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Z PRAC RADY GMINY I WÓJTA
INFORMACJE URZĘDU GMINY JAWORZE
XV sesja Rady Gminy Jaworze
Obrady otworzył przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej
Śliwka stwierdzając obecność 14 radnych, co czyni obrady prawomocnymi oraz przywitał przybyłych gości.
Radny Powiatu Józef Herzyk poinformował, iż został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie przepustu na ul. Słonecznej. Termin zakończenia inwestycji wyznaczony jest na 31 lipca 2012 r. Ponadto
starostwo zwróciło się do nadleśnictwa z prośbą o wyczyszczenie
przedmiotowego cieku wodnego.
Rada Gminy przegłosowała proponowany porządek obrad XV sesji Rady Gminy Jaworze:
14 – głosów za, 1 – nieobecny
Rada Gminy zatwierdziła protokół z XIV sesji Rady Gminy Jaworze przeprowadzonej w dniu 29 marca 2012r.:
14 – głosów za, 1 – nieobecny
Podejmowane uchwały dotyczyły:
–– zmiany w budżecie gminy na rok 2012,
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa poinformował, że zmiany w budżecie związane są z zabezpieczeniem środków na bieżącą obsługę wybudowanej sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Jaworze (przy ul. Azaliowej i Turystycznej). Pieniądze na ten
cel pochodzą z oszczędności uzyskanych z zimowego utrzymania dróg. Zmiany nie wpłyną na zmianę deficytu budżetowego ani
zadłużenia gminy.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Roman Kruczek poinformował, iż projekt uchwały został omówiony na komisji i uzyskał pozytywną opinię.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2012
14 – głosów za, 1 – nieobecny
–– zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze na lata 2012-2022,
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa odnosząc się do następnej uchwały tj. w sprawie współdziałania z jednostkami samorządu
terytorialnego w celu przygotowania i realizacji projektu pod nazwą: „Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji na Terenie Powiatu Bielskiego” poinformował, że starostwo powiatowe,
przy współudziale gmin zamierza złożyć projekt o dofinansowanie projektu, który pozwoli gminie oraz jej mieszkańcom na szybki i sprawny dostęp do informacji (w szczególności map ), ponadto w ramach projektu możliwe będzie doposażenie urzędu gminy
w sprzęt komputerowy.
Dlatego konieczne było wprowadzenie przedmiotowego zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaworze na lata
2013, 2014 i 2015.
Radna Danuta Mynarska zapytała, czy kolejność podejmowanych uchwał jest właściwa, bowiem najpierw należałoby uzyskać akceptację przystąpienia do projektu, a następnie wprowadzić go do WPF.
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa wyjaśnił, iż nie jest możliwe podjęcie poniższej uchwały, bez zabezpieczonych odpowiednich środków w Wieloletnim Programie Finansowym.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Roman Kruczek poinformował, że projekt uchwały został omówiony na komisji i uzyskał pozytywną opinię.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę w sprawie: zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze na lata
2012-2022
14 – głosów za, 1 – nieobecny
–– współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego
w celu przygotowania i realizacji projektu pod nazwą: „Rozwój elektronicznych usług Systemu Informacji na Terenie Powiatu Bielskiego” przy wspólnej aplikacji w ramach konkursu na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach, Działanie 2.2.
Rozwój elektronicznych usług publicznych, Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Roman Kruczek poinformował, że projekt uchwały został omówiony na komisji i uzyskał pozytywną opinię.
Rada Gminy przegłosowała powyższą uchwałę:
14 – głosów za, 1 – nieobecny
–– przystąpienie Gminy Jaworze do Stowarzyszenia Gmin
Uzdrowiskowych Rzeczypospolitej Polskiej,
Sekretarz Gminy Jaworze Anna Skotnicka-Nędzka poinformowała, że projekt uchwały został omówiony na wszystkich komisjach
problemowych, gdzie uzyskał pozytywną opinię. Strategia rozwoju
Jaworza zakłada uzyskanie statusu gminy uzdrowiskowej. Przystąpienie do stowarzyszenia pozwoli na wymianę doświadczeń
z gminami posiadającymi taki status. Przedstawiła koszty przystąpienia gminy do stowarzyszenia.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Jaworze Joanna Buzderewicz
poinformowała, że projekt uchwały został omówiony na Komisji
Zdrowia i Spraw Społecznych i uzyskał pozytywną opinię.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę w sprawie: przystąpienia
Gminy Jaworze do Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych Rzeczypospolitej Polskiej
14 – głosów za,1 – nieobecny
–– udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr
1312/8, 1312/9 zlokalizowanych w Jaworzu przy ul. Zacisznej,
Inspektor Referatu Gospodarki i Infrastruktury Barbara Galocz-Siwiecka wyjaśniła, że uchwała została przygotowana przez gminę na podstawie wniosku mieszkańców. Przedstawiła zasadność
udzielenia bonifikaty oraz wysokość środków, jakie z tego tytułu
wpłyną do budżetu gminy.
Przewodniczący Komisji Gospodarki i Infrastruktury Krzysztof
Kleszcz poinformował, iż projekt uchwały został omówiony na komisji i uzyskał pozytywną opinię.
Rada Gminy przegłosowała tę uchwałę:
13 – głosów za,1 – głos wstrzymujący, 1 – nieobecny
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–– wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa
własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie, jako działka nr 1412/3 stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową – ul. Brzozową, w drodze darowizny,
Inspektor Referatu Gospodarki i Infrastruktury Barbara GaloczSiwiecka wyjaśniła, że uchwała jest kontynuacją regulacji stanu
prawnego nieruchomościami pod drogami i jest wynikiem wniosku o nieodpłatne przekazanie nieruchomości, złożonego przez
jej właścicieli. Przedstawiła parametry techniczne przejmowanej
nieruchomości.
Przewodnicząca Komisji Mienia i Gospodarki Nieruchomościami
Irena Mikler poinformowała, że projekt uchwały został omówiony
na komisji i uzyskał pozytywną opinię.
Rada Gminy przegłosowała tą uchwałę.
14 – głosów za, 1 – nieobecny
–– przyjęcie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jaworze na lata 2012-2017,
Inspektor Referatu Gospodarki i Infrastruktury Barbara
Galocz-Siwiecka poinformowała, iż przyjęcie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy wynika z ustawy o ochronie praw lokatorów. Chodzi o podjęcie działań zmierzających do zwiększenia zasobu mieszkaniowego, jakim dysponuje gmina, a także remontów oraz poprawy stanu technicznego istniejących obiektów. Przedstawiony program zawiera
wielkość zasobu mieszkaniowego, stan techniczny, analizę potrzeb w tym zakresie. Przedstawiła zmiany, jakie zostały wprowadzone po omówieniu projektu uchwały na Komisji Budżetu i Finansów tj. w tabeli 4 i 8.
Przewodnicząca Komisji Mienia i Gospodarki Nieruchomościami
Irena Mikler poinformowała, że projekt uchwały został omówiony
na komisji i uzyskał pozytywną opinię.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę:
12 – głosów za, 2 – głosy wstrzymujące,1 – nieobecny
Wójt Gminy Jaworze Zdzisław Bylok omówił działania podejmowane w okresie międzysesyjnym.
•
Spotkanie w Pszczynie dotyczyło zagospodarowania odpadów komunalnych. N podstawie propozycji Marszałka Województwa Śląskiego, na bielskie wysypisko śmieci miałyby trafiać śmieci nie tylko z Bielska i powiatu bielskiego, ale
również z Żywiecczyzny i miasta Pszczyny, czemu sprzeciwiają się: prezydent miasta Bielska-Białej oraz gminy powiatu bielskiego.
•
Zwrócił się do spółki AQUA S.A. z propozycją sprzedaży sieci kanalizacyjnej na ul. Turystycznej i Azaliowej, w odpowiedzi otrzymał propozycję zakupu za cenę dochodową 187 tys.
złotych. Środki, o których mowa byłyby porównywalne z wkładem własnym gminy, poniesionym przy budowie kanalizacji.
•
Ogłoszono przetarg na doasfaltowanie ul. Średniej oraz przygotowany jest przetarg na budowę boiska przy Szkole Podstawowej.
Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka przypomniał
o konieczności składania oświadczeń majątkowych przez radnych.
Wiceprzewodniczący Zbigniew Putek oświadczył, że udział w pielgrzymce do Częstochowy, jaka była organizowana przez powiat
bielski, był finansowany ze środków własnych ( wyjazd prywatny)
i gmina nie poniosła w związku tym żadnych kosztów.
Radny Jerzy Ryrych zwrócił uwagę na problem związany z brakiem
uporządkowania działki, który trwa od 4 lat. Przedstawił obecny
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stan nieruchomości (niewykoszona, sucha trawa, suche drzewa),
co może doprowadzić do poważnego pożaru. Temat był niejednokrotnie poruszany, w związku z tym należy podjąć jakieś działania,
mimo braku współpracy ze strony właścicieli nieruchomości. Zaproponował, aby radni zrobili rozeznanie we własnych rejonach.
Stwierdził, że jeśli gmina jest bezradna i „nie ma narzędzi”, to należy podjąć działania zmierzające do zmian ustawowych, tak by
właścicieli przymusić do uporządkowania własnych posesji, a co
ważniejsze zabezpieczyć interes okolicznych mieszkańców.
Wójt Gminy Jaworze Zdzisław Bylok stwierdził, że gmina może
tylko i wyłącznie wysłać pisma ponaglające do właścicieli nieruchomości. Wykonanie zastępcze możliwe jest tylko w przypadku
działek rolnych, dla budowlanych nie ma takiej możliwości.
Odnośnie działki przy ul. Wapienickiej zapewnił, iż będzie monitorował temat i prowadził rozmowy w tym zakresie z dyrektorem
Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego.
Wiceprzewodniczący Zbigniew Putek zapytał, czy na chodnik,
ścieżkę pieszo-rowerową przy ul. Słonecznej gmina ma jeszcze
gwarancję, w związku z tym, że trakt wymaga remontu.
Wójt Gminy Jaworze Zdzisław Bylok poinformował, iż jest po wizji
i rozmowach z wykonawcą, który ma poprawić chodnik.
Wójt Gminy Jaworze zapewnił, że będzie negocjował z Aquą, ale
zwrócił jednocześnie uwagę, iż sposób sporządzenia wyceny był
wg metody przychodowej, która dotyczy nie wartości kanalizacji, a wartości ścieków. Zwrócił uwagę, iż poprzednia kanalizacja
w ten sam sposób została wyceniona i sprzedana. Rozwiązanie
to pozwali na utrzymanie stałych cen dla mieszkańców za odprowadzane ścieki. Poinformował, iż szczegóły zostaną przedstawione na odpowiedniej komisji.
Radny Jerzy Ryrych w imieniu swoim i radnego Romana Lorka
złożył interpelacje w sprawie zaplecza socjalnego przy boisku na
ul. Koralowej.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Śliwka podziękował za aktywny udział w obradach oraz zamknął obrady XV sesji Rady Gminy VI Kadencji.
Opracowała Agata Jędrysko
na podstawie protokołu.

