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Wiosna kojarzy nam się z zielenią i nadzieją. Także w tę porę 
roku wpisują się Święta Zmartwychwstania Pańskiego – w aspek-
cie religijnym, ale i otaczającej nas przyrody. Również w nas ludzi 
wchodzi jakaś nowa nadzieja, że będzie lepiej. I tak chyba należy 
myśleć nawet czytając słowa wójta Zdzisława Byloka, który wie, 
że trzeba będzie pokonać wiele przeciwności.

EJ: Za nami sezon zimowy, przynajmniej taką mamy 
wszyscy nadzieję, proszę powiedzieć w jaki sposób wpłynął 
on na plany budżetowe związane z zimowym utrzymaniem  
i remontem naszych dróg?

Z. Bylok: Odpowiem przewrotnie: na szczęście zima choć 
„zdecydowana” była krótka i odeszła już w niepamięć. Tak więc też  
w żaden sposób nie zachwiała naszym budżetem przeznaczonym 
na zimowe utrzymanie dróg, a następnie ich remonty. Stan dróg  
w naszej gminie z roku na rok się polepsza, m.in. dzięki inwestycjom 
unijnym, co sprawia, że w zasadzie z większych odcinków pozostały 
nam drogi powiatowe, które jakoś umykają z horyzontu służbom 
starostwa powiatowego. Wracając do pytania o koszty odśnieżania 
musimy jednak pamiętać, że aura po pierwsze może nas jeszcze 
np. w kwietniu czy maju zaskoczyć, a po drugie budżet – nazwijmy 
go umownie „zimowy” na rok 2012 – obejmuje także końcówkę 
bieżącego roku, a dziś trudno przewidzieć jak długa będzie jesień 
i kiedy przyjdzie znowu zima. A czas biegnie naprawdę szybko…

EJ: Gołym okiem widać postęp prac przy budowie kanali-
zacji posuwają się naprzód. Różne są opinie mieszkańców na 
ten temat, a jak Pan jako gospodarz gminy ocenia jakość i ter-
minować robót związanych z budową kanalizacji w Jaworzu?

Z. Bylok: Najpierw kilka faktów. Budowa kanalizacji to nie tylko 
największa w dziejach Jaworza inwestycja gminna, ale zarazem 
najpoważniejsze wyzwanie, jakie kiedykolwiek stało przed nami. 
Nikt do tej pory przed nami nie podjął się kanalizacji prawie trzech 
czwartych obszaru gminy. Ba, nawet o tym nikt nie marzył. A dzisiaj 
realizujemy własnymi siłami projekt o wartości blisko 35 mln zł, który 
jest nie tylko skomplikowany pod względem wykonawczym, ale i fi-
nansowym. A po drugie, powiedzmy sobie szczerze, brak kanalizacji 
w XXI wieku to nie tylko niski standard życia nas wszystkich, ale 
dowód na zapóźnienie cywilizacyjne. No i jeszcze jedno - wszyscy 
mówimy o ekologii i środowisku, ale dopiero ta inwestycja uzmysła-
wia nam, że bez załatwienia sprawy ścieków możemy sobie tylko  
o środowisku mówić. Ale jest też druga strona medalu – wykonawca 
inwestycji. W tym przypadku odpowiem krótko – nie jestem do końca 
usatysfakcjonowany jakością czy terminowością robót i dlatego też 
nie dziwią mnie liczne skargi mieszkańców. Niestety prawo zamó-
wień publicznych jednoznacznie obliguje nas do wyboru najtańszego 
oferenta robót. Zgodnie z nią musimy wybrać tego wykonawcę, 
który zaoferuje najniższą cenę, nawet wiedząc, że nie będzie on 
w stanie wywiązać się z przyjętego zobowiązania. A jak wiemy 
najtaniej nie zawsze znaczy dobrze. Dokonując takiego wyboru 
nigdy nie wiemy, czy taki wykonawca zagwarantuje, że roboty będą 
wykonywane  fachowo, terminowo i bez czasochłonnych poprawek. 
No i niestety tak też jest dziś i w Jaworzu, że o jakość i terminowość 
musimy wręcz walczyć i wymuszać je na wykonawcy. Gorzej tylko, 
że to my, jako gmina będziemy rozliczać się z unijnych pieniędzy,  
a nie wykonawca robót. Chciałbym podkreślić, że wiemy, iż wiele  
w tym zakresie kuleje, ale dołożymy wszelkich starań, by sytuacja 
się poprawiła. Zwłaszcza tam, gdzie cierpliwość naszych mieszkań-

ców została szczególnie wystawiona 
na próbę. Mam jednak nadzieję, że 
uda mi się sprawić, by wykonawca 
dotrzymał określonych w umowie 
terminów i nadrobił harmonogram 
robót. Przede wszystkim jednak 
jeszcze raz proszę wszystkie jawo-
rzanki i jaworzan o wyrozumiałość 
i cierpliwość – budowa kanalizacji 
choć wszystkim nam doskwiera  
i sprawia wiele kłopotów, głównie je-
śli chodzi o rozkopane pobocza, ulice i ogrody, to naprawdę sprawa 
priorytetowa. Rozpatruję to nawet w kategoriach „teraz albo nigdy”.

EJ: Minie wkrótce rok od otwarcia kompleksu sportowego 
przy ulicy Koralowej. Trwają ostatnie prace przy budowie za-
plecza socjalnego dla sportowców. Kiedy mieszkańcy będą 
mogli już swobodnie korzystać z nowego obiektu?

Z. Bylok: Kompleks został tak pomyślany, by służył wszystkim 
mieszkańcom. Otwarcie sezonu nastąpi w połowie kwietnia, a sam 
obiekt będzie dostępny dla chętnych w ustalonych godzinach popo-
łudniowych. Niestety nie będzie czynny wieczorami, gdyż z jednej 
strony nie jest wyposażony jak Orlik w jupitery, a po drugie naj-
zwyczajniej w świecie nie mamy pieniędzy na opłacanie dłuższego 
czasu pracy osób dozorujących boiska. Całkowicie wykluczone jest 
pozostawienie kompleksu bez dozoru, gdyż może się to skończyć 
dla nas koniecznością budowy go od nowa, gdyż patrząc choćby 
na los przystanków i znaków, wiemy, że nie brakuje amatorów dys-
cypliny sportowej znanej pod nazwą „wandalizm gminny – slalom 
gigant”. Oczywiście, gdy będą tu miały miejsce oficjalne zawody 
czy mecze, wówczas obiekt będzie otwarty dłużej, natomiast  
w godzinach dopołudniowych korzystać z kompleksu będą nasze 
szkoły oraz uczniowskie kluby sportowe. Musimy podejść do tej 
sprawy naprawdę z wielką ostrożnością oraz odpowiedzialnością 
– obiekt ten ma służyć przecież następnym pokoleniom.

EJ: Ponownie wraca temat monitoringu centrum Jaworza. 
Termin jego ponownego uruchomienia przesuwa się w cza-
sie. Czy wiadomo już kiedy nastąpi ponowne uruchomienie 
gminnego „obserwatora”?

Z. Bylok: Na wstępie panie redaktorze zauważę jednak, chcąc 
uspokoić „potencjalnie zainteresowanych” tą tematyką, że większość 
z kamer w Jaworzu cały czas pracuje na pełnych obrotach. Po prostu 
chwilowo nie działa centrum monitoringu, które mieściło się w urzędzie, 
co związane jest z pewnymi zmianami koncepcyjnymi. Mam jednak 
nadzieję, że już wkrótce – najpóźniej na początku lata – monitoring 
będzie działał znowu w pełnym zakresie i na nowych zasadach. Choć 
przebudowa centrum Jaworza oraz modernizacja amfiteatru zmusiła 
nas do chwilowego zawężenia działania systemu, to przy okazji zmie-
niliśmy całą koncepcję rejestracji obrazu pochodzącego z kamer, która 
będzie tańsza oraz nie będzie wymagać od nas budowy osobnych łączy 
telekomunikacyjnych. I tak w budynku zaplecza amfiteatru rejestrowany 
będzie podgląd terenu wokół amfiteatru wraz Parkiem Zdrojowym i 
okolicami kompleksu sportowego przy ul. Koralowej, zaś w budynku 
„Pod Goruszką” –  teren wokół szkoły podstawowej wraz ze wzgórzem 
Goruszka, no i ścisłe centrum Jaworza. 

EJ: Jak wynika z doniesień medialnych, kończą się pienią-
dze unijne na inwestycje. Jak Pan odnosi się do tych infor-
macji w kontekście rozwoju naszej gminy?

Z. Bylok: Generalnie boom inwestycyjny już się zakończył, 
gdyż samorządy ze względu na „regułę ministra Rostowskiego” 

Z PRAC RADY GMINY I WÓJTA
INFORMACJE URZĘDU GMINY JAWORZE

JAWORZE WYKORZYSTAŁO SWOJĄ SZANSĘ 
Rozmowa z wójtem Zdzisławem Bylokiem
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Umarłych wieczność dotąd trwa 
Dokąd pamięcią im się płaci 

    Wisława Szymborska

Kondolencje z powodu śmierci

Matki
Zdzisławowi Bylokowi i Jego Najbliższym

składa
Rada Gminy Jaworze i pracownicy Urzędu Gminy Jaworze

Wszystkim Przyjaciołom, Współpracownikom, Sąsiadom, Znajomym,
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

mojej najukochańszej Matki
serdeczne podziękowania składa

Zdzisław Bylok z Rodziną

wprowadzającą ostre progi dopuszczalnego deficytu budżetowe-
go, czyli możliwości zaciągania przez gminy i powiaty kredytów, 
w znacznym stopniu będą musiały ograniczyć swoje apetyty na 
inwestycje (już dzisiaj nie można zapożyczać się na działania 
bieżące, jak np. wynagrodzenia dla nauczycieli czy utrzymanie 
bieżące gminy, a tylko na inwestycje). Reguła ta wymusza oddłu-
żanie gmin, co spowoduje , że gminy takie jak Jaworze nie będą 
miały pieniędzy nie tylko na nowe inwestycje, ale i na możliwości 
skorzystania z unijnych dotacji. Posłużmy się takim przykładem: 
gdybyśmy mogli dziś dostać 10 mln zł dotacji unijnych przy 15% 
wkładzie własnym czyli 1,5 mln zł bez zaciągania kredytu, to 
musimy zrezygnować z udziału w projekcie, gdyż nie mamy skąd 
wziąć wkładu własnego. Poza tym zmienią się całkowicie zasady 
funduszy unijnych: dofinansowanie z UE spadnie z 85% do 75%, 
a podatek VAT będziemy pokrywać w całości z własnej kieszeni, 
a nie jak dotąd także ze środków europejskich – to spowoduje, 
że realne dofinansowanie unijne wynosić będzie ok. 62%, reszta 
spadnie na barki gminne. Inna sprawa, że z informacji pochodzą-
cych ze stron rządowych można się dowiedzieć, że powoli skończy 
się zasada, że dotacje unijne są bezzwrotne, a raczej udzielane 
będą pożyczki – to jedno. A drugie – niepokoi mnie, że ograniczone 
mają być projekty lokalne, czyli typowo gminne, a promowane mają 
być działania ponadlokalne w powiatach i województwach. Biorąc 
to pod uwagę, mogę powiedzieć, że Jaworze wykorzystało swoją 
szansę w dobrym momencie. 

EJ: Kolejna sprawa dotyczy oświaty. Ze względu na fakt, że 
to na samorządy spada ciężar utrzymania placówek oświa-
towych, w wielu miastach i gminach ma miejsce likwidacja 
szkół, czy Jaworzu także zagrozi ten proces, ekonomicznie 
zwany ładniej „restrukturyzacją szkolnictwa”?

Z. Bylok: To prawda, że gminie nie jest łatwo dźwigać ten ciężar, 
ale wiemy, że nie mamy innego wyjścia. To nasze moralne zobo-
wiązanie wobec naszych dzieci i wnuków. Ponadto nasze szkoły 
cieszą się bardzo dobrą opinią, a wysoko wykwalifikowana kadra 
pedagogiczna stanowi gwarancję jakości nauczania i wychowania 
młodego pokolenia. Mogę jeszcze dodać, że brakuje nam około 40-

50 miejsc w naszych przedszkolach, a wiec mamy więcej chętnych 
niż możliwości. Wypadałoby wybudować nowe przedszkole, na 
co nie mamy niestety środków. Żeby uspokoić jednak wszystkich 
zainteresowanych – żadna szkoła i żadne przedszkole nie będzie 
zlikwidowane oraz dołożymy wszelkich starań, by utrzymać obecny 
stan kadry pedagogicznej. Po prostu opłaca nam się finansować 
edukację – to najlepsza inwestycja w przyszłość!

EJ: I na koniec już temat bardziej wiosenny – Jaworzańska 
Majówka. Jeden z dni chyba będzie przeznaczony dla miło-
śników ryb słodkowodnych?

