji publicznych. Nato-
miast książka w przyszłym roku zostanie wydrukowana ponownie 
i trafi do sprzedaży, tym samym do wszystkich zainteresowanych 
dziejami naszej małej ojczyzny. Mam nadzieję, że nastąpi to już 
w pierwszych miesiącach 2011 roku.

Wracając do Targów Agroturystycznych trzeba wspomnieć 
o nagrodach dla uczestników imprezy. 

I tak: Nagrodę Publiczności otrzymała „Chlebowa Chata” z Gó-
rek Wielkich. 

Nagrodę w kategorii „Potrawy” – wywalczyło gospodarstwo 
agroturystyczne „U Gazdy” z Brennej, natomiast w kategorii 
„Atrakcja Turystyczna” wygrały gospodarstwa agroturystyczne 
z Istebnej.

Poza tym dla gości odwiedzających targi jak i samych wystaw-
ców przewidziano „okolicznościowe upominki”. I tak „szczęśliwy 
los” uśmiechnął się dla mieszkanki powiatu cieszyńskiego, która 
otrzymała główną nagrodę ufundowaną przez Centrum Zdrowia 
i Rehabilitacji Villa Barbara – weekendowy pobyt dla dwóch osób 
właśnie w tym ośrodku wraz z licznymi niespodziankami również 
przygotowanymi przez Villę Barbara. Ponadto „rozlosowano” 
4 zestawy kosmetyków Avon i 5 książek „Dzieje Jaworza na prze-
strzeni wieków”.

Koordynator Projektu: Malwina Kleszcz

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013 

oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński

Zespół Regionalny Jaworze 4 września w Tranovicach
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urząd gminy jaworze ponownie pod lupą 
audytorów

W dniu 4 grudnia 2009 roku przedstawiciele instytucji akredyto-
wanej przez PCA w zakresie systemów jakości – Germanischer 
Lloyd Industrial Services Polska sp. z o.o. Piotr Gzylewski (główny 
auditor) oraz Wojciech Wicik (dyrektor działu rozwoju) – przeka-
zali na ręce Wójta Gminy Jaworze Zdzisława Byloka, Certyfikat 
potwierdzający wdrożenie w Urzędzie Gminy Jaworze Systemu 
Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008.

Jak powszechnie wiadomo, taki certyfikat nie jest przyznany 
„na wieki”. Każda firma czy urząd posiadający taki dokument musi 
stale monitorować przestrzeganie wszystkich norm jakości.

Jak by tego było mało, wójt Zdzisław Bylok w lutym 2010 podpi-
sał deklarację uczestnictwa gminy Jaworze w IX edycji konkursu 
„Gmina Fair Play” prowadzonego przez Krajową Izbę Gospodarczą 
w Warszawie. W konkursie bierze udział ponad 120 gmin z terenu 
całego kraju. W pierwszej części weryfikacji pracownicy gminy 
odpowiadali na szereg pytań ankietowych dotyczących realizacji 
poszczególnych zadań. W dniu 19 sierpnia przeprowadzono drugi 
etap weryfikacji konkursowej zwany audytem. Jednym z audyto-
rów była Kamilla Banasik z Biura Konkursu „Gmina Fair Play”. 
Audytorzy w ramach „kontroli wewnętrznej” sprawdzali protokoły 
z innych kontroli, jakie przeprowadzają w Urzędzie Gminy insty-
tucje nadzorujące, terminowość załatwiania spraw interesantów. 
Wraz z przedstawicielami urzędu przeprowadzono wizję lokalną 
w miejscach, gdzie aktualnie trwają inwestycje gminne. Ponadto 
w samym urzędzie rozmawiano z wójtem Zdzisławem Bylokiem, 
kierownikami poszczególnych referatów oraz pracownikami. W 
samo południe na zaproszenie wójta, do Urzędu Gminy przyjechali 
przedstawiciele największych firm działających na terenie Jaworza 
– od turystyki poczynając, poprzez bankowość, na motoryzacji 
kończąc. Również podczas tego spotkania audytor Kamilla Ba-
nasik rozmawiała z managerami na temat ich opinii o współpracy 
z urzędem, o tym jak postrzegają swoją działalność na terenie 
Jaworza, przez pryzmat współpracy z urzędnikami i w końcu także 
poprosiła o przedstawienie spostrzeżeń na temat rozwoju miejsco-
wości, czyli tego co zmienia się na korzyść, oraz tego jakie są ich 
oczekiwania na przyszłość. W rozmowach uczestniczyła również 
Anna Skotnicka Nędzka – sekretarz Gminy. Spotkanie dowiodło, 
iż biznesmeni są doskonale zorientowani w prowadzonych inwe-
stycjach gminnych oraz zamierzeniach związanych z geotermią. 
Stwierdzili również, że w ich opinii współpraca z urzędem układa 
się bardzo dobrze.

Teraz słów kilka o założeniach i celowości konkursu. Głównym 
celem jaki określa Kapituła Konkursu jest wypromowanie gminy 
poprzez pokazanie jej mocnych stron, porównanie z innymi gmi-
nami w Polsce – a jest z kim się porównywać. Warto przypomnieć, 
że pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2002 roku, zatem i lista 
laureatów stale rośnie, a opinie samych włodarzy utwierdzają w 
przekonaniu, że jest o co walczyć.

Konkurs ma na celu:
• wyróżnienie i promocję gmin „przyjaznych dla inwestorów” 

oraz zwiększenie zainteresowania nimi ze strony inwesto-
rów i mediów,

• promowanie przejrzystych relacji z przedsiębiorcami i spo-
łecznością lokalną, promowanie współpracy pomiędzy 
biznesem, a gminami przyjaznymi dla inwestorów,

• zachęcenie gmin do wypracowania odpowiednich stan-

dardów obsługi przedsiębiorców poprzez wprowadzenie 
stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy,

• wsparcie gmin w wysiłkach czynionych w celu przyciągania 
nowych inwestorów,

• promowanie inwestycji przyjaznych środowisku i osobom 
niepełnosprawnym,

• pomoc w wymianie informacji pomiędzy gminami na temat 
efektywnych metod promocji inwestycji,

• zachęcanie wszystkich gmin w Polsce do rzetelności i uczci-
wości w relacjach z przedsiębiorcami.

Co daje udział w takim konkursie?
Przede wszystkim dla samych włodarzy, jak i przedsiębiorców 

obiektywną ocenę gminy. Poznanie swojej pozycji marketingowej 
na tle innych miejscowości uczestniczących w konkursie oraz 
możliwość wprowadzenia zmian w procedurach i organizacji 
obsługi inwestorów na podstawie tzw. analizy benchmarkingowej 
(na podstawie podsumowania badań ankietowych przeprowadzo-
nych wśród losowo wybranych inwestorów poszczególnych gmin 
biorących udział w kolejnym etapie konkursu, gmina uzyskuje 
informację nt. własnej pozycji w stosunku do najgorzej ocenionej 
gminy, najlepiej ocenionej gminy oraz do wyników średnich – in-
formacje są poufne i znane jedynie organizatorom oraz zaintere-
sowanym gminom). 

Pozwala to na wprowadzenie zmian, poprawienia ewentualnie 
tego, co w danej miejscowości nie funkcjonuje najlepiej – a chodzi 
o relacje danego urzędu z przedsiębiorcami prowadzącymi dzia-
łalność na danym terenie, potencjalnymi inwestorami no i oczy-
wiście mieszkańcami. Wysoka lokata gminy w konkursie Gmina 
Fair Play to okazja do ogólnopolskiej promocji. Kilka razy w ciągu 
roku biuro konkursu informuje media ogólnopolskie, regionalne 
i lokalne oraz branżowe (prasę, radio, TV i portale internetowe) 
o konkursie i jego uczestnikach, a później laureatach. Każdorazo-
wo informacje są przekazywane do ok. 1000 redakcji prasowych, 
radiowych i telewizyjnych. Ewentualne znalezienie się w gronie 
laureatów tak prestiżowego konkursu, jakim jest konkurs „Gmina 
Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji jest gwarancją 
wiarygodności i otwartości, gminy zorientowanej na inwestorów. 
Uzyskanie logo „Gmina Fair Play” byłoby doskonałą wizytówką 
także dla Jaworza. Tym bardziej, że cały czas trwa poszukiwanie 
inwestora do budowy infrastruktury związanej z wykorzystanie 
złóż geotermalnych.

PF
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jaworze – uzdrowisko czy śmietnisko?

Jaworze ze względu na swoje bogactwa naturalne zarówno 
te znajdujące się pod ziemią, jaki i te wynikające z położenia u 
podnóża Beskidu Śląskiego oraz walory lecznicze pretenduje  
do dawnych uzdrowiskowych tradycji. Czy wszyscy tego chcemy? 
Co robimy my mieszkańcy by zadbać o środowisko naturalne, 
które jest jednym z najcenniejszych walorów naszej miejscowości?

Budowa kanalizacji sanitarnej w naszej miejscowości w dużej 
mierze rozwiążę problem wylewania przez mieszkańców ścieków 
do środowiska. Wpłynie to na poprawę jakości gleby, stanu czy-
stości wód (podziemnych i powierzchniowych),  oraz wyeliminuje 
uciążliwe zapachy, jakie towarzyszą temu procederowi. Problem 
gospodarki ściekowej być może nie zostanie wyeliminowany cał-
kowicie, ale w znacznym stopniu zminimalizowany.

Na usta ciśnie się więc pytanie: a co z odpadami komunalnymi 
oraz pozostałymi odpadami „wyprodukowanymi” w naszych gospo-
darstwach domowych? Czy postępujemy z nimi tak, jak powinni-
śmy czyli zgodnie z przepisami prawa oraz zdrowym rozsądkiem?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa właściciele pose-
sji zobowiązani są do zawarcia umów – z firmami wywozowymi, 
posiadającymi zezwolenie Wójta Gminy Jaworze na prowadzenie 
takiej działalności – na odbiór odpadów komunalnych i opróżnia-
nie zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych. Ponadto 
właściciel posesji przez okres 1 roku powinien przechowywać 
rachunki lub inne dokumenty potwierdzające świadczenie usługi 
w zakresie odbioru odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorni-
ków bezodpływowych, z nieczystości ciekłych,  na rzecz właściciela 
przez uprawnioną firmę wywozową, w przypadku konieczności 
udokumentowania korzystania z ww. usług.

Na terenie Gminy Jaworze obowiązuje selektywna zbiórka od-
padów komunalnych, w ramach której właściciele nieruchomości 
zobowiązani są do: 

1. selektywnego wydzielenia odpadów powstających na tere-
nie posesji takich jak: szkło białe i kolorowe opakowaniowe, 
szyby okienne, makulaturę, metal, tworzywa sztuczne  
i tekstylia; składowania na terenie posesji w wydzielonym 
miejscu popiołu, odpadów wielkogabarytowych, odpadów 
z remontu, odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz 
odpadów ulegających biodegradacji – przeznaczonych do 
późniejszego wywozu, w sposób estetyczny, a także pod 
warunkiem właściwego ich zabezpieczenia (przed wymy-
ciem, pyleniem, skażeniem lub zanieczyszczeniem gleby, 
wód powierzchniowych); 

2. wydzielania ze strumienia odpadów komunalnych powsta-
jących na posesji odpadów komunalnych niebezpiecznych 
takich jak: baterie, akumulatory, świetlówki oraz opakowania 
po środkach chemicznych i ochrony roślin. 

Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych, posiadający stosowne zezwolenie wy-
dane przez uprawniony organ do jego wydania, jest obowiązany  
do odbierania wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów od-
padów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach 
domowych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego i odpadów z remontów oraz ogra-
niczania ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych 
do składowania. 

Nie wszyscy mieszkańcy postępują zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Największym problemem w mojej subiektywnej ocenie 
jest nie prawidłowa segregacja odpadów lub nawet jej brak oraz 
wyrzucanie (pozbywanie się w ten sposób) odpadów w różne miej-
sca. Segregując odpady oraz wydzielając odpady niebezpieczne 
ze strumienia odpadów z gospodarstw domowych, uczestniczymy 

w „walce” z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego. Nasz 
codzienny wkład i zaangażowanie  ma ogromne znaczenie dla 
starań o czyste środowisko w przyszłości.

Urząd gminy by pomóc mieszkańcom w tej „walce” organizuje 
bezpłatne różnego rodzaju stałe i okresowe zbiórki segregowanych 
odpadów. Dla przykładu: 

1. przeterminowane i nie przydatne lekarstwa możemy od-
dawać do pojemników znajdujących się w każdej aptece 
na terenie naszej gminy – do chwili obecnej od dnia rozpo-
częcia zbiórki tj. od 1 maja 2010 r. zostało zebrane 97,20 
kg ww. odpadu;

2. zużyte baterie możemy wrzucać do pojemników znajdu-
jących się w szkołach, przedszkolach znajdujących się 
na terenie naszej gminy, w budynku Urzędu Gminy oraz 
niektórych placówkach handlowych – za zeszły rok zostało 
zebrane ok. 50 kg zużytych baterii;

3. opakowania plastikowe w postaci pustych butelek plastiko-
wych po różnych napojach (typu PET) możemy oddawać do 
pojemników rozmieszczonych na terenie gminy – do chwili 
obecnej  od dnia rozpoczęcia zbiórki tj. od 1 lipca 2010 r. 
zostało zebrane 2350 kg ww. odpadu.

4. zdemontowane elementy zawierające azbest są odbierane 
od mieszkańców z terenu gminu – za zeszły rok zostało 
odebrane ok. 1500 kg odpadu.

Ponadto w tym roku ponownie zorganizowano zbiórkę odpa-
dów wielkogabarytowych, do której mieszkańcy naszej gminy 
przygotowali się bardzo solidnie, czego efektem była zbiórka 
trwająca 3 dni, a nie jak było planowane 1 dzień oraz napełnienie 
i wywiezienie 12 kontenerów o pojemności 34 m3  każdy na kwotę 
około 20 000,00 zł. Ilość odpadów byłaby zdecydowanie mniejsza, 
gdyby nie fakt, że mieszkańcy w miejsce zbiórki wozili dosłownie 
wszystko nawet lodówki, telewizory i komputery pomimo tego, 
że w tym samym dniu w tych samych godzinach kilkaset metrów 
dalej była zorganizowana zbiórka odpadów w postaci zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego podczas której zebrano 
2179 kg odpadów.

Niestety nieodpowiedzialne zachowanie mieszkańców co do 
gospodarki odpadami można zauważyć na każdym kroku. Pod-
rzucanie śmieci do pojemników gminnych w centrum Jaworza i nie 
tylko oraz wyrzucanie do rowów przydrożnych i innych miejsc do 
tego nie przeznaczonych, jest na porządku dziennym. 

Podobna sytuacja ma miejsce w ostatnim okresie czasu obok 
niektórych pojemników przeznaczonych do  zbiórki  pustych bu-
telek plastikowych (typu PET). Pojawiają się tam różnego rodzaju 
inne odpady, które z całą pewnością nie są plastikowymi butel-

Zbiórka pustych butelek plastikowych (typu PET) plus gratisy zostawione obok
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kami, ba nawet ich nie przypominają. Nie pomaga zmiana miejsc 
postawienia pojemników, gdyż sytuacja się cyklicznie powtarza. I 
jakie argumenty mają przemawiać za zasadnością takiej zbiórki? 
Zlikwidować czy czekać do czasu, kiedy będą trafiać tylko i wy-
łącznie do pojemników odpowiednie odpady – oto jest pytanie… .

Bardzo niepokojącym zjawiskiem jest proceder spalania od-
padów w piecach domowych. Spalanie plastikowych butelek, 
folii, różnego rodzaju tworzyw sztucznych oraz śmieci niesie ze 
sobą ogromne zagrożenie dla środowiska naturalnego, a przede 
wszystkim dla zdrowia ludzi. Spalanie odpadów to nade wszystko 
ulatnianie się do atmosfery chorobotwórczych gazów i pyłów, w 
tym dwutlenku węgla i metali ciężkich. Substancje te przez pewien 
czas krążą w powietrzu, skąd je wszyscy wdychamy, następnie 
opadają do gleby, przechodzą do roślin i znów do naszych orga-
nizmów – w myśl zasady, że „NIC W PRZYRODZIE NIE GINIE”. 
Najbardziej zagrożeni są ci, którzy przebywają najbliżej źródła 
skażenia, a więc osoby, które w ten sposób pozbywają się odpadów 
oraz ich sąsiedzi. Uświadomienie sobie, jak bardzo szkodliwe jest 
wprowadzanie do atmosfery substancji pochodzących ze spalania 
odpadów w nie przystosowanych do tego urządzeniach, może 
nas wszystkich uchronić przed najgorszym – zachorowaniem na 
nieuleczalną chorobę. 

Jak widać na powyższych przykładach nie wszyscy mieszkańcy 
postępują zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zdrowym 
rozsądkiem. Nie przemawia do nich fakt, że takie postępowanie jest 
surowo zabronione, jest wykroczeniem i podlega karze grzywny (do 

5 000, zł) lub pozbawienia wolności. Zaśmiecanie, nieprawidłowa 
gospodarka odpadami nie przyczynia się do poprawy warunków 
estetycznych, a co gorsza wpływa na nas samych, nasze zdrowie 
i coraz bardziej wpisuje się w krajobraz naszej miejscowości.

Każdy z mieszkańców musi sobie sam odpowiedzieć na pytanie: 
Jaworze – uzdrowisko czy śmietnisko?  Od każdego z nas zależy, 
jak będzie  wyglądać nasza mała ojczyzna. Kluczową kwestią jest 
odpowiedzialność, bądźmy odpowiedzialni !!!, odpowiedzialnie 
gospodarujmy odpadami i pozbywajmy się ich w sposób bezpiecz-
ny dla środowiska naturalnego.                         Marcin Bednarek

WÓJT GMINY JAWORZE INFORMUJE, żE W ZWIĄZKU Z NASILENIEM WYSYPYWANIA PRZEZ MIESZKAŃCÓW RÓżNYCH 
INNYCH ODPADÓW OBOK POJEMNIKÓW  PRZEZNACZONYCH DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW W POSTACI 
PUSTYCH BUTELEK PLASTIKOWYCH PO RÓżNYCH NAPOJACH (TYPU PET) 

ZOSTAŁY ZMIENIONE MIEJSCA USTAWIENIA POJEMNIKÓW.

AKTUALNY WYKAZ MIEJSC NA TERENIE GMINY JAWORZE, 
GDZIE ZNAJDUJĄ SIĘ POJEMNIKI NA PUSTE BUTELKI PLASTIKOWE (TYPU PET):

1. skrzyżowanie ul. Cisowej z ul. Myśliwską (Jaworze Nałęże),
2. ul. Turystyczna na ostatnim przystanku autobusowym,
3. parking na przeciwko Skansenu przy ul. Cyprysowej,
4. parking przy ul. Leczniczej,
5. na skrzyżowaniu ul. Wapienickiej z ul. Zdrojową (centrum),
6. ul. Wapienicka koło Gimnazjum,
7. parking ul. Bielska 233 (przed Pubem Rewolta),
8. na skrzyżowaniu ul. Kolonia Górna z ul. Ukrytą.

PONADTO PRZYPOMINAM żE:
Do pojemnika o kolorze żółtym, służącego do selektywnej zbiórki odpadów należy wrzucać:
– tylko i wyłącznie puste butelki plastikowe po różnych napojach (np. typu PET).

DO POJEMNIKA ANI OBOK JEGO NIE WOLNO WRZUCAć:
– opakowań po medykamentach,
– tworzyw piankowych, styropianu,
– produktów z tworzywa sztucznego typu: zabawki, szczoteczki do zębów,
– opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,
– opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych,
– sprzętu AGD,
oraz żadnych innych odpadów.

SZANOWNI MIESZKAŃCY!
NIE WRZUCAJMY do pojemników  oraz obok nich (co miało miejsce w ostatnim okresie czasu) w sposób bezmyślny również 
innych odpadów. Jeżeli sytuacje takie będą miały miejsce to będziemy musieli zrezygnować z tego typu rodzaju zbiórki. 

Wójt Gminy Jaworze
Zdzisław Bylok

Zbiórka realizowana przez Urząd Gminy Jaworze
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ZBIÓRKA ZUżYTEGO SPRZĘTU RTV i AGD
URZĄD GMINY JAWORZE WSPÓLNIE Z FUNDACJĄ NA RZECZ WALKI Z ODPADAMI  

„CZYSTA ZIEMIA” ZAWIADAMIA, żE W DNIU  7 PAźDZIERNIKA 2010 R.  
NA TERENIE GMINY JAWORZE ODBĘDZIE SIĘ  

BEZPŁATNA ZBIÓRKA ZUżYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I ELEKTRYCZNEGO.

Zbiórka odbędzie się na parkingu przy ul. Wapienickiej poniżej Amfiteatru przy wjeździe na cmentarz 
katolicki w godzinach od 9.00 do 17.00, gdzie podstawiony będzie samochód odbierający odpady firmy 
„ELEKTROZŁOM”.

W RAMACH ZBIÓRKI ODBIERANE BĘDĄ M.IN.:
– lodówki, zamrażarki;
– telewizory, radia;
– komputery;
– sprzęt AGD (kuchenki, zmywarki, pralki);
– kuchenki mikrofalowe;
– odkurzacze;
– drobny sprzęt AGD (czajnik, suszarki, żelazka) i inne.

