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Z PRAC RADY GMINY I WÓJTA
INFORMACJE URZĘDU GMINY JAWORZE

XVI sesja Rady Gminy Jaworze
12 czerwca 2012 roku miała miejsce XVI sesja Rady Gminy Jawo-
rze, w której uczestniczyło 15 radnych. Otwarcia sesji i stwierdze-
nia prawomocności obrad dokonał przewodniczący Andrzej Śliwka.
Wystąpienia zaproszonych gości. 
Radny Powiatu Sławomir Masny omówił zmiany w funkcjonowa-
nia bielskiego pogotowia ratunkowego. I tak wzywając pogotowie 
będziemy dzwonić do Katowic, stamtąd będzie zwrotna informacja 
do odpowiednich służb ( zespołu wyjazdowego) będących najbli-
żej miejsca wezwania. Bielskie pogotowie będzie obsługiwać rów-
nież powiaty żywiecki i cieszyński. Zmiany personalne nastąpią 
też w Szpitalu Pediatrycznym, obowiązki dyrektora szpitala pełni 
teraz dr A. Odrzywołek. Zmiany w szpitalu obejmą także przenie-
sienie oddziału intensywnej terapii do innego budynku. Następ-
nie radny nawiązał do sytuacji szkolnictwa w powiecie oraz sytu-
acji finansowej bielskiego PKS-u. 
Proponowany porządek obrad został zaakceptowany, podobnie 
i protokół z sesji Rady Gminy Jaworze przeprowadzonej w dniu 
24 kwietnia 2012r. 

Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ja-
worze za 2011 rok
Temat omówił skarbnik gminy Krzysztof Śliwa.
Sprawozdanie finansowe za 2011 rok zostało wcześniej omówio-
ne na wszystkich komisjach problemowych RG Jaworze. 
Przedstawienie informacji o stanie mienia jednostki samorządu 
terytorialnego.
Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie 
wykonania budżetu za rok 2011.
Opinię odczytał skarbnik gminy K.Śliwa. RIO w Katowicach wyda-
ła pozytywną opinię w sprawie wykonania budżetu za rok 2011. 
Dochody za rok 2011 wyniosły : 33 mln 945 tys zł, wydatki 33 mln 
629 tys zł. Szczegóły dotyczące wykonania budżetu znajdują się 
w protokole Rady Gminy Jaworze.
Szczegółową opinię Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodni-
czący komisji Zbigniew Lisowski. Opinia dotyczyła szczegółowych 
pozycji z wykonania budżetu, a także wniosku o udzielenie abso-
lutorium Wójtowi Gminy Jaworze wraz z opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. Komisja zapoznała się także z informacją o sta-
nie mienia komunalnego gminy Jaworze. Pięcioosobowa Komi-
sja Rewizyjna zagłosowała 4 głosami za udzieleniem wójtowi ab-
solutorium, 1 głos wstrzymujący.
Wiceprzewodniczący RG Zbigniew Putek odczytał projekt uchwały 
w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium za rok 2011.

Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Radny Roman Lorek odniósł się do złożonych na poprzedniej se-
sji dwóch interpelacji. Radny nie krył rozczarowania, iż odpowie-
dzi udzielił zastępca wójta, a nie sam wójt, do którego były skiero-
wane interpelacje. Ponadto uzyskane odpowiedzi nie satysfakcjo-
nują wnioskodawców. Temat dotyczł obiektów budynku „Pod Gru-
szą” i budynku zaplecza sportowego przy ul. Koralowej. Radny za-
powiedział zwrócenie się do komisji rewizyjnej o rzetelne zbada-
nie tych dwóch inwestycji, wyrażając nadzieję, że temat uda się 
wyjaśnić na szczeblu gminy. Radny Jerzy Ryrych zwrócił się do 
skarbnika gminy z pytaniem czy została już zapłacona jakaś tran-

sza za inwestycję przy ul. Koralowej - uzyskując potwierdzenie do-
konania częściowej płatności. Radna Danuta Mynarska zwróciła 
się m.in. do przewodniczącego komisji rewizyjnej z prośbą o wy-
jaśnienie zakresu kontroli wykonania budżetu, realizacji inwesty-
cji i zadań przez członków komisji oraz dokonania poprawek tech-
nicznych w projekcie uchwały. Swoje uwagi do prac komisji rewi-
zyjnej wyraził radny Roman Kruczek.
Następnie przewodniczący poszczególnych komisji przedstawili 
swoje opinie w sprawie budżetu za rok 2011. Wszystkie komisje 
zaakceptowały wykonanie budżetu za rok 2011 i udzielenie ab-
solutorium wójtowi.

Podjęcie uchwał w sprawie: 
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok Gminy 
Jaworze wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu. Rada 
Gminy przyjęła uchwałę 11 głosami za, 2 głosy przeciw, 2 glosy 
wstrzymujące
- udzielenia Wójtowi Gminy Jaworze absolutorium z tytułu wyko-
nania budżetu za 2011 rok. Rada Gminy przyjęła uchwałę 12 gło-
sami za, 2 głosy przeciw, 1 głos wstrzymujący.
Wójt Zdzisław Bylok podziękował radnym za udzielenie absolu-
torium.
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka 
Promocji Gminy Jaworze za rok 2011. Rada Gminy przegłosowała 
uchwałę 15 głosami za. 
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Jaworzu za rok 2011. Rada Gminy 
przegłosowała uchwałę 15 głosami za.
- zatwierdzenia rocznego sprawozdania f inansowego 
Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu 
za rok 2011. Rada Gminy przegłosowała uchwałę 15 głosami za
- uchylenia uchwały Nr XII/103/11 Rady Gminy Jaworze z dnia 
29 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Gminie Bielsko-Biała 
w 2012 r. zadania publicznego w zakresie profilaktyki alkoholowej. 
udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta 
Bielska–Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciw-
działania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej. Temat omó-
wił Pełnomocnik Wójta ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Nar-
komanii w Jaworzu – Waldemar Saltarius. Rada Gminy przegło-
sowała uchwałę 14 głosami za, 1 wstrzymujący. 
- zmiany uchwały Nr XII/101/11 Rady Gminy Jaworze w sprawie 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2012. Temat także przedstawił W.Saltarius. 
Rzecz dotyczy - jak określił to W.Saltarius- Świetlicy Socjoterapeu-
tycznej i zmian w przepisach prawnych. Od września GOPS ma 
prowadzić taką świetlicę. W.Saltarius podał również koszty pro-
wadzenia świetlicy socjoterapeutycznej. Rada Gminy przegłoso-
wała uchwałę 15 głosami za. 
- przekazania środków finansowych dla Policji. Temat dotyczył 
przekazania środków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki 
Alkoholowej, dla Policji na dodatkowe patrole na terenie Jaworza 
w okresie wakacyjnym. Rada Gminy przegłosowała uchwałę 
15 głosami za. 
- zmian w budżecie gminy na rok 2012. Temat omówił K. Śli-
wa omawiając wydatki związane głównie z remontami placówek 
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oświatowych, inwestycjami gminnymi (światłowód), przesunię-
ciami środków wewnątrz budżetu. Rada Gminy przegłosowała 
uchwałę 15 głosami za.
- zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ja-
worze na lata 2012 – 2022. Zmiany dotyczą dopasowania uchwa-
ły do bieżącego budżetu. Rada Gminy przegłosowała uchwałę 15 
głosami za. 
- wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o stwierdze-
nie nieodpłatnego nabycia w drodze przekazania - w trybie art. 
5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach sa-
morządowych - przez Gminę Jaworze własności nieruchomości 
gruntowych stanowiących nieruchomości drogowe. Temat omówił  
kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury Marcin Bednarek. 
Rada Gminy przegłosowała uchwałę 15 głosami za 
- wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa wła-
sności nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie jako 
działki nr 2442/6, 2442/24 i 2442/49 stanowiących wewnętrzną 
drogę dojazdową – boczna od ul. Podgórskiej, w drodze darowi-
zny. Sprawa dotyczyła przesunięcia ogrodzenia, tak aby droga od-
powiadała wymogom prawnym. Temat omówił kierownik Referatu 
Gospodarki i Infrastruktury Marcin Bednarek. Rada Gminy prze-
głosowała uchwałę 15 głosami za. 
- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jaworze 
w 2012 r. Temat przedstawił M.Bednarek- chodzi tylko o podanie 
danych adresowych gospodarstwa, gdzie mogą być kierowane 
zwierzęta gospodarskie. Rada Gminy przegłosowała uchwałę 13 
głosami za, 2 wstrzymujące.
- ogłoszenia roku 2012 „Rokiem 150-lecia nadania Jaworzu praw 
zdrojowych”. Temat omówił zastępca wójta Radosław G. Ostał-
kiewicz. Rzecz dotyczy uczczenia 150-tej rocznicy nadania Ja-
worzu praw uzdrowiskowych. Rada Gminy przegłosowała uchwa-
łę 15 głosami za.
Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy Jaworze w okresie mię-
dzysesyjnym 
Wójt Zdzisław Bylok nawiązał do tematu remontu dróg powiato-