Z.Bylok: Tak, Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina (www.
bielskakraina.pl), której mam zaszczyt być członkiem i prezesem 
zarazem, organizuje – za swoje, a więc nie gminne pieniądze – 
co roku szereg imprez promocyjnych. Pomyśleliśmy, że skoro 
Bestwina jest stolicą karpia (organizujemy tam Święto Karpia 
Polskiego), to i pozostałe gminy mogą stać się rozpoznawalne 
na „rybnej mapie” powiatu bielskiego. W związku z tym w ramach 
LGR planujemy zorganizować kilka różnych imprez „rybackich” w 
każdej z gmin ją tworzących (jest ich razem pięć – przyp. aut.), a 
mianowicie w Jasienicy będą to Targi Agroturystyczne, w Czecho-
wicach-Dziedzicach – Jarmark Rybny, zaś w Jaworzu – Święto 
Pstrąga Górskiego (3 maja br. – przyp. aut.). Musimy wiedzieć, że 
turystyka oraz promocja marki w dzisiejszych czasach to klucz do 
rozwoju turystyki i przedsiębiorczości. Tak więc przy okazji tego 
święta będzie można zobaczyć ryby w dużych akwariach czy 
skosztować wielu potraw rybnych przyrządzanych na różne sposo-
by, a całości będzie towarzyszyła oprawa artystyczna. Dzięki temu 
zyskamy w naszej gminie nową imprezę, na którą zapraszamy 
szczególnie naszych mieszkańców. Mam tylko nadzieję, że pogoda 
dopisze na wszystkie trzy dni tegorocznej majówki, gdyż jak wie-
my sprzyjająca aura jest zawsze połową sukcesu każdej imprezy 
plenerowej. Zapraszam także w imieniu Urzędu Gminy Jaworze 
na uroczystości patriotyczne 3 Maja z okazji Święta Konstytucji. 
Apeluję także do mieszkańców, aby nie zapomnieli , a może raczej 
nie wstydzili się udekorować swoich posesji flagami narodowymi.

Rozmawiał: Piotr Filipkowski
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Głównym celem zadania będzie promocja ryby pstrąg, miejsc 
jej chowu i hodowli oraz przede wszystkim zdrowego stylu 
odżywiania się.

W imprezie wezmą udział przedstawiciele władz samorządo-
wych obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju Obszarów 
Rybackich, woj. śląskiego, partnerskie grupy rybackie z południa 
Polski, producenci i przetwórcy pstrąga, restauratorzy, instytucje 
otoczenia biznesu i organizacje wspierające branżę rybacką.

Będzie to niepowtarzalna okazja do zaprezentowania oraz 
zapoznania się z ofertą gospodarstw rybackich zajmujących 
się hodowlą pstrąga, podczas prestiżowej imprezy poświęco-
nej tematyce rybackiej. W programie między innymi: występy 
taneczne dzieci i młodzieży orkiestry dętej, koncert „A TO CI 
BIESIADA” – czyli największe przeboje od lat 70 po dzień 
dzisiejszy, występ kabaretu NOŁ NEJM. Ponadto, imprezie 
towarzyszyć będą: konkurs kulinarny restauracji w przygotowy-
waniu potraw z pstrąga, pokaz przyrządzania potraw rybnych 
w wykonaniu znanego kucharza – REMIGIUSZA RĄCZKI oraz 
konkursy, zabawy i atrakcje dla najmłodszych. Na zakończenie 
podczas zabawy tanecznej  zagra zespół ACCORD z Jaworza.

Wszystkich mieszkańców z terenu powiatu bielskiego oraz 
województwa śląskiego zachęcamy do udziału w organizowanej 
imprezie plenerowej.

Zgodnie z LSROR – współczynnik rybackości na naszym 
obszarze wynosi 1,18 co oznacza że jest 115,8 osób uprawnio-
nych do rybactwa na obszarze objętych LSROR, jednak są to 
osoby, które posiadają pełną dokumentację wymaganą przez 
Ministerstwo przy konkursie dla Lokalnych Grup Rybackich, 

Święto Pstrąga w Jaworzu

Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina zaprasza na
„Święto Pstrąga Górskiego w Jaworzu”, które odbędzie się 

3 Maja 2012 r. (czwartek) od godz. 14:00
na Amfiteatrze w Jaworzu.

Obszar działania
LGR Bielska Kraina

natomiast realnie jest znacznie więcej gospodarstw rybackich 
– szacunkowo ok. 160.

Szczegółowe informacje na temat imprezy oraz formularze 
zgłoszeniowe (dotyczy wystawców oraz wszystkich zaintere-
sowanych zarezerwowaniem stoiska wystawowego) będzie 
można znaleźć na stronie internetowej www.bielskakraina.pl 
a także pod numerem telefonu 33 810 57 35 wew. 20, e-mail 
biuro@bielskakraina.pl

Opracował: P. Filipkowski

Budowa nowoczesnego wysypiska odpadów w Bielsku- Białej 
Lipniku dobiega końca, tym samym miasto oraz gminy powiatu 
bielskiego są gotowe do wdrożenia nowej ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach. Ta zacznie obowiązywać od 
1 lipca 2013 roku. Dlatego, jak podkreśla Wiesław Pasierbek 
Prezes Zakładu Gospodarki Odpadami, znaczenie tej inwestycji 
dla całego powiatu jest ogromne- będziemy jednym z nielicz-
nych powiatów w województwie śląskim, który ma rozwiązany 
problem z wdrożeniem ustawy zagospodarowania odpadów 
oraz dostosowania się do ostrych wymogów unijnych. Zakład 
jest kompleksowy, o zdolnościach znacznie przekraczających 
wymagane efekty, które gminy muszą osiągnąć.

Do tego prowadzona będzie intensywna edukacja ekologicz-
na, tym zajmie się specjalny wydział, który ma wdrożyć ustawę  
w porozumieniu  z gminami. Wiem, że takie spotkania z wójtami 
już się odbywały- dodał Wiesław Pasierbek

Obecnie zakład jest w trakcie rozruchu, oficjalne otwarcie 
przewidziano w ostatnich dniach maja. 

Projekt pod nazwą: „Budowa kompleksowego systemu 
gospodarki odpadami dla miasta Bielska-Białej i gmin po-

Zwarci i gotowi

wiatu bielskiego” finansowany jest z Funduszu Spójności, 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko. Całkowity koszt przedsięwzięcia to blisko 89, 5 mln zł, 
zaś dofinansowanie z Unii, to ponad 52 mln zł. 

W ramach projektu wybudowano II sektor składowiska odpa-
dów w Bielsku- Białej Lipniku, zamknięto i zrekultywowano stare 
składowisko, obecnie kończy się budowa Zakładu Gospodarki 
Odpadami. Powstały tu m.in.: zautomatyzowana sortownia śmieci, 
nowoczesna kompostownia odpadów biodegradowalnych, ma-
gazyny: odpadów niebezpiecznych, surowców wtórnych, stacje 
demontażu odpadów wielkogabarytowych oraz budynki wagowy 
i administracyjny. Koszt budowy zakładu to blisko 65 mln zł.

Wraz z wejściem nowej ustawy w życie skończy się podrzuca-
nie śmieci – mówi Jacek Krywult- bowiem każdy z mieszkańców 
będzie uiszczał opłatę śmieciową, jednak by ustalić jej wielkość 
musimy znaleźć wspólny algorytm dla spółdzielni mieszkanio-
wych i domów jednorodzinnych. 

Warto dodać, że dzięki inwestycji 70% odpadów będzie odzy-
skiwane, tym samym tylko 30% trafi na składowisko.

Przygotowała Agata Jędrysko
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14 marca br o godzinie 11,00 w kaplicy Matki Boskiej Często-
chowskiej u stóp Czarnej Madonny rozpoczęła się odprawiana 
przez Ojca Kamila Szustaka Msza św w intencji samorządowców 
powiatu bielskiego, jak również w intencji zmarłego wójta gminy Be-
stwina śp Stefana Wodniaka. Ewangelię czytał ubrany w odświętny 
strój góralski burmistrz Szczyrku Wojciech Bydliński, zaś homilię  
wygłosił  O. Kamil Szustak (który jest zarazem dyrektorem Radia 
Jasna Góra).  Po Mszy św. Wójtowie, Burmistrzowie, Przewodni-
czący Rad Gminnych, radni powiatu bielskiego zwiedzili skarbiec 
jasnogórski, a także mieli rzadką możliwość oglądania jasnogór-
skiej biblioteki.  Naszą gminę  podczas  pielgrzymki reprezentował 
wiceprzewodniczący Rady Gminy Jaworze Zbigniew Putek.

Foto: Jarosław Jesionka
Na podstawie tekstu: http://www.powiat.bielsko.pl/ 

Przygotował P. Filipkowski

Pielgrzymka samorządowców Powiatu Bielskiego na Jasną Górę

Wymóg laminowania dokumentów urzędowych musi wyni-
kać z przepisów prawa. Ustawodawca w dyspozycji prawnej 
zawartej w treści § 19 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów  
z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz 
trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich 
unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. z 2009 r. Nr 47, poz. 
384 ze zmianami) określa wzór i formę dowodu osobistego, jednakże 
nie przewiduje możliwości foliowania dokumentu z tej racji, iż posiada 
on elementy zabezpieczające przed podrobieniem i sfałszowaniem.

Zdaniem Ministerstwa Administracji… oklejenie, foliowanie  lub zala-
minowanie dowodu osobistego stanowi przeszkodę w weryfikacji jego 
zabezpieczeń, takich jak np.: elementy grawerowane, elementy zabez-
pieczeń utajonych (widoczne w promieniach UV), hologram OVI (farby 
drukowe zmienne optycznie); może również w znacznym stopniu utrud-
nić lub uniemożliwić ocenę, czy dany dokument został podrobiony lub 

Zakaz laminowania dowodów osobistych
przerobiony. Wskazane sposoby ingerencji w dowód osobisty mogą 
spowodować nieczytelność danych, a w skrajnych przypadkach brak 
możliwości maszynowego odczytu danych zawartych w dokumencie  
w polu MRZ – Machine Readable Zone.

Biorąc pod uwagę powyższe, zalaminowanie, foliowanie lub 
zaklejenie dowodu osobistego w sposób trwały, uniemożliwiający 
jego samodzielne funkcjonowanie, należy uznać za jego uszko-
dzenie, co zgodnie z treścią dyspozycji prawnej zawartej w treści 
art. 40 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji 
ludności i dowodach osobistych (tj.: Dz.U. z 2006 r. Nr 139 poz. 
993 ze zmianami) rodzi obowiązek wymiany dokumentu.

Z upoważnienia
Wójta Gminy Jaworze

Kierownik USC Jaworze
Aleksandra Zagórska

Zbiórka odbędzie się na parkingu znajdującym się przy skrzyżowaniu ul. Koralowej z ul. Wapienicką 
w godzinach od 8.00 do 17.00, gdzie podstawiony będzie kontener w celu umieszczenia w nim odpadów 
wielkogabarytowych.

Przez odpady wielkogabarytowe należy rozumieć: odpady o dużych rozmiarach, które ze względu 
na swoje duże rozmiary nie mieszczą się w typowych pojemnikach np. dywany, stoły, szafy, krzesła, sofy, 
wózki dziecięce, materace, pościel, rowery, zabawki i inne przedmioty dużych rozmiarów.

 Odpadami wielkogabarytowymi nie są: odpady komunalne, opony i wyroby z gumy, opakowania po 
środkach ochrony roślin oraz materiałach niebezpiecznych, akumulatory i baterie, odpady medyczne, od-
pady segregowane, agregaty lodówkowe, jarzeniówki, kineskopy z telewizorów itp.

Wszystkie urządzenia zasilane elektrycznie należy zbierać oddzielnie  od odpadów domowych 
wielkogabarytowych !!!

Jednocześnie uprasza się mieszkańców o dostarczenie odpadów wielkogabarytowych wyłącznie 
do miejsca i w godzinach podanych powyżej, inne dostarczone odpady nie będą odbierane.

     ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

    Urząd Gminy Jaworze zawiadamia, że w dniu: 
    24 maja 2012 r. (czwartek) na terenie Gminy Jaworze odbędzie się:

    bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych.



ECHO JAWORZA STR. 6KWIECIEŃ 2012 ROK

ZBIÓRKA ZUŻYTYCH OPON

W DNIU 17 MAJA 2012 (CZWARTEK)
FIRMA MEGA SERVICE RECYCLING Sp. z o. o.

WRAZ  
Z URZĘDEM GMINY JAWORZE

BĘDZIE ORGANIZOWAŁA NIEODPŁATNĄ ZBIÓRKĘ OPON.

 ZUŻYTE OPONY NALEŻY DOSTARCZYĆ  
NA PARKING W JAWORZU PRZY SKRZYŻOWANIU UL. WAPIENICKIEJ I KORALOWEJ, 

W GODZINACH 8 - 17.

 INFORMUJEMY, ŻE ZBIÓRKA OBEJMUJE OPONY  
Z ROWERÓW, SAMOCHODÓW OSOBOWYCH ORAZ AUT DOSTAWCZYCH TYPU BUS.