Szanowni mieszkańcy oraz klienci Urzędu Gminy
Jaworze uprzejmie informujemy, iż ze względu na
zmianę centrali telefonicznej obecnie dostępne są już
nowe numery telefonów:

Kancelaria główna:

(033) 8286600

Sekretariat Wójta Gminy:

(033) 8286611

Fax:

(033) 8286601

Urząd Stanu Cywilnego:

(033) 8286620

W najbliższym czasie zostanie zmieniona oraz
poszerzona informacja, w tym zakresie, na stronie
internetowej. Za niedogodności zaistniałe z tego powodu przepraszamy oraz zapraszamy do korzystania
z kontaktów z Urzędem Gminy Jaworze.
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Gmina Jaworze
wraz ze Szkołą Podstawową nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu
Realizuje projekt pn. „INDYWIDUALIZACJA NAUCZANIA SPOSOBEM NA WYRÓWNYWANIE SZANS
EDUKACYJNYCH UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ GMINY JAWORZE”
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet IX. „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
Działanie 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.”
Poddziałanie 9.1.2 „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych „
Okres realizacji : od 03.września 2012r.do 30 czerwca 2013r.
Główny cel projektu: wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez wdrożenie programów indywidualizacji procesu kształcenia
i wychowywania uczniów klas I-III w szkole podstawowej Gminy Jaworze.
W ramach projektu będą prowadzone bezpłatne zajęcia dla dzieci klas I-III:
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych dyslekcją
- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
- zajęcia logopedyczne
- gimnastyka korekcyjna
- zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci ze szczególnie uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych
Biuro Projektu
Gminny Zespół Oświaty w Jaworzu, ul. Wapienicka 10, Jaworze Tel. 338173602
Informacje można uzyskać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 pod. Nr Tel. 338172224

Operacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013

„JARMARK RYBNY w CZECHOWICACH-DZIEDZICACH”
Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina zaprasza na „I Polsko-Czeski Jarmark Rybny w Czechowicach-Dziedzicach”, który
odbędzie się 12 sierpnia 2012 r. (niedziela) od godz. 13:00 w Parku Miejskim /tereny rekreacyjne/ w Czechowicach-Dziedzicach.
Będzie to niepowtarzalna okazja do zaprezentowania oraz zapoznania się z ofertą gospodarstw rybackich zajmujących się hodowlą ryb z obszaru Bestwiny, Czechowic-Dziedzic, Jasienicy, Jaworza oraz Wilamowic, a także z Czech, podczas prestiżowej
imprezy poświęconej tematyce rybackiej.
W programie między innymi: występ Czechowickiego Teatru Muzycznego Movimento, zespół śpiewających szanty
z Pomorza, Orkiestra Dęta z Czechowic oraz gwiazda wieczoru – niespodzianka. Ponadto, imprezie towarzyszyć będą:
konkurs kulinarny „Wielkie Gotowanie” dla restauracji na przygotowanie najlepszej potrawy rybnej (w konkursie wezmą
udział restauracja „Polskie Jadło” z Czechowic-Dziedzic, „Karczma pod Błatnią” z Jaworza, „Dwór Świętoszówka” z gminy Jasienica, „Gospoda Ranczo” z Bestwiny, restauracja „Rogowa” z Wilamowic), pokaz przyrządzania potraw rybnych
(m.in. suszi) w wykonaniu znanego kucharza - REMIGIUSZA RĄCZKI oraz konkursy, zabawy i atrakcje dla najmłodszych.
Na zakończenie zabawa taneczna - grać będzie zespół NEGATYW z Czechowic-Dziedzic.
Wszystkich mieszkańców z terenu powiatu bielskiego oraz województwa śląskiego zachęcamy do udziału w organizowanej
imprezie plenerowej.
Szczegółowe informacje na temat imprezy oraz formularze zgłoszeniowe (dotyczy wystawców oraz wszystkich zainteresowanych
zarezerwowaniem stoiska wystawowego) w niedługim czasie 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.
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Galeria na Zdrojowej
W Galerii na Zdrojowej artystyczny sezon w pełni. Po wystawie
prac Krzysztofa Czadra (obrazy, rzeźby natury) możemy oglądać
ciekawą ekspozycję fotografii autorstwa Łukasza Holisza pt. Przyłapać Chwile. Artysta sportretował rodzinę- dzieci, mamy babcietematyka ta doskonale komponuje się z majem, kiedy świętujemy
Dzień Matki i czerwcem- początek tego miesiąca uwielbiają dzieci.
Z własnego doświadczenia wiemy, że zdjęcia „pozowane” dają

nam poczucie dyskomfortu, są sztuczne, nie „oddają nas”. Młody
fotografik starał się obiektywem uchwycić ulotne chwile, ludzkie
uczucia, troski i radości. Warto oglądnąć tę wystawę, bowiem fotografie nieomal zmuszają do refleksji nad naszą codziennością,
życiem- jego pięknem, a jednocześnie pokazują ulotność naszego
istnienia.
PF

Wystawa prac Krzysztofa Czadra

Prace Łukasza Holisza

Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej
XII edycja powiatowego konkursu na
najlepszą bibliotekę
15 maja w budynku „Pod Goruszką” miało miejsce rozstrzygnięcie
konkursu na najlepszą bibliotekę w powiecie bielskim. Konkurs
odbywał się pod hasłem tegorocznego Tygodnia Bibliotek „Biblioteka ciągle w grze”. Hasło nawiązywało w symboliczny sposób do
tegorocznych rozgrywek piłkarskich EURO 2012, ale i miało na celu
pokazanie, iż księgozbiory nie przegrywają w dobie powszechnie
dostępnego internetu. XII edycję konkursowej rywalizacji organizowali starosta bielski, wójt Gminy Jaworze, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Oddział w Bielsku – Białej i Książnica Beskidzka.
Przybyłych gości przywitał Bogdan Kocurek dyrektor Książnicy
Beskidzkiej, który przypomniał dzieje Jaworza, jako gminy mającej
także bogate tradycje kulturotwórcze. Dyrektor Kocurek wspomniał

zacnych Polaków- pisarzy, publicystów, polityków, którzy wypoczywali w nasze gminie, korzystając z uzdrowiskowych walorów
pisali tutaj utwory stanowiące dziś kanon polskiej literatury. Nie bez
znaczenia jest wielowyznaniowość Jaworza, wzajemne budujące
relacje, działalność księży katolickich i ewangelickich, dyrektorów wszystkich placówek oświatowych -dodał szef beskidzkiego
księgozbioru. To wszystko jak zaznaczył B.Kocurek składa się na
dziedzictwo kulturowe dzisiejszej gminy Jaworze. Podkreślił też
fakt, że pomimo sceptycyzmu – czy tradycyjne biblioteki nie przegrają dziś w rywalizacji z potęgą mediów elektronicznych, tego typu
konkursy pokazują, iż mają one nadal ofertę „ nie do przebicia”.
Następnie głos zabrał wójt Zdzisław Bylok, który witając przybyłych gości powiedział m.in., że Gmina Jaworze po raz pierwszy
jest gospodarzem konkursu Starosty Bielskiego. Mogliśmy przyjąć
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zaproszenie do zorganizowania u siebie rozstrzygnięcia imprezy,
także z tego względu , że po ponad 20 latach starań udało się pozyskać obiekt i pomieszczenia, które dały możliwość zapewnienia
bibliotece godziwych warunków funkcjonowania. Jeszcze w ubiegłym roku jaworzański księgozbiór mieścił się praktycznie w jednym
dużym - choć całkowicie niewystarczającym- pomieszczeniu na
parterze Urzędu Gminy. Dziś biblioteka zajmuje część parteru
budynku „Pod Goruszką”. Tym samym jest już znacznie więcej
miejsca nie tylko do udostępniania zbiorów, ale korzystania z
czytelni, jak i organizowania przez
pracowników biblioteki np. małych
wystaw. Wójt Bylok podkreślił
niezaprzeczalny fakt, że dziś
praca bibliotekarza to nie tylko
zwyczajne wypożyczanie książek czy doradztwo czytelnicze,
to również wszelkiego rodzaju
akcje, także wśród młodzieży promujące czytelnictwo, realizacja
projektów o tematyce regionalnej
poprzez różnorakie konkursy, a
tym samym działalność na rzecz
lokalnej społeczności.
Na zakończenie wystąpienia z okazji Dnia Bibliotekarza, wójt
złożył wszystkim pracownikom bibliotek naszego powiatu życzenia
satysfakcji z wykonywanej pracy, entuzjazmu i zaangażowania.
W owym winszowaniu oczywiście nie mogło zabraknąć swego
rodzaju apelu o polecenie pamięci radnych kwestii finansowania
bibliotek w powiecie. Zdzisław Bylok podziękował Bernadecie
Kluka dyrektor GBP i Gabrieli Śliwka-bibliotekarzowi za zaangażowanie związane z pracą, jak i wcześniejszym przeniesieniem
księgozbioru do nowej siedziby.
Andrzej Płonka starosta bielski podkreślił znaczenie nowej
siedziby biblioteki w Jaworzu dla rozwoju czytelnictwa w gminie.
Wspomniał też historię poprzednich edycji powiatowych konkursów
na najlepszą bibliotekę w powiecie. Wiązało się to między innymi
z tym, że po reorganizacji administracyjnej jak i „przekazaniu”
księgozbiorów samorządom, trzeba było wypracować koncepcję ich rozwoju i współistnienia obok coraz powszechniejszych
mediów elektronicznych. Stąd pomysł tegoż konkursu, stąd też
doskonała współpraca z Książnicą Beskidzką i jej dyrektorem
Bogdanem Kocurkiem oraz prezydentem miasta Bielska-Białej
Jackiem Krywultem. Jak podkreślił Andrzej Płonka, imprezy te
mają na celu integrowanie środowiska bibliotekarskiego naszego
powiatu, jak i wzajemną współpracę, kreowanie nowych pomysłów
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i inicjatyw lokalnych, co spotyka się z uznaniem czytelników. Tak
więc widzimy dziś, że XXI wiek- przynajmniej jego początek – nie
zachwiał pozycją lokalnych bibliotek. To także efekt olbrzymiego
zaangażowania bibliotekarzy, ich pasji, pomysłowości i docierania z „ofertą” nie tylko czytelniczą – praktycznie do każdego, kto
pozostaje otwarty na wiedzę.
Oczywiście nie mogło być konkursu bez nagród i ogłoszenia
werdyktu. Nagrody wręczali starosta Andrzej Płonka i przewodniczący Rady Powiatu Roman
Migdał. W spotkaniu udział wzięli
również członek Zarządu Powiatu
Renata Franasik, radni powiatowi:
przewodniczący Komisji Sportu i
Turystyki Jacek Staszek, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Alina
Świeży-Sobel, wiceburmistrz Czechowic – Dziedzic Maciej Kołoczek
oraz przedstawicielki Biblioteki Śląskiej w Katowicach : wicedyrektor
ds. Bibliotek Samorządowych Maria
Gutowska i instruktor Magdalena
Madejska. Konkursowa komisja w
składzie: Józef Krajewski przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i
Sztuki Rady Powiatu, Dorota Malczewska-Stus, Ewa Troneczek
i Łucja Gola z Książnicy Beskidzkiej oraz Alina Macher i Dorota Stolarczyk ze Starostwa Powiatowego w Bielsku Białej.
Komisja konkursowa wizytując powiatowe biblioteki oceniała
między innymi stan czytelnictwa, działalność informacyjną i edukacyjną, komputeryzację, realizowane programy promujące czytelnictwo, formy uczestnictwa bibliotekarzy w życiu społeczności
lokalnej oraz modernizację lokali bibliotecznych. W tym roku pierwsze miejsce i tytuł biblioteki 2011/2012 przyznano Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach, drugie
miejsce Gminnej Bibliotece Publicznej w Bestwinie i dwa
równorzędne trzecie miejsca Gminnej Bibliotece Publicznej w
Jaworzu oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilamowicach.
Przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w województwie śląskim Sylwia Błaszczyk zarazem kierownik Działu
Ochrony, Konserwacji i Archiwizacji Zbiorów Biblioteki Śląskiej
uhonorowała medalem SBP Sylwię Kłoska, Ewę Medoń-Piętka
z MBP w Czechowicach-Dziedzicach oraz Marię Grzybowską z
GBP w Bestwinie. Oprawę muzyczną zapewniły występy zespołów
dzieci i młodzieży z Jaworza m.in. „Simfonietty”, „Jaworowej Gromady” ze Szkoły Podstawowej nr 1oraz zespołu „Liryczny Blues
Band” z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.
Przygotował: P. Filipkowski
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TYDZIEŃ BIBLIOTEK
Tegoroczne obchody IX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek odbywały się
w dniach 8 - 15 maja i przebiegały pod hasłem " Biblioteka ciągle w grze!".
Również nasza jaworzańska biblioteka aktywnie włączyła się w obchody tego
dorocznego święta całej społeczności bibliotekarskiej i czytelniczej.
W tych dniach odbyło sie wiele spotkań z dziećmi. Tradycyjnie uczniowie
klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu otrzymali "Paszporty
Młodego Czytelnika". Natomiast uczniowie klas drugich i trzecich brali udział w
spotkaniach odbywających się w Bibliotece, poświęconych zasadzie "fair play"
w rywalizacji sportowej, jak również zastosowaniu jej w życiu codziennym.
Najmłodszych mieszkańców naszej gminy odwiedziliśmy w przedszkolach.
Jak zawsze podczas takich spotkań było trochę wesołego czytania, odrobina
zgadywanek i oczywiście co nieco słodkości. Ponadto w Bibliotece można było
obejrzeć wystawkę prac dzieci z BZLR przedstawiającą jaworzańskie pomniki
przyrody i fontanny.
Specjalną atrakcją była wystawa malarstwa bielskich artystów Krystyny
i Konrada Chłodków, którzy prezentują różne style malarskie. Pan Konrad
przygotował niespodziankę i włączył do wystawy prace ukazujące jaworzańskie
pejzaże , m. in. kościół katolicki, kapliczkę na Goruszce oraz budynek Sanitas
a przed nim ławeczkę z hrabią Maurycym - to chyba pierwsze uwiecznienie
naszego Maurycego na płótnie - Dziękujemy!
W maju odbyło się również spotkanie z lekturą - tym razem to książka Astrid
Lindgren "Dzieci z Bullerbyn" była tematem przewodnim.
Miło nam poinformować, iż zdobywcą pierwszej nagrody w konkursie
literackim "List do Hrabiego Maurycego" została pani Krystyna Chłodek
- gratulujemy!