Zebrany sprzęt zostanie poddany procesom przetwarzania i recyklingu w Zakładzie Przetwarzania  
i Odzysku Odpadów Elektronicznych „ELEKTROZŁOM”.
Jednocześnie uprasza się mieszkańców o dostarczenie ww. odpadów WYŁĄCZNIE do miejsca i w go-
dzinach podanych powyżej.

Wójt Gminy Jaworze
Zdzisław Bylok

APEL
Wójt Gminy Jaworze przypomina wszystkim mieszkańcom, właścicielom, użytkownikom nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Jaworze o obowiązku utrzymania w należytym porządku swoich posia-
dłości i niszczenia chwastów występujących na posesjach.

Ponadto właściciele nieruchomości przylegających do dróg zobowiązani są do utrzymania  w należytym 
porządku również pobocza drogi wraz z rowem odwadniającym na długości własnej działki.

Utrzymanie posesji i pól wyłączonych z uprawy, bez jakichkolwiek zabiegów pielęgnacyjnych są źródłem 
zachwaszczania pól sąsiednich, a szczególnie rolniczo uprawianych. 

Wobec powyższego, idąc ku polepszeniu walorów estetycznych naszej gminy jak i zapobieganiu pro-
cesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych proszę o dostosowanie się do niniejszego apelu. 

Pamiętajmy o tym, iż nasze otoczenie świadczy o nas samych.
Wójt Gminy Jaworze

Zdzisław Bylok

UWAGA REKLAMODAWCY
Ogłoszenia reklamowe na dany miesiąc są przyjmowane do trzeciego wtorku poprzedniego miesiąca  
w sekretariacie Urzędu Gminy Jaworze. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam.  
Cena 1 segmentu ogłoszeniowego o wymiarach 9,2 cm × 4 cm = 36,8 cm kw wynosi 33 zł z podat-
kiem VAT. Z uwzględnieniem, że rozmiar czcionki nie może być mniejszy niż 12 pkt. Reklamy przyjmuje  
Janusz Kos w godzinach pracy UG Jaworze.



2010 ROKECHO JAWORZA STR. 17WRZESIEŃ

Z żYCIA I DZIAŁALNOśCI ORGANIZACJI POZARZąDOWYCH

z działalności ośrodka promocji gminy

pisane miłością duszy

Zgodnie z zapowiedzią w sierpniu udało się namówić Ewę 
Czader – żonę jaworzańskiego artysty Krzysztofa Czadera, który 
w lipcu prezentował rzeźby ptaków – do wystawienia części ko-
lekcji ikon.

26 sierpnia Ewa Czader na spotkaniu autorskim między innymi 
opowiadała o swojej pasji, inspiracjach i duszy artystycznej. Tym 
razem Galeria na Zdrojowej była szczelnie wypełniona miłośnikami 
sztuki. Nie zabrakło także Zbigniewa Putka Wiceprzewodniczącego 
Rady Gminy oraz Leszka Barona Dyrektora Ośrodka Promocji 
Gminy, który powitał zebranych.

Nie sposób, aby Ewa Czader mogła pokazać wszystkie ikony, 
które „namalowała”. 

I tutaj trzeba wyjaśnić istotną sprawę – ikon się nie maluje i nie 
rysuje, bowiem pisze się je – wyjaśnia pani Ewa.

Ikony intrygowały mnie od samego początku, ale nie za bardzo 
rozumiałam, co w nich ma być pięknego. Z reguły przedstawiane 
postacie Chrystusa, Matki Bożej czy świętych nie budziły mojego 
zachwytu. Nie umiałam dostrzec w owych „obrazach” nadzwy-
czajnego piękna. Dopiero, gdy zrozumiałam, że ikona to harmonia 
słowa i obrazu, a nie jakieś zwyczajne malowidło o treści religijnej, 
dopiero wówczas zaczęłam je „czytać”- mówi artystka.

Dopiero z czasem zrozumiałam sens i przekaz i to, że ikonę 
pisze się obrazami czy to biblijnymi czy też ukazującymi żywoty 
świętych. Zatem by umieć napisać ikonę, potrzebne są wiara, 
medytacja, dogłębne rozumienie Słowa Bożego – czytanie sercem, 
modlitwa, zaś dopiero na końcu warsztat. Piękno obrazu tkwi w 
jego duchowym przekazie, a nie kolorystyce, ornamentach czy 
gamie kolorów.

Na początku pisałam ikony wykorzystując najzwyklejsze farby, 
jakie zostawały dzieciom – wiadomo, że nie były to żadne specjalne 
farby. Poza tym wspólnie z mężem prowadzimy gospodarstwo 
rolne, zatem i czas na owo duchowe pisanie znajduję dopiero 
jesienią – opowiada Ewa Czader.

Poza tym artystka zwróciła uwagę na kolejny istotny element, 
który odróżnia ikonę od obrazu czy rysunku. Prawdziwej ikony 
powstałej na bazie modlitwy, medytacji Pisma Świętego i oso-
bistej wiary jej autor nigdy jej nie sprzeda. Wartość jej bowiem 
jest ponadmaterialna, nie mieszcząca się w ramach pieniędzy.
Stąd ikony powstające głównie w prawosławnych monastyrach 
czy grekokatolickich klasztorach nie są towarami. Ikona będąca 
owocem wiary i modlitwy może być jedynie podarowana komuś 
bliskiemu, kościołowi czy też muzeum np. w Jaśle czy Supraślu.

Stąd musimy pamiętać, że „obrazy”, które możemy kupić 
na straganach w krajach gdzie dominuje prawosławie, nie są 
prawdziwymi ikonami lecz masowym produktem tamtejszego 
rynku dewocjonaliów.

Na przykładzie kilku prezentowanych ikon, artystka wyjaśniła 
zawarte w nich motywy i symbolikę przekazu biblijnego. Jedną 
ikonę pisze od kilku miesięcy nawet do jednego roku – wszystko 
zależy od przekazu, formatu oraz ilości symboli.

Przygotował: P. Filipkowski
Foto: Leszek Baron 

motoryzacyjna nostalgia

W dniach 27-29 sierpnia 2010 roku w Bielanach k/ Kęt miał 
miejsce 10 Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych – 
Bielany 2010 „NOSTALGIA 2010”.

Organizatorami tegorocznej edycji rajdu byli:
• Komandor Rajdu: Marek Lekki
• Zgłoszenia: Wojciech Gurdek
• Automobilklub Beskidzki
• Koło Pojazdów Zabytkowych Automobilklubu Krakowskiego
Patronat honorowy nad rajdem objęli włodarze powiatu bielskie-

go i gmin, przez które przejeżdżali zawodnicy, w tym wójt Gminy 
Jaworze Zdzisław Bylok.

Oto fragment relacji przygotowanej przez rzecznika praso-
wego rajdu.

Relację z dwudniowego rajdu trzeba rozpocząć od pogo-
dy, kiedy to szczególnie w pierwszym dniu niebo częstowało 
uczestników rajdu rzęsistym deszczem. Start odbył się z par-
kingu hotelu – restauracji „Przystań nad Sołą” w Bielanach. 
Starterem rajdu był jego komandor, pomysłodawca i główny 
organizator, wielki miłośnik starych pojazdów w jednej osobie 
– Marek Lekki, który w deszczowej scenerii wypuszczał załogi 
na trasę. Pierwszy etap odbył się w niedalekiej gminie Bestwina, 
gdzie szczególne uznanie mieszkańców wzbudził wóz strażacki 
z 1928 r., który o własnych siłach przyjechał z odległej o 100 
km Turzowki na Słowacji.
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z życia  rzymskokatolickiej paraFii pW opatrzności Bożej W jaWorzu

Z Bestwiny, już w deszczu, który chwilę później zamienił się 
w ulewę, kolumna pojazdów udała się do Jaworza koło Bielska 
[…], gdzie z załogami spotkał się wójt gminy p. Zdzisław Bylok. 
W tym miejscu należy wyrazić słowa najwyższego uznania 
wszystkim załogom na motocyklach, motorowerach i skuterach, 
które mimo nieraz ulewnego deszczu, dzielnie przejechały ten 
etap.[…] W rajdzie uczestniczyła cała gama pojazdów od najbar-
dziej ekskluzywnych, po znacznie skromniejsze, a wzbudzające 
wielkie uznanie i sympatię widzów. Były motorowery („Komar”), 
skutery („Osy”), motory, motory z przyczepą, motor inwalidzki 
i wiele innych pojazdów, z których każdy zasługuje na dłuższą 
wzmiankę i jest swoista historią motoryzacji. Po prostu – to 
trzeba zobaczyć!

Więcej na stronie: http://www.hotelprzystan.pl/rajdbielany/

Kazimierz Brzuska Rzecznik Prasowy
Foto: Leszek Baron – Ośrodek Promocji Gminy Jaworze

***
„Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam”? 

Rz 8,31b

To słowa  hasła prymicyjnego ks. Marci-
na Piotra Zaguły. 

W tym roku parafia pw. Opatrzności 
Bożej miała niecodzienną uroczystość – 
niejako zwieńczeniem Roku Kapłańskie-
go – a była nią msza prymicyjna księdza 
Marcina Zaguły. 

Okres wakacyjny to już tradycyjny czas wypoczynku i „ładowania 
akumulatorów”  przez wypoczywające tutaj rodziny w ramach Oazy 
Rodzin oraz kolejne turnusy rekolekcyjne i oazowe dla młodzieży 
z terenu Archidiecezji Katowickiej.  Ich pobyt w Jaworzu  to czas  
poświęcony odnowie duchowej, pogłębianiu wiary, ale i regeneracji 
sił fizycznych w naszej pięknej gminie.  

Ks. Marcin pochodzący z Dąbrowy Gór-
niczej, tam też w kościele pw. św. Jadwigi 
Królowej przyjął święcenia kapłańskie w 
dniu 24 lipca z rąk  J. E. Ks. Bpa. Grzegorza 
Kaszaka z Sosnowca.  Marcin był związany 
z tą parafią od samego dzieciństwa, po-
przez posługę ministrancką a także zaan-
gażowanie w parafialną grupę oazową. W 
swojej homilii poprzedzającej sam obrzęd 
święceń ksiądz biskup Kaszak podkreślił 
rolę rodziców  w rodzeniu się powołania 

kapłańskiego i podkreślił, iż przyszły 
neoprezbiter będzie tego wsparcia potrze-
bował dalej, co jest  szczególnie istotne w 
przypadku powołania misyjnego.  Ale jako 
mieszkaniec Jaworza – swoją mszę pry-
micyjną ks Marcin odprawił w kościele pw. 
Opatrzności Bożej w niedzielę 1 sierpnia.

Ks. Marcin Piotr Zaguła jest Misjonarzem 
Afryki, należy do Zgromadzenia Ojców 
Białych. Na kontynencie afrykańskim w 
Abidżanie  (Mauretania)  w dniu 12 grudnia 
2009 roku złożył przysięgę misyjną  i przyjął 
święcenia diakonatu.

W tekście wykorzystano informacje ze 
strony http://www.ojcowiebiali.org/

Więcej zdjęć na tejże stronie internetowej 
zgromadzenia.  