UWAGA!!!
WSZELKIE INNE OPONY NIE BĘDĄ ODBIERANE
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Ośrodek Promocji Gminy Jaworze informuje że 
prowadzi sprzedaż gry planszowej „WSZĘDOBYL  
W POWIECIE BIELSKIM”. 
Grę można nabyć w siedzibie OPG Jaworze tj.  
w budynku za „Amfiteatrem” przy ul. Wapienickiej 
za cenę 49,00 zł za sztukę, od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 8:00 do 14:00.
Zapraszamy!

Gra WSZĘDOBYL W POWIECIE BIELSKIM jest wspaniałą 
przygodą, którą przeżyjesz wspólnie z innymi towarzy-
szami wędrówki. Na swojej drodze spotkasz mnóstwo 
atrakcji, poznasz wiele ciekawostek i piękno Powiatu 
Bielskiego. Na trasie swojej podróży możesz spotkać Be-
skidzkiego Wędrowniczka który będzie Ci towarzyszyć 
przez całą grę. Gra jest przeznaczona dla minimum dwóch 
osób w wieku od 4 lat.
Celem gry jest pokonanie przez uczestników wyznaczonej 
trasy, wiodącej przez Powiat Bielski i dotarcie do mety. 
Wygrywa ten gracz, który dokona tego jako pierwszy.

Wójt Gminy Jaworze zwraca się z ponownym apelem do mieszkańców Gminy o korzystanie z pojemników na 
Pety oraz szkło zgodnie z ich przeznaczeniem. Szanowni Państwo ponownie wraca problem nieodpowiedniego 
korzystania z punktów przeznaczonej do selektywnej zbiórki odpadów. Nie traktujmy ich jako miejsca gdzie można 
wyrzucić wszelkiego rodzaju odpady. Nie róbmy śmietników w naszej miejscowości. Zbliża się okres wakacyjny, 

jak co roku będą przyjeżdżać do naszej miejscowości turyści, postarajmy się aby jedynymi ich wspomnieniami były walory krajo-
brazowej naszej pięknej miejscowości a nie śmieci znajdujące się min. wokół punktów zbiórek do selektywnej zbiórki odpadów.

Nieodpowiedzialny sposób postępowania z ww. odpadami spowoduje, że punkty te zostaną zlikwidowane i znów powróci pro-
blem z tego rodzaju odpadami. 

Od każdego z nas zależy jak będzie  wyglądać nasza mała ojczyzna, kluczową kwestią jest odpowiedzialność, bądźmy odpo-
wiedzialni!!!, odpowiedzialnie gospodarujmy odpadami i pozbywajmy się ich w sposób prawidłowy, bezpieczny dla środowiska 
naturalnego.

Wójt Gminy Jaworze
Zdzisław Bylok

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, styropia-

nu, 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.

Do pojemników (kolor zielony) wrzucamy:
szklane butelki, inne opakowania ze szkła
Do pojemników (kolor zielony) nie wolno wrzucać:
zakrętek, kapsli, korków, porcelany, szkła okiennego, luster  

i szkła zbrojonego, świetlówek, żarówek, innych źródeł światła, 
szkła łączonego z innymi materiałami.

Aktualny wykaz miejsc na terenie gminy Jaworze, gdzie 
znajdują się pojemniki na puste butelki plastikowe (typu 
PET) oraz opakowania szklane:

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. parking koło apteki przy ul. Zdrojowej (centrum),
6. ul. Wapienicka koło Gimnazjum,
7. plac koło mostku przy ul. Cisowej w kierunku Jasienicy

KOMUNIKAT
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Sztuka pisania listów we współczesnym świecie powoli zanika, 
tak więc zachęcamy do napisania listu w którym zwracając się 
do hrabiego Maurycego , twórcy dawnego uzdrowiska Jaworze, 
opiszemy jak obecnie wygląda nasza miejscowość, co warto zo-
baczyć, o czym należy wiedzieć itp.

Celem konkursu jest przypomnienie zasad pisania tradycyj-
nych listów oraz pokazanie zmian zachodzących w naszej małej 
ojczyźnie - Jaworzu.

Warunki uczestnictwa:
- warunkiem uczestnictwa jest napisanie utworu w formie listu
- uczestnikami konkursu mogą być dzieci, młodzież i dorośli
- list powinien mieć jednego autora
- mile widziane listy pisane ręcznie - objętość , format i technika 

dowolna, przyjmowane będą również listy drukowane.
- udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestników
- prace nie będą zwracane

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu
ogłasza konkurs literacki

„List do Hrabiego Maurycego”
- prace oceniane będą w 4 kategoriach; dzieci klas I-III, dzieci 

klas IV-VI, młodzież gimnazjalna oraz dorośli
- pracę należy opatrzyć następującymi informacjami:
● imię i nazwisko autora,
● wiek autora,
● adres domowy autora (lub opiekuna w przypadku dzieci)  

i numer telefonu,
● adres i telefon szkoły
- prace należy przesyłać na adres Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Jaworzu, ul. Szkolna 97 lub dostarczyć osobiście do siedziby 
Biblioteki w godzinach otwarcia placówki.

- termin składania prac do 30.04.2012 r.
- prace będą ocenione przez powołane jury
- zwycięzcy zostaną zaproszeni na rozdanie nagród w ramach 

obchodów Tygodnia Bibliotek przypadającego ok. połowy maja.
Pełny regulamin dostępny w GBP w Jaworzu
Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Marcowe spotkanie z lekturą w naszej bibliotece odbyło się 
dwukrotnie.

Pierwsze poświęcone książce Marii Kownackiej „Kajtkowe 
przygody” wprowadziło dzieci klasy trzeciej w klimat wiosenny. 
Główny bohater książki, bocian Kajtuś, opowiada jakie to przygody 
spotkały go w gospodarstwie gdzie musiał przezimować oczekując 
na powrót swoich krewniaków z ciepłych krajów.. Przedstawia życie 
w wiejskiej zagrodzie, gospodarzy, zwierzęta domowe, zwyczaje, 
obrzędy, prace na roli i swoje problemy z nimi związane.

Lektura ta pozwala dzieciom poznać świat, który powoli odcho-
dzi w zapomnienie, bo takich gospodarstw jak u Orczyków jest 
coraz mniej. A że książka się podobała świadczą piękne prace 
plastyczne dzieciaków, które można podziwiać na wystawce  
w naszej bibliotece.

Kolejne spotkanie z lekturą dotyczyło serii książek fińskiej pi-
sarki Tove Jansson o przesympatycznych stworkach Muminkach.  W Dolinie Muminków pełnej ciepła, serdeczności i przyjaźni 

życie płynie bajkowo, a ta niezwykła rodzinka potrafi przygarnąć  
i ogrzać każde smutne i samotne serduszko. Czy potrzeba większej 
zachęty by poprowadzić dzieci po bajkowej Dolinie Muminków? 
Treści zawarte w tych książkach i przesłanie jakie z nich płynie są 
ponadczasowe i godne uwagi.

Zachęcamy do rodzinnego czytania, bo przygody nawet te 
książkowe, przeżywane wspólnie dają więcej radości.

Zapraszamy do naszej placówki, oferujemy bogaty księgozbiór 
literatury zarówno dziecięcej jak i dla dorosłych.

PODZIĘKOWANIE
Wszystkim mieszkańcom Jaworza,

którzy wzięli udział w marcowej zbiórce makulatury
organizowanej przez Bibliotekę

pięknie dziękujemy!
Doceniamy odpowiedzialne podejście do tej akcji i dostarczenie 
w większości posortowanej i popakowanej czystej makulatury.

Z ŻYCIA BIBLIOTEKI

Spotkania z lekturą
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Marzec obfitował w przeróżne zawody i konkursy, w których wy-
chowankowie MOW mogli wykazać się wiedzą i umiejętnościami. 

W szkole startowali w dwóch konkursach przedmiotowych: 
matematycznym KANGUR oraz językowym FOX. 
W tym roku w ogólnopolskim konkursie języka 
angielskiego FOX uczestniczyliśmy po raz w 
12. Ideą konkursu jest motywowanie uczniów 
do nauki języka angielskiego. Biorą oni udział 
w teście, do rozwiązania którego potrzeba od-
powiedniej dla danej kategorii wiekowej wiedzy 
gramatycznej, słownikowej, kulturoznawczej oraz 
znajomości treści zadanej lektury. Test składał się 
z trzydziestu zadań wielokrotnego wyboru. W tym 
roku wzięło w nim udział 10. zawodników w trzech 
kategoriach: Bunnies, Ducks i Lions. Chłopców 
przygotowywała p. Jadwiga Kruczek. Na wyniki 
czekamy do maja.

 Kolejnym konkursem, w którym istotna była wie-
dza, był KANGUR. Wystartowało  w nim 8. odważ-
nych w 3. kategoriach wiekowych: Beniamin, Kadet 

Z życia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

NASZE DZIECI, NASZA MŁODZIEŻ

i Junior. Pod opieką p. Zbigniewa Huberta 
chłopcy poszerzali horyzonty i wiedzę, umoż-
liwiające osiągnięcie sukcesu szkolnego (co 
w przypadku naszych wychowanków jest 
czynnikiem niezwykle istotnym). Na wyniki 
również przyjdzie poczekać kilka tygodni.

19 marca odbył się w naszej szkole XIV 
konkurs irlandzki zatytułowany „Poczuj 
w sobie Irlandię”. Wzięło w nim udział 27 
uczestników, którzy zmierzyli się w 4. run-
dach. Pierwszą był test wiedzy o Irlandii, 
składający się z 26 pytań w trzech różnych 
stopniach trudności. Do rundy II przeszło 
14 uczestników i brali oni udział w takich 
dyscyplinach jak: hurling, golf, rzeźba.  
I miejsce zajął Sebastian Kowalewski,  
II Jacek Sędzielowski, III Arkadiusz Dudzik. 

Dzień św.Patryka poprzedzony był dwutygodniowymi zajęciami 
multimedialnymi z wykorzystaniem tablicy interaktywnej na dwóch 
przedmiotach: języku angielskim i historii. Wszystkie klasy obej-

rzały też dwie prezentacje dotyczące obchodów 
dnia św. Patryka w Irlandii i USA. Zajęcia przy-
gotowane przez p. Jadwigę Kruczek cieszyły się 
dużym zainteresowaniem. 

Wśród zmagań sportowych wymienić należy 
udział naszych wychowanków w eliminacjach 
Mistrzostw Polski MOW-ów w Piłce Halowej w 
Krakowie oraz eliminacjach Mistrzostw Polski 
MOW-ów w Tenisie Stołowym odbywających się 
w Kuźni Raciborskiej. Największym wyzwaniem 
był jednak udział w zawodach narciarskich i 
snowboardowych odbywających się po raz kolej-
ny w Brennej. Wzięło w nich udział 38 zawodni-
ków podzielonych na kategorie wiekowe (grupa 
starsza i młodsza). Najlepszy czas w slalomie 
narciarskim wyniósł 29,91s. W klasyfikacji dru-
żynowej nasza reprezentacja zajęła 1. miejsce.

A. Szeliga
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W 1500 szkołach wystartowała właśnie akcja „Warto być 
dobrym” organizowana przez Stowarzyszenie „Przyjazna Szko-
ła” pod patronatem Minister Edukacji Narodowej, kuratoriów 
i UNESCO. Jest to unikalne i innowacyjne przedsięwzięcie, 
które łączy w sobie promowanie wśród dzieci dobrych postaw 
z ciekawym podejściem do fundraisingu na rzecz projektów 
edukacyjnych w ramach społecznie odpowiedzialnego biznesu. 

Akcja „Warto być dobrym” to największa, interdyscyplinarna 
kampania edukacyjna w Polsce, kreująca w dzieciach dobre po-
stawy, ucząca poszanowania dla innych ludzi, a także premiująca 
zachowania prospołeczne i wolontariat. Głównym elementem akcji 
jest konkurs, skierowany do uczniów 1500 szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, który każda szkoła prowadzi 
samodzielnie na podstawie tych samych zasad i z tą samą nagrodą 
główną – rowerem górskim marki KROSS. Od początku semestru 
dzieci rywalizują w spełnianiu dobrych uczynków do końca roku w 
trzech kategoriach: pomoc drugiemu człowiekowi, zaangażowanie 
w środowisko klasy, szkoły, społeczność lokalną oraz działania 
globalne na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska. Na koniec 
roku, dzieci pod okiem wychowawcy będą wybierały w każdej 
klasie ucznia, który okazał się najlepszy a wśród najlepszych  
z całej szkoły zostanie rozlosowany rower. 