Szanowny Panie hrabio Maurycy Janie Nepomucenie Saint Genois d'Anneaucourt
Nie było mi dane poznać Pana osobiście, spieszę jednak podzielić sie spostrzeżeniami na temat pięknej miejscowości Jaworze, której to byłeś współtwórcą i założycielem . Pomysł był przedni tym bardziej, że okres rozwoju trwa nadal i miejscowość
wciąż rozkwita i zmienia się na lepsze. Nie mieszkam w Jaworzu,ale od ponad trzech
lat codziennie przyjeżdżam do wnuków, którymi się opiekuję, więc jestem rejestratorem wszelkich
zmian powstających w Jaworzu.
W samej miejscowości jest coś urzekającego, zapach drzew w parku, cudowny widok ośnieżonych
szczytów, przemykające w czarnych habitach siostry zakonne, śmiech dzieci na placu zabaw.
Czuje się, że miejscowość żyje i zachodzą w niej zmiany takie jak budowa kanalizacji, układanie
chodników, uruchomienie w ubiegłym roku fontanny przy której odpoczywa wielu zwiedzających.
A teraz , kiedy wiosna w rozkwicie tak dużo domków dla ptaków powieszono, wszędzie słychać
śpiew ptaków, kiedy idę rano to bażanty przelatują nad głową, a kilka płochliwych saren "przelatuje" przez drogę. Ostatnio nawet mały jeż poczłapał w poprzek drogi, sielsko i anielsko.
Właściwie Panie hrabio, sam pilnujesz tego mądrego gospodarowania gminą Jaworze (faktem
jest, że dużą pomocą są fundusze europejskie, bo bez nich dłużej trwały by te wszystkie udogodnienia) , siedzisz sobie na ławeczce, na honorowym miejscu przed budynkiem biblioteki, tutaj
włodarze Jaworza "posadzili" Ciebie byś miał baczenie na wszystkie zmiany, w ten właśnie sposób
uhonorowali Twoją osobę byś nie zniknął z pamięci mieszkańców.
Jak wcześniej pisałam nie jestem mieszkanką Jaworza, ale jestem fanką tej miejscowości,
a dzięki miesięcznikowi "Echo Jaworza" dowiaduję się o wszystkich zmianach, planach, historii tej
miejscowości i czuję się cząstką jedną z wielu.
Dziękuję!
Pozdrawiam
Krystyna Chłodek z Bielska-Białej
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NASZE DZIECI, NASZA MŁODZIEŻ
Z życia Publicznego Przedszkola Samorządowego nr 1
,, CO DZIEJE SIĘ CIEKAWEGO W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM
NR 1 W JAWORZU”
Niby dzień, jak co dzień, ale przedszkolaki nie mają czasu się
nudzić. Cały czas coś się dzieje, a to warsztaty, to znów wycieczki, wyjazdy do teatru, spotkanie z ciekawymi ludźmi. Wszystko
to, a nawet więcej zawdzięczamy m.in. projektowi ,, Efektywna
edukacja przedszkolna w Jaworzu” oraz oczywiście własnej
pomysłowości.
Niezwykle emocjonującym i ciekawym przeżyciem dla przedszkolaków było spotkanie z psem, który angażowany jest, jako
terapeuta w zajęciach dogoterapeutycznych.
Kolejnym z wielu jakże ciekawych zajęć, zorganizowanych
ostatnio w przedszkolu były warsztaty lepienia z gliny. Dzieci
miały okazję poznać nowy materiał plastyczny oraz metody jego
dalszej obróbki. Już następnego dnia odwiedzili nas twórcy ludowi
ze Stryszawy, pokazując dzieciom możliwości wykorzystania tak
prostego surowca, jakim jest siano. Przedszkolaki miały naprawdę niezłą zabawę a efektem zajęć były własnoręcznie wykonane
postacie zwierząt, które z pewnością będą doskonałym prezentem
dla rodziców w dniu ich święta, zbliżającego się wielkimi krokami.
Przedszkolaki już przygotowują się do tego wielkiego dnia, ucząc
się wytrwale tańców, piosenek, życzeń by jak najlepiej zaprezentować się rodzicom na Wielkim Festynie Rodzinnym, który stał
się już naszą tradycją, a który odbędzie się na Jaworzańskim
Amfiteatrze 16 czerwca 2012r. o godz. 10.00

Wszystkich mieszkańców Jaworza na tą wielką uroczystość
serdecznie zapraszamy.
Na wszystkich nie tylko na dzieci czeka wówczas niejedna
niespodzianka i przedstawienie ,, Kot w butach ” przygotowane
przez nauczycieli i rodziców na których zawsze możemy liczyć;
ale o tym już w następnych relacjach z życia przedszkola.
Grażyna Brandys
Rosita Migdał

Z życia Publicznego Przedszkola Samorządowego nr 2
Obchody „Święta Dnia Mamy i Taty”
w Publicznym Przedszkolu Samorządowym
nr 2 w Jaworzu

Tytułowe „obchody” nie są wcale przesadzone, gdyż w tym roku
każda z grup zorganizowała odrębne święto. Można byłoby napisać
nawet, iż był to cały tydzień poświęcony mamom i tatom, nie licząc
kilku tygodni przygotowań, które bezpośrednio poprzedzały święto.
Uroczystości odbywały się w budynku przedszkola. W poniedziałek
21 maja świętowali rodzice starszaków, we czwartek 24 – rodzice
średniaków, w piątek zaś rodzice maluszków.
Licznie przybyłych gości, którzy mimo, iż podzieleni na grupy
z ledwością zmieścili się w sali, za każdym razem uroczyście powitała pani dyrektor Czesława Cybułka. Zresztą trudno się dziwić tej
ogromnej frekwencji. Chyba żaden z rodziców, z własnej woli, nie
opuścił tak ważnego dla nas wszystkich święta. Bo czy można nie

chcieć zobaczyć tych wszystkich małych talentów, które drzemią
w naszych dzieciach, a które Panie Przedszkolanki tak zgrabnie
potrafią wydobyć i zaprezentować.
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W tym roku programy artystyczne przygotowane przez dzieci
były wyjątkowo bogate. Były tańce (w tym z mamą i tatą), zabawy ruchowe, piosenki i oczywiście wierszyki o mamie i tacie
i wzruszające podziękowania. Były też przedstawienia. Maluszki
przygotowały inscenizację wiersza Brzechwy pt. „Żuk”, średniaki
pokazały swoje talenty w teatrzyku postaci wg. Szelągowskiej
pt. „Zagubione korale”, starszaki zaś wspólnie zinterpretowały
wiersz „Podziękowanie dla mamy i taty”. Punktem specjalnym
uroczystości były zabawy integracyjne z rodzicami. W końcu to
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było nasze święto, więc dlaczego mielibyśmy ograniczać się tylko
do biernego oglądania. Na koniec otrzymaliśmy laurki i drobne
upominki, które jednak tak cieszą.
Doceniamy wysiłki Pań Przedszkolanek i oczywiście Naszych
Dzieci. Dziękujemy Wam za te chwile wzruszeń i dobrej zabawy.
W przyszłym roku znów nie odmówimy sobie tej przyjemności
i z pewnością przyjdziemy świętować. W końcu ten czas tak szybko
biegnie i nie zawsze będziemy rodzicami przedszkolaków.
Rodzice

SPOTKANIE ZE STRAŻAKAMI W PRZEDSZKOLU NR 2
Zawsze w miesiącu maju dzieci z Przedszkola nr 2 z niecierpliwością
czekają na odwiedziny strażaków. No i doczekały się. 22 maja na podwórko przedszkolne przyjechał wóz strażacki z przedstawicielami Ochotniczej
Straży Pożarnej w Jaworzu.
W trakcie tego spotkania przedszkolaki rozmawiały ze strażakami o ich
trudnej i niebezpiecznej pracy oraz o tym, jak należy się zachować, gdy
są one świadkami wypadku lub pożaru. Przypomniały sobie także numer,
pod który mogą dzwonić i jakie informacje przekazać wzywając pomocy
straży pożarnej.
Z wielkim zainteresowaniem dzieciaki obejrzały wóz strażacki i jego wyposażenie. Każdy mógł wejść do wnętrza pojazdu, wszystkiego dotknąć,
przymierzyć hełm strażacki i inne elementy umundurowania.
Największą jednak atrakcją była prezentacja sygnałów alarmowych,
użycia pompy strażackiej i obsługi węża strażackiego.
Każdy młody kandydat na strażaka mógł sam lać wodę z węża na
przedszkolny ogród a delikatna, mokra mgiełka dawała wszystkim przyjemną ochłodę w ten upalny dzień. Było wiele śmiechu, pisku i radości.
Spotkanie to z pewnością na długo pozostanie w pamięci dzieci.
Na zakończenie przedszkolaki wręczyły gościom specjalne podziękowanie i własnoręcznie wykonane upominki. Być może w przyszłości
niektórzy uczestnicy tego wydarzenia zasilą strażackie szeregi, by nieść
pomoc innym ludziom.
Przedszkolaki i personel Przedszkola nr 2 w Jaworzu składają serdeczne podziękowania OSP w Jaworzu za wizytę w naszej placówce.
Nauczycielka - Teresa Ślezińska

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
Dzień Patronki
18 maja w jaworzańskiej Jedynce miał szczególny charakterzbliżała się 47 rocznica śmierci Marii Dąbrowskiej- Patronki Szkoły.
Pod tablicą pamięci i sztandarem szkoły odbył się uroczysty apel.
Prowadziła go klasa 4c i 1a pod opieką artystyczno- literacką
pani Edyty Cwajna-Małek. Pierwsza część akademii miała formę
multimedialnej prezentacji poświęconej życiu i twórczości autorki
„Uśmiechu dzieciństwa”. Złożyły się na nią zdjęcia i informacje
o osobach i miejscach bliskich sercu pisarki (fotografie rodziców
i rodzeństwa, Russowa, Jaworza i Warszawy) oraz wybitnych
dziełach ("Ludzie stamtąd", "Noce i dnie", "Gwiazda zaranna").
W drugiej części młodzi artyści wierszem i piosenką opowiadali
o urokach swojej szkoły.
Akademii towarzyszył konkurs plastyczny na temat "Maria Dąbrowska i Jaworze", który wygrała klasa 6c. Po apelu odbyły się
powszechne wybory do Samorządu Uczniowskiego. Spośród 12

kandydatów z klas czwartych i piątych wybrano nowy trzyoosobowy komitet. Przewodniczącym na rok szkolny 2012/2013 został
Kamil Kruczek z klasy 5a (40 głosów), jego zastępcą- Karolina
Ptak z klasy 4c (27 głosów), a członkiem zarządu- Gabriela Witkowska z klasy 4b (22 głosy).
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Angielsko-matematyczne lokaty
Dobiegła końca XII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka
Angielskiego "FOX".
Jak co roku odbywał się on w 5 kategoriach wiekowych: Kittens
(kl. III-IV SP) Bunnies (kl. V-VI SP), Ducks (kl. I-II gimnazjum),
Lions (III kl. gimnazjum, I kl. liceum), Eagles (II-III kl. szkół ponadgimnazjalnych). Do tej pory w konkursie wzięło udział ponad 300
tys. uczniów z Polski oraz ze szkół z polskim językiem nauczania
z Czech.
Główną nagrodą w konkursie jest udział w obozie językowym
dla najlepszych uczestników z kategorii Bunnies - Eagles.
Tegoroczna edycja FOX-a okazała się wielkim sukcesem naszych
uczniów.
Spośród 44 startujących, aż 8 wywalczyło cenne nagrody. Wyniki bardzo dobre w kategorii Bunnies uzyskali: Jakub Klajmon
i Marta Bula , natomiast dobre- Julia Pilch, Kamil Kruczek,
Aleksandra Jakubiec i Patryk Pułtorak - wszyscy z klasy 5a.
W kategorii Kittens wyniki dobre osiągnęli: Wiktoria Salewska
z klasy 3a i Wiktor Hanula z klasy 4b.
Kolejnym sprawdzianem, w którym nasi podopieczni odnieśli
prestiżowe sukcesy, był Międzynarodowy Konkurs Matematyczny "Kangur". Jaworzańską Jedynkę reprezentowało 84 uczniów
startujących w kategoriach Malucha (klasa 3 i 4) oraz Beniamina