PF              
Foto: Józef Czader
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paraFia eWangelicko-augsBurska W jaWorzu

sierpniowe wydarzenia w parafii  
ewangelicko-augsburskiej w jaworzu

W sierpniu w Parafii Ewangelickiej w Jaworzu miały miejsce  
3 ważne uroczystości upamiętniające jej historię i dzień 
dzisiejszy.

czasie nabożeństwa złożono informację o staraniach w pozyskaniu 
środków finansowych z funduszy europejskich, ich wydatkowaniu 
i przebiegu prac remontowych. Podziękowania zostały złożone 
na ręce gości, dla Urzędu Marszałkowskiego panu Rudolfowi Ga-
loczowi, dla władz samorządowych na ręce Wójta Gminy Jaworze 
Zdzisława Byloka i radnych, firmom wykonawczym: Firmie Linia 
z Żywca pana Mrowca i Firmie Brukarskiej z Wisły pana Kuczery, 
wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków delegatury w Bielsku-
Białej panu Jackowi Koniorowi oraz licznym społecznikom z Parafii 
Ewangelickiej w Jaworzu. Nabożeństwo dziękczynne za 228 lat 
istnienia parafii i pomyślnie zakończony remont, poprzedził pora-
nek pieśni religijnej w którym wystąpili: Diecezjalna Orkiestra Dęta 
pod kier. Adama Pasternego, Zespół Cantate pod kier. Małgorzaty 
Penkala-Ogrodnik i Ewangelicki Chór Kościelny pod kier. Ruty Ja-
nik. Zespoły te wystąpiły również podczas nabożeństwa, w czasie 
którego kazanie wygłosił zwierzchnik Kościoła Ewangelickiego w 
Polsce ks. bp. Jerzy Samiec.

***
Trzecią uroczystością zorganizowaną i obchodzoną w 

sierpniu przez parafię było 50-lecie działania Domu Reko-
lekcyjno-Wypoczynkowego Betania w Bielsku-Białej, leżą-
cego wcześniej w granicach Jaworza Średniego a później 
Wapienicy. 

Dom ten od czerwca 2009 roku jest w administracji naszej parafii. 
Po II wojnie światowej został on przejęty przez państwo a w 1960 
roku po usilnych staraniach został przywrócony Kościołowi Ewan-
gelickiemu i odtąd służył jako miejsce wypoczynku ewangelickim 
księżom i rodzinom. Tam też często odbywają się narady, zjazdy, 
konferencje różnych gremiów, zespołów i grup zainteresowań. 
Jubileusz 50-lecia obchodzony 28 i 29 sierpnia w pierwszym 
dniu był okazją do wspomnień zaproszonych pracowników i za-
przyjaźnionych z Betanią rodzin oraz gości a także podziękowań 
za pracę i stworzenie w domu serdecznej rodzinnej atmosfery. 
Wiele ciepłych słów skierowanych zostało do siostry diakonisy 
Ireny Morawiec, która kierowała Betanią przez 40 lat. 29 sierpnia 
odbyło się uroczyste nabożeństwo na świeżym powietrzu, gdzie 
do licznie zgromadzonych parafian i gości kazanie wygłosił ks. 
biskup senior, zasłużony dla rozwoju Betanii, Jan Szarek. Przy-
grywała Diecezjalna Orkiestra Dęta i śpiewał Ewangelicki Chór 
Kościelny z Jaworza. Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy zostali 
podjęci ciepłym posiłkiem, kawą i ciastem. Życzymy jubilatowi 
dalszych pomyślnych lat.

Tekst i foto: Leopold Kloda

***
14 sierpnia o godz. 11.00 przy pięknej słonecznej pogodzie 

odbyło się kolejne nabożeństwo w Leśnym Kościele na Po-
lanie na Zboczu Wysokiego. 

Nabożeństwo to przypominało współczesnym o czasach 
kontrreformacji na Śląsku Cieszyńskim w XVII i XVIII wieku, 
kiedy ewangelicy pozbawieni kościołów i księży gromadzili się 
potajemnie w lasach Beskidu Śląskiego na nabożeństwach, by 
słuchać Słowa Bożego i przyjmować sakramenty. Mimo trudnego 
podejścia w uroczystości wzięło udział ponad 100 osób, śpiewał 
chór kościelny a nabożeństwo prowadzili proboszczowie naszej 
parafii ks. Władysław Wantulok i ks. Andrzej Krzykowski.

***
15 sierpnia w Kościele Ewangelickim w Jaworzu odbyło 

się uroczyste nabożeństwo z okazji 228 rocznicy powstania 
tego kościoła po wydaniu „patentu tolerancyjnego” przez 
ówczesnego cesarza Austro-Węgier w 1782 roku. 

Ta uroczystość miała również swój współczesny akcent. Zakoń-
czony został remont elewacji budynku kościelnego i zmodernizo-
wano stan dróg i ścieżek oraz otoczenia Placu Kościelnego. W 
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NASZE DZIECI, NASZA MŁODZIEż

z życia harcerzy

Zaproszenie
W dniach 15-16 października br. 

Gimnazjum nr 1 im. gen broni St. Maczka w Jaworzu 

obchodzić będzie 

100-lecie Szkoły Polskiej w Jaworzu. 

Zaplanowano uroczystą akademię z prelekcją 

Pana Leopolda Kłody na temat historii szkoły, 

koncert okolicznościowy z udziałem dzieci i młodzieży, 

wystawę „Szkolne skarby”, piknik rodzinny.

harcerska zagadka rozwiązana

W lipcowym artykule „Beskidzki Grunwald” informowałam o ob-
chodach Dnia Grunwaldzkiego pod pomnikiem grunwaldzkim 
w Jaworzu Nałężu i prosiłam również o pomoc w rozwiązaniu 
harcerskiej zagadki – kto ten piękny pomnik 
wybudował?

I jak to w życiu bywa, w praktyce sprawdziło 
się stare polskie porzekadło: „Cudze chwa-
licie ,swego nie znacie, sami nie wiecie co 
posiadacie”. W Izbie Pamięci mojego Hufca 
Beskidzkiego znajduje się pełna dokumentacja 
realizacji tego pięknego przedsięwzięcia w 
ramach Akcji Grunwald – 1960.

W Kronice Żeńskiego Kręgu Drużynowych „Pa-
sieka”, który prowadził latem 1960 roku na Stanicy 
Harcerskiej w Jaworzu Załężu kurs drużyno-
wych w ramach zgrupowania hufca zapisano: 

„Aby uczcić 550 rocznicę pamiętnej bitwy 
pod Grunwaldem postanowiliśmy wybudować 
miniaturkę pomnika jaki stoi na polach bitwy. 
Cała stanica wyrusza na miejsce budowy. Każ-
da harcerka, każdy harcerz stara się aby w tę 
budowę włożyć swój wkład i tym przyczynić się 
do wielkiej Ogólnopolskiej Akcji Grunwald – 1960. Już od kilku dni 
znosimy płaskie kamienie, odpowiednie do budowy. Nasi „spece” 
budowlani z zapałem zabrali się do roboty…”

Z bogatej dokumentacji historycznej hufca wynika, że projekt 
całego przedsięwzięcia i jednej głowy wykonał osobiście sam ów-
czesny komendant hufca oraz stanicy hm. Tadeusz Góral, drugą 

głowę wykonała druhna Urszula Filek, a całość pomnika wykonali 
uczestnicy kursu drużynowych zaopatrzeni w kamienie przez całą 
stanicę. W rocznicę bitwy pomnik był już gotowy. I jak dalej Kroni-
ka „Pasieki” mówi „…W piątek, 22 lipca, o godz. 16-tej nastąpiło 

uroczyste odsłonięcie pomnika… .”
W tym samym czasie nastąpiło wmuro-

wanie aktu elekcyjnego.
Na uroczystości odsłonięcia pomnika 

przybyli członkowie Gminnej Rady Naro-
dowej w Jaworzu, mieszkańcy oraz cała 
stanica…..”.

Wiemy, że życie lubi płatać różne figle ale 
tego, że wójt Gminy Jaworze tak uroczyście 
przekaże nam w opieką nasze własne dzie-
ło, tego nikt nie mógł przewidzieć.

Historia zatoczyła koło i nam harcerzom 
wypada już tylko bardzo podziękować 
władzom gminy oraz harcerzom z Katowic 
za wielką, wieloletnią dbałość o tę piękną 
pamiątkę naszego harcerskiego działania.

Kilkoro budowniczych i „zbieraczy” ka-
mieni pod ten pomnik mieszka obecnie w 

Jaworzu. Informuję również, że w każdą środę od 15.00 do 17.00 
można odwiedzić naszą hufcową Izbę Tradycji i porozmawiać z jej 
szefową hm. Ewą Kossowską. W Izbie znajduje się wiele cennych 
pamiątek z historii naszego hufca, w tym harcerstwa na terenie 
Jaworza. Z harcerskim – Czuwaj! Irena Kowaliczek

irena.kowaliczek@zhp.net.p
hm. Irena Kowaliczek HR

W dniu 22.08.2010 r. na Wawelu na uroczystości z okazji 
100-lecia harcerstwa nasza jaworzanka

Druhna hm. Ewa Kossowska – została odznaczona Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. 

Druhna harcmistrzyni Ewa Kossowska jest instruktorką 
ZHP od 1959 r. W latach 1959-61 drużynowa 25 DH „Kwiaty 
Górskie” przy LO im. M. Kopernika w Bielsku-Białej. W la-
tach 1961-64 członek Kręgu Instruktorskiego przy Studium 
Nauczycielskim w Katowicach. W latach 1964-72 szczepowa 
w Komorowicach Krakowskich. Od 1972 r. do chwili obecnej 
instruktorka Nieprzetartego Szlaku. W okresie 1983-98 – kie-
rowniczka Wydziału Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Bielskiej. 
W latach 1991-94 kierowniczka Wydziału Nieprzetartego Szlaku 
w Głównej Kwaterze ZHP i równocześnie do 1997 r. członek 
Rady Programowej Nieprzetartego Szlaku w GK ZHP. W latach  
1995-98 – zastępca komendanta Chorągwi Bielskiej.

Obecnie Dh. E. Kossowska pełni funkcje: od 1997 przewod-
niczącej Sądu Harcerskiego Hufca Beskidzkiego, od 1998 r. 
prowadzi Izbę Tradycji Hufca, a od 1996 r. jest komendantką 
Ogólnopolskiego Kręgu Instruktorów Nieprzetartego Szlaku, 
od 2009 roku jest przewodniczącą Komisji Historycznej Hufca 
Beskidzkiego.