Akcje, którą wymyśliło Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła” po 
raz pierwszy realizowano w kilkudziesięciu śląskich szkołach  
w 2003 roku. W tym roku stowarzyszenie opracowało nową formułę 
projektu i po raz pierwszy realizuje ją w takiej skali, w szkołach  
w całej Polsce. Każda placówka dostała w paczce rower, multime-
dialny pakiet edukacyjny „Akademia Umysłu 2” do szkolnej biblioteki 
oraz baner akcji do powieszenia wraz z rowerem na szkolnym ko-
rytarzu. Kolorowy baner oprócz logo patronów i sponsorów głów-
nych, posiada 52 miejsca na naklejki, które może wykupić prawie 
każda firma lub osoba prywatna przykładając jednocześnie rękę 
do czynienia dobra. Jedna naklejka to koszt 100 zł, każdy może 
wykupić od 1 do 1500 takich cegiełek jednak tylko jedną na szkołę. 
Oczywiście szkoła to miejsce w którym uczą się dzieci, więc to co 
może się znaleźć na takiej naklejce dokładnie określa regulamin 
sponsora. Cała akcja jest koordynowana przez infolinie, gdzie 
kilkudziesięciu konsultantów pod numerem 801 999 333 informuje 
o wszelkich szczegółach. Dziesięć najlepszych szkół, które będą 

miały najwyższy współczynnik dzieci, które wywiązały się z dekla-
rowanych zadań do wszystkich uczniów, otrzyma po 10 000 zł na 
cel pożyteczny dla całej społeczności lokalnej który, wybiorą dzieci.

„Dobro potrzebuje wsparcia i promocji w świecie konsumpcji  
i pogoni za sensacją. Taka akcja to bardzo wiele pozytywnej ener-
gii i pomocy w jego krzewieniu wśród dzieci. Dzięki niej młodzież 
uświadamia sobie, że pomaganie innym jest ważne, daje satys-
fakcje i czyni nas szczęśliwymi. Nie zrobilibyśmy jej bez wsparcia 
sponsorów. Wyszliśmy jednak z założenia, że zamiast zdobywać od 
kilku dużych firm po kilka milionów złotych – także z uwagi na czasy 
kryzysu, zrealizować ją przy wsparciu bardzo wielu mniejszych firm 
oraz osób prywatnych. Każdy może przyłożyć rękę do czynienia 
dobra.” – mówi Aleksander Komaniecki, Prezes Stowarzyszenia 
„Przyjazna Szkoła”. W szkołach, które zdecydowały się na udział w 
akcji uczy się ponad 0,5 mln dzieci, jeśli wszystko pójdzie po myśli 
stowarzyszenia, w kolejnych edycjach będzie brało udział co raz 
więcej szkół i samych dzieci”.

„Jak wiemy, dobro jest ciche. Chcemy przez akcję na-
głośnić rzeczy dobre i dobro wzbudzić w każdym z nas. 
Warto działania promujące dobroć zasiać i pielęgnować  
z dziećmi w wieku szkolnym. Ta akcja ma uświadomić, że 
czynienie dobra jest potrzebne i dostrzegane przez innych”. 
Stowarzyszenie „Przyjazna Szkoła”, które ma już 10 lat jest 
największą organizacja pozarządowa działająca w sektorze 
edukacji w Polsce, swoimi projektami i akcjami obejmuje cały kraj 
i 7600 szkół partnerskich. Organizacja, która przekazała już na 
rozwój edukacji 27 mln zł, zbiera także 1% na rozwój edukacji w 
polskich szkołach, przekazując im całe środki, które dostaje od 
rodziców ze wskazaniem na nie. Więcej o stowarzyszeniu można 
się dowiedzieć na stronie www.ps.org.pl a o akcji na stronie www.
wartobycdobrym.pl.

Największa kampania dobra wystartowała

HHH

Osoba do kontaktu:
Anna Witkowska, Koordynator akcji „Warto być dobrym”
tel.: 33 8172224
e-mail: sp1.jaworze@wp.pl

Z ŻYCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Dzień Kobiet w Kole Gospodyń Wiejskich Nr 1 w Jaworzu 
obchodzono z hukiem (strzelających baloników) już 7 marca. 
Spotkanie połączone z walnym zebraniem członkiń zorganizowała 
przewodnicząca KGW Nr 1 Danuta Mynarska przy pomocy swej 
poprzedniczki Stanisławy Duraj. Fotoreportaż ze spotkania pań z 
KGW znajdziecie Państwo na Facebooku (Urzędu Gminy Jaworze).

Życzenia Paniom z okazji ich święta w imieniu Urzędu Gminy 
i władz samorządowych przekazał Radosław G. Ostałkiewicz 
– zastępca wójta. Spotkanie uświetniła swoim występem mło-
dzież z Gimnazjum nr 1.

HHH

Sprawozdanie z działalności Koła Gospodyń Wiejskich nr 1
W dniu 7 marca 2012 ,tradycyjnie jak co roku, w budynku „Go-

ruszka” miało miejsce spotkanie członkiń Koła Gospodyń Wiejskich 

nr 1 w Jaworzu z okazji Dnia Kobiet połączone z zebraniem spra-
wozdawczy koła. 

Aktualnie koło liczy 77 członkiń. W roku 2011 koło poniosło ogrom-
ną stratę, bowiem zmarły dwie bardzo zasłużone nasze koleżanki 
– WANDA BRANDYS- długoletnia przewodnicząca koła, zasłużona 
członkini OSP oraz FRYDERYKA BRACHACZEK – długoletnia 
działaczka a zarazem inicjatorka i założycielka wielu kół Gospodyń 
Wiejskich w powiecie bielskim. Natomiast w roku bieżący zmarła 
również długoletnia członkini koła, znana bibliotekarka naszej ja-
worzańskiej biblioteki – HELENA KRZYKOWSKA.

Cześć ich pamięci uczczono minutą ciszy
Działalność koła w roku 2011 była bardzo dynamiczna i różnorod-

na, na co główny wpływ miała dobra praca i zaangażowanie 9-cio 
osobowego Zarządu KGW nr1. 

Dzień Kobiet w KGW nr 1

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
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Najważniejsze wydarzenia naszego koła za 2011 rok to:
- zorganizowano 2 zebrania ogólne 
- w miesiącu marcu zebranie sprawozdawczo-wyborcze po-

łączone tradycyjnie już ze Spotkaniem z okazji Dnia KOBIET,  
z występem dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jaworzu

- w miesiącu grudniu połączone z Tradycyjnym Opłatkiem. Spotka-
nie uświetnił wspaniały koncert muzyczny oraz Jasełka w wykonaniu 
młodzieży Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 

- miały miejsce 3 spotkania plenerowe dla członkiń i tak:
- spotkanie w amfiteatrze – w dniu 25 maja połączone z piecze-

niem kiełbasy
- piknik w Jaworzu Nałężu 27 lipca 2011
- spotkanie w Skansenie połączone z gotowaniem kwaśnicy, 

pieczeniem placków ziemniaczanych, pieczeniem kiełbasy w dniu 
28.09.2011 

- wyjazd do Gliwic na Operetkę pt. Hrabina Marica 
- wycieczkę do Ołomuńca (19.08.2011) 

- w wyjeździe integracyjnym w Pieniny
- w imprezie „Toszańskie Ohnie” do Toszanowic (Czechy)
Ponadto czynnie uczestniczono w imprezach organizowanych 

przez w/wym. organizacje takich jak:
- piknik w Skansenie „Spotkanie z tradycją – Wspólne śpiewanie 

i biesiadowanie”
- spotkania w Galerii na Zdrojowej. W 2011 roku podobnie jak w 

poprzednich latach aktywnie uczestniczyliśmy w życiu społeczno-
kulturalnym  naszej miejscowości. Biorąc aktywny udział we wszyst-
kich ważniejszych imprezach i uroczystościach organizowanych 
przez Wójta, Gminę oraz Ośrodek Promocji Gminy. Przykładowo:

 1) w obchodach świąt państwowych – z okazji 3 Maja - Święta 
Niepodległości 11 Listopada, podczas których wspólnie z innymi 
organizacjami i władzami samorządowymi złożyłyśmy wiązanki 
kwiatów pod jaworzańskimi pomnikami pamięci 

 2) wspólnie z KGW Nr 2, Kołem Emerytów oraz Stowarzyszeniem 
„Nasze Jaworze” czynnie brałyśmy udział przy obsłudze imprez 
kulturalnych w Jaworzu i jak: Jaworzańska Majówka, Dni Czesko-
Polsko-Słowackie, „Złota Trąbka”, Jaworzański Wrzesień 

Uczestniczyłyśmy również w organizowanym przez Starostę 
Bielskiego Polsko-Czeskim Przeglądzie „Kulinarne Dziedzictwo”  
w Rudzicy, gdzie zdobyłyśmy nagrodę Redakcji „Mojego Powiatu” za 
najbardziej oryginalną nazwę potrawy oraz w konkursie gotowania 
„ dań jednogarnkowych” podczas dożynek w Jaworzu.

Odwiedzano również swoje koleżanki, które z powodu stanu 
zdrowia nie mogły uczestniczyć w organizowanych spotkaniach i 
imprezach.

Na zakończenie sprawozdania Przewodnicząca KGW nr 1 w imie-
niu wszystkich członkiń oraz swoim własnym złożyła podziękowania 
władzom samorządowym Gminy a szczególnie Wójtowi, przewod-
niczącemu Rady Gminy, dyrektorowi Ośrodka Promocji Gminy za 
okazaną życzliwość, pomoc i zrozumienie „babskich problemów”. 

Natomiast wszystkim przedstawicielom organizacji społecznych 
działających na terenie Gminy, Prezesowi Kółka Rolniczego, Prze-
wodniczącej KGW nr 2 i Koła Emerytów i Rencistów, Prezesowi 
OSP, Stowarzyszenia „Nasze Jaworze” oraz wszystkim członkom 
tych organizacji, Zespołowi Regionalnemu Jaworze Zarząd składa 
podziękowanie za dotychczasową współpracę z nadzieją, że ta 
współpraca będzie nadal tak dobra jak dotychczas i przynosić 
będzie pozytywne efekty.

Foto: www.jaworze.pl
Danuta Mynarska – Przewodnicząca KGW nr 1

- 15.10.2011 wspólnie z KGW nr 2 w Jaworzu zorganizowano 
wycieczkę do Bukowiny Tatrzańskiej i Zakopanego

Oprócz tych dwóch wycieczek, członkinie Koła, uczestniczyły 
również w wielu wyjazdach integracyjno- promocyjnych organizo-
wanych przez Stowarzyszenie 

 „Nasze Jaworze” oraz Ośrodek Promocji Gminy i tak:
- w wyjeździe na Strećeńskie Hody – do Strećna (Słowacja)
- w dwudniowej imprezie „Szlakiem Janosika” do Terchowej  przez 

Zakopane
- w wyjazdowym „ pikniku rodzinnym” do Hnojnika (Czechy)

Europejski Dzień Kobiet stanowi cykl corocznych spotkań 
pań z Kół Gospodyń Wiejskich i jest organizowany przez Poseł 
do Parlamentu Europejskiego Małgorzatę Handzlik, w marcu  

Święto Pań  po europejsku
z okazji Dnia Kobiet. Spotkania mają miejsce w różnych powiatach 
województwa śląskiego – co roku w innej miejscowości danego 
powiatu. Każde spotkanie cieszy się ogromnym zainteresowaniem 
pań zrzeszonych w KGW. 

W tym roku w powiecie bielskim gospodynie świętowały po eu-
ropejsku już po raz siódmy – tym razem w Wilkowicach, gdzie na 
zaproszenie Poseł Małgorzaty Handzlik, Wójta Gminy Wilkowice 
Mieczysława Rączki oraz Przewodniczącej Rady Kobiet Antoniny 
Górnej przybyło blisko 150 osób. Wśród zaproszonych gości nie 
zabrakło przedstawicieli władz lokalnych, zaś wszystko okrasiły 
liczne atrakcje: występy przedszkolaków oraz uczniów Szkoły 
Podstawowej z gminy Wilkowice. Oczywiście nie zabrakło Pań 
reprezentujących naszą gminę, a wśród nich między innymi Anny 
Skotnickiej-Nędzka (sekretarz gminy), radnych  Danuty Mynarskiej 
i Krystyny Szczypki oraz przedstawicielek naszych organizacji 
pozarządowych.

Opracowanie P. Filipkowski,
na podstawie informacji Biura Poselskiego Małgorzaty Handzlik.

Foto: Biuro Poselskie M. Handzlik
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1. Międzykulturowy Przegląd Folklorystyczny – Dąbrowa Górnicza
2. Dzień Seniora – Bielsko-Biała, Hałcnów – Dom Kultury
3. Majowa Weselnica – Rzeka (Republika Czeska)
4. Dzień Seniora – Jaworze (Szkoła Podstawowa)
5. 44 Wojewódzki Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych – Brenna (3 miejsce)
6. Tydzień Kultury Beskidzkiej – Szczyrk, Maków Podhalański
7. 40-lecie Koła Emerytów, rencistów i Inwalidów nr 8 w Jaworzu
8. Dożynki – Trzanowice (Republika Czeska)
9. Dożynki – Toszanowice (Republika Czeska)
10. Dożynki – Ligotka Kameralna (Republika Czeska)
11. Otwarcie sceny w Domu Kultury w Strećnie (Republika Słowacka)
12. Rajd Starych Samochodów (Hotel Spa Jawor) 
13. Regionalny Przegląd Zespołów Artystycznych OSP – Opatów (3 miejsce na 77 zespołów)
14. Udział w Przeglądzie Kulinarnym: powiatowy w Rudzicy – 1 miejsce w kategorii nalewki i napoje, oraz gminny – dania jednogarnkowe
15. II dożynki szkolne w Zespole Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej

Koncerty Zespołu Regionalnego JAWORZE w roku 2011.