(klasa 5 i 6). W pierwszej grupie wyróżnienia otrzymali: Wiktoria
Zabilska, Aleksandra Zoń, Jakub Walica, Kinga Chłodek
i Marcin Bodzek. W grupie drugiej wynik bardzo dobry osiągnęła
Martyna Cholewik, wyróżnienia przyznano Karolinie Czader, Kamilowi Krzempkowi, Jakubowi Cempli, Konradowi Kohutowi,
Michałowi Donocikowi, Piotrowi Kubali, Laurze Staszko, Michałowi Kruszyńskiemu i Natalii Lach. Wszystkim nagrodzonym
serdecznie gratulujemy!
polonista Tomasz Zdunek

Mali jaworzanie w zmaganiach z gwarą Śląska Cieszyńskiego
Dziedzictwo kulturowe w regionie to temat bardzo często pojawiający
się w mediach - ważny zarówno dla dorosłych, jak i najmłodszych dopiero co poznających swoje korzenie. Nic więc dziwnego, że młodzi jaworzanie chcą przyczyniać się do jego popularyzacji. Okazją
jest cyklicznie organizowany w jaworzańskiej SP Szkolny Konkurs
"Mówimy gwarą" - tym razem zorganizowany 9 maja br. Jak zawsze
członkami jury są szanowani jaworzanie - miłośnicy gwary Jaworza
i całego Śląska Cieszyńskiego. W tym roku honorowym jurorem był
Ryszard Stanclik - znany działacz Towarzystwa Miłośników Jaworza. Uczniowie zmagali się z gwarowymi tekstami Juliusza Wątroby
i Anieli Kupiec. Po wyrównanej walce na słowa, jury postanowiło

przyznać nagrody i wyróżnienia następującym uczniom: I MIEJSCE
- AGNIESZCE ANTONIK z kl. IIIC , II MIEJSCE - SZYMONOWI
ŚWIATOŃSKIEMU z kl.I A, III MIEJSCE rodzeństwu: JULII ZIPSER
z kl.IV a oraz JAKUBOWI ZIPSEROWI z kl. I c. Natomiast spośród
grona uczestników wyróżniali się: ZUZANNA BUZDEREWICZ
z kl. IVB, IZABELA KURCJUS z kl. VIB, NATALIA FAJKIS z kl.VIC,
MARTA OGRODNIK z kl. IIIC. Zwycięzcom gratulujemy!!! Konkurs
zorganizowały panie: Ema Kukla i Marzena Grygierczyk.
						
M. Grygierczyk

Z ŻYCIA GIMNAZJUM
VIII Międzynarodowe Zawody Wędkarskie
Obiekty Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Bierach, którymi zarządza Prezes Czesław Biesok gościły 19.05.2012 członków
Szkolnych Kół Ligi Morskiej i Rzecznej Okręgu Bielskiego. Na
zaproszenie Alicji Iskrzyckiej, opiekunki ligowych dzieci z Jasienicy,
oraz jej męża Piotra, kilkadziesiąt osób z Polski (LO IV Bielsko
– Biała, ZSP Jasienica, Gimnazjum nr 1 i 2 Jaworze) i Czech

(Gimnazjum Hnojnik) uczestniczyło w VIII Międzynarodowych
Zawodach Wędkarskich. Towarzyszyli im nauczyciele i rodzice,
Wójt Gminy Jasienica – Janusz Pierzyna, Wójt Jaworza – Zdzisław
Bylok, radni obydwu Gmin oraz wicestarosta Bielski – Grzegorz
Szetyński. Dzięki ich wsparciu organizacyjnemu i finansowemu
dzieci i młodzież mogła poprzez kontakt z żywą przyrodą, z wodą
i żyjącymi w niej rybami rozwijać swoją świadomość ekologiczną
i morską. Udział w tych zawodach, jak podkreślił Prezes Okręgu
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LMiR Edward Szpoczek,
ma ponadto być szlachetną rywalizacją oraz okazją
do wspólnego bycia ze
sobą, poznawania siebie
i przeżywania udanych
połowów. Nie tyle liczy
się ile kto będzie miał ryb
i nagród, ile to, że każdy
będzie dumny i radosny
z sensownego wykorzystania wolnego czasu.
Zaszczepiony w ten sposób dzisiaj przez dorosłych „bakcyl” życiowej aktywności zaprocentuje w przyszłości.
Już teraz widać to w tym, że ligowcy z Podbeskidzia biorąc udział w Ogólnopolskim
Konkursie „Młodzież na Morzu”(2011/2012) są kolejny raz najlepsi w kraju. I tak
w kategorii – „Najlepiej pracujące SK LMiR” to Zespół Szkolno – Przedszkolny
w Jasienicy, Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu, LO IV i LO VIII w Bielsku-Białej.
Podobnie w kategorii „Wiedza o Pomorzu Zachodnim” – Szkoła Podstawowa
w Drogomyślu oraz LO IV w Bielsku-Białej zdobyły II miejsca, zaś Gimnazjum w Jaw
orzu – miejsce V.
W kategorii „Wiedza o Morzu” Gimnazjum nr 1 w Jaworzu zajęło VI miejsce, Gimnazjum w Drogomyślu VII, LO IV w Bielsku-Białej – III miejsce. Również w kategorii
plastyka nasi przedstawiciele osiągnęli bardzo dobre wyniki: ZSP Jasienica – III
miejsce, LO IV – II miejsce, LO VIII – IV miejsce. Grand Prix w malarstwie uzyskała
Magdalena Kopola z IV LO w Bielsku-Białej, zaś w grafice Gabriela Pietrzyk z LO
w Cieszynie. Nagrodę Rektora WSET w Szczecinie otrzymała Sylwia Wawrzuta z IV
LO w Bielsku – Białej. Dzięki tak dobrym wynikom będą mogli uczestniczyć w: Zlocie
Jungów w Kołobrzegu, we Flisie Odrzańskim i Wiślanym, w Obozie Szkoleniowo –
Wypoczynkowym w Pucku, w Święcie Morza w Gdyni i w Międzybrodziu Bialskim itd.
Piękny, słoneczny dzień sprzyjał wypoczynkowi nie tylko wędkarzy, ale i jak się
okazało – rybom. Dlatego połowy nie były w tym roku zbyt obfite. Najwięcej złowili:
wśród chłopców starszych – Andrzej Kancelista (1750 g) i Krzysztof Brzeziński (1130
g) z Gimnazjum nr 2 w Jaworzu; wśród chłopców młodszych najlepszymi okazali się
– Daniel Kłaptocz (550 g) i Filip Pierzyna (320 g) z ZSP w Jasienicy. Dobre rezultaty
zanotowały też dziewczęta – Anita Jasińska (940 g) i Patrycja Chmiel (538 g) z ZSP
w Jasienicy.
Zawodom towarzyszyła wystawa kilkunastu modeli żaglowców, statków i okrętów
wykonanych przez uczniów ZSP w Jasienicy kierowanych przez p. Małgorzatę Błachut.
Inspiracją do wykonania tych modeli były 30 urodziny „Daru Młodzieży”.
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Wyłowione ryby, po obejrzeniu, określeniu
ich gatunku i zważeniu zostały wypuszczone
do wody. Dlatego utrudzeni wędkarze po
odebraniu pucharów, nagród i dyplomów
ufundowanych przez Bielski Okręg PZW
zostali nakarmieni przez „Pizzerię Jedynka”
z Bielska-Białej.
Edward Szpoczek
Foto: R. Filipkowski

Piknikowy Dzień Matki w Gimnazjum w Jaworzu
Wymarzona pogoda – słońce i lekki wiaterek. Uśmiech,
podekscytowanie i pełna mobilizacja do zadań i konkursów.
To był gimnazjalny piknik!
Przed godziną 9.00, kiedy oficjalnie otwarto imprezę, uczniowie
wraz ze swoimi wychowawcami gorączkowo przygotowywali
swoje klasowe stoiska. Pozostali nauczyciele i pracownicy
szkoły organizowali zaplecze do konkurencji, w których miały
wziąć udział klasy pierwsze i drugie. A walczyć było o co – wyjazd

w roku szkolnym 2012/2013 do zaprzyjaźnionej szkoły w Jaszentandrasz na Węgrzech!
Całość rozpoczęły konkurencje sportowe na wesoło. Szczególnie ważny był współudział rodziców w zawodach. Śmiechu było co
niemiara ale duch rywalizacji nie opuszczał drużyn ani na chwilę.
Najwięcej entuzjazmu wzbudziła konkurencja pt. „Bieg węża”,
w której najistotniejsza była współpraca w grupie i wytrzymałość
wszystkich członków węża;) Po sprawdzianach fizycznych , kon-
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kurowały drużynowe umysły – uczestnicy odpowiadali na pytania
zawarte w testach z: historii, j.polskiego, języków obcych, biologii,
chemii , geografii i matematyki. Trzeba przyznać, że nie wszystkie
zadania okazały się łatwe nawet dla całej grupy. Najtrudniej było jak
zwykle z matematyki, gdyż grupy otrzymały piankowy, rozkładany
(jak puzzle) prostokąt, z którego mieli ułożyć sześcian. Autor pytania pan Stanisław Hoczek prosił, aby wydłużyć czas uczestnikom
konkursu. Jednak nie było tak źle. Pierwsze klasy skończyły nawet
przed wyznaczonym czasem, ale mówili, że podobne ćwiczenie
robili na zajęciach dodatkowych.
Skoro ciało i duch mogły się popisać, należało jeszcze sprawdzić
inwencję twórczą i artystyczne umiejętności naszych gimnazjalistów. Konkurs kabaretowy przebiegał pod hasłem: „Moje relacje
z mamą, rodzicami”. Naturalnie chcieliśmy nawiązać do święta,
które obchodzi się 26 maja. Konkurencję wygrał program klasy Ib
„Zielony Kapturek”, w którym zirytowany niewłaściwymi pytaniami
wilk uciekł z chatki i niestety nie skonsumował Kapturka.
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Wielkim oddaniem i poświęceniem charakteryzował się mecz
piłki nożnej dorośli – uczniowie, który rozstrzygnęły rzuty karne.
Wygrali rodzice wspomagani nauczycielami. Wiemy, że było to
bardzo niepedagogiczne, w związku z tym popracujemy nad wynikiem w przyszłym roku;)
Na koniec dziewczęta wzięły udział w zumbie prowadzonej
przez instruktorkę tańca bielskiej „Modelarni”. W czasie wszystkich konkurencji można się było posilać na stoiskach ustawionych
między boiskami.
Dziękujemy wszystkim rodzicom naszych uczniów przede
wszystkim za przybycie, które było dowodem naszych dobrych
kontaktów i chęci współpracy. Mimo wszystko liczymy na wzrost
liczby dorosłych na tej imprezie w kolejnych latach, bo tylko dzięki
nim uda się osiągnąć sukces. Jednak fakt, że potrafiliśmy bawić
się i konkurować razem, pozwala wyciągnąć wniosek – cel został
osiągnięty!
Dyr. Barbara Szermańska