Pracę zawodową rozpoczęła w 1961 r. na stanowisku kreślarza 
w Szybowcowych Zakładach Doświadczalnych w Bielsku-Białej. 
Od 1964 roku pracowała jako nauczycielka w SP nr 1 w Komoro-
wicach Krakowskich. W 1972 r. przeszła do Beskidzkiego Zespołu 
Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Jaworzu na stanowisko kierownika 
wychowania. Od 1976 roku była dyrektorem placówek w zakładach 
leczniczych dla dzieci w Jaworzu, Górkach Wielkich i Buczu, 
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a od 1984 do 1991 r. dyrektorem Przedszkola Specjalnego przy 
BZL-R w Jaworzu. W 1991 r. przeszła na emeryturę, nadal bardzo 
aktywnie działając społecznie w ZHP.

Jest instruktorką niezwykle zasłużoną dla rozwoju drużyn 
Nieprzetartego Szlaku. Przez osiem lat prowadziła ogólnopol-
skie kursy drużynowych Nieprzetartego Szlaku dla nauczycieli 
w Rabce. Jest autorką różnych opracowań i publikacji meto-
dycznych, także dla potrzeb kursów centralnych. Wiele czasu 
poświęca na porządkowanie i eksponowanie materiałów histo-
rycznych dotyczących działalności na terenie Podbeskidzia w 
Izbie Tradycji. Wokół Izby Tradycji skupia seniorów, którzy biorą 
aktywny udział w życiu hufca, w tym uczestnicząc w edukacji 
historycznej młodego pokolenia mieszkańców Bielska-Białej 
i okolic. Jest autorką opracowań historycznych o Chorągwi 
Bielskiej ZHP.

Opracowanie: hm. Teresa Ceremuga Zrodlo httpfoto.slaska.zhp.plthumbnails.phpalbum=155.tif

czas do szkoły

Koniec wakacyjnego leniuchowania. We wszystkich szkołach 
pierwszy dzwonek obwieścił, że czas zabrać się do nauki i pracy. 
Pamiętajmy jednak, że to nie tylko wytężony trud, ale nowe, am-
bitne przedsięwzięcia oraz nadzieje i plany nie tylko na ten, ale i 
przyszłe szkolne lata. 

Zaczynamy od Publicznego Przedszkola Samorządowego nr 
1 w Jaworzu, tu progi placówki przekroczyło 98 dzieci w wieku 
od 3-6 lat. W czasie jednego miesiąca wakacji, dzieci miały moż-
liwość uczęszczania na zajęcia do naszego przedszkola, które 
pełniło wakacyjny dyżur – mówi Jolanta Bajorek dyrektor przed-
szkola – drugi miesiąc upłynął pod hasłem remonty: renowacja 
podłóg w dwóch salach dla dzieci; wykonanie nowej zabudowy 
grzejników we wszystkich salach i ubikacjach. Udało nam się 
także wymalować dwie sale do zajęć oraz kuchnię przedszkolną 
i piwnicę- podkreśla Jolanta Bajorek. Przedsięwzięcia na nowy 
rok szkolny również ambitne, bowiem rusza tu nowy projekt reali-
zowany przez gminę Jaworze „Efektywna edukacja przedszkolna 
w Jaworzu”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Mam nadzieję, że 
bogata oferta bezpłatnych zajęć spotka się z zainteresowaniem 
ze strony rodziców i dzieci.

Nowy rok szkolny zawsze związany jest z nadziejami i planami, a 
w naszym przedszkolu jest ich bardzo wiele. Chcemy dalej moder-
nizować i udoskonalać placówkę oraz ogród przedszkolny; liczymy 
na dalszą pomoc ze strony Urzędu Gminy – tak jak dotychczas.

Wraz z całym Gronem Pedagogicznym dziękujemy wszystkim 
rodzicom za okazaną pomoc w ubiegłym roku szkolnym, mamy 
nadzieję, że i w nowym nie zabraknie chętnych do pomocy i współ-
pracy dla dobra naszych milusińskich – dodaje Jolanta Bajorek.

Zaglądamy na kilka chwil do Publicznego Przedszkola Samo-
rządowego nr 2, gdzie nowy rok szkolny rozpoczęło 75 przed-
szkolaków w wieku 3-6 lat ;w tym 23 dzieci 3-letnich, 16  4-letnich,  
23  5-letnich oraz 13 sześciolatków.

Zdążyliśmy z remontem kanalizacji wewnętrznej w budynku – 
została zakończona  w połowie sierpnia – koszt  remontu prawie  
55 tys.zł – twierdzi Czesława Cybułka dyrektor placówki  – czeka-
my na jak najszybsze przyłączenie do kanalizacji jaworzańskiej. 
Jeśli chodzi o plany, to marzy nam się piękny ogródek przed-
szkolny – jednak wiemy, że musimy poczekać na koniec prac 
kanalizacyjnych. 

Ponadto i w tej placówce rusza projekt „Efektywna edukacja 
przedszkolna w Jaworzu”, co z pewnością spotka się z aprobatą 
dzieci i rodziców. 

Czas zaglądnąć do Szkoły Podstawowej nr 1, gdzie naukę roz-
poczęło 378 uczniów. I tu również podczas wakacji prowadzone 
były remonty, efekty? Doprowadzenie ciepłej wody do łazienek 
uczniowskich, wymalowana kuchnia z zapleczem oraz jadalnia. 
Odświeżone trzy sale lekcyjne, korytarze i sanitariaty. Plany także 
ambitne, chodzi o wymianę okien w salach lekcyjnych w ramach 
termomodernizacji  oraz zmodernizowanie boiska szkolnego.

Na koniec wizytujemy Gimnazjum nr 1 im. Gen. Stanisława 
Maczka, w którym uczy się 181 uczniów. I w przypadku tej placówki 
wakacje były pracowite. Za ok 10 tys. została wyremontowana 
świetlica. Kolejną ważną inwestycją są kominy z cegły klinkie-
rowej z pełnym odgromieniem. By sale lekcyjne były jaśniejsze 
wycięto wysokie tuje od strony ulicy, nowością natomiast jest 
druga tablica interaktywna, zamontowana w ramach projektu 
„Edukacja przyszłością Jaworza” – mówi Barbara Szermańska 
dyrektor gimnazjum.  

Przygotowała Agata Jędrysko

z życia jaWorzańskich przedszkoli i szkół

ośrodek promocji gminy jaWorze

składa serdeczne podziękowania we współorganizacji 
tegorocznej III edycji Międzynarodowych Zawodów 

Strong Drwal 04.09.2010 r.

• Nadleśnictwu Bielsko – 
nadleśniczemu Hubertowi Kobarskiemu

• Nadleśnictwu Ustroń – leśniczemu  
leśniczówki Nałęże Stefanowi Gonciarskiemu

oraz firmom sponsorującym nagrody:
•  Auto-Części Samochodowe „Sosulski” w Jaworzu

•  Bank Spółdzielczy w Jasienicy
• Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny –  

Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu
•  BUDWAK Bartłomiej Schinohl
•  Hotel Spa JAWOR w Jaworzu

•  Husquarna – Kazimierz Szczotka
•  Samochody Specjalistyczne Zbigniew Szczęśniak 

Bielsko-Biała
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Wakacje z gops

„Woda naszym przyjacielem”

Pod takim hasłem odbywały się wakacyjne wyjazdy dzieci 
z jaworzańskiej Świetlicy Socjoterapeutycznej. Choć cią-
gle mamy przed oczami tegoroczne tragedie… to dla małych  
Jaworzan woda była podczas tych wakacji źródłem wielu rado-
ści i przyjemności. Przez całe dwa miesiące dzieci spędzające 
letni odpoczynek na terenie naszej miejscowości mogły korzy-
stać z wycieczek organizowanych przez pełnomocnika wójta  
p. W. Saltariusa oraz pracowników Świetlicy Socjoterapeutycznej: 
M. Hawełek, Z. Huberta, L. Klukę.

Co tydzień, zaopatrzone w suchy prowiant, na spotkanie z wodą 
wyruszało nawet 46 dzieci, aby uczyć się pływać, skakać, nurko-

wać pod czujnym okiem ratowników, zjeżdżać na zjeżdżalniach 
wprost do wody, grać w piłkę w basenie lub po prostu bawić się 
w wodzie. Przy pięknej pogodzie wędrowaliśmy na Kąpielisko 
Miejskie do Cieszyna. Tam chłodziliśmy się w basenach jakie nam 
się na razie tylko marzą w Jaworzu. Można było uprawiać sporty 
wodne, odpoczywać, pograć w siatkówkę czy tenisa stołowego, 
a najmłodsi pobawić na placu zabaw. Gdy aura była niełaskawa 
wyjeżdżaliśmy „moczyć się” na krytą pływalnię do Kęt.

Najciekawsze dla dzieci były wyjazdy do Parku Wodnego w 
Tarnowskich Górach, gdzie wodnych atrakcji było co nie miara.

Dzięki takim wyjazdom każde dziecko, nawet spędzające wa-
kacje na miejscu będzie miało co wspominać.

M. Hawełek

rozmowa z Waldemarem saltariusem – 
pełnomocnikiem Wójta ds. przeciwdziałania 
alkoholizmowi i narkomanii.

Stanowisko to zostało utworzone w 2005 roku decyzją wójta 
Gminy Jaworze. Oto informacje na temat Pełnomocnika – 
jakie można znaleźć na oficjalnej stronie Gminy Jaworze: 
www.jaworze.pl

• powołany zarządzeniem nr 73/05 Wójta Gminy Jaworze 
z dnia 30 grudnia 2005 r. na stanowisko pełnomocnika ds. 
przeciwdziałania narkomanii

• Pełnomocnik ds. przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z art 
10 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 ze zm.) realizuje 
zadania obejmujące:

• zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i reha-
bilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych 
uzależnieniem,

• udzielanie rodzinom, w których występują problemy narko-
manii, pomocy psychospołecznej i prawnej,

• prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, 
edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywa-
nia problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci  
i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyj-
nych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania 
dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach 
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,

• wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych 
i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów 
narkomanii,

• pomoc społeczną osobom uzależnionym i rodzinom osób 
uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem spo-
łecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób 
z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

***
EJ: Proszę przypomnieć od kiedy w Jaworzu działa Świe-

tlica Socjoterapeutyczna, przez kogo została powołana i kto 
nią zawiaduje?

W. Saltarius: Pragnę jednoznacznie sprostować Pańskie 
pytanie. Otóż „świetlica socjoterapeutyczna” w Gminie Jaworze 
nie działa i nigdy nie działała. Na to potrzebna jest stosowna 
uchwała Rady Gminy. Świetlica zgodnie z prawem posiada 
osobowość prawną, zarządza nią dyrektor, placówka musi 
mieć księgowość i zgodnie z prawem jej zadania całkowicie 
wykraczają poza to co ja prowadzę, jako Pełnomocnik Wójta 
w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
i Alkoholizmowi. Wiem, że istnieje problem nie tylko z nazew-
nictwem tego, co działa w Jaworzu i to niestety na szczeblu 
powiatu. My nie mamy osobowości prawnej, wszystkie działa-
nia w ramach wspomnianego programu są prowadzone przez 
„gminę”, z jej środków . Tak więc jeszcze raz podkreślam – nie 
prowadzę żadnej placówki lecz jestem odpowiedzialny za re-
alizację zadań opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych  
w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Zadania 
te realizowane są popołudniami w pomieszczeniach GOPS, 
a koszty tych zajęć pokrywa Gmina Jaworze.