wych, co Urząd Gminy zgłosił w ubiegłym roku do zarządu po-
wiatowego dróg. Starosta kilkakrotnie obiecał dotrzymanie ter-
minu. Jeśli nakładka na drodze od fontanny do OSP nie zostanie 
wykonana, w Jaworzu nie odbędą się Dni Powiatu. Ponadto wójt 
wspomniał o swoim uczestnictwie w Europejskim Forum Gospo-
darczym w Katowicach. 
Zapytania radnych. 
Dotyczyły m.in. przesunięcia z centrum Jaworza na parkingu ko-
szy na segregację plastiku i szkła, które nieraz zapełnione maso-
wą wywózką nie stanowią wizytówki Jaworza, karania lub mobili-
zowania mieszkańców, którzy zaniedbują swoje posesje np. po-
przez pozostawianie zachwaszczonych działek. Radosław G.O-
stałkiewicz wyjaśnił, że wójt nie ma prawa wystawiania manda-
tów. Sprawy takie można kierować na policję. Następnie poruszo-
no sprawę wjazdu na parking powyżej amfiteatru.

Opracowanie: Redakcja PF. 
Zatwierdził do druku Andrzej Śliwka - przewodniczący 

RG Jaworze

Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej

Czytamy, czytamy, czytamy... ,  
byle głośno! 

W dniach 1-7 czerwca br. odbył się XI Ogólnopolski Tydzień Czy-
tania Dzieciom, ogłoszony przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska 

Przedszkolaki z wizytą w bibliotece

czyta dzieciom”. W jaworzańskiej bibliotece akcję CPCD prowadzi-
my już  od kilku lat i jest  ona stałym elementem naszej pracy, nie 
tylko w czasie Tygodnia Czytania Dzieciom, lecz przez cały rok. 
Głośne czytanie   włączamy w spotkania z lekturą i lekcje biblio-
teczne cyklicznie odbywające się w bibliotece. Odwiedzamy rów-

nież przedszkola. 
Pragniemy zachę-
cić WSZYSTKICH,  
by zajrzeli na stro-
nę  www.calapol-
skaczytadzieciom.
pl ( lub odwiedzi-
li naszą placówkę 
gdzie są dostępne 
materiały promo-
cyjne) i zapoznali 
się z ideą tej akcji.

( . . . )  Codzien-
ne czytanie dziec-
ku dla przyjemno-

ści jest czynnością Prace dzieci z BZLR - Zwierzyniec

 

Z głębokim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Jerzego Suchy
Rodzinie zmarłego składamy 
szczere wyrazy współczucia
Wójt i Rada Gminy Jaworze



ECHO JAWORZA STR. 4LIPIEC 2012 ROK

Dzień seniora

Z życia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Marzę o cofnięciu czasu. 

Chciałbym wrócić na pewne rozstaje dróg w swoim życiu, 

jeszcze raz przeczytać uważnie napisy na drogowskazach 

i pójść w innym kierunku.  

Janusz Leon Wiśniewski

A gdy serce twe przytłoczy myśl, że żyć nie warto,

z łez ocieraj cudze oczy, chociaż twoich nie otarto.  

Maria Konopnicka

Daj młodemu człowiekowi mapę do Nieba, a odda Ci ją jutro... poprawioną

Fiodor Dostojewski

Na podstawie: http://www.cytaty.info

**********

15 czerwca Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu, na zaproszenie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gościła seniorów z Jawo-
rza. Oczywiście nie wszystkich, ale tych którym na to pozwalało 
zdrowie, jak i czas. Gdyż, jak często się mówi – senior – człowiek 
na emeryturze lub rencie, ma mniej czasu niż osoba młoda – czyn-
na zawodowo. Po pierwsze, o ile zdrowie tylko na to pozwala, oso-
by starsze pomagają dorosłym dzieciom czy to w pracach domo-
wych, czy w opiece nad dziećmi lub wnukami. Poza tym, starają 
się aktywnie spędzać czas pracując na działkach, spacerując lub 
spotykając się w różnych stowarzyszeniach, gdzie mogą realizo-
wać swoje różnorakie pasje. 

Jednak jest jeden dzień w roku, kiedy to GOPS zaprasza wszyst-
kich starszych wiekiem, choć często młodych duchem mieszkań-
ców gminy na wspólne spotkania i bynajmniej nie jest to sztampo-
wa akademia. Po krótkim przywitaniu wszystkich gości przez Doro-
tę Sacher-Wejster kierownika GOPS-u wystąpił Zespół Regional-

ny Jaworze, a do wspól-
nego śpiewania nie trze-
ba było nikogo specjal-
nie namawiać . Później 
był czas na długie roz-
mowy, wspomnienia się-
gające często lat młodo-
ści szkolnej, a to wszyst-
ko przy kawie, herbacie 
i cieście przygotowanych przez pracowników Gminnego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej. Nieprzypadkowo dzień ten przypada 15 
czerwca, bowiem wówczas na całym świecie obchodzony jest 
Światowy Dzień Praw Osób Starszych.

Władze samorządowe gminy reprezentował zastępca wójta Ra-
dosław G.Ostałkiewicz, który w imieniu swoim,  jak i wójta Zdzisła-
wa Byloka złożył wszystkim seniorom najserdeczniejsze życzenia. 
Korzystając z tej sposobności, Radosław G.Ostałkiewicz przedsta-
wił najnowsze plany i zmierzenia dotyczące Gminy Jaworze. Po-

nadto w spotkaniu uczestniczyli Anna Skotnicka-Nędz-
ka- Sekretarz Gminy, Andrzej Śliwka – przewodniczący 
Rady Gminy wraz ze swymi zastępcami : Joanną Buz-
derewicz i Zbigniewem Putkiem, radni, a wśród nich Gu-
staw Bohucki –przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw 
Społecznych. W imieniu radnych życzenia zacnym se-
niorom złożył Andrzej Śliwka.