Wizyta Węgrów w Jaworzu
20 maja br. do Jaworza zawitała grupa młodzieży ze współpracującej z jaworzańskim gimnazjum węgierskiej szkoły w Jaszszentandraz. Liczyła ona 21 osób, w tym 17 uczniów i 4 opiekunów.
Uczęszczają do węgierskiej szkoły na wzór naszej byłej ośmioklasowej podstawówki.
W niedzielę po uroczystym powitaniu zwiedzili najbliższą okolicę
i zostali zakwaterowani w pobliskiej „Betanii”. W programie kolejnego dnia była wycieczka do Wieliczki i Krakowa. Grupa miała szansę zobaczyć główne krakowskie zabytki, a kolejną atrakcją była
możliwość zjedzenia obiadu pod ziemią, mianowicie w kopalni soli
w Wieliczce. Jak relacjonował później jeden z węgierskich uczniów,
obiad składający się z zupy pomidorowej i pierogów ogromnie im
smakował. We wtorek goście spędzili dzień na zajęciach w naszej
szkole. Wszystko zaczęło się od dwóch lekcji języka angielskiego.
Pierwsza z nich prowadzona była przez panią Wierońską wraz
z uczennicami klasy 3a. Polegała ona na anglojęzycznych kalamburach, do których włączyli się również węgierscy opiekunowie,
a nawet nasza pani Dyrektor. Drugą godzinę poprowadziła pani
Gańczorz i przedstawiciele poszczególnych klas, którzy omawiali
prezentację o Polsce i o Węgrzech oraz o słownictwie polskim,
angielskim i węgierskim. Kolejne zajęcia związane były z decoupagem. Każdy przedstawiciel węgierskiej grupy miał szansę
samodzielnie ozdobić za pomocą tej techniki drewniane pudełko.
Nad całością czuwała nieoceniona w tej dziedzinie pani Marzena
Wajda - Parzyk oraz wybrani przez nią uczniowie, którzy służyli

Węgrom pomocą. Po skończeniu swych dzieł goście zjedli obiad
w naszej szkolnej stołówce i zaczęli przygotowania do zajęć
sportowych na „Orliku”. Męska część węgierskiej grupy rozegrała
koleżeński mecz piłki nożnej z naszymi uczniami. Po zaciętej
rywalizacji mecz zakończył się wygraną Polaków 3:2. Wieczorem
w ramach odpoczynku zostało zorganizowane ognisko na terenie
„Betanii”. W środę odbyła się piesza wycieczka na Błatnią. Po
wycieczce Węgrzy mieli chwilę czasu na relaks, a później wzięli
udział w organizowanej w naszym gimnazjum dyskotece. Trwała
ona aż do godziny 23.00 i pomimo pierwszych, nieśmiałych tańców
naszych gości, szybko się rozkręciła. Goście wesoło bawili się wraz
z naszymi uczniami. W czwartek 24 maja wymiana dobiegła końca.
Po pożegnaniu węgierska grupa wyruszyła w drogę powrotną.
W imieniu wszystkich uczniów naszej szkoły chciałabym podziękować dyrekcji naszej oraz węgierskiej szkoły za umożliwienie nam
spotkania, dzięki któremu mieliśmy szansę poznać kulturę, która
jest bardzo odmienna od naszej, a także znów mieliśmy szansę
udoskonalić nasze językowe umiejętności.
Marcelina Grąbkowska
PS. Chciałam gorąco podziękować wszystkim rodzicom za
pomoc podczas pobytu Węgrów w naszej miejscowości. Bez
Waszego trudu, zaangażowania i postawy wizyta ta nie odniosłaby takiego sukcesu, o czym zapewniali mnie, z łezką w oku
odjeżdżający goście.
dyrektor Barbara Szermańska
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SPROSTOWANIE

W poprzednim numerze „EJ” w artykule „Po raz pierwszy w historii Gimnazjum Nr 1 w Jaworzu mamy 3 finalistów konkursów przedmiotowych” wkradły się pewne nieścisłości. Pierwsza dotyczy Magdaleny Wolny, która została finalistką z chemii,
a laureatką z fizyki, a było napisane odwrotnie. A druga dotyczy samego tytułu. Precyzyjnie tytuł powinien brzmieć: „Mamy jedną
finalistkę i dwóch laureatów …”, ale autor „ujednolicił” wszystkich znakomitych uczniów do – finalistów. Zrobił to tylko dlatego, że
nagroda za bycie laureatem i finalistą była taka sama – jednak nie dla uważnych czytelników. Precyzja nade wszystko. Przepraszam – Piotr Bożek

UKS DZIESIĄTKA
26 maja w Rzeszowie rozegrano XXX Memoriał M. Gromskiego , w którym dobrze zaprezentowali się młodzicy z UKS "Dziesiątka".
Wśród młodzików starszych drugie miejsce zajął Szymon Kubala, a Zuzanna Grzymek była piąta. Wśród młodzików młodszych
Gabriela Mroszczyk zajęła ósme miejsce.
St. Hoczek

Z życia Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
Miniony miesiąc obfitował w wydarzenia artystyczne i sportowe, w których
sprawdzić się mogli chłopcy z Ośrodka.
Pierwszą z wielu majowych imprez
był XIV Wiosenny Bieg Przełajowy
organizowany w ramach cyklu imprez
„Sportowe lato” przez p. Aleksandra
Machnika. Trzydziestu dwóch zawodników pokonało dwuipółkilometrową
trasę rekreacyjnymi terenami Jaworza.
Zwyciężył Kamil Starczewski z czasem
6.54. Kolejne miejsca zdobyli Witold
Gliniany i Adam Pietrzyk. Nagrody
dla zwycięzców ufundował DECATHLON, słodycze i napoje dla
wszystkich uczestników zapewnili OPGJ oraz sklep WIARUS.
Areną sportowej rywalizacji – tym razem wędkarskiej – były
obiekty Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Bierach.
Nasi reprezentanci pod opieką p. Mirosława Hyjka uczestniczyli w VIII Międzynarodowych Zawodach Wędkarskich.
W kategorii chłopców starszych nasi podopieczni: Andrzej Kancelista oraz Krzysztof Brzeziński pokonali rywali m.in. z Bielska,
Jaworza, Jasienicy i Czech uzyskując odpowiednio wyniki: 1750g
i 1130g. Podczas zawodów podziwiać można było kilkanaście
modeli statków, żaglowców i okrętów wykonanych przez uczniów
z ZSP w Jasienicy. Nagrody, puchary i dyplomy ufundował bielski
Okręg PZW.
Dziewięciu uczniów naszego gimnazjum wzięło udział w organizowanym przez OPGJ konkursie ekologicznym „W podróż
po ścieżkach dydaktycznych Jaworza”. Chłopcy najpierw
wykonali fotografie przedstawiające wybrane obiekty na szlaku ścieżek. Następnym etapem było wyszukiwanie informacji
o sfotografowanych obiektach, a następnie połączenie owoców

poszukiwań i wykonanych zdjęć
w formie pracy plastycznej. Dzięki
udziałowi w konkursie wychowankowie Ośrodka lepiej poznali najbliższe
otoczenie swojego tymczasowego
miejsca zamieszkania. Oficjalne
wyniki konkursu poznamy w połowie
czerwca.
Przedostatni czwartek miesiąca
miał dla 11. chłopców z klasy III gimnazjum niezwykły, duchowy wymiar.
Przystąpili w tym dniu do sakramentu
bierzmowania, którego udzielił im ks.
biskup ordynariusz Tadeusz Rakoczy. Do tej podniosłej uroczystości przygotowywali się pod opieką pani Krystyny Gutan. Sakrament
ten wprowadził ich w świat dojrzałości wiary.
Ostatni weekend to zmagania w XXVI Przeglądzie Zespołów Artystycznych „Kowadło” odbywających się w Kuźni Raciborskiej. Festiwal ten, nie tylko
z nazwy, jest kuźnią młodych talentów. Miesiące żmudnych
przygotowań Koła Poetycko – Muzycznego prowadzonego przez
p. Zbigniewa Huberta zaowocowały imponującymi wynikami. Z
Kuźni chłopcy przywieźli: Złote Kowadło – I miejsce za całokształt
twórczości, Puchar Marszałka Województwa Śląskiego – I miejsce
w kategorii „Teatr” (spektakl autorki Z. Huberta p.t. „Lustro” ) oraz
II miejsce w kategorii „Muzyka”. Dodatkowo wyróżnienie otrzymał
Andrzej Kancelista w kategorii solistów muzycznych, a Maksymilian Włodarek zwyciężył w kategorii „beat box”. Oprócz pucharów
i dyplomów chłopcy wzbogacili placówkę o sprzęt muzyczny.
Trwa remont pałacu. Na obecnym etapie prac wykonywany jest
nowy dach.
A.Szeliga
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Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZEŃ
Posiady Towarzystwa Miłośników Jaworza
SPOTKANIE Z MISTRZEM FILIGRANU CIESZYŃSKIEGO
Kolejne organizowane przez Towarzystwo Miłośników Jaworza
posiady były spotkaniem z 85-letnim cieszyńskim złotnikiem Wiktorem Pieczonką. Jest on mistrzem wyrobów jubilerskich z filigranu.
To specyficzna, pracochłonna i wymagająca dużej precyzji technika
polegająca na łączeniu w wybrane wzory drobnych elementów
wymodelowanych z cienkiego srebrnego drutu. Technika ta znana
jest i dość popularna w krajach Wschodu, zaś w Polsce uprawiana
tylko przez kilku złotników, głównie w pracowni Wiktora Pieczonki
i jego synów. Oryginalność tych wyrobów wynika ze specyficznego
wzornictwa (powszechność motywu cieszynianki – wiosennego
kwiatu rosnącego tylko w naszym regionie) oraz zastosowania
w stroju żeńskim Śląska Cieszyńskiego (broszki, „hoczki’’, bogate
i piękne pasy).
Wiktor Pieczonka pracujący w zawodzie od piętnastego roku
życia, podzielił się z zebranymi swoimi wspomnieniami o pracy
cieszyńskich złotników od dwudziestolecia międzywojennego
oraz o dziejach swojej firmy. Opowiedział nie tylko o filigranach

wykonywanych na indywidualne
potrzeby klientów, ale też o realizacji przez jego zakład zamówień
na łańcuchy rektorskie dla różnych
wyższych uczelni na terenie kraju,
łańcuchy cechowe, monstrancje,
krzyże. W okresie działania w Polsce sieci sklepów Cepelii zakład
Wiktora Pieczonki upowszechnił
za jej pośrednictwem swoje wyroby
na terenie całego kraju.
Towarzyszący Wiktorowi Pieczonce syn Marcin pokazał jak
wykonuje się elementy biżuterii z filigranu, a przede wszystkim
zaprezentował zebranym przyciągającą wzrok kolekcję wyrobów
z filigranu, której okazy obecni mogli nie tylko obejrzeć, ale też
nabyć.
Małgorzata Kobiela-Gryczka

Z działalności Stowarzyszenia Miłośników Sztuki
Nie ma żartów w Jaworzu

starszych. Capoeira łączy w sobie wiele elementów i każdy znajdzie coś dla siebie. Są ćwiczenia rozciągające, można tańczyć, a
do tego nauczyć się uników i kopnięć, jak dołożymy jeszcze śpiew,
daje nam to znakomitą mieszankę ćwiczeń rozwijających nie tylko
nasze ciało, ale i psychikę- powiedziała Barbara Galocz-Siwiecka,
która sama bierze udział w zajęciach.
Warsztaty trwać będą do końca czerwca, później dwa miesiące
przerwy i powrót do Capoeiry przewidziany jest od września.
Warto wiedzieć, że twórcami tej sztuki walki byli niewolnicy
w Brazylii. Stała się ona dla nich sposobem na manifestowanie
odrębności kulturowej, była także rozrywką i oderwaniem się od
bolącej rzeczywistości.
Capoeira wywodzi się z rytualnych tańców plemion afrykańskich,
świadczą o tym rytmy oraz pozycje, jest też sporo cech kulturowych charakterystycznych dla Indian południowoamerykańskich.
Nowoczesna i zmodernizowana zawiera wiele elementów realnej walki, samoobrony , akrobatyczne ewolucje, kopnięcia oraz
obalenia.
Oprócz sprawności fizycznej, relaksu i niezwykłych ludzkich
spotkań jest jeszcze jeden realny zysk, każdy chcący zachowywać się agresywnie i zaczepnie dwa razy zastanowi się, zanim
odwiedzi Jaworze.
Przygotowała Agata Jędrysko