Wypalanie traw jest u nas złą tradycją, z którą od lat zmagają 
się strażacy, policjanci, służby ochrony środowiska, przyrodnicy. 
Przedwiośnie oraz wiosna jest okresem szczególnie trudnym dla 
strażaków ze względu na palące się zarośla, trawy na nieużytkach, 
wałach przeciwpowodziowych, łąkach oraz w przydrożnych ro-
wach. Tylko od początku marca Bielska Straż Pożarna odnotowała 
15 takich pożarów. Utrzymuje się moda na bezmyślne podpalanie 
wszystkiego, co porośnięte jest usychającą trawą. Obszary zeszło-
rocznej wysuszonej roślinności, która ze względu na występujące 
w tym czasie okresy wegetacji stanowią doskonałe podłoże palne, 
co w zestawieniu z dużą aktywnością czynnika ludzkiego w tym 
sektorze, skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za ponad 94% 
przyczyn ich powstania odpowiedzialny jest człowiek.

Wypalanie pozostałości roślinnych na łąkach, pastwiskach, 
wrzosowiskach, torfowiskach, nieużytkach, w rowach i na pasach 
przydrożnych jest zabronione. W stosunku do osób naruszających 
wyżej wymienione zasady mogą być stosowane sankcje karne 
określone w Kodeksie Wykroczeń i w Kodeksie Karnym, do po-
zbawienia wolności włącznie.

Kodeks karny przewiduje surowe kary dla sprawców podpaleń 
Art. 163 § 1 mówi: 

„Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu 
osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, 
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”

Kodeks wykroczeń mówi o karze aresztu, nagany lub grzywny, 
której wysokość w myśl art. 24 § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. 

Podczas pożarów traw dochodzi ponadto do powstania wielu 
niebezpiecznych zjawisk: 

1. Od palącego się poszycia gleby zapaleniu ulega podziemna 
warstwa torfu, który może zalegać nawet do kilkunastu metrów w 
głąb. Są to pożary długotrwałe (nawet do kilku miesięcy) i wyjąt-
kowo trudne do ugaszenia. 

2. Wiatr powoduje bardzo szybkie rozprzestrzenianie się 
pożaru, który bardzo często przenosi się na zabudowania miesz-
kalne, gospodarcze oraz lasy. Niejednokrotnie w takich pożarach 
ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośred-
nie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. 

3. Powstające podczas pożaru duże zadymienie jest szczególnie 
groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie 
miejsca zdarzenia z uwagi na możliwość zaczadzenia, a po-
nadto powoduje zmniejszenie widoczności na drogach co może 

prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków 
drogowych. 

4. Wypalanie traw zabija zwierzęta. Śmierć w płomieniach 
czyha na ptaki. W płomieniach lub na skutek podwyższonej 
temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy 
(żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, 
borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie). 
Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. 
bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren.

5. Pożary wzniecone podpaleniem traw są głównym i naj-
niebezpieczniejszym zagrożeniem dla naszych lasów. Ogień 
szybko ogarnia ogromne połacie drzewostanów, doszczętnie 
niszcząc trwające od wieków działanie przyrody.

6. Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych 
będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Do atmosfery 
przedostają się duże ilości dwutlenku węgla, siarki i węglowodorów 
aromatycznych o właściwościach rakotwórczych.

Zgodnie z zasadami wiedzy agrotechnicznej wysoka tempera-
tura nie użyźnia gleby, a jedynie ją wyjaławia, zatem nie jest to 
skuteczny sposób eliminacji niepożądanych roślin i odnawiania łąk. 
Tereny, na których prowadzone jest wypalanie traw, stają się na 
wiele lat pozbawionymi życia pustyniami, a wszelkie występujące 
na nich formy życia ulegają zniszczeniu. Należy także pamiętać 
o aspekcie ekonomicznym. 

http://www.straz.bielsko.pl 

Informacja PSP w Bielsku-Białej

Stop wypalaniu traw

Każdy wyjazd jednostek straży pożarnej to spory koszt 
(paliwo, środki gaśnicze, amortyzacja sprzętu itp.), który 
ponosi całe społeczeństwo. Jednocześnie, z uwagi na to, 
że dojazd do miejsc występowania pożarów nieużytków 
jest zazwyczaj utrudniony, bardzo często dochodzi do 
uszkodzenia pojazdów gaśniczych co dodatkowo te koszty 
zwiększa. Ponadto jednostka straży pożarnej gasząca po-
żar trawy, potrzebna może być w zupełnie innym miejscu, 
z kolei brak interwencji strażaków często prowadzi do 
rozprzestrzenienia się pożaru na sąsiednie zabudowa-
nia gospodarcze i tereny leśne. Większa część pożarów 
likwidowana jest również przy współudziale jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych z poszczególnych gmin 
powiatu bielskiego oraz miasta Bielsko-Biała. Koszty po-
niesione przez te jednostki w wyniku prowadzonych działań 
gaśniczych w znacznym stopniu obciążają budżety Gmin.
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W tym roku mija pierwszy rok działalności nowego zarządu 
OSP wybranego na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 
13 marca 2011 roku. Zgodnie ze Statutem OSP par. 22 pkt. 2 - 
kadencja wybranego zarządu trwa 5 lat czyli do 2016 roku.

Zarząd pracuje w następującym składzie:
- prezes Czesław Malchar
- vice prezes Danuta Pawlus (zarazem kronikarz OSP)
- II vice prezes a zarazem naczelnik Jerzy Knapczyk
- sekretarz Adam Ryrych
- skarbnik Józef Brandys
- zastępca naczelnika Krzysztof Malchar
- gospodarz Marek Onik
- członkowie zarządu: Szymon Cholewik i Andrzej Pietrzyk
Komisja Rewizyjna będąca organem kontrolnym pracuje  

w następującym składzie:
- przewodniczący Piotr Knapczyk
- członkowie: Adam Binda i Michał Biesok
W okresie sprawozdawczym odbyło się 12 miesięcznych zebrań 

(druga niedziela każdego miesiąca) oraz trzy posiedzenia zarządu.
Stan osobowy jednostki OSP przedstawia się następująco:
- członkowie zwyczajni-czynni 38 (wzrost o 2 osoby)
- członkowie wspierający 39 w tym dwie organizacje: TMJ i ZR 

Jaworze
- honorowy członek – 1 (Józef Tymon)
- drużyna kobieca 11 osób
- drużyna młodzieżowa 9 osób
Łącznie jednostka liczy 89 osób.
Realizując plan pracy w minionym okresie wykonano między 

innymi:
- montaż nowych drzwi w ośrodku szkoleniowym
- podwyższenie komina CO, podwyższenie masztu syreny 

alarmowej o 1,5 metra 
- termoizolacja ściany zachodniej (200 m kwadratowych) wraz 

z wymianą parapetów 
- zakup i montaż 2 lamp ledowych oświetlających parking i plac
W ramach zakupu sprzętu zrealizowano miedzy innymi:
- zakup radiostacji samochodowej GM-360
- zakup pojemników na maski ochrony dróg oddechowych – 2 szt.
- zakup 2 butli na sprężone powietrze typu Auer
- zakup pilarki Sthil MS-390
Część w/w sprzętów i inwestycji została zrealizowana z fun-

duszy własnych, część z dotacji Zarządu Wojewódzkiego OSP,  
a część dzięki wsparciu Urzędu Gminy Jaworze.

W ramach podnoszenia kwalifikacji pożarniczych jednostka 
korzystała z ćwiczeń w nowej komorze dymowej KM PSP w Biel-
sku-Białej. Obecnie 15 osób jest w trakcie kończenia kursu pilarzy 
oraz obsługi pił do betonu i stali. Zaś 5 osób uczestniczy w kursie 
podstawowym organizowanym w Gminie Jasienica. W styczniu 
br. organizowano kurs podstawowy obsługi komputera, w którym 
udział wzięło 12 druhów.

W okresie sprawozdawczym jednostka brała udział w 52 zdarze-
niach (akcje pożarowe oraz miejscowe zagrożenia) na łączna ilość 
320 godzin, za co został wypłacony ekwiwalent w wysokości 3200 zł.

Druhowie naszej jednostki OSP prezentowali swoje umiejętności 
podczas zawodów sportowo-pożarniczych na szczeblu gminy oraz 
w zawodach powiatowych. W ramach współpracy zagranicznej, 
nasi druhowie brali udział w zawodach w Republice Czeskiej 
(SDH Rzeka i SDH Gnojnik). Podczas czeskiego święta Majowej 
Weselnicy dwie nasze drużyny wzięły udział w zawodach drwali 

Forest Man w Rzece zajmując drugie i piąte miejsca. Natomiast 
w międzynarodowych zawodach Strong Drwali podczas Jawo-
rzańskiego Września drużyny OSP zajęły drugie i ósme miejsce.

W celu pozyskania funduszy na dalsze prace modernizacyjne- 
druhowie OSP kolportowali kalendarze na rok 2012, wynajmowano 
pomieszczenia w Domu Strażaka na uroczystości rodzinne, po-
kazy, kiermasz itp. Obecnie dzierżawi się jeden boks garażowy, 
drugi po 40 latach dzierżawienia został opuszczony – w związku  
z rozwiązaniem umowy przez dzierżawcę ze względu na sprzedaż 
autokaru. Ponadto na parterze wynajmuje się pomieszczenia na 
gabinet weterynaryjny, natomiast dla potrzeb telefonii komórkowej- 
część dachu Domu Strażaka.

Zespół Regionalny Jaworze będący członkiem wspierającym 
OSP, korzysta z pomieszczeń Domu Strażaka nieodpłatnie, głów-
nie na próby zespołu – cztery razy w miesiącu. Część członków ZR 
Jaworze jest jednocześnie członkami OSP. Szczegóły dotyczące 
występów zespołu znajdują się w oddzielnym sprawozdaniu.

Po zmianach w składzie Zarządu OSP dokonano zmian także 
w Krajowym Rejestrze Sądowym poprzez wprowadzenie zapisów 
poszerzających zakres działalności jednostki OSP o działalność 
gospodarczą, kulturalną , usługi gastronomiczne, bazę noclego-
wą. Nie udało się zarejestrować OSP jako organizacji pożytku 
publicznego ze względu na zmiany w przepisach prawnych, jednak 
temat ten nie został definitywnie zamknięty. Zarząd prowadzi dalej 
działania zmierzające do wpisania OSP do rejestru organizacji 
Pożytku publicznego.

Przedstawiciele jaworzańskich placówek oświatowych oraz szkół 
średnich regionu, brali udział w Turnieju Wiedzy Pożarniczej na 
szczeblu powiatu. W grupie uczniów szkół podstawowych Patryk 
Zaroda reprezentował powiat bielski w turnieju wojewódzkim  
w Siewierzu zajmując III miejsce. W dniu 23 lipca 2011 roku w 
siedzibie naszej OSP zorganizowano II Powiatowy Przegląd Kronik 
Powiatu Bielskiego. Swoje kroniki zaprezentowało 18 jednostek 
oraz organizacje pozarządowe działające na terenie naszej miej-
scowości. Swoja kronikę zaprezentowała także drużyna strażaków 
z SDH Rzeka z Republiki Czeskiej.

W okresie sprawozdawczym uhonorowano naszych druhów 
odznaczeniami:

- wzorowy strażak Jan Bożek
- brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa – Krzysztof Malchar
- medale za zasługi dla ochotniczego pożarnictwa powiatu biel-

skiego otrzymali – Józef Brandys i Czesław Malchar.
Przy OSP działa reaktywowany w ubiegłym roku Klub Honoro-

wych Dawców Krwi zrzeszający obecnie 15 osób, z czego 90% 
to strażacy członkowie OSP.