E.P.Filipkowski

prawdziwie magiczną zaspokaja bowiem wszystkie potrzeby emo-
cjonalne dziecka, znakomicie wspiera jego rozwój psychiczny, in-
telektualny  i społeczny, jest jedną z najskuteczniejszych strate-
gii wychowawczych, a przy tym przynosi dziecku ogromną radość  
i pozostawia cudowne wspomnienia. Ale to jeszcze nie koniec atu-
tów głośnego czytania. Czynność ta jest łatwa, nie wymaga od nas, 
dorosłych, szczególnego przygotowania, jest przyjemna i inspiru-
jąca także dla czytającego, nic nie kosztuje, gdy korzystamy z bi-
blioteki czy wymieniamy książki z innymi rodzicami, lub jest nie-
droga, gdy zaopatrujemy się w tanich księgarniach albo na wy-
przedażach. (...) Cytat pochodzi  z książki Ireny Koźmińskiej i Elż-
biety Olszewskiej pt. „Wychowanie przez czytanie” wydanej przez 
Świat Książki (dostępnej w naszej bibliotece). Książka odpowia-
da na pytanie co i jak czytać dzieciom, ale przede wszystkim dla-

czego warto to robić. Polecamy ją jako narzędzie pracy każdemu 
kto włączy się w  kampanię czytania CPCD.

Chcemy przypomnieć , że w bibliotece można oglądać pra-
ce małych pacjentów Oddziału Dziecięcego  BZLR. Ostatnia wy-
stawka to piękny kartonowy zwierzyniec, rekwizyty wykorzystane 
w przedstawieniu o przygodach pewnej żyrafy. 

   W związku z „małym sukcesem” jaki osiągnęła jaworzańska 
biblioteka w konkursie powiatowym,  dziękujemy za wszystkie gra-
tulacje, słowa uznania i życzenia jakie odbieramy od Państwa, na-
szych Czytelników i Mieszkańców Jaworza.  Był on możliwy dzię-
ki współpracy z wieloma instytucjami   i organizacjami , a przede 
wszystkim dzięki wsparciu Władz  samorządowych. Wyróżnienie 
to cieszy, ale  również motywuje do dalszych działań.

Pracownicy GBP
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Niepełnosprawne sprawne dzieci i dorośli

Aktywny samorząd - informacja GOPS

W dniu 28 marca 2012 roku Rada Nadzorcza PFRON zatwier-
dziła do realizacji pilotażowy program „Aktywny samorząd”, który 
przewiduje powierzenie realizacji programu adresowanego do in-
dywidualnych osób niepełnosprawnych – samorządom powiato-
wym, które przyjmą zaproszenie PFRON do współpracy przy re-
alizacji tego programu.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejsze-
nie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy  
w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:
• pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiada-

nego samochodu
• pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowe-

go wraz z oprogramowaniem
• pomoc w zakupie urządzeń lektorskich
• pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich
• dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ra-

mach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania
• pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elek-

trycznym
• pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego 

wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

• pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
• pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez za-

pewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie opła-
ty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub 
przedszkolu)

Rodzaj niepełnosprawności uprawniający do uczestnictwa  
w programie osoby niepełnosprawnej, której dotyczy wniosek, 
musi być potwierdzony:

w orzeczeniu o niepełnosprawności lub o stopniu niepełno-
sprawności tej osoby albo w orzeczeniu równoważnym, oraz gdy 
PFRON określa dodatkowe wymagania w zakresie rodzaju nie-
pełnosprawności:

w zaświadczeniu lekarskim, wydanym przez lekarza specjali-
stę o specjalizacji związanej z rodzajem niepełnosprawności ad-
resata programu.

Dofinansowanie będzie następowało na pisemny wniosek oso-
by niepełnosprawnej, zawierający uzasadnienie wskazujące na 
związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji ce-
lów programu. Wniosek będzie można złożyć do jednostki orga-
nizacyjnej samorządu powiatowego, właściwego dla miejsca za-
mieszkania wnioskodawcy.

Przyjmowanie wniosków będzie następowało w trybie ciągłym, 
jednak nie później niż do dnia 30 września danego roku realiza-
cji programu.

Diagnozowanie zespołu FAS, wyjaśnianie współcześnie stoso-
wanej terminologii w odniesieniu do poalkoholowego uszkodze-
nia mózgu, znaczenie właściwego odczytu badania mózgu rezo-
nansem magnetycznym w postawieniu właściwej diagnozy, a tak-
że zaburzenia neurobehawioralne dzieci i młodzieży, których mat-
ki spożywały w okresie ciąży alkohol, to tylko niektóre z porusza-
nych tematów podczas konferencji w Tychach. 

Na zaproszenie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzę-
du Miasta w Tychach, Polskiego Towarzystwa Lekarskiego -od-
dział w Tychach oraz zajmującego się od wielu lat tematyką FAS 
dr Krzysztofa Liszcza z Torunia, nasza redakcja została zaproszo-
na do udziału w konferencji naukowej zatytułowanej „Wpływ al-
koholu na rozwój dziecka - FAS dzieci z Alkoholowym Zespo-
łem Płodowym”. Konferencja miała miejsce w Urzędzie Miasta 
w Tychach, 19 czerwca br.

Wykładowcami były osoby znane także poza granicami Polski 
ze swej działalności na rzecz profilaktyki alkoholowej, szerzenia 
świadomości związanej ze szkodliwym wpływem niewielkich nawet 

ilości alkoholu na rozwój płodowy dziecka, oraz wpływem alkoho-
lu na dziecko w stanie embrionalnym i skutkami, jakie z tego wyni-
kają właściwie na całe życie dziecka, a potem już osoby dorosłej.

Swoje referaty i multimedialne prezentacje przedstawili:
Teresa Jadczak-Szumiło z Żywca (magister, psycholog, dokto-

rantka na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, Ekspert Państwowej Agencji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych ds. Socjoterapii i FAS.)

prof. dr n. hab. med. Andrzej Urbanik (Kierownik Katedry Ra-
diologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Ma-
łopolski Konsultant Wojewódzki ds. Radiologii i diagnostyki ob-
razowej)

dr n. med. Bożena Bańdo (Wojewódzki Specjalistyczny Szpi-
tal Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie)

Krzysztof Liszcz (lekarz medycyny, psychiatra, doktorant 
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, absolwent łódzkiej Wojsko-
wej Akademii Medycznej, 10 Kliniczny Szpital Wojskowy w Byd-
goszczy)

OPG Jaworze ogłasza zapisy na  
Rodzinny Rajd Samochodowy

Jaworze – Małe Ciche k/Zakopanego

Termin 22-23.09.2012
Zgłoszenia przyjmujemy mailem jak i w biurze OPGJ (na terenie amfiteatru w Jaworzu) do dnia 31 lipca 2012. 
Prosimy o przesłanie danych tj.; nazwisko, imię, adres numer telefonu zarówno kierowcy jak i członków załogi na 

adres  biuro@opgj.pl lub nr tel. 33 488 31 16.
Szczegóły na stronie www.opgj.pl
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Czas teraz na wytłumaczenie nieco przewrotnego tytułu rela-
cji ze spotkania. Pomimo tego, że istnienie FAS czyli fetal alco-
hol syndrome - alkoholowego zespołu płodowego zostało w świe-
cie medycznym udowodnione i wiadomo także, że dzieci, potem 
młodzież, czy w końcu osoby dorosłe z tym syndromem pozosta-
ją osobami nie potrafiącymi samodzielnie funkcjonować w społe-
czeństwie, to i tak prawnie uważne są za jednostki w pełni spraw-
ne, zdolne do samodzielnej egzystencji, mogące odpowiadać za 
swoje czyny.