Działalność świetlic socjoterapeutycznych określają szcze-
gółowo przepisy. Oto część z nich, jakie można znaleźć  
w internecie.
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Zasady działania i organizacji placówek  
opiekuńczo-wychowawczych

Świetlica Socjoterapeutyczna działa m.in. na podstawie ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz rozporządzenia 
Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie 
placówek opiekuńczo-wychowawczych. Świetlica Socjoterapeu-
tyczna jest placówką dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin 
patologicznych, niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami 
zachowania, zagrożonej uzależnieniem w stopniu utrudniającym jej 
realizację zadań życiowych bez pomocy specjalistycznej. Zajmuje 
się również młodzieżą dotkniętą przemocą rówieśniczą.

Świetlice świadczące pomoc dzieciom z rodzin z problemem 
alkoholowym w myśl rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 1 września 2000 roku są placówkami opie-
kuńczo-wychowawczymi wsparcia dziennego. Odnoszą się więc 
do nich zawarte w rozporządzeniu zasady działania i organizacji 
placówek opiekuńczo-wychowawczych, kwalifikacje osób zatrud-
nionych w placówkach oraz standardy wychowania i opieki.

• Czas pracy placówki dostosowany jest do potrzeb dzieci 
i rodziców (§ 14 ust. 3).

• Osoby zatrudnione na etacie wychowawcy powinny być ab-
solwentami studiów wyższych o preferowanych kierunkach 
pedagogika, psychologia, politologia i nauki społeczne w 
zakresie/o specjalności resocjalizacja. Na etacie pedagoga, 
psychologa można zatrudnić absolwentów wyższych uczelni 
magisterskich, zaś jako terapeutę – osobę posiadającą 
udokumentowane przygotowanie do prowadzenia terapii 
o profilu potrzebnym do pracy placówki (§ 20 ust. 1 pkt 1-4).

• W placówce mogą być zatrudniani specjaliści stosownie 
do potrzeb przyjmowanych dzieci (§ 41 ust. 2).

Tyle skrótowych prawnych wyjaśnień.
Wracając do naszych działań to pragnę podkreślić, że jak co roku 

nasza działalność w okresie wakacyjnym ograniczała się do zajęć 

środowych, kiedy to staraliśmy się w ramach możliwości finanso-
wych organizować dzieciakom i młodzieży jakieś wycieczki, wyjaz-
dy na basen itp. Od września wracamy do dotychczasowych form 
pracy, a więc codziennych ale zaznaczam popołudniowych zajęć w 
pomieszczeniach udostępnianych przez GOPS w Jaworzu. Będą 
to zajęcia logopedyczne, pomoc w odrabianiu zadań, pomoc w 
nauce, dożywianie – każdego dnia podopieczni otrzymywać będą 
podwieczorek. Zajęcia będą rozpoczynać się około godziny 16.30.

EJ: Do jakiej grupy dzieci i młodzieży kierowana jest oferta 
zajęć popołudniowych w GOPS?

W. Saltarius: Dla wszystkich chętnych od szkoły podstawowej 
po gimnazjum. Każdy, kto ma problemy w nauce lub chciałby 
spędzić czas w grupie rówieśników, może do nas przyjść.

EJ: Do tej pory świetlica rozpoczynała działalność od go-
dziny 16.30, czy od września br. znajdą zmiany w godzinach 
pracy placówki?

W. Saltarius: Niestety godziny zajęć pozostaną bez zmian. Tak 
jak już mówiłem, nie jesteśmy formalnie świetlicą socjoterapeu-
tyczną, a jedynie prowadzimy w ograniczonym zakresie działania 
opiekuńcze i pedagogiczne, o których już wcześniej wspominałem 
– w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii 
i Alkoholizmowi.

EJ: Czy i na ile kadra pedagogiczna pracująca we wspo-
mnianej świetlicy jest przygotowana do pracy z dziećmi 
mającymi problemy z zachowaniem?

W. Saltarius: Potwierdzam, że to pedagodzy z dużym doświad-
czeniem. Na ile wychowawcy uczestniczący w tym programie mają 
przygotowanie do pracy z dziećmi o wspomnianych przez Pana 
zaburzeniach, trudno mi powiedzieć. Jedno co mogę powiedzieć 
to, że nasz program działań i pracy z młodymi i bardzo młodymi 
ludźmi nie jest ukierunkowany na pracę z dziećmi, mającymi 
wspomniane zaburzenia zachowania. 

Rozmawiał: Piotr Filipkowski

KOMENDANT POLICJI RADZI
zgubna miłość do butów

Policjanci z Jasienicy odzyskali blisko 400 par butów, które 
w ciągu ostatniego roku padły łupem 27-letniego mieszkańca 
powiatu cieszyńskiego. Sprawca został zatrzymany dzięki 
czujności jednego z pokrzywdzonych, który ujął złodzieja 
i przekazał go w ręce stróżów prawa. Za przestępstwa te 
zatrzymanemu grozi teraz 5 lat więzienia.

Zatrzymany mężczyzna został przewieziony do policyjnego 
aresztu. W przeszłości był już karany za kradzieże. O jego dalszym 
losie zadecyduje prokurator. Jak ustalili policjanci, sprawca prowa-
dził swój złodziejski proceder w Jasienicy, Jaworzu oraz bielskiej 
dzielnicy Wapienica. Wchodził niespostrzeżenie do prywatnych 
budynków lub bloków i kradł z korytarzy pozostawione tam buty, 
zarówno damskie, jak i męskie. Mieszkaniec Jaworza zauważył 
złodzieja na terenie swojej posesji, ponieważ ten nie potrafił podać 
powodu swojej wizyty. W pewnym momencie zaczął się szarpać 
i wyrywać. Próbował uciekać na rowerze, który pozostawił przed 

bramą prowadzącą na posesję. Pokrzywdzony zatrzymał ama-
tora cudzych butów i przekazał go w ręce policjantów. Podczas 
przeszukania mężczyzny, funkcjonariusze odnaleźli dwie pary 
damskich butów, które złodziej skradł z jednego z domów w Wapie-
nicy. Wcześniej właścicielce zginęły trzy inne pary obuwia. Swoje 
straty pokrzywdzona wyceniła na kwotę 1200 złotych. Sprawca 
przyznał się do ich kradzieży. Policjanci przeszukali dom należący 
do zatrzymanego, znajdujący się w jednej z miejscowości powiatu 
cieszyńskiego i w kilku starannie ukrytych kryjówkach odnaleźli 
blisko 400 par butów damskich i męskich.

Policja pragnie wyrazić słowa uznania i podziękowania wobec 
obywatelskiej postawy mieszkańca Jaworza, który pomógł za-
trzymać złodzieja.

Funkcjonariusze poszukują teraz właścicieli obuwia. Pokrzyw-
dzonych prosimy o kontakt z Komisariatem Policji w Jasienicy 
z siedzibą w Jaworzu przy ulicy Zdrojowej 82, nr tel. (33) 8172215.
 Opracowane na podstawie: http://www.bielsko.slaska.policja.gov.pl

P. Filipkowski

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu organizuje ZBIÓRKĘ MAKULATURY
W dniu 30.09.2010 r. (czwartek), w godzinach 7.00-17.00 będzie ustawiony specjalny kontener 

na parkingu przy ul. Wapienickiej (przy parku koło cmentarza katolickiego).
 Uprzejmie prosimy o oddawanie segregowanej makulatury – gazety, książki i tektury,  bez folii i innych tworzyw sztucz-

nych (z wyłączeniem kartonów po sokach i mleku!) 
  Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w zbiórce i z góry dziękujemy wszystkim, którzy przyłączą się do tej akcji.

OGŁOSZENIE
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Bezpieczny pierwszy dzwonek

Kończy się lato, kojarzone z wakacyjnymi szaleństwami, leniu-
chowaniem, a co najważniejsze brakiem szkolnych obowiązków. 
Te wraz z jesienną zadumą rozpoczęły się na dobre. Pierwszy 
dzwonek już obwieścił czas wytężonej pracy dla uczniów i na-
uczycieli. Przybywa obowiązków, a i trzeba w codzienny krajobraz 
wpisać odpowiedzialność zarówno dzieci, jak i rodziców, ta zaś 
zaowocuje bezpiecznymi wyjściami do szkoły i zeń powrotami. Do 
tematu powrócimy w październikowym wydaniu Echa Jaworza, 
wraz z coraz krótszymi dniami i szarugami jesiennymi- oby ich 
było, jak najmniej. Teraz tytułem zdrowej pigułki przypomnijmy kilka 
podstawowych reguł zapewniających bezpieczeństwo na drodze.

Tam, gdzie jest to możliwe korzystamy z chodników, jeżeli ich 
nie ma poruszamy się lewą stroną drogi. Ponieważ dni będą coraz 
krótsze ważne, by dzieci były zaopatrzone w elementy odblasko-
we na tornistrach i na kurtkach, wówczas człowiek widoczny jest  
z daleka. Oczywiście do tego wszystkiego niezbędna jest rozwaga. 
Młodsze dzieci powinny być odprowadzane i przyprowadza-
ne ze szkoły przez rodziców. Nie mogą same poruszać się 
po drogach publicznych. Przy okazji apel do kierowców – jeśli 
widzicie idące dzieci zachowajcie szczególną ostrożność, bowiem 
w tym przypadku jesteście jednym z ważnych gwarantów bezpie-
czeństwa najmłodszych.

Przygotowała: Agata Jędrysko

W SPORTOWEJ RYWALIZACJI

mocni mężczyźni na start czyli iii  między-
narodowe zawody strong drwal

Tradycją Jaworzań-
skiego Września stały 
się zawody Strong 
Drwal. Podczas te-
gorocznych zmagań 
w amfiteatrze przy 
gromkim dop ingu 
publiczności – aura 
sprzyjała zawodnikom 
i kibicom – rozegrano 
pięć konkurencji.