Zarząd OSP podziękował także swoim darczyńcom-sponsorom:
Mieszkańcom Jaworza – za datki składane podczas roznoszenia 

kalendarzy dla mieszkańców gminy
Firmom:
OKMAR PLASTIK MAREK SZCZYPKA z Międzyrzecza Górnego
TROFEA NIKE 
TERMO BRAWO-NASZ DOM
PIEKARNICTWO DANUTA GREŃ
DRUKARNIA MAŁYSZ w Górkach Wielkich
p. ADAM KUCHARCZYK
KóŁKO ROLNICZE W JAWORZU
EKOMEKS – STANISŁAW KLIMEK
TAPICERSTWO – ADAM SŁADEK

Na podstawie protokołu – opracował P. Filipkowski

Sprawozdanie z działalności  Ochotniczej Straży Pożarnej
w Jaworzu za okres 14 marca 2011 do 12 lutego 2012 roku.
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Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Nasze Jaworze w 
styczniu br. porozumieli się z innymi organizacjami pozarzą-
dowymi działającymi w Jaworzu oraz Ośrodkiem Promocji 
Gminy, w celu uzgodnienia terminów wyjazdów integracyj-
nych, odbywających się w ramach współpracy transgranicz-
nej Gminy Jaworze z zaprzyjaźnionymi miejscowościami 
w Republice Czeskiej, na Słowacji, oraz na Węgrzech. 
Eskapady te cieszą się dużym zainteresowaniem wśród 
mieszkańców chociażby ze względu na koszty, które dzięki 
odpowiedniej organizacji, przy współudziale Kół Gospo-
dyń Wiejskich czy Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 
pozwalają na zabezpieczenie prowiantu, praktycznie „po 
kosztach produktów” – ponadto tam, gdzie przyjeżdżamy, 
jesteśmy zawsze gościnnie przyjmowani przez włodarzy  
i mieszkańców gmin- mówi przewodniczący Stowarzyszenia 
Nasze Jaworze – Zygmunt Podkówka.

Jednak tego typu wyjazdy mają jeszcze jeden, bodaj naj-
ważniejszy cel – jadąc na Słowację, na Węgry lub do Czech, 
jaworzanie mają okazję zapoznać się z regionalnymi tradycja-
mi danego państwa, regionu, a więc z folklorem, atrakcjami 
geograficznymi i dziedzictwem historycznym, jak i dziedzic-
twem kulinarnym, stanowiącym o tożsamości konkretnego 
regionu czy państwa. Jak dodaje Zygmunt Podkówka – jadąc 
z wizytą do wspomnianych krajów, jesteśmy niejako ambasa-
dorami naszej regionalnej kultury, promując poza granicami 
kraju Jaworze – nasze walory historyczne, krajobrazowe 
poprzez organizację stoisk z widokówkami, folderami – także 
tymi promującymi Euroregion Śląsk Cieszyński. Panie z na-
szych dwóch KGW i Koła Emerytów przygotowują tradycyjne 

potrawy Śląska Cieszyńskiego, którymi częstujemy Czechów, 
Słowaków czy Węgrów. Oni z kolei nie pozostają „dłużni” 
wobec nas i pozwalają nam poznać ich regionalne rarytasy, 
jak i atrakcje regionalne. Zygmunt Podkówka podkreśla 
znaczenie takich wyjazdów i spotkań międzynarodowych 
we wzajemnym poznaniu swojego dziedzictwa kulturowego. 
Jednak na koniec rzecz istotna – te wyjazdy nie byłyby moż-
liwe, gdyby nie wsparcie ze strony Urzędu Gminy Jaworze  
i Ośrodka Promocji Gminy z dyrektorem Leszkiem Baronem 
na czele. Każdy taki wyjazd czy spotkanie, obojętnie czy poza 
granicami kraju, czy u nas w Jaworzu, jest organizowane przy 
współpracy z OPG – dodaje Z. Podkówka.

Najbliższe planowane wyjazdy przedstawiają się na-
stępująco:

20 maja wyjazd do Strećna (Słowacja) na Strećnańskie 
Hody (Dni Strećna)

26 maja w Jaworzu na amfiteatrze OPG we współpracy 
ze Stowarzyszeniem Nasze jaworze organizuje Konkurs 
Złotej Trąbki 

9 czerwca wyjazd do Hnojnika w Republice Czeskiej 
(Zaolzie) na Piknik Rodzinny. Wyjazd ten będzie połączony 
ze zwiedzanie Ogrodu Zoologicznego w Ostrawie

Ponadto Stowarzyszenie Nasze Jaworze będzie aktywnie 
wspierało organizację Jaworzańskiej Majówki.

Szczegółowe informacje dotyczące  wyjazdów integra-
cyjnych dostępne są u przewodniczącego Stowarzyszenia 
Nasze Jaworze Zygmunta Podkówki – w Skansenie przy 
ul. Cyprysowej lub pod nr telefonu 792 754 200

Przygotował: P. Filipkowski

Z życia Stowarzyszenia Nasze Jaworze

podzielił się z żywo zainteresowanymi tą kwestią uczestnikami 
posiad.

Towarzystwo Miłośników Jaworza zaprasza na kolejne posiady, 
które odbędą się 1 kwietnia 2012 roku, a ich temat to: Emigracja 
zarobkowa mieszkańców z terenów Śląska Cieszyńskiego, który 
przedstawi Danuta Szczypka, oraz 29 kwietnia 2012 roku których 
tematem będą: Filigrany Śląska Cieszyńskiego, a zaprezentuje go 
wraz z eksponatami Wiktor Pieczonka.

TMJ

Posiady z Jerzym Sikorą

Dnia 4 marca 2012 roku 
odbyły się posiady, na któ-
rych urodzony w 1930 roku w 
Cieszynie doktor prawa Jerzy 
Sikora zaprezentował wyniki 
swojej wieloletniej, nietypowej 
pracy i doświadczeń. Ich istotę 
zaprezentuje najlepiej poniższy 
cytat pochodzący z obwolu-
ty jego książki pt. SEKRETY 
BIORYTMÓW: „Dr Jerzy A. 
Sikora zajmuje się od dawna 
badaniem wpływu biorytmów 
na stan organizmów żywych. 
W oparciu o własne badania, 

obserwacje i światową literaturę przedmiotu napisał oraz wydał 
szereg broszur i książek, które dotychczas rozeszły się w ilości 
ponad 70 000 egzemplarzy.

W związku z tym bywa nazwany ojcem biorytmiki polskiej. Jako 
niepoprawny optymista jest przekonany, że z kłód rzucanych pod 
nogi przez życie można budować stopnie do sukcesu.

Biorytmy: fizyczny, psychiczny i intelektualny, a także biorytm 
kobiecy to główne fazy sprawności organizmu ludzkiego.” Do-
świadczeniem i wiedzą w wyżej wspomnianej książce Jerzy Sikora 
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Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pawła Stekli
Żonie i Rodzinie Zmarłego

składamy  najszczersze wyrazy współczucia

Zarząd i członkowie Towarzystwa Miłośników Jaworza
„Każdy człowiek, nawet najskromniejszy
Zostawia po sobie ślad, a
Jego życie zahacza o przeszłość i sięga w przyszłość”

Zarząd TMJ zorganizował:
Wystawy i „Posiady” o następują-
cej tematyce:
30 stycznia: Kulig (Galeria pod Gro-
niem)
styczeń - luty: Wystawa malarstwa 
Mieczysława Grenia (Galeria pod 
Groniem)
12 marca: Daniel Kadłubiec: Szkice z 

dziejów Śląska Cieszyńskiego sobota 16.00 (Galeria pod Groniem)
3 kwietnia: Przemysław Fabiański: Reminiscencje z podróży po In-
diach i tematyczna wystawa fotograficzna (Galeria pod Groniem)
8 maja: Jadwiga Roik: Co nie zmieściło się w moich „Dziejach 
Jaworza”? (Szkoła Podst. im. M. Dąbrowskiej w Jaworzu)
19 czerwca: Zespół śpiewaczy ze Strumienia Wystawa malarstwa 
Janiny Krzempek i Anny Liry (Galeria pod Groniem)
28 sierpnia: Piotr Gawłowski: Szlak szklany (Jaworze Nałęże 
- Błatnia)
2 października: Halina Szotek: Jaworze na dawnych szklakach 
komunikacyjnych Śląska Cieszyńskiego. Malarstwo i rzeźba Piotra 
Pieszki (Galeria pod Groniem)
16 października: Piotr Gawłowski: Pomniki przyrody. Wyniki 
konkursu tematycznego zorganizowanego przez TMJ dla jawo-
rzańskich szkół. (Amfiteatr)
13 listopada: Architekci z Wisły: Architektura Śląska Cieszyńskiego 
i wystawa tematyczna (Galeria pod Groniem)
11 grudnia: Grzegorz Studnicki: Obrzędowość rodzinna na Śląsku 
Cieszyńskim (Galeria pod Groniem)
l 30 stycznia zorganizowano kulig w Gospodarstwie Agrotury-
stycznym p. Steklów.
l 14 lutego złożono wiązanki pod pomnikiem wyzwolicieli Jaworza
l Luty udział w noworocznym Spotkaniu Twórców i Animatorów 
Kultury Powiatu Bielskiego – Jadwiga Roik, Ryszard Stanclik
l 4 marca odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Towarzystwa 
Miłośników Jaworza . 
l 18 kwietnia wycieczka szlakiem kwitnących magnolii Cieszyn 
prowadzący Mariusz Makowski
l 3 maja delegacja Zarządu TMJ złożyła wiązanki kwiatów pod Ja-
worzańskimi  pomnikami.
l 11 – 12 czerwca załoga TMJ wzięła udział w Jaworzańskim 
Rajdzie Samochodowym. 

l Czerwiec wydanie 18 wzorów pocztówek o Jaworzu, Ryszard 
Stanclik i Tomasz Wróbel
l W dniu 22 lipca Powiatowy konkurs kronik Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Jaworzu 
l Lipiec szkolenie LGD na temat pozyskiwania funduszów z Rybacka 
l 3 Września udział w uroczystej sesji Rady Gminy Jaworze 
z okazji 20-lecia istnienia Gminy Jaworze 
l 3 Odsłonięcie Symbolu Uzdrowiska Jaworze Hrabiego Moritza
l 3 września udział w II Panelu Dyskusyjnym związanym 
z Digitalizacją Dokumentów Jaworza znajdujących się w Muzeum 
Śląska Cieszyńskiego
l W dniach 3-5 września udział w imprezie „Jaworzański Wrzesień”
l 23 października wycieczka „Siedziby Szlacheckie na Śląsku 
Cieszyńskim” prowadzący Mariusz Makowski
l Październik LGD spotkanie Świętoszówka prezentujące dorobek 
Lokalnej Grupy Działania Ziemia Bielska.
l W dniu 1 listopada przeprowadzono na obu cmentarzach 
wyznaniowych kwestę cmentarną przeznaczoną na ratowanie 
i ochronę zabytków. Zebrano łączną kwotę 7187,40 zł. Kwota 
w całości została przekazana do dyspozycji SROiOZ. Towarzystwo 
Miłośników Jaworza wraz z SROiOZ dziękuje serdecznie człon-
kom Akcji Katolickiej i Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego za 
zaangażowanie w przeprowadzoną zbiórkę pieniędzy. 
l 3 listopada delegacja Zarządu TMJ wzięła udział w uroczystości 
wręczenia nagrody im. Ks. Londzina w Bielsku-Białej.
l 11 listopada delegacja Zarządu TMJ wzięła udział w obchodach 
Święta Niepodległości.
l 11 listopada delegacja TMJ brała udział w uroczystości wręcze-
nia nagród „Srebrnej Cieszynianki”.
l Listopad wydanie biuletynu informacyjnego - „Nasz Głos” 100-le-
cie szkolnictwa w Jaworzu Średnim

Członkowie Zarządu spotkali się na 5 Posiedzeniach Zarządu.
-W ciągu roku odbyły się również robocze spotkania z przedsta ٭
wicielami Urzędu Gminy Jaworze oraz organizacji działających na 
terenie Gminy Jaworze.
 W ciągu całego roku aktywnie działała Społeczna Rada Ochrony ٭
i Odnowy Zabytków.

Towarzystwo Miłośników Jaworza liczy obecnie 90 członków.
Autor zdjęcia Tomasz Wróbel

Sprawozdanie z działalności Zarządu Towarzystwa
Miłośników Jaworza w Jaworzu za rok 2011
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11 marca 2012 roku parafia ewan-
gelicka – uroczystym nabożeństwem 
– zainaugurowała obchody 230 rocznicy 
powstania parafii i rozpoczęcia budowy 
(wówczas) domu modlitwy. Jubileusz ten 
zbiega się z dwoma innymi, mianowicie: 
100-leciem rozpoczęcia przebudowy 
kościoła (rozpoczęcie 18 marca 1912 r. , 
poświecenie po przebudowie 1 listopada 
1912 r.). Z okazji poświęcenia kościoła 
1.11.1912 r. powstał chór młodzieży 
ewangelickiej, tak więc i chór wszedł w 
rok jubileuszowy 100-lecia swego ist-
nienia. W czasie uroczystego nabożeń-
stwa prowadzonego przez proboszcza 
parafii ks. Władysława Wantuloka, chór 
parafialny pod dyrekcja Ruty Janik dał 
koncert pieśni religijnych, przygotowa-
nych na swój jubileusz. Dobrym wprowa-
dzeniem do obchodów jubileuszu parafii 
była prezentacja multimedialna wraz z 
komentarzem wyświetlona na zebraniu 
oddziału Polskiego Towarzystwa Ewan-
gelickiego w dniu 5 marca br. Została ona 
przygotowana przez sekretarza oddziału 

Jan Klibera. Zostały zaprezentowane 
wszystkie parafie powstałe na terenie 
Śląska Cieszyńskiego i Opawskiego w 
latach 1782-1918. Parafie te należały 
do jednego senioratu (diecezji) do roku 
1918, a do 1912 roku zwierzchnikami 
byli proboszczowie ze Śląska cieszyń-
skiego, dopiero w latach 1912-1918 ich 
zwierzchnikiem został ks. Marcin Haase 
z Opawy. Jest to materiał, który ukaże 
się niebawem drukiem w przygotowanej 
książce w wydawnictwie „Augustana”.