Jednak obserwując ich życie i problemy, jakie stwarzają opieku-
nom oraz instytucjom oświatowym, wiadomo, że są osobami nie-
pełnosprawnymi, sprawiającymi wpierw jako dzieci, kłopoty wy-
chowawcze rodzicom i nauczycielom, poprzez swoje opóźnienie i 
zaburzenie emocjonalne, liczne dysfunkcje na poziomie intelektu-
alnym i poznawczym, łamanie powszechnie akceptowanych norm 
moralnych, tym samym wcześniej czy później „lądują „ na margine-
sie tzw normalnego społeczeństwa. Nie akceptują ich rówieśnicy. 
Problem staje się widoczny na etapie przedszkola, a potem szko-
ły podstawowej. Z kolei „fasowcy” nie rozumieją dlaczego tak się 
dzieje, nie wyciągają wniosków przyczynowo-skutkowych, popa-
dając na przemian w depresję i agresję wobec otoczenia. Część 
dzieci korzysta z nauczania indywidualnego, pozwalającego na 
osiągnięcie znacznie lepszych efektów edukacyjnych aniżeli na-
uka w sali lekcyjnej. Przy tym jednak dzieci te mają iloraz inteli-
gencji w normie lub nawet powyżej normy wiekowej. I to jest nie-
stety ich nieszczęście, bowiem majc uszkodzony centralny ukła-
du nerwowy, jednak nie są upośledzone umysłowo. Mają inteli-
gencję na poziomie rówieśników, ale nie potrafią z niej korzystać. 
Obrazowo rzecz ujmując wygląda to tak, jakbyśmy mieli do dys-
pozycji super nowoczesny komputer z licznymi programami, du-
żym zasobem wolnej pamięci operacyjnej, tyle tylko, że przy uru-
chomieniu np. worda, komputer będzie analizował corella, potem 
się zawiesi, po czym błyskawicznie uruchomi wszystko jednocze-
śnie, próbując „skłonić” użytkownika do pisania tekstu w progra-
mie graficznym…. W końcu pokaże się komunikat „podłącz PC 
komputer do gniazdka elektrycznego”…

Osoby takie nie są w stanie rozplanować samodzielnie dnia, 
zorganizować sobie czasu na „zabawę”, odrabianie zdań, prace 
domowe. Fasowcy żyją „tu i teraz”. Przyszłość- to jest to co mam 
w ręku teraz… Praca? Pieniądze są zawsze , bo mają je rodzice, 
korzystając ze „skrzynki” na zewnątrz banku. Poza tym mnie się 
należy, wszystko i od wszystkich. Ja nie muszę nikomu nic da-
wać od siebie, bo … jestem niepełnosprawny. To skrótowa filozo-
fia życia tych ludzi.

Dzieci z FAS w środowisku szkolnym nie uczą się na błędach. 
Są przez to izolowane przez rówieśników. Same w wyniku przy-
krych doznań także unikają kontaktów, co pogłębia izolację spo-
łeczną. System pomocy społecznej i wsparcia rodziny -przynaj-
mniej w Polsce- nie przewiduje istnienia takich dzieci, stąd błęd-
ne koło. Zgodnie z prawem dziecko ma kontakt z rówieśnikami, 
gdyż realizuje obowiązek szkolny - to że odbywa się to w domu, a 
w szkole nie jest to możliwe - nie ma znaczenia. Dziecko mogło-
by korzystać z zajęć terapeutycznych i terapii zajęciowej czy to w 
środowiskowych centrach pomocy rodzinie, DPSach z dziennym 
pobytem, ale tylko teoretycznie. Barierą nie do przejścia jest ilo-
raz inteligencji. Do tego typu placówek mają prawo trafiać m.in. 
dzieci i osoby z upośledzeniem umysłowym lub paraliżem. „Faso-

wiec” nie jest ani sparaliżowany, ani upośledzony…
Tym samym, w wieku dorosłym osoby takie, mimo że nie mają 

szans na samodzielną egzystencję, są w pełni sprawne ze względu 
na iloraz IQ, a więc w rozumieniu prawa i opieki społecznej - mogą 
pracować. Tylko, że „praca jest nudna, trzeba wstawać o określo-
nej porze, wykonywać każdego dnia jakieś czynności, a do tego 
czekać na wypłatę prawie miesiąc czasu” . 

Kolejnym problem jest zarządzanie finansami. Pieniądze mają 
taką wartość, na jaką osoba z FAS „wycenia” swoją zachciankę. 
Nie potrafi oszczędzać, gdyż permanentnie jej życie toczy się „tu 
i teraz”, więc pieniądze musi wydać na cokolwiek, a w najgorszym 
razie rozdać. Poza tym jeśli „sprytny” kolega/ koleżanka zauważą 
jego „finansowe obsesje”, bez trudu mogą u „fasowca” zaciągnąć 
kredyt np. za przyjaźń- oczywiście kredyt bezzwrotny.

Zatem efekt „beztroskiej ciąży alkoholowej” odciśnie piętno na 
całym życiu narodzonego dziecka, które tak naprawdę pozostanie 
nim nawet przy wzroście 180 cm. Będzie przejawiało cechy po-
tocznie określane psychopatycznymi, z domieszką subiektywnie 
rozumianej empatii, skrajną religijność może łączyć z niechęcią 
do religii, słyszy to co chce usłyszeć, a co często, jest sprzeczne 
z tym, co ktoś wypowiadał. Potrafi ranić słownie i fizycznie osoby, 
które kocha i tak naprawdę szanuje, ale w ten sposób zakrywa 
swoje zakłopotanie. Wierzy w wydarzenia będące tworem swojej 
wyobraźni, łącząc elementy autentycznych przeżyć z czyjąś opo-
wieścią lub fabułą filmową, a nawet sloganem reklamowym. Do 
tego swego rodzaju kameleoństwo pozwala szczególnie kilkuna-
stoletnim osobom z FAS na pewien czas skutecznie wprowadzać 
w błąd osoby postronne, poprzez piarowską autoprezentację, z 
możliwością zachowania pełnej etykiety dworskiej.

Dorosły „fasowiec” jest doskonałym materiałem do obróbki we-
wnątrz grup przestępczych. Ma dowód osobisty, może zaciągać 
kredyty. Odpowiedzialność pośrednio i tak poniosą ci, którzy się 
nim opiekują . Jego infantylność, połączona z ”wrodzonym” zami-
łowaniem do ryzyka, czasami bólu i brak strachu przed rzeczywi-
stym niebezpieczeństwem, chęć zdobycia „przyjaciół” i akceptacji 
w jakieś grupie społecznej, mogą zrobić z niego łatwe narzędzie 
przestępstw. Na myśl przychodzi serial dla dzieci „Pinki i Mózg”. 
Tutaj z kolei osoba z FASem stara się błysnąć odwagą i determi-
nacją, aby zyskać „uznanie”, nawet nie rozumiejąc znaczenia czy-
nu, jakiego się dopuszcza. Stąd i dla policji taki człowiek jest ła-
twym celem do namierzenia tyle, że tak naprawdę przestępstwo 
nie jest jego dziełem… 

Wracając do samej konferencji. Istotą problemu jest przekaza-
nie przyszłym mamom zasad świadomego macierzyństwa, bez 
„procentów”. Kiedyś alkohol był „zarezerwowany” dla mężczyzn. 
Widok kobiety, lub młodej dziewczyny w barze piwnym należał do 
rzadkości. Dziś wraz z zachodnią kulturą, dotarła do nas moda na 
wszelakiego rodzaju puby i kluby młodzieżowe, w których króluje 
głównie piwo oraz inne używki. Piwo stało się napojem takim, jak 
niegdyś oranżada- mówiła Teresa Jadczak-Szumiło. 