Dynamizm i taneczna płynność, kopnięcia, uniki akrobatyczne
przejścia, a to wszystko pod jednym szyldem - Capoeira. Sztuka
walki wywodząca się z tradycji afrykańskiej i brazylijskiej, jej istotą
są elementy tańca, dające płynność i nieprzewidywalność ataków.
Capoeiry można uczyć się w Jaworzu, bowiem od 16 maja
trwają warsztaty prowadzone przez Michała Kozaczko z Unicar
Capoeiro Bielsko-Biała. W każdą środę, w sali gimnastycznej
w Gimnazjum nr 1, 30 osobowa grupa mieszkańców gminy będzie intensywnie ćwiczyć. Wśród zapaleńców są przedstawiciele
nieomal każdej grupy wiekowej.
To znakomita forma spędzania wolnego czasu, ale i też sposób
na piekną sylwetkę, wyrobienie plastyczności ruchu i co ważne
niebagatelne umiejętności skutecznej obrony. Pomysłodawczynią
zajęć jest Barbara Galocz -Siwiecka, członkini Zarządu Stowarzyszenia Miłośników Sztuki w Jaworzu. Jej idea padła na podatny
grunt, przedstawiciele stowarzyszenia zdecydowanie uznali, że to
oryginalny i niepospolity sposób spędzania wolnego czasu, a do
tego niezwykle pożyteczny. Chcieliśmy zaoferować coś innego niż
zazwyczaj. Wszędzie można uczyć się aerobiku, tańca towarzyskiego czy fitnessu, rynek jest już przesycony tego typu zajęciami.
Chodziło o to, aby znaleźć coś nietypowego, a jednak atrakcyjnego
i użytecznego, przeznaczonego zarówno dla młodszych, jak i nieco

Wystawa owczarków niemieckich w Jaworzu
Rasowe i piękne, przyjacielskie i wierne, doskonałe do szkolenia- owczarki niemieckie. Psy można było podziwiać w Jaworzu
19 maja podczas Krajowej Wystawy Owczarków Niemieckich.
Imprezę zorganizował Związek Kynologiczny w Polsce, Oddział
w Bielsku-Białej. Wzięło w niej udział ponad 40 hodowców tej
rasy psów, a swój wdzięk w znakomitym stylu zaprezentowało
ponad 70 czworonogów, oczywiście z rodowodem. Psy można
było zgłosić do wystawy w następujących kategoriach:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

baby - wiek od 3 do 6 miesięcy
szczeniąt - wiek od 6 do 9 miesięcy
młodzików - wiek od 9 do 12 miesięcy
młodzieży - wiek od 12 do 18 miesięcy
juniorów - wiek od 18 do 24 miesięcy
otwarta - wiek powyżej 24 miesięcy
użytkowa - psy z certyfikatem użytkowości
championów - psy z zatwierdzonym tytułem championa wystawowego
weteranów - wiek powyżej 8 lat.
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Teraz garść informacji o głównym bohaterze jaworzańskiej
wystawy. Owczarek Niemiecki należy do grupy psów pasterskich
i zaganiających, zaklasyfikowanych do sekcji psów pasterskich
(owczarskich). Według klasyfikacji FCI podlega próbom pracy.
Zaliczany jest do psów obronnych. Kiedy w Europie Środkowej rozwinął się ruch kynologiczny, a jednocześnie rozwój miast pociągnął
za sobą wzrost przestępczości, zrodziło
się zainteresowanie psem służbowym.
W Niemczech utworzono związek, którego celem było popieranie hodowli psów
owczarskich, w których widziano dobry
materiał na psa służbowego dla wojska
i policji. Związek ten nazywał się Phylax.
Po ośmiu latach działalności Phylaxu
powstał nowy związek, utworzony przez
rotmistrza Maxa von Stephanitza 3 kwietnia 1899 roku. Kiedy von Stephanitz wraz
ze swoim przyjacielem Arturem Mayerem
był w Karlsruhe na wielkiej ogólnokrajowej wystawie hodowlanej,
ich uwagę zwrócił jeden z prezentowanych na tej wystawie psów.
Był to pracujący owczarek w typie pierwotnym, silny, wytrzymały
i sprężysty. Pies nazywał się Hektor Linksrhein i stał się nowym
nabytkiem von Stephanitza do jego psiarni w Grafrath. Hodowca
nadał mu nowe imię Horand von Grafrath i zarejestrował go pod
numerem 1 w księdze hodowlanej owczarków niemieckich.
Właściciel psa opisał go słowami: "Horand ucieleśniał dla entuzjastów rasy spełnienie ich najdroższych marzeń. Był to pies, jak

2012 ROK

na te czasy, duży (61 cm), o potężnej budowie, pięknych liniach
i szlachetnej głowie. Był silny i sprężysty, jak stalowy drut. Jego
wspaniałej budowie odpowiadał charakter. Horand był cudowny
w posłusznej wierności dla swego pana, był prostolinijny i szczery.
Miał naturę gentlemana, połączoną z nieograniczoną pasją życia
i pracy. Mimo że nie przeszedł gruntownej tresury w młodym
wieku, był przy boku swego pana uważny
na jego najmniejsze skinienie. Pozostawiony
sam sobie, stawał się skończonym rozrabiaką
i niepoprawnym prowokatorem bójek. Zawsze
dobrze usposobiony wobec spokojnych ludzi,
nieufny, ale nieulękły wobec obcych, uwielbiał
dzieci. Jego błędy w zachowaniu były wadami
wychowania, nigdy skłonnościami charakteru.
Horand cierpiał po prostu na nadmiar niespożytej energii, był szczęśliwy i wniebowzięty, kiedy
ktoś się nim zajął – był wtedy najszczęśliwszym
z psów."
Max von Stephanitz swoje założenia hodowlane oraz doświadczenia związane z tym przedsięwzięciem opisał w monografii
Der Deutsche Schäferhund in Wort und Bild. Kolejne badania,
pomiary o uznanie bądź też nieuznanie danego psa za owczarka
niemieckiego rozwinęły się już w okresie III Rzeszy. Zainteresowanych tematyką rasową ( oczywiście psów) odsyłamy do bibliotek
i na wyszukiwarki internetowe.
Na podstawie http://pl.wikipedia.org/wiki/Owczarek_niemiecki
oraz http://www.zkwpbielsko.pl opracował: P. Filipkowski

Stowarzyszenie Nasze JAWORZE
Węgier-Polak dwa bratanki w wersji polsko-czeskiej
Jak informuje przewodniczący Stowarzyszenia Nasze Jaworze Zygmunt Podkówka,
w dniach 26-29 lipca będzie zorganizowany wyjazd integracyjny dla mieszkańców naszej
gminy i czeskich gmin Dorzecza Dolnej Stonawki do zaprzyjaźnionej gminy węgierskiej
Jaszszentandras na Dni Gminy. Strona węgierska oczekuje od nas pokazu – promocji
dziedzictwa kulinarnego Śląska Cieszyńskiego. Jakie potrawy zaprezentujemy na naszym
stoisku – jeszcze dokładnie nie wiemy. Ale na pewno dla Węgrów będzie to coś nowego,
a my z kolei liczymy na ich rewizytę podczas naszych dożynek w ramach Jaworzańskiego
Września. - powiedział Z. Podkówka. Więcej informacji odnośnie wyjazdu można uzyskać
u przewodniczącego Stowarzyszenia Nasze Jaworze pod nr telefonu 792 754 200

Piknik parafialny Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
Od kilku lat, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu organizuje pikniki
parafialne. Imprezy te tematycznie korelują rodziną, Matką i Dzieckiem, a więc
łączą Dzień Matki i dzień dziecka.. Tym razem wydarzenie to miało miejsce
w niedzielę Zesłania Ducha Świętego 27 maja. Jak zawsze piknik rozpoczął się
nabożeństwem, a po
nim na placu powyżej kościoła był czas
na wspólne rozmowy
przy słodkich smakowitościach, i grillu.
Nabożeństwo celebrowali księża - Władysław Wantulok i Andrzej Krzykowski. Imprezę pomogli zorganizować: młodzież parafii, dziecięco- młodzieżowy
zespół wokalno-instrumentalny, zaś nad „logistyką” części piknikowej czuwała
pastorowa Anna Wantulok.
Redakcja
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III koncert charytatywny Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Jaworzu
Po raz trzeci został zorganizowany w Jaworzu koncert charytatywny na rzecz Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego
Szpitala Opieki Długoterminowej. Impreza odbyła się 27 maja
w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego w Jaworzu, przy ulicy
Dębowej.
Po raz Kolejny Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Jaworzu
daje się poznać jako wspólnota Wielkich Serc. Gospodarzem
koncertu był Zespół GENEZARET działający przy jaworzańskim
Kościele Adwentystów Dnia Siódmego. Owe dobroczynne przedsięwzięcia wspierają wierni, pochodzący nie tylko z gminy, ale
i okolicznych miejscowości. Istotne jest to, że w akcje włączają się
ludzie bez względu na przynależność konfesyjną, zatem każdy,
kto chce pomagać .
Poprzednie dwie akcje charytatywne zaowocowały znacznym
wsparciem Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego dla Dzieci i Młodzieży (około 130 000,00 zł), co pomogło zaspokoić niezbędne
potrzeby szpitala. Środki finansowe zebrane podczas pierwszego
koncertu pozwoliły na przystosowanie pomieszczeń do hydroterapii, natomiast druga impreza przyczyniła się w znacznym stopniu
do zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego dzieciom
przebywającym w Oddziale Leczniczo-Rehabilitacyjnym
Pieniądze zebrane podczas tegorocznego III Koncertu Charytatywnyego zostaną przeznaczone na zakup
sprzętu rehabilitacyjnego wraz z wyposażeniem dodatkowym, koniecznym
do prawidłowego funkcjonowania
nowo otwartego Pododdziału Rehabilitacji Neurologicznej w Oddziale
Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci
i Młodzieży.
Budynek oddziału został wybudowany przed II wojną światową, a obecnie
przechodzi gruntowną przebudowę
związaną z dostosowaniem do obowiązujących obecnie przepisów, o czym
pisaliśmy już na łamach Echa Jaworza
przed dwoma miesiącami.
W Pododdziale Rehabilitacji Neurologicznej są leczone dzieci z dużymi
deficytami ruchowymi, trudnościami
w samodzielnym funkcjonowaniu oraz
kontaktowaniu się z otoczeniem.
Konieczne dla prawidłowego funkcjonowania placówki jest zakupienie
sprzętu rehabilitacyjnego, który umożliwi prowadzenie leczenia na właściwym
poziomie.