Dzieje parafii ewangelickiej sięgają 
roku 1781, kiedy to po latach kontr-
reformacji, 13 października cesarz 
austriacki Józef II ogłosił Patent Toleran-
cyjny przyznający częściową wolność 
ewangelikom augsburskiego i helwec-
kiego wyznania oraz greko-katolikom.  
W miejscowościach, gdzie przyzna-
ło się do w/w wyznania 500 osób lub 
100 rodzin można było zbudować dom 
modlitwy, bez atrybutów kościoła tzn. 
bez wieży i dzwonów, wejścia od ulicy, 
kwestionowano też półokrągłe okna  

Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Jubileusz 230-lecia Parafii Ewangelickiej w Jaworzu

i półokrągłe absydy, a parafie nie katolickie okre-
ślano jako „zbory”. Można było budować szkoły i 
powoływać własnych duchownych i nauczycieli. 
Na Śląsku tzw. austriackim pierwsza parafia 
powstała w Holczowicach na Śląsku opawskim, 
natomiast na Śląsku Cieszyńskim powstała 
jako pierwsza parafia w Jaworzu. Wówczas to 
17 stycznia 1782 roku nadeszło zezwolenie od 
władz administracyjnych, na powstanie parafii. 
Uroczyste poświęcenie placu pod budowę 
domu modlitwy miało miejsce 12 marca 1782 
roku. Aktu tego dokonał ks. Jan Traugott Bar-
telmus proboszcz przy kościele Jezusowym w 
Cieszynie, pochodzący z Bielska. Budowa do 
stanu surowego przebiegała w latach 1782-
1786, całkowite ukończenie nastąpiło w 1788 
roku, wynika to z daty wygrawerowanej na 

1

2

3
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kielichu komunijnym, darowanym najprawdopodobniej z okazji poświe-
cenia kościoła. Dopiero tzw. Patent Konstytucyjny z 1849 roku zezwolił 
na dobudowanie do domów modlitwy wież, a Patent Protestancki z 
1861 roku przyniósł absolutne swobody religijne w Austrii, do której  
i należał Śląsk Cieszyński w tym Jaworze. W 1912 roku kościół 
uległ znacznym przeobrażeniom, dobudowano do niego pre-
zbiterium, podniesiono mury, zamontowano półokrągłe okna, 
zbudowano wewnątrz nowe empory, wstawiono nowy ołtarz, am-
bonę i organy. W takim stanie kościół przetrwał do dziś. Kulminacją 

obchodów 230-lecia będzie uroczyste nabożeństwo w sierpniu  
z udziałem Biskupa Kościoła. Odbędzie się też szereg koncertów, w 
których wystąpi 100-letni jubilat – Chór Parafialny z Jaworza. 

Sekretarz oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego
w Jaworzu – Jan Kliber

Zdjęcia udostępnili Ryszard Stanclik i Tomasz Wróbel
Na fotografiach: 1) Ołtarz kościoła z przełomu XIX/XX wieku

2) Ołtarz do początku lat 80-tych XX wieku
3) Kościół z początku  XX wieku

W niedzielę palmową 1 kwietnia miał miejsce rokrocznie organizowany koncert pieśni pasyjnej w wykonaniu chóru i  zespołów dzia-
łających przy parafii ewangelickiej jak i w tym roku  Chóru Hejnał z Mazańcowic.

Ważnymi elementami liturgii, nabożeństw, jak i całej tradycji kościoła jest muzyka i śpiew. Czas Wielkiego Postu to szczególny okres, 
kiedy właśnie pieśń oddaje najlepiej cierpienie i mękę, jak również radość ze Zmartwychwstania Jezusa, pokonania grzechu i śmierci.

Polskie Towarzystwo Ewangelickie organizuje wieczory kolęd, a w okresie postu koncerty pieśni pasyjnych, które mają głęboką 
wymowę duchową, są czasem szczególnego przygotowania 
chrześcijan- niezależnie od wyznania- do godnego przeżywania 
Wielkiego Tygodnia, jak i Świąt Wielkiej Nocy.

Początki polskiej pieśni pasyjnej wiążą się z dramatami religij-
nymi i misteriami pasyjnymi. Były to przedstawienia inspirowane 
ewangelicznymi opisami Męki Chrystusa, odbywały się, albo na 
cmentarzu, albo obok kościoła lub na placach jarmarcznych.

Wykonawcami najczęściej byli klerycy, żacy szkolni i rybałci. 
Towarzyszyła im muzyka, specjalnie komponowana, nierzadko 
przez znanych kompozytorów. W Polsce przetrwały one do wieku 
XVIII. Przyczyniły się do powstania wielu pieśni pasyjnych, które 
są śpiewane na nabożeństwach.

Przygotowała Agata Jędrysko 
źródło: www.ofm.pl/muzyka/piesni/post/piesnipasyjne.htm

Fotoreportaż – Ryszard Stanclik

Koncert pieśni pasyjnej w kościele ewangelickim w Jaworzu
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Dwadzieścia lat mija od chwili, gdy decyzją papieża Jana 
Pawła II kościół katolicki w Polsce przeszedł reorganizację ad-
ministracyjną. Nasza parafia do 1992 roku należała do diecezji 
katowickiej. Wypada w tym miejscu przypomnieć szczególnie 
młodszym czytelnikom, że granica diecezji katowickiej i krakow-
skiej przebiegała wzdłuż rzeki Biała. To w Białej Krakowskiej 
w 1978 roku arcybiskup krakowski ks Karol Wojtyła wizytował 
parafię pw. Opatrzności Bożej, skąd na wieść o śmierci Jana 
Pawła I udał się do Rzymu na konklawe. Do kraju przyjechał 
już ze swoją pierwszą pielgrzymką, jako papież Jan Paweł 
II. Granica diecezji pokrywała się w większości z granicami 
regionów- Śląska i Małopolski. 

Oto kilka faktów historycznych:
28 października 1925 diecezja katowicka została ustanowio-

na przez papieża Piusa XI i weszła jako sufragania w skład 
metropolii krakowskiej. Złożyły się na nią dwie niejednolicie 
geograficznie i historycznie ukształtowane części składowe 
diecezji wrocławskiej. Pierwsza, to dawny obszar Wikariatu 
Cieszyńskiego (do końca I wojny światowej część Śląska Au-
striackiego), a druga to wschodnia część pruskiego Górnego 
Śląska. Granice powołanej do życia diecezji, liczącej 4225 km² 
pokrywały się wówczas z granicami województwa śląskiego.  
W 1938 w wyniku aneksji Zaolzia - ordynariuszowi katowic-
kiemu przekazano pod zarząd fragment diecezji wrocławskiej, 
leżący w granicach Czechosłowacji, a w nim trzy dekanaty: 
Frysztat, Jabłonków i Karwina, obejmujące 29 parafii. 13 stycz-
nia 1939 r. biskup katowicki przejął zarząd nad skrawkiem die-
cezji nitrzańskiej w okręgu Czadeckim, obejmującym 2 parafie: 
Czarne i Skalite. Na krótko jak się okazało, gdyż 1 września 
1939 Niemcy zaatakowały Polskę, która przez pięć kolejnych 
lat znajdowała się pod okupacją hitlerowską. 1 stycznia 1940 r. 
Zaolzie powróciło pod jurysdykcję biskupa wrocławskiego.

Zaś co dotyczy wschodniej części naszej obecnej diecezji, to 
wiele parafii należało do diecezji krakowskiej. Jej historia może 
jest mniej burzliwa ale zapewne także warta odnotowania. Die-
cezja krakowska została erygowana w 1000 roku przez papieża 
Sylwestra II, i przez kolejne wieki ulegała licznym podziałom 
ze względu chociażby na rozbiory Polski. Diecezja krakowska 
należała do: metropolii gnieźnieńskiej (do 1807), metropolii 
lwowskiej (1807-1818), metropolii warszawskiej (1818-1880), 
Stolicy Apostolskiej (1880-1925). Jako archidiecezja krakowska 
i metropolia krakowska funkcjonowała od 1925 roku. Diecezja 
bielsko-żywiecka jest jedną z 4 diecezji obrządku łacińskiego 
w metropolii krakowskiej. 

Diecezja Bielsko-Żywiecka została ustanowiona 25 marca 
1992 przez papieża Jana Pawła II bullą Totus Tuus Polo-
niae Populus, z 8 dekanatów ówczesnej diecezji katowickiej 
(Bielsko-Biała centrum, Bielsko-Biała zachód, Cieszyn, Cze-
chowice-Dziedzice, Istebna, Skoczów, Strumień i Wisła) i  
6 z archidiecezji krakowskiej (Andrychów, Biała, Kęty, Oświę-
cim, Żywiec I i Żywiec II).

24 marca br. zainaugurowano uroczyste obchody dwudziestej 
rocznicy powstania diecezji bielsko-żywieckiej. Uroczysta litur-
gia miała miejsce w bielskiej katedrze, ponadto miało miejsce 
sympozjum naukowe jak i okolicznościowy koncert chóru ATH. 

Biskup Tadeusz Rakoczy, który przewodniczył Eucharystii  
w bielskiej katedrze z udziałem bp. pomocniczego Piotra 
Gregera, biskupa seniora Janusza Zimniaka i wielu kapłanów, 
podkreślił, że obecny kształt diecezji to zasługa wielu osób. 
Ordynariusz zwrócił uwagę, że bardzo charakterystyczne i twór-
cze okazało się w przypadku diecezji spotkanie i przenikanie 
dwóch tradycji kulturowych i kościelnych: śląskiej i krakowskiej. 
„Ta wielkość w jedności tworzy także wielkie bogactwo naszego 
regionu. Staramy się tak jak potrafimy umiejętnie z tych zaso-
bów czerpać, ale także ciągle jednoczyć je i pomnażać” – mówił 
kaznodzieja wspominając o szeregu świętych i błogosławionych 
związanych z ziemią beskidzką.

Bp Rakoczy podkreślił, że rozwój infrastruktury diecezji 
by efektem pracy wielu zaangażowanych kapłanów. Dziś w 
Bielsku-Białej mamy kurię, seminarium duchowne. Instytut 
Teologiczny, Dom Księży Emerytów. Prężnie działa diecezjalna 
Caritas, której wicedyrektorem jest pochodzący z Jaworza ks. 
Ignacy Czader ( proboszcz parafii NMP w Pogórzu) oraz liczne 
duszpasterstwa, wspólnoty, ruchy i stowarzyszenia religijne, 
grupy modlitewne i apostolskie. 

Wśród najważniejszych wydarzeń z dwudziestoletniej historii 
diecezji, była wizyta papieska Jana Pawła II, który 22 maja 1995 
roku odwiedził Skoczów, Bielsko-Białą i Żywiec. Jedenaście 
lat później na terenie diecezji modlił się papież Benedykt XVI, 
nawiedzając teren byłego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. 
Innymi ważnymi wydarzeniami były beatyfikacje i kanonizacje 
ludzi pochodzących z terenu diecezji lub tych, którzy na tej 
ziemi zginęli: św. Edyty Stein, św. Jana Sarkandra, św. Mel-
chiora Grodzieckiego, św. Józefa Bilczewskiego czy bł. Matki 
Celiny Borzęckiej. 

Diecezja dziś liczy 207 parafii oraz 2 ośrodki duszpaster-
skie, zorganizowane w 22 dekanaty. W ciągu 20 lat istnienia 
biskup konsekrował 68 świątyń. Ponad połowa wszystkich 
księży diecezjalnych to kapłani, którzy przyjęli święcenia już po 
utworzeniu bielsko-żywieckiego Kościoła lokalnego. Patronami 
diecezji są: św. Maksymilian Maria Kolbe, św. Jan Kanty i św. 
Jan Sarkander.

Od niedzieli 25 marca we wszystkich parafiach diecezji roz-
poczęła się dziękczynna adoracja Najświętszego Sakramentu 
w intencji Kościoła lokalnego. Zgodnie z rozporządzeniem or-
dynariusza bp. Tadeusza Rakoczego od tego dnia , codziennie  
w jednej świątyni lub kaplicy na terenie diecezji bielsko-ży-
wieckiej wystawiony będzie Najświętszy Sakrament przez 
cały dzień. Cykl wieczystych adoracji rozpoczęła parafia ka-
tedralna pw. św. Mikołaja. W ten sposób z okazji dwudziestej 
rocznicy powołania do życia diecezji wierni wspólnie modlą się  
w intencji Kościoła partykularnego. W naszej parafii w związku  
z jubileuszem diecezji, najbliższe czuwanie modlitewne przed 
Najświętszym Sakramentem będzie miało miejsce 6 lipca. 
W jubileusz diecezji wpisze się także kolejna parafialna uroczy-
stość – mianowicie konsekracja  kaplicy św Jana Nepomucena 
w Jaworzu Nałężu. Uroczystość planowana jest w czerwcu br.