Co robić, aby nie urodzić dziecka z FAS? 
Odpowiedź, jaką jednomyślnie dawali prelegenci brzmi- absty-

nencja alkoholowa od momentu planowania ciąży. Tyle, że dziś 
coraz częściej życie toczy się według nowych norm moralnych. 
Młodzi ludzie chcą się zabawić, okazją są dyskoteki, wspólne im-
prezy- oczywiście z alkoholem, no i mniej lub bardziej przygodne 
kontakty seksualne. Zanim przyszła matka zorientuje się, że po-
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częła dziecko mijają tygodnie, a maleństwo w jej łonie jest nara-
żone na spożywanie trunków. O ile 50 mg alkoholu na ciało ko-
biety ma niewielki wpływ, to ta sama dawka dla poczętego dziec-
ka może mieć kolosalne znaczenie. 

Jak podkreślali prelegenci- nie istnieje bezpieczna dawka alko-
holu dla płodu. Problem ten nie dotyczy tylko matek alkoholiczek, 
ale i takich, które w okresie ciąży miały weekendowe „balangi’ lub 
w sytuacjach stresogennych wypiły drinka.

Oto kilka faktów zaczerpniętych z multimedialnych prezenta-
cji prelegentów:

W Europie Zachodniej i USA pierwsze badania i wyodrębnienie 
zespołu FAS (Płodowe Alkoholowe Uszkodzenie Mózgu) nastąpi-
ło na przełomie lat 60-tych i 70 – tych XX wieku. Termin „FAS” ofi-
cjalnie w medycynie wprowadzono w 1973 roku. Obecnie zależ-
nie od rodzaju uszkodzeń w obrębie FAS stosuje się następujące 
określenia medyczne: ARND, pFAS i FAS.

Alkohol w obrębie Centralnego Układu Nerwowego prowadzi 
między innymi do obumierania wielu komórek, uszkadza astro-
cyty, komórki glejowe, a także migrację i dojrzewanie neuronów.

Szkodliwość alkoholu dla rozwoju płodu wskazywali już staro-
żytni mędrcy. I tak, jak zobrazowano to na jednym ze slajdów: już 
Kartagińczycy zakazywali picia alkoholu podczas nocy poślubnej, 
w Piśmie Świętym (Księga Sędziów 13, 4-5)- anioł ostrzega kobie-
tę, aby nie piła alkoholu w czasie ciąży, by nie psuć planów Boga 
( „…ale poczniesz i porodzisz syna. Lecz odtąd strzeż się: nie pij 
wina ani sycery [ przyp.red. mocny napój sfermentowany, sporzą-

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze informuje że 
prowadzi sprzedaż gry planszowej „WSZENDOBYL  
W POWIECIE BIELSKIM”. 
Grę można nabyć w siedzibie OPG Jaworze tj. w bu-
dynku 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 wspa-
niałą przygodą, którą przeżyjesz wspólnie z innymi 

towarzyszami wędrówki. Na swojej drodze spotkasz 
mnóstwo atrakcji, poznasz wiele ciekawostek i pięk-
no Powiatu Bielskiego. Na trasie swojej podróży mo-
żesz spotkać Beskidzkiego Wędrowniczka który bę-
dzie Ci towarzyszyć przez całą grę. Gra jest przezna-
czona dla minimum dwóch osób w wieku od 4 lat.
Celem gry jest pokonanie przez uczestników wy-
znaczonej trasy, wiodącej przez Powiat Bielski i do-
tarcie do mety. Wygrywa ten gracz, który dokona 
tego jako pierwszy.

dzany z owoców, zwłaszcza z daktyli, z niektórych zbóż] i nie jedz 
nic nieczystego. „). Zaś cytując Arystotelesa czytamy: głupie, nie-
trzeźwe, impulsywne kobiety, rodzą dzieci na swoje podobieństwo.

Na koniec kilka faktów związanych z rozwojem człowieka z ze-
społem FAS:

- zróżnicowane możliwości intelektualne ( IQ od 40 do 142)
- problemy z zapamiętywaniem
- brak i zaburzenia myślenia przyczynowo-skutkowego, brak 

zdolności uogólniania, trudności w myśleniu abstrakcyjnym
- deficyty uwagi, cechy nadpobudliwości
- trudności w planowaniu, przewidywaniu, planowaniu i opano-

waniu czynności
Zaburzenia neurorozwojowe wtórne:
- znużenie, zmęczenie, frustracja, niepokój, lęki
- sztywność zachowań, bezradność, wycofanie
- niska samoocena i tendencja do izolowania się
- zachowania agresywne, konflikty z prawem
- trudności w nauce, kłopoty w domu i szkole, trudności w pod-

jęciu pracy i jej utrzymaniem
- depresja i zaburzenia psychiczne
- problemy z nadużywaniem alkoholu i narkotyków

Opracowanie P.Filipkowski

Wykorzystano informacje prezentowane przez prelegentów wy-
mienionych na wstępie artykułu, podczas konferencji FAS w UM 
Tychy 19 czerwca.

Ponadto informujemy, że w siedzibie OPG (biuro w budynku amfiteatru, 
czynne w godzinach 7.00-15.00) jest dostępna książka  

Jadwigi Roik - „Dzieje Jaworza na przestrzeni wieków”

**********
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NASZE DZIECI, NASZA MŁODZIEŻ

Z życia Publicznego Przedszkola Samorządowego  nr 1

FESTYN RODZINNY W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 1 W JAWORZU
Jak co roku nasze przedszkole zorganizowało Festyn Ro-

dzinny , który był połączony z świętem Dnia Mamy i Taty oraz 
Dniem Dziecka.  Festyn odbył się 16 czerwca 2012r. w Ja-
worzańskim Amfiteatrze 

Na początku festynu zgromadzeni goście mieli okazję po-
dziwiać panie nauczycielki i rodziców w przedstawieniu te-
atralnym pt.”Kot w butach.” Dużą atrakcją okazała się za-
równo obsada aktorska, jak i wspaniała dekoracja i rekwizy-
ty wykonane z surowców wtórnych przez rodziców naszych 
przedszkolaków.

Największe zainteresowanie budziła niepowtarzalna kareta 
królewska, wykonana przez twórczych jaworzan.

Następnie z okazji święta swoich rodziców dzieci za-
prezentowały dla nich program artystyczny. Na początku swoje 
umiejętności przedstawiły „maluszki”-

recytowały wiersze , śpiewały piosenki i tańczyły czym rozczu-
liły wszystkich zgromadzonych gości. Kolejnym punktem progra-
mu był występ dzieci z grup starszych prezentujących się w pio-
senkach i ciekawych układach tanecznych, którymi zadziwili swo-
ich rodziców. Na koniec części oficjalnej dzieci wręczyły kocha-
nym rodzicom przygotowane dla nich prezenty.

Dalsza część atrakcji naszej imprezy przeznaczona była dla 
naszych milusińskich z okazji ich święta. Dzieci mogły  tańczyć 
w rytm dyskotekowej muzyki, brały udział w konkursach ze słod-
kimi nagrodami .

 Wszystkim dopisywały wspaniałe humory i żal było kończyć 
wesołą zabawę.

Dziękujemy  fantastycznym rodzicom naszych milusińskich, któ-
rzy pomogli nam w przygotowaniu niespodzianki dla dzieci  oraz 
sponsorom nagród.

 Za każdą okazaną pomoc  Dyrekcja Przedszkola i Grono Peda-
gogiczne składają wszystkim serdeczne podziękowania.    