W  zawodach wzięło 
udział  dziesięć drużyn: 
OSP Jaworze 1, OSP 
Jaworze 2, Urzędu 
Gminy Jaworze, OSP 
z Bielska-Białej Ka-
mienicy, dwie drużyny 
OSP Grupa „Mocnego 

Uderzenia”  i  Drużyna „Obec” – obie  z  Reka ( Rzeka) z Republiki 
Czeskiej, „Smoki”,  Maciejowscy Jaworze, Tomala Jaworze oraz  
Hasice z Reki. Trzyosobowe drużyny musiały stawić czoła nie lada 
wyzwaniu, bowiem trzeba było wykazać nie tylko siłą, ale i sprytem 
oraz precyzją. Warto teraz przyjrzeć się, jakie były konkurencje. 
Zatem było cięcie drzewa  ręczną piłą  „moja twoja” – cięcie na czas  
określonego rozmiaru krążka  drewna. Następnie trzeba było precy-
zyjne przeciąć klocek drewniany piłą spalinową na czas, jednak w tym 
zadaniu ważna była precyzja, bowiem chodziło o cięcie piłą od góry 

do połowy  i od dołu także do połowy w taki sposób, by te nacięcia  
spotkały się w jednym miejscu. Czyli, aby „ząb” różnicy był jak naj-
mniejszy. Tutaj sędziowie zawodów wszystko dokładnie mierzyli, a 
dokładność decydowała o wygranej . Kolejna konkurencja polegała 
na jak najszybszym rozłupaniu siekierą sporych rozmiarów pniaka  
na 4 części. Później trzeba było ciąć na czas drzewo położone na 
drewnianej desce tak, aby nie naciąć deski, na której spoczywał kloc. 
Ostatnia konkurencja – tu zawodnicy mogli pozwolić sobie na więk-
szy luz-  polegała na ujeżdżaniu „skaczącego byka”, a ściślej rzecz 
ujmując wygrywał ten, kto jak najdłużej utrzymał się na grzbiecie. 

O tym kto wygra zawody decydowały: czas, precyzja cięcia  
i technika  pracy. To nie tyle poważne sprawdzenie własnych 
możliwości, co kawał dobrej zabawy. Nie sztuka wygrać, sztuka 
przegrać z uśmiechem na twarzy, mając na uwadze, że spędziło się 
znakomicie czas w doborowym towarzystwie.  Jednak nuta powagi, 
jak najbardziej dawała o sobie znać, przejawiając się odwagą, siłą 
i tężyzną fizyczną zawodników, zaś każda z konkurencji zdawała 
się mówić – tu nie ma miejsca  dla słabych.

Impreza nie mogłaby się odbyć gdyby nie organizatorzy i sponsorzy.
Nadleśnictwo Bielsko-Biała – nadleśniczy Hubert Kobarski
Nadleśnictwo Ustroń – nadleśniczy Stefan Gonciarski
Samochody Specjalistyczne Zbigniew Szczęśniak Bielsko-Biała
Kazimierz Szczotka – firma Husquarna
Hotel Spa JAWOR w Jaworzu
Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny – Szpital Opieki 
Długoterminowej w Jaworzu
Auto-Części Samochodowe „Sosulski” w Jaworzu
BUDWAK – Bartłomiej Schinohl 
Nagrody najlepszym wręczał m.in. wójt Gminy Jaworze Zdzisław 

Bylok, zaś całość ze znawstwem oraz swadą prowadził Zbigniew 
Putek – wiceprzewodniczący Rady Gminy Jaworze.
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Zwycięzcy
1 miejsce  Drużyna Maciejowski z Jaworza  38 pkt

2 miejsce  Drużyna   OSP  Jaworze 2  36 pkt
3 miejsce Drużyna OSP Jaworze 1  34 pkt

4 miejsce  Hasice z Reki (OSP Rzeka   z Republiki Czeskiej)  
5 miejsce  Drużyna Tomala Jaworze  

6 miejsce  Drużyna Urząd Gminy Jaworze 

7 miejsce Drużyna OSP Bielsko-Biała Kamienica  
8 miejsce Drużyna  „Mocne Uderzenie” z Reki (Reka – Republika  

Czeska)
9 miejsce  Drużyna „Obec Reka”  - (Reka Republika Czeska) 

10 miejsce  „Smoki Jaworze”  

Przygotowali: Agata Jędrysko i Piotr Filipkowski

rowerem do doliny jasionki

Czyli atrakcji Jaworzańskiego Września ciąg dalszy. Drugi dzień 
imprezy (04.09 – sobota) był nie lada niespodzianką dla amato-
rów dwóch kółek i rajdowych zmagań. Zorganizowano bowiem w 
Jaworzu I edycję Rajdu rowerowego Doliną Jasionki. Znakomita 
zabawa, odrobina adrenaliny oraz cudne widoki wraz z kawałkiem 
historii gminy. W imprezie udział wzięło ochotnie 70 zawodników, 
w różnym wieku od kilkuletnich dzieci po wysportowanych siedem-
dziesięciolatków. Ponieważ rajd został dofinansowany ze środków 
unijnych, zawodnicy nie wnosili żadnych opłat. Trasa przejazdu 
piękna i ciekawa, rowerzyści z amfiteatru pojechali do Jaworza 
Nałęża, gdzie na półmetku na polanie pod wiatą mogli odpocząć, 
nakarmić oczy cudnymi widokami, jak i wylosować numery, przy-
datne bardzo w losowaniu nagród. Tutaj też oczekiwał ich wójt 
Zdzisław Bylok z małżonką. Później rajdowcy – nieomal wszyscy, 
wraz z komandorem – pojechali urokliwym traktem leśnym Doliny 
Jasionki, wzdłuż rzeki Jesionka nieomal pod samą górę Błatnią. Dla 
ciekawostki warto przypomnieć, że trakt ów zwany jest szklanym 
szlakiem, bowiem w XIX wieku działała tam huta szkła.

Pomysłodawczynią i koordynatorem tego projektu jest Barbara 
Galocz-Siwiecka, komandorem rajdu Zbigniew Putek Wice-
przewodniczący Rady Gminy Jaworze, zaś imprezę otworzył 
Andrzej Śliwka przewodniczący jaworzańskich rajców. Trasa 
przejazdu nie należała do krótkich, bowiem liczyła nieco ponad 21 
km, zaś dla tych którzy wybrali się jeszcze Doliną Jasionki było to 
prawie 25 km – twierdzi Zbigniew Putek komandor rowerowych 
zmagań. Tradycyjnie rajd prowadził policyjny radiowóz z Jaworza, 
oprócz policji trasę zabezpieczali druhowie z jaworzańskiej OSP. 
Cały peleton zamykały samochody straży pożarnej i karetka po-

Projekt współfinansowany  jest przez  Unię Europejską  ze środków Europejskiego  Funduszu  Rozwoju  Regionalnego  
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej  Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 (85%)  

i Budżetu Państwa (10%)

gotowia. Pogoda prawie do końca nie sprawiła zawodu rajdowcom 
– prawie – gdyż kilkanaście minut przed metą zaczął padać deszcz. 
Na początku delikatnie, by potem rzęsiście lunąć. Zmienna aura 
cyklistom nie straszna i choć zmęczeni, to uśmiechnięci i szczęśliwi 
dojechali do mety, gdzie czekał na nich gorący posiłek i napój.

Losowanie nagród odbyło się o 15.30. Tym razem organizatorzy 
dla zawodników przygotowali dwie „większe” nagrody – tj. zostały 
rozlosowane dwa talony po 200 zł do sklepu sportowego Decathlon 
w Bielsku-Białej. Ponadto rozlosowano 30 upominków – nagród 
pocieszenia. Tak więc prawie co drugi uczestnik rajdu wyjechał 
nagrodzony. Całą imprezę do końca prowadził komandor Zbigniew 
Putek, zaś nagrody wręczyli Radosław G. Ostałkiewicz zastępca 
wójta i Andrzej Śliwka przewodniczący rady.

Przygotowali: Agata Jędrysko i Piotr Filipkowski

Do startu gotowi.
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V Beskid cup zakończony zwycięstwem 
roberta rozmusa

To już tradycja. W dniach 30.08-01.09.2010 już po raz piąty odbył 
się na kortach jaworzańskiego SPA HOTELU JAWOR**** Turniej 
Tenisa Ziemnego Artystów Polskich, o Puchar Miasta Prezydenta 
Bielska-Białej.

W gronie znanych aktorów, prezenterów i telewizyjnych oso-
bowości zwycięzcami w rozgrywkach indywidualnych okazali się:

I miejsce – Robert Rozmus
II miejsce – Marcin Daniec
III miejsce – Grzegorz Poloczek
Na podium deblowym towarzyszącym po raz drugi rozgrywkom 

stanęli:

I miejsce: Tomasz Stockinger z Krzysztofem Respondkiem
II miejsce: Karol Strabsurger z Tomaszem Bednarkiem
III miejsce: Stan Borys wraz z Piotrem Cyrwusem.
Jak zwykle dopisała ciepła, rodzinna atmosfera, setki życzli-

wych uśmiechów oraz wspomnienia, które na zawsze zostaną 
w sercach Gwiazd, gości, publiczności oraz pracowników SPA 
Hotelu JAWOR****. Ulewne deszcze oraz typowo jesienna aura 
nie zakłóciły harmonogramu rozgrywek. Wszyscy jednak byli 
zgodni co do jednego, że żadne „pioruny” czy niskie tempe-
ratury nie są w stanie walczyć z gorącymi sercami i zapałem 
zawodników.

V Turniej Beskid CUP to rokrocznie czas przyjaźni, pogody ducha 
i niczym nieskrępowanej dobrej zabawy. Do zobaczenia już za rok…

Sylwia Pilch – Dyrektor SPA HOTELU JAWOR ****

k.s. „czarni” jaWorze

WŁADZE KLUBU K. S. „CZARNI” JAWORZE
PREZES – MARCIN ZĄBEK

WICEPREZES – ADAM PAŁECKI
WICEPREZES – RAFAŁ STORNCZYŃSKI

SEKRETARZ KLUBU – AGNIESZKA FĄFERKO

GOSPODARZ BUDYNKU KLUBOWEGO – AGNIESZKA FĄFERKO
KIEROWNIK DS. PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA – ARTUR MICHALAK

GOSPODARZ BOISKA SPORTOWEGO – ARTUR MICHALAK

KADRA SZKOLENIOWA K. S. „CZARNI” JAWORZE
TRENER DRUŻYNY SENIORÓW – BOGUSŁAW LANC

ASYSTENT TRENERA DRUŻYNY SENIORÓW  – ARKADIUSZ LANC
TRENER DRUŻYNY JUNIORÓW – RAFAŁ STRONCZYŃSKI

ASYSTENT TRENERA DRUŻYNY JUNIORÓW – MIROSŁAW GRUSZKA

KADRA K. S. „CZARNI” JAWORZE – SENIORZY
• SENIORZY
GWÓŹDŹ TOMASZ  12
MIAGKYJ ARTEM  12
SOSNA TOMASZ  7
KOBZA WACŁAW  5
LANC ARKADIUSZ  4
ROIK ROBERT   1
ZDOLSKI MIROSŁAW  1
WŁODARZCYK MAREK  1
URBAŚ ROMAN  1