Info: POAK na podstawie www. http://www.diecezja.pl/, http://
www.archidiecezja.katowice.pl/o-archidiecezji/953-historia-
archidiecezji-katowickiej, http://www.diecezja.bielsko.pl/

Z życia Parafii pw. Opatrzności Bożej w Jaworzu

Jubileusz 20-lecia diecezji bielsko-żywieckiej
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Czy wyrażę zgodę –
by mój tekst ocalić,
wszystko można zrobić
żeby resztki scalić,

to co widzę w koło,
to co czuję niemo –
jak festiwal biegnie
jednak nie w San Remo,

to Ojczyzna stęka –
gdy Ją łapa dusi,
pobiegli w prywatność
na wołanie głusi,

co dalej z tą Polską
redaktor nas pyta,
co człeku odpowiesz
....pojadłem do syta,

czy robisz coś jeszcze
krom grilla i biegów,
czy widzisz innego
wśród duchów i zbiegów,

czy pragniesz, czy myślisz
czy tylko oszczędzasz –
polisy, odsetki....
kierunek na cmentarz,

historia z historią
jak lupa wskazuje,
Ojczyzna – nie sukno
jej miłość kosztuje,

pracować, jak długo
o Boże do śmierci!
kto za nas to zrobi?
murzynek wprost z Kenii,

tu żyć się zdarzyło
tu wzrastać, odchodzić,
nie dzielmy pomiędzy
czym gorycz osłodzić?

po prawdę wędrować
popatrzeć, wysłuchać,
nie gonić, przeganiać
wyszeptać do ucha,

nie Wiara z polskości
powstaje i płynie,
to polskość się z Wiary
odradza jedynie...

te słowa choć stare
od Księcia Adama,
pamiętaj Polaku
wieczorem i z rana....,

X. Adam

 Wszystko już można

Można tu sprzedać wszystko:
Godność, honor, sławę...
Można zamienić świętość
Na jurną zabawę...

   Można kajać się za nic,
   Stać w pokutnym worku...
   Można oddać diamenty
   Za garstkę paciorków...

Można już groby ojców
Tańcem sponiewierać...
Można (za garść srebrników)
Opluć bohatera...

   Można zaprzeć się wiary...
   Nową wiarę stworzyć...
   Można kraść... Można kłamać...
   Można cudzołożyć...

Można krzyże usuwać...
Można je podeptać...
Można zakrzyczeć chórem
Tych, co modły szepczą...

   Można dzieci ogłupiać,
   Demoralizować...
    Można – wszystko, co wstrętne –
   Zalegalizować...

Można już rękę podać tym,
Co donosili...
(I wytłumaczyć można,
Że nic nie szkodzili)...

   Można katów przewiny
   Do archiwum złożyć...
   Można ofiary wyśmiać...
   Znowu upokorzyć...

Można wybierać przyszłość...
(Względnie „tu i teraz”)...
Tych, co myślą inaczej –
Wysłać do cholery!...

   Można z „ludźmi honoru”
   Siadać do kolacji,
   Zabić też można kogoś
   (Zwłaszcza gdy ma rację)...

A potem zbrodnię można
Odciąć grubą kreską,
Zdać się na sprawiedliwość
(Po śmierci) niebieską...

   Można (nawet wypada)
   Być dzisiaj „na haju”,
   By bez żalu pożegnać
   Wolność swego kraju...

Można (jak i należy)
Obśmiać dziś Ojczyznę...
Można (trzeba!) patriotyzm
Okrzyknąć faszyzmem...

   Można sprzedać domeny
   „Polska” oraz „Poland”...
   Naród powalić można,
   Gdy znów powstał z kolan...

Lecz jednego nie wolno
Robić w naszym Domu:
NIE MOŻNA powyższego
Zabronić nikomu!

X. Adam

Polska majówka – inaczej….

Miesiąc maj bogaty jest w dni szczególne bliskie wielu z 
nas: 1 maja – Święto Pracy, 2 maja – Dzień Flagi Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz Światowy Dzień Polonii i Polaków za 
Granicą, 3 Maja – Święto Konstytucji, 26 maja – Dzień Matki. 
Zamiast okazjonalnego tekstu, postanowiliśmy za zgodą autora 
opublikować jego wiersze, niebanalne, zmuszające do refleksji 
choć pewnie nie wszystkich. Prawdopodobnie ci, którzy stoją za 

sterami naszego Państwa nie zwrócą na to uwagi. Autor nie jest 
„zawodowym” poetą, jest lekarzem, miłośnikiem motoryzacji, 
człowiekiem pomagającym wielu dzieciom w całym kraju. Mimo, 
że na co dzień mieszka w województwie kujawsko-pomorskim, 
bywa na Śląsku, zaś  z racji wzajemnych kontaktów – również 
Jaworze nie jest mu obce.

Redakcja

pamiętaj Polaku….
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Łucznicy z UKS „Dziesiątka” zakończyli sezon halowy udziałem 
w Mistrzostwach Polski Młodzików rozegranych w dniach 17-18.03 
w Teresinie. Indywidualnie czwarte miejsce w Polsce zdobyła 
Zuzanna Grzymek, a Szymon Kubala był szósty. Tych dwóch 
zawodników zdobyło tytuł wicemistrza Polski i medal srebrny. 
Szczegóły na www. olza.pl

HHH

W dniach 11-12.03 w Tyczynie rozegrano 22 Halowe Mistrzostwa 
Polski Kadetów w łucznictwie, na których zespół kadetów z UKS 

Łucznicy na medal

W SPORTOWEJ RYWALIZACJI

„Dziesiątka” w składzie Szymon Kubala. Przemysław Głuszek. 
Aleksander Grzymek zdobyli złoty medal i tytuł Drużynowego 
Halowego Mistrza Polski. W mikście Zuzanna Grzymek i Aleksan-
der Grzymek zajęli ósme miejsce. Indywidualnie 5 miejsce zajął 
Przemysław Głuszek , ósme Aleksander Grzymek, a Zuzanna 
Grzymek (jeszcze młodziczka) w rywalizacji ze starszymi zawod-
niczkami była czternasta. Do finałowych indywidualnych rozgrywek 
awansowało po 32 zawodników i po 16 drużyn i mikstów.

St. Hoczek

W dniach 09  do 11  marca br.  w Kleszczowie odbyły się Mistrzostwa Polski seniorów i juniorów kickboxingu w formule low-kick.
Wyniki zawodników Beskid-Dragon
- Marta Waliczek Mistrzyni Polski złoto kat - 65 kg
- Magda Jabłońska wicemistrzyni Polski srebro kat plus 70 kg
- Arkadiusz Drohomirecki brązowy medal kat - 60 kg
- Mateusz Markiefka brązowy medal kat - 75 kg junior

Info: Beskid Dragon

Kickboxing

Towarzystwo Miłośników Jaworza
Ośrodek Promocji Gminy Jaworze

ogłaszają:

III EDYCJĘ – 2012 KONKURSU EKOLOGICZNEGO DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Pod hasłem:

„W podróż po ścieżkach dydaktycznych Jaworza”
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Znaczenie wyrazów
POZIOMO
1) Ulica w Jaworzu z „Galerią” 
6) Właściciel Jaworza na początku XX wieku 
10) Niejedno na świątecznym stole 
11) Biblijny zwrot nawołujący do wychwala-
nia Boga 
12) Płyn z gotowanych w wodzie warzyw i 
mięsa 
13) Współrzędna punktu – w parze z odciętą 
14) Nadmiar, naddatek  
17) Opiekuje się warchlakami 
18) Rodzaj papugi 
19) Mieszkaniec Teheranu 
22) Meksykańska roślina o długich, mięsi-
stych liściach 
25) Własnoręczna podobizna 
28) Ludzie trzeźwo oceniający sytuację 
29) Prace prowadzone przez archeologów 
32) Protoplasta rodu 
37) Pszenica lub żyto 

40) Osad pozostały po kawie 
41) Średniowieczna warownia, zamek 
43) Dawne nakrycie głowy jaworzańskich 
mężatek 
44) Chwyty, sztuczki 
45) Może być męski, żeński lub nijaki  
47) Pole powierzchni kwadratu o boku 10 
metrów 
48) Państwo na drugiej półkuli 
49) Rodzaj periodyku 
50) Stolica Kenii

PIONOWO
1) Wiosną siewca wrzuca w ziemię  
2) Popularne danie mięsne na śląskim stole 
3) Nieżyjący już prezydent Rosji 
4) Znana z koncertu postać z „Pana Tade-
usza” 
5) Kwitną właśnie nad jaworzańskimi stru-
mykami 
6) Wada kręgosłupa 
7) Konkurentka, przeciwniczka 

8) Skandynawskie państwo 
9) Popularny napój
15) Duże, soczyste owoce 
16) Zaburzenia pracy serca 
20) Znak rozpoznawczy firmy 
21) Święta księga islamu 
23) W Jaworzu na jej czele stoi p. Z. Bylok 
24) Zmysł pozwalający odczuwać zapachy 
26) Stan hipnotyczny 
27) Duże na wzburzonym morzu  
29) Woda w 100o C 
30) Dzieło Galla Anonima 
31) Może być naturalny lub syntetyczny 
33) Renesansowy malarz włoski, twórca 
„Bachusa i Adriany” 
34) Mieszkanki Berlina 
35) Model auta firmy Renault  
36) Związki kwiatów i liści 
38) Państwo niegdyś rządzone przez Fara-
onów 
39) Mieszkaniec gór 
42) Marszałek sejmu w czasie rządów PIS-u 
46) Ważna karta w grze

Hasło poprzedniej krzyżówki:
„Największym skarbem jest radość życia”.

Autorką krzyżówki jest Aniela Mieszczak 
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OBOWIĄZKOWE
SZCZEPIENIE PSóW PRZECIW WŚCIEKLIŹNIE

W JAWORZU W 2012 r.
DATA MIEJSCE SZCZEPIENIA GODZINA

14.05 OBOK BYŁEGO SKLEPU „JAWOREK” 17.30

14.05 OBOK DOMU PANA ORMAŃCA 18.00

14.05 OBOK DOMU PANA STROKI 18.30

15.05 OBOK DOMU PANA KREHUTA 17.30

15.05 OBOK SZKÓŁKI LEŚNEJ 18.30

16.05 NAŁĘŻE, ul. Cisowa 17.30

16.05 NAŁĘŻE OBOK KAPLICZKI 18.00

16.05 OBOK DOMU PANA PYTLOWANEGO 
ul. Podgórska 154

19.00

lek. wet. Andrzej Zawłocki

Serdeczne podziękowania dla Wszystkich,
którzy wzięli udział w pogrzebie

ś.p. Pawła Stekli
oraz za złożone kondolencje i kwiaty składają

Żona i Synowie

POBYT NAD MORZEM BAŁTYCKIM

Lidia Sztwiorok Świętoszówka 54/3 tel. 33/ 8152916 lub 692 405 825

Jastrzębia Góra - D.W. „Jubilat”

Zgłoszenia i wpłata zaliczki w wysokości 200 zł/os. do 30 kwietnia 2012 r.

Termin: 26.08-31.08.2012 r.

Wyjazd ze Świętoszówki 25.08.2012 r. o godz. 21.00

Cena obejmuje: koszty przejazdu, całodzienne wyżywienie - 3 posiłki,
5 noclegów, 1 ognisko, 1 wycieczka do Gdyni,

ubezpieczenie NNW, opiekę pilota.

Koszt całkowity: 780,- zł/os. dorosła. Dzieciom do lat 10 przysługuje zniżka.
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Zdzisław Trybus
ul. Skowronkowa 735
43-385 JASIENICA

tel. (33) 815-20-37
kom. 603 564 656

l USŁUGI TRANSPORTOWE 5 t do 30 t
(opał, kruszywo, materiały budowalne)
l USŁUGI KOPARKO-ŁADOWARKOWE J.CB.
l STUDNIE do 6,5 m, ŁAWICE, SZAMBA, KANALIZACJE
l OGRODZENIA, WJAZDY, PLACE, CHODNIKI
l „BRUKARSTWO KOMPLEKSOWE”
l USŁUGI DŹWIGOWE do 18 t udźwigu
l WYBURZANIE I OSUSZANIE BUDYNKóW



ECHO JAWORZA STR. 24KWIECIEŃ 2012 ROK

3 Maja – Święto Konstytucji

Zapraszamy Mieszkańców na uroczystości patriotyczne, które rozpoczną się około godziny 8.45 (po Mszy św.) przed 
pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w Parku Zdrojowym w Jaworzu.                                                              OPG i UG Jaworze