Dorota Zboś

Z życia Publicznego Przedszkola Samorządowego  nr 2

AKTYWNY CZAS W PRZEDSZKOLU NR 2

Każdy miesiąc w naszym przedszkolu, również czerwiec był bardzo obfity w 
wydarzenia. Jak zawsze stawiamy na to, aby nasze dzieci mogły jak najwięcej 
zobaczyć, by rozbudzić w nich zainteresowania i oczywiście, aby czas spędza-
ny w przedszkolu upłynął im jak najciekawiej. Należy podkreślić, że wiele inicja-
tyw nie doszłoby do skutku, gdyby nie realizacja przez naszą placówkę projek-
tu unijnego „Efektywna edukacja przedszkolna w Jaworzu”. Nasze dzieci miały 
możliwość uczestniczenia w wielu ciekawych spotkaniach, nie tylko na terenie 
placówki. Odbyły się: spotkanie z aktorem, warsztaty „Papierowe cuda”, warsz-
taty wyrobów z gliny i z siana. W naszym przedszkolu gościła straż pożarna oraz 
ratownicy medyczni. Służby te przygotowały pokazy dla dzieci, które cieszy-

ły się ogromnym zainteresowaniem. Nasi wychowankowie mogli obejrzeć, czy nawet 
dotknąć sprzętu, jaki stosowany jest w nagłych zdarzeniach i wypadkach, wchodzili do 
ambulansu i wozu strażackiego. W Bielskim Centrum Kultury obchodziły swoje świę-
to, czyli Dzień Dziecka, gdzie obejrzały przepiękną bajkę pt. „Śpiąca Królewna”, która 
zadziwiała efektami dźwiękowymi i wizualnymi. W Teatrze Lalek Banialuka miały oka-
zję obejrzeć przedstawienie „Kopciuszek”.  Podczas wizyty w Muzeum Motoryzacji w 
Bielsku-Białej, gdzie się również wybraliśmy, dzieci mogły obejrzeć z bliska stare za-
bytkowe samochody różnych marek, takie jak Warszawy, Syrenki, BMW. Przedszko-
laki mogły wejść do kursującego niegdyś po Bielsku-Białej tramwaju. Gościliśmy rów-
nież z wizytą w Muzeum Drukarstwa w Cieszynie, w którym można było zapoznać się 
z historią drukarstwa, a dzieci mogły własnoręcznie na starej maszynie drukarskiej wy-
konać własne pieczątki oraz obejrzeć różnorodne narzędzia stosowane w dawnej dru-
karni. Wszystkie te wydarzenia, w których uczestniczyły nasze przedszkolaki z pew-
nością uatrakcyjniły ostatni miesiąc roku szkolnego. Ale to nie koniec atrakcji, bo przed 
nami „Aktywne lato” w lipcu.
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Zabawa z dzieckiem - bezcennym darem

Z ŻYCIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

2 czerwca na terenie SP nr 1 odbył się II Piknik Rodzinny, którego 
głównym celem było zebranie funduszy na doposażenie świetlicy szkolnej. 
Imprezę rozpoczął w auli szkoły wielki koncert pod tytułem „Scena dla 
ucznia”. Publiczność miała przyjemność wysłuchać występów zespołu 
instrumentalnego „Sinfonietta” oraz chóru „Jaworowa Gromada”. Na 
scenie swoje umiejętności wokalne zaprezentowały również solistki- 
Zuzia Buzderewicz i Iza Kurcjus oraz klasy 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 4c, 5c, 
6a i 6c. Nienaganną dykcją w recytacji popisały się natomiast Agnieszka 
Antonik i Julia Zypser z bratem. Dopełnieniem występów na scenie były 
pokazy tańca nowoczesnego w trzech odsłonach. W sali gimnastycznej 
mogliśmy dodatkowo podziwiać skomplikowane  akrobacje sportowe, 
w których specjalizują się dziewczęta z Klubu Sportowego „Start” w 
Bielsku-Białej. Po występach gimnastyczek publiczność udała się do 
auli na przedstawienie Szkolnego Teatru Graffiti. Na kilkanaście minut 
przenieśliśmy się w baśniowy świat skłóconych królestw, które pogodził ślub 
białej księżniczki z kolorowym księciem. Po południu zaproszono wszystkich 
rodziców z dziećmi do udziału w konkursach sportowych, plastycznych 
i naukowych. W pierwszym rodziny rywalizowały ze sobą w konkurencjach 
koszykówki, piłki siatkowej i nożnej, skakanki i speedmintona. W drugim 
rysowały na wesoło szkołę oraz wykonywały pracę jedną linią. W trzecim 
sprawdzały swoją wiedzę encyklopedyczną i umiejętności praktyczne. 
W trakcie konkursów odbywały się różne imprezy towarzyszące. Miłośnicy 
gorących wrażeń mogli zajrzeć do wnętrza wozu strażackiego lub zdobyć 
kilkumetrową ściankę wspinaczkową. Nieco spokojniejsi próbowali swoich 
sił w grach fabularnych. Spragnionych atrakcji kulinarnych podejmowano 
żołnierską grochówką, węgierskim gulaszem, grillowanym 
oscypkiem, kiełbaską i karczkiem. Na deser serwowano kilkanaście 
rodzajów ciast i świeże soki owocowe. Można było też zakosztować 

szczęścia, biorąc udział w konkursie fantowym lub zostawić gotówkę 
przy stoisku z rękodziełem artystycznym. Na najzamożniejszych 
czekała licytacja rzeźb i malarstwa jaworzańskich artystów. 
Piknik zakończył się podsumowaniem rodzinnych potyczek. Najlepszymi 
malarzami w swoich kategoriach okazali się państwo Humphries 
i Buzderewicz. Największą wiedzę na wesoło zaprezentowali państwo 
Pytlowany, Staszko i Pietras. Za najbardziej wysportowaną rodzinę 
uznano familię Kaczkowskich. Drugi Piknik Rodzinny cieszył się 
dużym zainteresowaniem mieszkańców Jaworza i na pewno zostanie 
powtórzony za rok jako jedna z najważniejszych szkolnych imprez.  
O jego atrakcyjności zadecydowało ogromne zaangażowanie dyrekcji, 
nauczycieli i rodziców, wśród których znalazło się bardzo wielu sponsorów.  
Serdecznie im za okazaną pomoc dziękujemy.

polonista Tomasz Zdunek

„Warto być dobrym”

Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaworzu wzięła udział w I edycji 
akcji „Warto być dobrym” organizowanej przez Stowarzyszenie 
„Przyjazna Szkoła” pod patronatem Minister Edukacji 
Narodowej i UNESCO. Akcja “Warto być dobrym” to największa, 
interdyscyplinarna kampania edukacyjna w Polsce, kreująca  
w dzieciach dobre postawy, ucząca poszanowania dla innych 
ludzi, a także premiująca zachowania prospołeczne i wolontariat. 

Akcję, 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 zrealizowało go w takiej skali, 
w szkołach w całej Polsce. Każda placówka dostała w paczce 
rower, multimedialny pakiet edukacyjny „Akademia Umysłu 
2” do szkolnej biblioteki oraz baner akcji do powieszenia wraz  
z rowerem na szkolnym korytarzu. Kolorowy baner oprócz logo 
patronów i sponsorów głównych, 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 
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cegiełek. 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. 10 najaktywniejszych szkół, 
otrzyma jesienią granty po 10 000 zł na cel pożyteczny dla całej 
społeczności lokalnej, który wybiorą dzieci.

„W najśmielszych scenariuszach i najskrytszych marzeniach nie 
liczyliśmy na taki sukces akcji. Dzieci czyniące dobro zaskoczyły 
nas nie tylko swoją kreatywnością i wytrwałością, ale przede 
wszystkim odwagą w promowaniu pozytywnych postaw. Setki 
tysięcy osób czyniących dobro, miliony godzin ofiarowane innym 
ludziom, a wszystko to za darmo – bez oczekiwania na zapłatę. 
Teraz kiedy zadadzą mi pytanie – jakie mamy dzieci i młodzież 
– odpowiem, że wspaniałe. A my ,dorośli, powinniśmy brać  
z nich przykład. Każdy z nas może wesprzeć drugą edycję akcji, 
by kolejne szkoły mogły wziąć w niej udział” – mówi Aleksander 
Komaniecki, Prezes Stowarzyszenia „Przyjazna Szkoła”. 