• JUNIORZY
STRZELCZYK DAMIAN  19
PAWLUK-JASZCZUK ANDRZEJ 7
MATEJKO PAWEŁ  5
SZTYKIEL MICHAŁ  4
JANAS MATEUSZ  3
WASIK RAFAŁ   3
JASNY ARKADIUSZ  2
KUCZERA MARCIN  2
KRUCZEK PRZEMYSŁAW 2
PAWLACZYK MATEUSZ  2
RUTKOWSKI KAMIL  1
KANCELISTA ANDRZEJ  1
STRZELCZYK TOMASZ  1
SABO MARCIN   1
GÓRNY BARTŁOMIEJ  1

STRZELCY BRAMEK:
1. BR SZCZEPAN NOWOCZEK    16.02.1987
2. BR KAMIL WEHSOLY  (M)  26.11.1990
3. BR PRZEMYSŁAW SZARY  (J), (M)  15.07.1993
4. OB ADAM PAŁECKI     04.12.1980
5. OB ROBERT ROIK     08.10.1984
6. OB RAFAŁ STRONCZYŃSKI    14.06.1982
7. OB ŁUKASZ CZUJ     18.09.1988
8. OB BARTŁOMIEJ HANDZEL    09.1983
9. OB MATEUSZ JANAS  (M)  04.02.1991
10. OB MARCIN SABO   (J), (M)  06.08.1992
11. OB PAWEŁ GALUS     08.02.1980
12. PO ARKADIUSZ LANC    04.05.1982
13. PO MIROSŁAW ZDOLSKI    03.01.1979
14. PO PAWEŁ MOŁEK     06.05.1982
15. PO WACŁAW KOBZA    06.10.1984
16. PO ROMAN URBAŚ     16.01.1976
17. PO JAROSZEWSKI MICHAŁ    02.09.1983
18. PO MAREK WŁODARCZYK    21.11.1980
19. PO ANDRZEJ PAWLUK-JASZCZUK (M)  15.06.1991
20. PO PAWEŁ KLONOWSKI  (J), (M)  13.01.1993
21. N TOMASZ GWÓŹDŹ    29.11.1977
22. N ARTEM MIAGKYJ    03.04.1984
23. N TOMASZ SOSNA     25.01.1986
24. N DAMIAN STRZELCZYK  (M)  23.06.1991
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terminarz meczóW piłki nożnej k. s. „czarni” jaWorze  klasy „a”

sezon 2010/2011

taBela WynikóW końcoWych sezonu 2009/2010 na   

w w w . j a w o r z e . p l

LP DATA DZIEŃ 

TYGODNIA

GODZINA UCZESTNICY

1 14.08.2010 SOBOTA 1700 „CZARNI” JAWORZE – MRKS II CZECHOWICE-DZIEDZICE

2 21.08.2010 SOBOTA 1700 „CZARNI” JAWORZE – „ŻAR” MIĘDZYBRODZIE BIALSKIE

3 29.08.2010 NIEDZIELA 1100 „GROŃ” BUJAKÓW – „CZARNI” JAWORZE

4 04.09.2010 SOBOTA 1600 „CZARNI” JAWORZE – „ZAPORA” WAPIENICA

5 12.09.2010 NIEDZIELA 1600 „PIONIER” PISARZOWICE – „CZARNI” JAWORZE

6 18.09.2010 SOBOTA 1600 „CZARNI” JAWORZE – BESTWINKA

7 26.09.2010 NIEDZIELA 1600 „SOKÓŁ” BUCZKOWICE – „CZARNI” JAWORZE

8 02.10.2010 SOBOTA 1600 „CZARNI” JAWORZE – „WILAMOWICZANKA” 
WILAMOWICE

9 10.10.2010 NIEDZIELA 1500 „SOŁA” KOBIERNICE – „CZARNI” JAWORZE

10 16.10.2010 SOBOTA 1500 „CZARNI” JAWORZE – „PRZEŁOM” KANIÓW

11 23.10.2010 — — PAUZA

12 30.10.2010 SOBOTA 1500 „CZARNI” JAWORZE – „SOKÓŁ” HECZNAROWICE

13 06.11.2010 SOBOTA 1330 „ORZEŁ” KOZY – „CZARNI” JAWORZE

• SENIORZY
GRAJĄCY TRENER: Mirosław Zdolski
KAPITAN:  Tomasz Gwóźdź
BRAMKARZE:  Szczepan Nowoczek, Kamil Wehsoly
OBROŃCY:  Robert Roik, Adam Pałecki, Rafał Stronczyński, Łukasz Czuj, Paweł Galus, Mateusz Janas, Kamil Ulatowski
POMOCNICY:  Mirosław Zdolski, Arkadiusz Lanc, Wacław Kobza, Roman Urbaś, Michał Jaroszewski, Tomasz Sosna, 
   Marek Włodarczyk, Andrzej Pawluk-Jaszczuk, Paweł Mołek
NAPASTNICY:  Tomasz Gwóźdź, Artem Miagkyj, Damian Strzelczyk

KADRA K. S. „CZARNI” JAWORZE, KTÓRA WYWALCZYŁA AWANS:

• JUNIORZY
Przemysław Szary 
Mateusz Janas 
Bartłomiej Górny 
Andrzej Pawluk-Jaszczuk 
Marcin Sabo 
Arkadiusz Jasny 
Damian Lajski 
Michał Stec 
Michał Sztykiel 
Marcin Kuczera 
Paweł Matejko 
Tomasz Strzelczyk 
Mateusz Guzior 

Kamil Rutkowski 
Krzysztof Cisowski 
Adrian Rolnicki 
Krzysztof Cienciała 
Sylwester Nicko 
Emanuel Wawrzeczko 
Patryk Chowaniec 
Mateusz Pawlaczyk 
Michał Wiencek 
Damian Strzelczyk 
Marcin Gola 
Rafał Wasik 
Krystian Zagórski

rek lama  •  rek lama  •  rek lama  •  rek lama  •  rek lama
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poWszechny spis rolny

W dniach od 1 września 2010r. do dnia 31 października 
2010 r. na terenie całego kraju przeprowadzony 

zostanie Powszechny Spis Rolny  
(wg stanu na 30 czerwca 2010 r., godz. 24.00).

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami 
informacyjnymi dotyczącymi spisu dostępnymi  
na stronie Głównego Urzędu Statystycznego  

pod adresem www.spis.gov.pl.

Kupię działkę budowlaną  
w Jaworzu 

nr tel. 502 288 038

Kursy tańca
Zapraszamy na zajęcia:
• dzieci
• młodzież
• dorosłych
Tel. 505 537 386, 
      796 295 912

 protokół z konkursu Bhp „Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie indywidualnym”
Konkurs BHP odbył się w dniu 05.09.2010 r. podczas dożynek gminnych w ramach imprezy „XXIV Jaworzański Wrzesień” w Jaworzu.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu zatwierdzonym przez Dyrektora OR KRUS w Częstochowie z dnia 22.01 .2010 r. 
Konkurs i jego zasady ogłoszono w trakcie imprezy.

1. Odebrano 20 testów
2. Powołano komisję konkursową w oparciu o Zarządzenie Nr 2/2010 Dyrektora OR w Częstochowie z dnia 26.01.2010 r. sprawdza-
jącą wyniki testu i ogłaszającą wyniki konkursu w składzie:
a/ przewodniczący komisji     Maciej Mazur  – inspektor DPO Bielsko-Biała
b/ członek komisji   Małgorzata Matejko    – starszy inspektor DPO Bielsko-Biała
c/członek komisji   Bożena Wydra  – inspektor DPO Bielsko-Biała
Przystąpiono do podliczania punktów – ustalając, że każda poprawna odpowiedź punktowana jest jednym punktem
3. Z oddanych 20 wypełnionych testów cztery posiadały 7 i 8 punktów, którym przyznano nagrody rzeczowe:
a/ 8 pkt – 2 szt. (I i II miejsce)   b/ 7 pkt – 2 szt. (III i IV miejsce)
Konkurs rozstrzygnięto w obecności członków komisji konkursowej. Rozdano nagrody:
I miejsce:   Alina Walas, zam. Jasienica 1039   – wiertarko-wkretarka Tecform
II miejsce:  Marek Janos, zam. Jasienica 863   – wyrzynarka B&D
III. miejsce:  Adam Kania, zam. Bielsko-Biała, ul. Tęczowa 27   – suszarka Philips
IV. miejsce:   Andrzej Grelowski, zam. Iłownica 178  – zestaw wkrętów Casto (8 szt.) 
Nagrody laureaci odebrali osobiście, co zostało potwierdzone podpisami na kartach testowych.
4. Testy laureatów zostały dołączone do niniejszego protokołu.
5. Nie zgłoszono uwag krytycznych do konkursu.
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USŁUGI ZWYŻKĄ
 Montaż dekoracji i reklam  WYSIĘG 12 M! 
Przycinanie drzew  Czyszczenie rynien

 Malowanie konstrukcji
 Mycie okien, odśnieżanie dachów
 Usuwanie sopli nawisów śnieżnych

 Konserwacja oświetlenia zewnętrznego
Intercom: bielsko@wp.pl 

TEL. 692 741 741,  692 580 570

ogłasza naBór 
na zajęcia indywidualne oraz grupowe 

(4-8 osób) dla dzieci, młodzieży i dorosłych

W ofercie:
 język angielski 
 język niemiecki
 język rosyjski
 język włoski
 komunikacja interpersonalna 
 techniki szybkiego czytania
 zajęcia ogólnorozwojowe

www.masterschool.ovh.org
Jasienica 291    (Krzyżówka i p.)

Tel. 692 45 16 12,      666 85 21 77 
(prosimy o kontakt telefoniczny od 20 sierpnia)

Agencja Usług Językowych 
Polok Krzysztof

43-384 JAWORZE ul. Zaciszna 698,
tel. 33 817 25 68, tel. kom. 602 574 561

e-mail: sworntran@interia.pl

poleca usługi w zakresie:
• tłumaczeń przysięgłych (jęz. angielski) tekstów 

ogólnych i specjalistycznych (np. medycznych, 
prawnych itd.);

• indywidualnych lekcji językowych;
• konsultacji metodyczno-językowych;
• doradztwa merytorycznego podczas pisania 

prac naukowych (licencjat, praca magisterska)

Atrakcyjne 
ceny i wysoki 

poziom 
gwarantowane! 

F.H.U.  KOMPLEX
BOgdan SKrzydELSKi

INSTALATORSTWO  ELEKTRYCZNE
WOD-KAN,  C.O.  pozostałe

Instalacje wewnętrzne i zewnętrzne
Montaż agregatów prądotwórczych

Doradztwo i serwis awaryjny
tel. 33 817 29 90, tel.  kom. 664 383 369
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z o.o., ul. Dubois 4, 43-300 Bielsko-Biała. Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania i opracowania redakcyjnego.
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XXIV JAWORZAŃSKI WRZESIEŃ

Nowy plac zabaw dla dzieci

Spektakl teatralny „Kurort. Sekrety dawnego Jaworza”

Rajd rowerowy Doliną Jasionki

Korowód dożynkowy Zawody Strong Drwal
więcej foto na www.jaworze.pl
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