Regionalne kulinaria w Bestwinie
Odbywające się w sobotę 26 maja Bestwińskie Spotkania Folklorystyczne połączone były z Przeglądem "Kulinarne Dziedzictwo".
W programie imprezy znalazły się między innymi występy artystyczne zespołów ludowych (w tym ZR Jaworze), ale również:
degustacja regionalnych potraw, zaś na koniec zabawa taneczna.
Naszą gminę reprezentowały Koło Gospodyń Wiejskich
nr 2 z Jaworza Średniego oraz Zespół Regionalny Jaworze.
KGW nr 2 reprezentowane przez Irenę Mikler (przewodnicząca
KGW nr 2), Krystynę Szczypkę i Zuzannę Greń przygotowały:

Szacunkowy koszt zakupu niżej wymienionego sprzętu wynosi
około 75 000,00 zł.
Szpital planuje zakupić miedzy innymi następujące urządzenia:
Urządzenie do terapii MASTER KIDS 2 z wyposażeniem
– 5 000 zł, Materace do ćwiczeń – 20 szt. – 1 000 zł, Trampolina
/ BATUT z poręczą – 300 zł, Równoważnia – 500 zł, Stół BOBATH
– 5 000 zł, Rowerki / cykloergometry
– 15 000 zł, Przewijak – 600 zł. I wiele
innych urządzeń niezbędnych w procesie rehabilitacji.
W imieniu małych pacjentów, personelu szpitala i dyrekcji, liczymy na
zrozumienie potrzeb i pomoc w zakupie
niezbędnego sprzętu. Wiemy, że nie
wszyscy z różnych względów mogli
uczestniczyć w koncercie i przekazać
„dar serca”. Pamiętajmy o tym, że
koncert „ trwa nadal” i każdy może
wspomóc szpital. Nigdy nie wiemy,
czy ktoś z naszych najbliższych nie
będzie potrzebował rehabilitacji, zaś jak
powszechnie wiadomo dobro wyświadczone innym, zawsze do nas wraca
– w różnym czasie, ale jednak wraca…
W poprzednim wydaniu Echa Jaworza podawaliśmy nr konta bankowego
szpitala, na które można wpłacać swoje
dary pieniężne. Zainteresowanych
odsyłamy do majowego wydania Echa
na stronę 2.
Na podstawie materiału BZLR
opracował: P. Filipkowski
Foto: R. Filipkowski
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Fasolę z pieczarkami
Zupę szczawiową z jajkiem ( potrawa ta otrzymała wyróżnienie)
Polędwiczki z kapustą kiszoną
Pasztet z kaczki
ZR Jaworze prezentowane przez Danutę Pawlus (kierownik
ZR Jaworze), Barbarę Pietrzyk i Erykę Wiencek przygotowały:

Zupę fasolową z białego jasia
Kapustę kiszoną z fasolami i wędzonką
Pasztet z cietrzewicy i pory
Ciasto „niebo w gębie”
Nalewka gruszkowa (otrzymała wyróżnienie)

Zespół Regionalny Jaworze w kraju i zagranicą
Zespół Regionalny Jaworze bynajmniej nie ogranicza się do występów tylko w ramach naszych gminnych imprez. 19 maja na zaproszenie
Ojców Paulinów z sanktuarium Matki Bożej Patronki Rodzin w ŻarkachLeśniowie koło Częstochowy , Zespół Regionalny Jaworze brał udział w
festynie z okazji Dnia Matki i Dziecka, prezentując tańce i pieśni Śląska
Cieszyńskiego. Wraz z zespołem do Żarek udała się również Orkiestra
Dęta Glorieta , która również została gorąco przyjęta przez publiczność.
Kolejny nasz występ daliśmy w Strećnie na Słowacji, gdzie udaliśmy
się na wyjazd integracyjny organizowany przez Stowarzyszenie Nasze
Jaworze wraz z Ośrodkiem Promocji Gminy. Dodatkowo atrakcją tego
wyjazdu był spływ rzeką Vah.
W Dzień Matki 26 maja prezentowaliśmy nasz folklor na powiatowej imprezie Bestwińskie Spotkania Folklorystyczne, zaś dziedzictwo kulinarne
na towarzyszącej imprezie - „Kulinarne Dziedzictwo -Bestwina 2012” .Kulinarne Dziedzictwo
zostało zorganizowane przez Starostwo Powiatowe
w Bielsku-Białej.
Szerzej o tym wydarzeniu piszemy
powyżej.
D.Pawlus
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D. Pawlus
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Zielone świętowanie
26 maja – Dzień Matki, a zarazem przypadające w roku 2012 na
ten dzień, wigilia Święta Zesłania Ducha Świętego, czyli tzw Zielone
Świątki są zarazem Świętem Ludowym
Wielkie smażenie jajecznicy, występ Masztalskich i fantastyczna
pogoda- to nieodzowne atrybuty udanej imprezy plenerowej. Te warunki zostały spełnione podczas Wojewódzkiego Świętą Ludowego,
które odbyło się w jaworzańskim amfiteatrze. Co roku władze PSL
wybierają inny powiat i miejscowość, by nie tylko doskonale się
bawić, ale co najważniejsze spotkać się i porozmawiać- wszakże
w dzisiejszych czasach jesteśmy coraz bardziej zabiegani. Stąd
do Jaworza zjechali członkowie Polskiego Stronnictwa Ludowego
z całego województwa, wraz z przedstawicielami Zarządu Województwa Śląskiego PSL z prezesem Marianem Ormańcem. Natomiast władze samorządowe województwa śląskiego reprezentowali:
Członek Zarządu Województwa Śląskiego Aleksandra Banasiak
oraz I Wicewojewoda Śląski Stanisław Dąbrowa.
W programie imprezy każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Zatem miłośnicy „dęciaków” mogli
wysłuchać koncertu zespołów
uczestniczących w IX Festiwalu
Orkiestr Dętych „Złota Trąbka”
2012, który odbył się w Kozach.
Warto wspomnieć, ze ta cykliczna
impreza od lat splata się z Jaworzem, a ponieważ zbiegła się ze
Świętem Ludowym i wyborem gminy,
jako miejsca owej uroczystości, stała
się częścią programu artystycznego.
Dla spragnionych dobrego, zdrowego humoru prawdziwym rarytasem
był zdecydowanie występ Kabaretu
Masztalskich. Smakosze mogli próorietta
kiestra Dęta Gl
bować jajecznicy – która niezmiennie Or
kojarzona jest z Zielonymi
Świątkami. Tę smażyły panie
z Koła Gospodyń Wiejskich
nr 1 w Jaworzu wraz z członkami Stowarzyszenia Nasze
jaworze. Całość zakończył
festyn ludowy, podczas którego
skocznie przygrywała do tańca
kapela góralska „Eśta”. Organizatorami imprezy byli: Śląski
Zarząd Wojewódzki Polskiego
Stronnictwa Ludowego oraz
Gminny Zarząd PSL w Jaworzu.
Obchody Święta Ludowego
wyrosły z tradycji chłopskiego
czynu zbrojnego kosynierów Tadeusza Kościuszki pod Racławicami. W 1903 r. w Galicji zrodziła się myśl ustanowienia obchodów
święta.
Redakcja
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MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH ZŁOTA TRĄBKA 2012
Już po raz dziewiąty Bielski Oddział
Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz
Dom Kultury w Kozach zorganizowali
w dniach 26-27 maja br Międzynarodowy
Festiwal Orkiestr Dętych "Złota Trąbka".
Gospodarzem imprezy jest Gmina Kozy,
a sam festiwal wpisał się w Dni Kóz.
Patronat nad festiwalem objęli: Starosta Bielski – Andrzej Płonka, Wójt Gminy
Kozy – Krzysztof Fiałkowski. Zaś Patronat
Artystyczny objęli: Łukasz Golec i Paweł
Golec - Golec uOrkiestra
Honorowym patronatem to wydarzenie
artystyczne otoczyli: Rektor Akademii
Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach – prof. Tomasz Miczka
oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego
– Małgorzata Handzlik i Poseł na Sejm
RP – Jacek Falfus.

W sobotnie popołudnie w jaworzańskim amfiteatrze zaprezentowały się trzy zespoły:
Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Kleszczów, Reprezentacyjna Orkiestra Dęta Miasta
i Gminy Świątniki Górne oraz Orkiestra Dęta
OSP Liw. A wszystko to wpisało się w artystyczną
oprawę Wojewódzkiego Święta Ludowego (PSL)
w Jaworzu.
P. Filipkowski

Mimo, że główną bazą festiwalu pozostają Kozy, każdego roku
część muzyków koncertuje w pobliskich gminach oraz w BielskuBiałej. Także w Jaworzu od kilku lat przy okazji różnych imprez
gościliśmy orkiestry biorą ce udział w festiwalu.

"Maraton Sztuki" - zapraszamy na bezpłatne warsztaty!
LGD Ziemia Bielska zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach rękodzieła, które odbywać się będą w ramach "Maratonu
Sztuki" w Jaworzu w dniach 22-24 czerwca 2012 r. Pomysłodawcą
imprezy jest Stowarzyszenie Miłośników Sztuki w Jaworzu.
Do wyboru będzie 57 warsztatów: rzeźba, decoupage, malowanie na szkle, scrapbooking, artystyczne nudelki, haft, taniec,
kowalstwo artystyczne, wiklina, biżuteria, mowa kamienia, ceramika, filcowanie i inne.
Kilkudziesięciu twórców zdradzi tajniki swojej dziedziny. Warsz-

taty będą się odbywać w grupach 10-osobowych. Zapisy trwają
od 16 maja do 15 czerwca 2012 r. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Oprócz warsztatów, w programie odbywającego się pod patronatem Starosty Bielskiego „Maratonu Sztuki” znalazło się wiele innych
atrakcji: pokazy i kiermasz rękodzieła, teatr, kabaret, atrakcje
dla dzieci, tradycyjne kulinaria. To pierwsze takie wydarzenie na
naszym terenie!
Szczegóły na www.ziemiabielska.pl oraz na plakatch. Więcej
informacji można również uzyskać w Galerii na Zdrojowej.
Info: LGD Ziemia Bielska
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Z działalności KS Czarni Jaworze
Seniorzy
19. kolejka Bielskiej Klasy A seniorów
Jaworze, dn. 28 kwietnia 2012
Czarni Jaworze – KS Bestiwnka 1:3 (0:2)
Bramkę dla jaworzan zdobył: Artem Miagkyj
Skład:
Szary – Handzel, Gucwa, Kobza, Roik – Miagkyj,
Mołek (70’ Gwóźdź), Zdolski, Kuś (55’ Marcin Sztykiel) – Sosna,
Kujawa (80’ Szymala)
***
20. kolejka Bielskiej Klasy A seniorów
Czechowice-Dziedzice, dn. 1 maja 2012
MRKS II Czechowice-Dziedzice - Czarni Jaworze 2:0 (1:0)
Skład:
Feruga – Stokłosa, Roik, Kobza, Handzel – Gucwa (60’ Zdolski),
Zdolski, Pawluk-Jaszczuk, Kuś (53’ D. Janas), Marcin Sztykiel
(25’ Mołek) – Sosna (87’ Michał Sztykiel)
***
21. kolejka Bielskiej Klasy A seniorów
Hecznarowice, dn. 6 maja 2012
Sokół Hecznarowice - Czarni Jaworze 0:2 (0:1)
Bramki dla jaworzan zdobyli:
Artem Miagkyj oraz Dariusz Stokłosa
Skład:
Feruga – Stokłosa, Kobza, Handzel, Marcin Sztykiel – Gucwa,
Zdolski, Pawluk-Jaszczuk, Miagkyj (90’ Michał Sztykiel) – Sosna
(75’ Gwóźdź), Kujawa (85’ D. Janas)
***
22. kolejka Bielskiej Klasy A seniorów
Jaworze, dn. 12 maja 2012
Czarni Jaworze – Sokół Zabrzeg 7:1 (5:0)
Bramki dla jaworzan zdobyli:
Artem Miagkyj (dwie), Dariusz Stokłosa (dwie),
Marcin Sztykiel (dwie) oraz Tomasz Gwóźdź
Skład:
Feruga – Stokłosa (83’ Jaroszewski), Roik, Kobza,
Handzel – Gucwa (75’ Mołek), Zdolski, Miagkyj,
Pawluk-Jaszczuk – Marcin Sztykiel, Kujawa (70’ Gwóźdź)
***

23. kolejka Bielskiej Klasy A seniorów
Mazańcowice, dn. 20 maja 2012
LKS Mazańcowice - Czarni Jaworze 0:3 (0:1)
Bramki dla jaworzan zdobyli:
Janusz Gucwa, Tomasz Sosna, Dariusz Stokłosa
Skład:
Feruga – Roik, Kobza, Wacławski (78’ Zagórski),
Stokłosa – Mołek (70’ Urbaś),
Gucwa, Pawluk-Jaszczuk (75’ Michał Sztykiel),
Miagkyj – Sosna (90’ Marcin Sztykiel), Gwóźdź
***
24. kolejka Bielskiej Klasy A seniorów
Wilkowice, dn. 26 maja 2012
GLKS Wilkowice - Czarni Jaworze 0:2 (0:0)
Bramki dla jaworzan zdobyli:
Wacław Kobza, Andrzej Pawluk-Jaszczuk
Skład:
Feruga – Roik, Kobza, Handzel, Jaroszewski – Zdolski
(90’ Marcin Sztykiel), Gucwa, Pawluk-Jaszczuk,
Michał Sztykiel – Sosna (70’ Zagórski), Gwóźdź (87’ Mołek)
klub
				