Głównym elementem I edycji akcji był konkurs, skierowany 
do uczniów 1500 szkół podstawowych, gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych, który każda szkoła prowadziła 
samodzielnie na podstawie tych samych zasad i z tą samą 
nagrodą główną – rowerem górskim marki KROSS. Od początku 
semestru dzieci starały się realizować dobre uczynki w trzech 
kategoriach: pomoc drugiemu człowiekowi, zaangażowanie  
w środowisko klasy, szkoły i społeczności lokalnej oraz działania 
globalne na rzecz praw człowieka i ochrony środowiska. Na 
koniec roku szkolnego pod okiem wychowawcy wybrano w każdej 
klasie ucznia, który okazał się najaktywniejszy w czynieniu dobra, 
a wśród najlepszych z całej szkoły rozlosowano rower.

Nasza szkoła podsumowała przedsięwzięcie 15 czerwca 
2012 roku. W tym dniu odbyło się losowanie nagrody głównej. 
Zwyciężczynią została Zuzanna Czader z klasy 6c, której 
nazwisko wylosowała wiceprzewodnicząca szkoły w obecności 
pani dyrektor Ewy Cholewik, pani wicedyrektor Marii Kuś, 
koordynatora akcji pani Anny Witkowskiej oraz uczestników 
konkursu.

Akcja cieszyła się dużym zaangażowaniem uczniów oraz 
rodziców naszej szkoły, co świadczy o ich wrażliwości i dobrej 
postawie społecznej. Wolontariat nie jest pojęciem obcym dla 
jaworzan, bo wiedzą, że bycie dobrym, to nie wstyd i słabość,  
a wręcz przeciwnie- to duma i siła.. 

Nauczycielka języka angielskiego 
Anna Witkowska

ANGIELSKI KAPTUREK

W Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzu uczniowie pod opieką 
pani Anny Witkowskiej przygotowali przedstawienie w języku an-
gielskim pt.: „Little Red Riding Hood” czyli „Czerwony Kapturek”. 
Przedstawienie zostało zaprezentowane na II Przeglądzie Te-
atrzyków Anglojęzycznych w Szkole Podstawowej nr 1 w  Wapie-
nicy oraz na przeglądzie talentów w Republice Czeskiej. Na obu 
przeglądach przedstawienie zostało przyjęte z dużym aplauzem. 
Szkoła otrzymała pamiątkowe statuetki oraz dyplomy dla dzieci 

wcielających się najlepiej w daną postać. Młodzi aktorzy wystąpi-
li również w swojej szkole. 

W całym przedsięwzięciu wzięło udział 24 uczniów z różnych 
klas, tj.:
• Czerwony Kapturek: Małgorzata Chmiała kl.4c,
• Mama: Izabela Kurcjus kl.6b, 
• Dąb: Julia Pilch kl.5a,
• Jarzębina: Szymon Rak oraz Zuzanna Czader: kl. 6c,
• Świerk: Karolina Ptak kl.4c,
• Wilk: Aleksandra Jakubiec kl. 5a,

Michael  Jackson na scenie

Nasza szkoła mogła również poszczycić się oryginalnym 
przedstawieniem zatytułowanym „Michael Jackson’s life”. 
Scenariusz do występu napisała nauczycielka języka 

angielskiego Lidia Marek, która była również reżyserem całego 
przedsięwzięcia. Na casting do występu zgłosili się zarówno 
fani króla popu jak i jego przeciwnicy. Czas spędzany na 
próbach do muzycznego show upływał w atmosferze dobrej 
zabawy. Jak podkreśliła pani reżyser, uczniowie wykazywali 
się dużą kreatywnością, mieli ciekawe pomysły odnośnie 
wprowadzania do przedstawienia elementów dobrze pojetej 
muzyki. W przedstawieniu zachwycała gra aktorska naszych 
uczniów oraz talent wokalno-taneczny. Scenki ukazujące różne 
etapy z życia Michaela Jacksona począwszy od trudnego 
dzieciństwa, a skończywszy na życiu dorosłym,  były przeplatane 
doskonałymi dialogami obrazującymi odwieczną walkę dobra ze 
złem. Zło reprezentował gang młodzieżowej subkultury, a dobro 
– dzieci. W scenie finałowej młodzi aktorzy zaśpiewali piosenkę 
„They don’t care about us”, która w wielkim skrócie mówi 
o niesprawiedliwości w społeczeństwie oraz ukazuje postawę 
człowieka uparcie walczącego o godność, pomimo nieustannych 
przeszkód, jakie napotyka na swojej drodze. Dzieci śpiewając 
wyżej wymienioną piosenkę sugestywnie tupały w rytm muzyki, 
co przyprawiło niejednego dorosłego widza o dreszcz emocji i łzy.

Nauczycielka języka angielskiego Lidia Marek
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W środę,13 czerwca, bynajmniej nie pechowo zakończył się 
szkolny konkurs „EKSTRA KLASA”. Trwał od lutego, obejmował 
klasy 4-6 i jego głównym założeniem było mobilizowanie uczniów 
do większej dbałości o swoje klasy. W trzecim tygodniu każdego 
miesiąca komisja pod kierownictwem pani wicedyrektor Marii 
Kuś, z udziałem pani Doroty Krzykowskiej, przewodniczącego 
SU Michała Pasternego i opiekuna SU Joanny Lorańczyk-Czader 
oceniała ogólną estetykę klas; czystość, ład i porządek, właściwe 
oznakowanie ławek, stopień „zazielenienia klas” - bardzo ważna 
sprawa, wystrój sal czyli atrakcyjność gazetek, aktualizowanie 
tematów, i dodatkowe, ciekawe pomysły na wystrój klas. 

• Leśniczy: Kamil Binda kl. 6b oraz Marta Bula kl. 5a,
• Babcia: Justyna Kopeć  kl. 5a oraz Aleksandra Jawor kl. 5c,
• Ptak: Paweł Ficek kl 5a,
• muzyka: Julia Gąska oraz Julia Zipser kl 4a (cymbałki), 
• Martyna Tracz kl. 5a (bęben),
• narratorzy: Victor Hanula 4b oraz Michał Pietrzykowski kl. 4a
• narrator niemy (fiszki): Anna Fuchs kl. 4a,
• tańczące drzewa: Sandra Czerwińska kl 6b, Jakub Chłopecki 

oraz Piotr Malchar kl 4a,
• statyści: Łukasz Fuchs kl 4a, Adrianna Zaroda oraz Natalia Faj-

kis kl. 6c.
Każdy uczeń, który chciał wcielić się w daną postać, mógł wziąć 

udział w kastingu. Uczniowie, którzy poradzili sobie najlepiej z tek-
stem, byli obsadzani w odpowiednich rolach. Kolejnym etapem 

przygotowań była praca nad scenografią, którą stanowiły czar-
no-białe drzewa oraz pozostałe elementy utrzymane w tej samej 
tonacji. Inspirację do stworzenia takiej scenografii zaczerpnięto 
od pani Lucyny Chmiel, która prowadzi w szkole koło teatralne. 
Drzewa (dęby, jarzębiny oraz świerki) wykonano z dwumetrowych 
kartonów oraz pomalowano je farbą emulsyjną na biało.  Drze-
wa uzyskały finalny wygląd dzięki plastyczce - pani  Joannie Lo-
rańczyk- Czader.