1. Soła Kobiernice		
2. Zapora Wapienica		
3. Sokół Buczkowice		
4. Pionier Pisarzowice		
5. Przełom Kaniów		
6. Orzeł Kozy			
7. Czarni Jaworze		
8. GLKS Wilkowice		
9. KS Bestwinka			
10. LKS Mazańcowice		
11. MRKS II Czechowice-Dz.
12. Sokół Hecznarowice		
13. Sokół Zabrzeg		
14. Żar Międzybrodzie Bialskie

mecze
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

pkt
57
55
54
48
44
39
35
33
31
29
20
14
13
11

gole
83:45
79:29
75:27
60:41
66:47
41:41
42:41
49:47
43:47
39:46
26:54
25:56
22:61
25:93

WIĘCEJ NA OFICJALNEJ STRONIE INTERNETOWEJ KLUBU:
www.czarnijaworze.futbolowo.pl

Juniorzy
11. kolejka Bielskiej Ligi C1 juniorów
Czaniec, dn. 28 kwietnia 2012
LKS Czaniec - Czarni Jaworze 3:2 (1:0)
Bramki dla jaworzan zdobyli: Michał Sztykiel oraz Dariusz
Janas
Skład: Szary - Kucia, M. Sztykiel, Klimczak, Gacek (13’ Lapczyk) - Roj,
Król, J. Sztykiel (65’ Sikorski), Dymek - Bula, Janas
***
12. kolejka Bielskiej Ligi C1 juniorów
Kobiernice, dn. 5 maja 2012
Soła Kobiernice - Czarni Jaworze 1:2 (0:0)
Bramki dla jaworzan zdobyli:
Bartosz Bula oraz Dariusz Janas
Skład:
Suchy - Kucia, Roj, Klimczak , Lapczyk – M. Sztykiel
(41’ Janas), Mirga (50’ Pawłowski), J. Sztykiel (45’ Dymek ),
Bula (77’ Kolarzyk) – Król, Trybała

Czerwona kartka:
Roland Król (70’ – kopniecie rywala bez piłki)
***
13. kolejka Bielskiej Ligi C1 juniorów
Jaworze, dn. 13 maja 2012
Czarni Jaworze – Groń Bujaków 7:0 (1:0)
Bramki dla jaworzan zdobyli:
Dariusz Janas (dwie), Jakub Pawłowski (dwie), Szymon Trybała
(dwie) oraz Sylwester Roj
Skład:
Szary (50’ Suchy) - Kucia, Roj, Klimczak , Lapczyk –
M. Sztykiel, Trybała, J. Sztykiel (65’ Kancelista),
Sikorski (41’ Kolarzyk) - Pawłowski, Janas
***
14. kolejka Bielskiej Ligi C1 juniorów
Jaworze, dn. 20 maja 2012
Czarni Jaworze – Zapora Wapienica 3:0 (0:0)

CZERWIEC

ECHO JAWORZA STR. 21

Bramki dla jaworzan zdobyli:
Dariusz Janas, Michał Sztykiel, Szymon Trybała
Skład:
Szary - Kucia, Kancelista, Klimczak, Lapczyk - Bula, Trybała, J.
Sztykiel (41’ M. Sztykiel), Sikorski - Pawłowski
(60’ Suchy), Janas
***
15. kolejka Bielskiej Ligi C1 juniorów
Jaworze, dn. 26 maja 2012
Czarni Jaworze – Sokół Buczkowice 10:1 (4:0)
Bramki dla jaworzan zdobyli:
Dariusz Janas (sześć), Bartosz Bula (dwie),
Kamil Suchy (dwie)

2012 ROK

Skład:
Szary - Kucia, Pietrzyk, Klimczak, Lapczyk - Bula, Trybała,
J. Sztykiel, Sikorski - Suchy, Janas
klub				

mecze

pkt

gole

1. LKS Czaniec		
2. Czarni Jaworze
3. LKS Mazańcowice
4. Zapora Wapienica
5. Groń Bujaków
6. Sokół Buczkowice
7. Soła Kobiernice

12
11
11
11
11
11
11

33
24
21
16
12
7
3

47:8
41:13
40:17
14:19
11:43
14:44
12:35

WIĘCEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ DRUŻYNY JUNIORÓW:
www.czarnijaworze-juniorzy.futbolowo.pl

W SPORTOWEJ RYWALIZACJI
Mistrzostwa w kickboxingu

W dniach 27-29 kwiecień w Bielsku-Białej odbyły się Mistrzostwa
Polski kadetów w formule semi-contact , light-contact, kick-light.
Ogółem startowało 323 zawodników z 48 klubów z całej Polski
Wyniki zawodników Beskid-Dragon
Mistrzami Polski zostali:
• Sandra Paszek trzeci rok z rzędu
w formule s-c l-c i kick-light plus puchar
najlepsza zawodniczka s-c;
• Klaudia Dobies s-c kick-light plus puchar najlepsza zawodniczka kick-light;
• Karolina Konieczny s-c;
• Natalia Lemańska s-c.
Wicemistrzami Polski zostali:
• Kacper Kufel kick-light;
• Klaudia Dobies light-contact;
• Julia Setla s-c;
• Artur Gaszek s-c.

Brązowe medale zdobyli:
• Natalia Turchan l-c kick-light;
• Oliwia Dobies s-c;
• Mikołaj Maciaszek s-c;
• Magda Piekarska s-c;
• Mateusz Rus s-c.
Drużynowo po raz trzeci z rzędu
Beskid-Dragon semi-contact 1 miejsce, kick-light 1 miejsce, 2 miejsce
light-contact.
W dniu 12 maja w Katowicach odbyły
się Mistrzostwa Śląska w k-1:
- Sandra Paszek debiutowała
w tej najtwardszej formule i zdobyła 1
miejsce
- Mateusz Kucharski 2 miejsce
- Wojciech Musiał 3 miejsce)
Info: Beskid Dragon

Mistrzostwa Polski w Ostrowcu Świętokrzyskim
W dniach 25-27 maja 2012 w Ostrowcu Świętokrzyskim odbyły się Mistrzostwa
Polski k-1 młodzieżowców, low-kick junior młodszy oraz puchar Polski lightcontact. Wyniki naszych zawodników:
K-1 - wicemistrzyni Polski - 52 kg Ewelina Kania
- brązowy medal kat - 71 kg Szymon Batelt
low-kick junior mł
- Mistrzyni Polski kat - 52 kg Sandra Paszek
- Mistrzyni Polski kat - 60 kg Sylwia Szymala
- Brązowy medal kat plus 60 kg Klaudia Dobies
Puchar Polski light-contact
- Kornelia Kieloch kat - 60 kg 1 miejsce
- Drużynowo Beskid-Dragon zajął 1 miejsce : 3 złota ,1 srebro, 2 brązy

POBYT NAD MORZEM BAŁTYCKIM
Jastrzębia Góra – D.W. „Jubilat” 26.08.-31.08.2012 r.

Wyjazd ze Świętoszówki 25.08.2012 r. o godz. 21.00
Koszt całkowity: 780 zł/os. dorosła Dzieciom do lat 10 przysługuje zniżka
Cena obejmuje: koszty przejazdu autokarem; 5 noclegów; wyżywienie (3 posiłki);
ognisko z pieczeniem kiełbasek; 1 wycieczkę autokarową do Gdyni;
ubezpieczenie NNW

LICHEŃ
BIURO PODRÓŻY „Lidia” zaprasza na dwudniowy pobyt

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!!!!!!!!

Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej Bolesnej Królowej Polski
Spacer po parku i nad jeziorem Licheń
Uczestnicy sami decydują co i kiedy będą zwiedzać
20-21 lipca 2012 r. Wyjazd o godz. 6:00 ze Świętoszówki
Cena: od 220 do 250 zł/os. (tj. przejazd, ubezpieczenie NNW, nocleg,
koszty organizacyjne - cena uzależniona jest od ilości osób jadących)

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

Lidia Sztwiorok tel.: 692 405 825 lub 33 8152916

Zgłoszenia i wpłata zaliczki:

Zapisy i wpłaty należy kierować do 1 lipca 2012 r.
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Znaczenie wyrazów
POZIOMO
1) Uporządkowanie i zapis cyfrowy najcenniejszych
dokumentów rodziny Saint Genois
8) Znana pasjonatka i dokumentalistka historii
Jaworza
11) Rodzaj opadów atmosferycznych
12) Stagnacja, zastój w interesach
13) Francuski kreator mody
15) Uraz psychiczny po ciężkim przeżyciu
17) Mieszkaniec kraju fiordów
20) Błyskotliwość, pomysłowość
22) Kończy partię szachów
23) Niski głos kobiecy
24) Roślina zawierająca opium
25) Drzewo w godle Libanu
28) Duchowny w habicie
30) Sezonowa obfitość owoców lub grzybów
33) Miasto angielskie ze znanym uniwersytetem
34) Krzyki, wrzaski
35) Zagłębienie wzdłuż drogi
36) Rekrutacja, zapisy
37) Znany filozof z Rotterdamu
40) Odmiana gryki
42) Swojski biznes
45) Uzyskanie prawa do wykładania na
uniwersytecie

1
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5

6

7

8

61

48) Organki
51) Sieć hipermarketów remontowo-budowlanych
52) Stolica Egiptu
53) Indyjski kapłan
55) Pomost spacerowy nad wodą
56) Port w Honsiu
58) Przodek Węgra, mieszkaniec Panonii
59) Syndykat, zrzeszenie przedsiębiorców
60) Jarmark, targowisko
61) Rzeka przepływająca przez Weronę
PIONOWO
1) Legendarna założycielka Kartaginy
2) Małe auto wyścigowe
3) Rower dla dwojga
4) Wawrzyn dla zwycięzcy
5) Zimowa stolica Polski
6) Wierzchołki lub pióropusze
7) Kamień półszlachetny – odmiana chalcedonu
8) Władza terenowa np. w naszej gminie
9) Niechęć, odraza
10) Jubilerska jednostka masy
14) Zwidy, urojenia
16) Antyczny pojazd dwukołowy
18) Graniczna rzeka dzieląca Cieszyn

19) Samochód terenowy
21) Narządy oddechowe stawonogów
26) Zadrapanie, drobne pęknięcie
27) Wczasy z namiotami
28) Utrudnia widoczność na drodze
29) Zespół śpiewający
31) Miejsce kojarzone ze zsyłką
32) Porwał piękną Helenę i rozpętał wojnę
trojańską
33) Kurort na Kujawach z tężniami
35) Argument, słuszność
38) Przedstawiciel dyplomatyczny państwa
39) Miasto w Australii – gospodarz Olimpiady
w 1956r.
40) Młodopolski piewca Tatr
41) Imię żeńskie (nosiła je też tragiczna
królowa Francji)
43) Autor utworów opisowych
44) Karetki pogotowia ratunkowego
46) Chudy, nędzny koń
47) Kraina wiecznej szczęśliwości
49) Drzewa dające nazwę naszej miejscowości
50) Sekrety, tajniki wiedzy
54) Część kościoła dla wiernych
57) Żółw, żmija lub krokodyl
Autorką krzyżówki jest Aniela Mieszczak
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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

Pro-Geo

Usługi Geodezyjne
geodeta uprawniony
tel. 501 531 486

AKTUALIZACJA MAP DO CELÓW PROJEKTOWYCH
POMIARY INWENTARYZACYJNE PRZYŁĄCZY:
- kanalizacyjnych i wodociągowych
- gazowych i energetycznych
POMIARY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE

Jasienica 1297

Czasopismo „Echo Jaworza” - miesięcznik lokalny Gminy Jaworze. Wydawca: Urząd Gminy Jaworze z siedzibą: ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze;
adres redakcji: ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze, tel. 33 8172 195, 33 8172 813, 33 8172 534, Fax 33 8172 871, e-mail: echo@jaworze.pl;
internet: http://www.opgj.pl/echojaworza.html; Zespół redakcyjny: Piotr Filipkowski - Redaktor Naczelny, Agata Jędrysko - Zastępca Redaktora Naczelnego i odpowiedzialna za korektę. Druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Spółka 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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