Uczniowie biorący udział w przedstawieniu bardzo się zaanga-
żowali i znakomicie zaprezentowali na scenie. Całe przedsięwzię-
cie  sprawiło, że młodzi ludzie mieli okazję przeżyć przygodę z te-
atrem, co było nie tylko zabawą, ale również motywacją do nauki 
języka angielskiego. 

Nauczycielka języka angielskiego 
Anna Witkowska

„EKSTRA KLASA” Każdorazowo można było zdobyć do 10 punktów. Okazało się, że 
aż trzy klasy uzyskały maksymalną punktację – 40, tym samym 
uzyskując tytuł „Ekstra Klasy”. To 4b, 4c i 6a. Drugie miejsce 
przypadło klasie 6b (39pkt.), trzecie 6c (38pkt.). Wniosek stąd, że 
najlepiej zadbali o swoje miejsce w szkole najmłodsi i najstarsi. 
Nagrodą były słodycze ufundowane przez Samorząd Uczniowski, 
dyplomy i upominki – gipsowe płaskorzeźby wykonane na kółku 
plastycznym pod okiem pani Gabryś. Konkurs na pewno będzie 
miał swoją kontynuację, ponieważ wpłynął w widoczny sposób 
na poprawę wizerunku klas i nauczył dzieci stałej dbałości  
o otoczenie. Zwycięzcom gratulujemy!!!

Kierownik świetlicy Joanna Lorańczyk- Czader

„W podróż po ścieżkach dydaktycznych Jaworza”

Już po raz trzeci Towa-
rzystwo Miłośników Ja-
worza i Ośrodek Promo-
cji Gminy Jaworze ogło-
siły konkurs ekologiczny 
dla dzieci i młodzieży na-
szej gminy. Tym razem 
zapraszając do wędro-
wania po ścieżkach dy-
daktycznych naszej miej-

scowości, aby mali Jaworzanie zapoznali się z najciekawszymi 
historycznie i przyrodniczo miejscami i obiektami. Konkurs odbył 
się w dwóch kategoriach : plastycznej i fotograficznej. Uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 1 ochoczo zabrali się do dzieła i powsta-
ły piękne prace plastyczne i fotograficzne pod opieką nauczycie-
li M. Hawełek,M. Kuś, K. Penkala, M. Gabryś , które zostały za-
prezentowane uczniom i rodzicom podczas Pikniku Rodzinnego. 

W kategorii prac fotograficznych I miejsce zajęła  uczennica kl. 
Vb Karolina Nowok, II miejsce uczeń kl. IVb Paweł Pytlowany, 
a III miejsce Kamil Binda z kl.VI b . Wyróżnienia otrzymali: Iza-
bela Kurcjus, Paweł Ficek, Julia Pilch .

W kategorii prac plastycznych I miejsce zdobyła Wiktoria Sze-
ląg z klasy Vb oraz Wojciech Jarosz z klasy IVa, II miejsce przy-
znano uczennicy klasy VIa Karolinie Wójcik , a III Zofii Dzięcioł 
z klasy IVb. Wyróżnione zostały także prace Zuzanny Petlic, 
Magdaleny Damek, Katarzyny Jarosz i Patrycji Leś . Serdecz-
nie gratulujemy małym artystom. Dziękujemy także organizatorom  
i sponsorom za pomoc w naszej pracy dydaktycznej i wychowaw-
czej . Dla każdego dziecka poznawanie swoich korzeni, swojej 
małej ojczyzny jest ważnym elementem wychowania kulturalnego  
i patriotycznego. A wygrane piękne koszulki, książki, gadżety spor-
towe Euro 2012 stały się wielkim, szkolnym hitem.  

M. Hawełek
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Z ŻYCIA GIMNAZJUM

16  czerwca na parkingu przed sklepem „Lewiatan” w centrum Jaworza 
stanął ambulans PCK. Dzięki inicjatywie   Klubu Honorowych Dawców Krwi 
działającego przy OSP w Jaworzu, znów bezcenny dar życia, jakim jest 
krew oddało wiele  chętnych ludzi dobrej woli. Zgłosiło się 29  chętnych do 
oddania krwi, jednakże mogło to zrobić 18 osób. W sumie zebraliśmy 8,1 
litra krwi - powiedziała Ewa Gubała z KHDK. Następna akcja krwiodastwa 
w Jaworzu będzie miała miejsce 1 września w godzinach 900-1300.

Kolejna akcja krwiodawstwa w Jaworzu

Z ŻYCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

List do redakcji:

P.S.
Nazwiska rodziców do wiadomości redakcja.
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W czerwcu br rozstrzygnięto konkurs 
zorganizowany przez Ośrodek Promocji 
Gminy i Towarzystwo Miłośników Jawo-
rza pt. „Ścieżkami dydaktycznym Jawo-
rza”, był on kierowany do dzieci i mło-
dzieży jaworzańskich placówek oświa-
towych. Głównym celem imprezy było 
zainteresowanie młodych mieszkańców 
naszej gminy atrakcjami turystycznymi 
i obiektami historycznymi, jakie znajdu-
ją się na terenie Jaworza. Forma prac 
była dowolna, tak więc młodzież i dzie-
ci głównie poprzez fotografie, rysunki  
i obrazy wykonywane z dużą staranno-
ścią i różnymi technikami, wraz z nie-
raz szerokimi opisami danych obiektów, 
zaprezentowały to, co ich zdaniem sta-
nowi nasze dziedzictwo historyczne. 

Komisja konkursowa nie miała łatwe-
go zadania oceniając prace, jednak musiała ostatecznie wyłonić 
ścisłą czołówkę laureatów. Oto oficjalne wyniki konkursu:

Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej
Prace fotograficzne:
1. Karolina Nowok  I miejsce
2. Paweł Pytlowany  II miejsce
3. Kamil Binda   III miejsce
4. Izabela Kurcjus  IV wyróżnienie 
5. Julia Pilch, Paweł Ficek V miejsce
Prace plastyczne:
1. Wiktoria Szeląg, 
    Wojtek Jarosz  I miejsce
2. Karolina Wójcik  II miejsce
3. Zofia Dzięcioł  III miejsce
4. Magdalena Damek, 
    Zuzanna Petlic  IV miejsce
5. Patrycja Leś, 
    Katarzyna Jarosz  V miejsce

Wyniki konkursu  „Ścieżkami dydaktycznymi Jaworza”
Gimnazjum nr 1 im gen. Maczka i Gimnazjum nr 2 ( działa-

jące przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym)
1. Natalia Kulpa I miejsce gimnazjum nr 1
2. Adam Buczyński II miejsce  gimnazjum nr 2 ( MOW)
3. Wiktoria Kluzik III miejsce gimnazjum nr 1
4. Marcelina Pomper IV wyróżnienie gimnazjum nr 1
5. Karolina Wizner          gimnazjum nr 1 
    Dawid Wyciślok    gimnazjum nr 2 ( MOW)
6. Dawid Mydłosz  gimnazjum nr 2 ( MOW)
7. Iza Gogler   gimnazjum nr 1
    Piotr Sierszecki  gimnazjum nr 1
8. Wiktoria Sękowska  gimnazjum nr 1
9. Marek Zdanowski  gimnazjum nr 2 ( MOW)

10. Ewelina Romik  gimnazjum nr 1
      Ewa Kłoda   gimnazjum nr 1
      Sebastian Furman  gimnazjum nr 2 ( MOW)
11. Dawid Ignacek  gimnazjum nr 2 ( MOW)
12. Zuzanna Grzymek  gimnazjum nr 1
      Małgorzata Poręba  gimnazjum nr 1
      Dawid Bednarek  gimnazjum nr 2 ( MOW)
13. Tomasz Dąbrowski  gimnazjum nr 2 ( MOW)
14. Marcin Kokociński  gimnazjum nr 2 ( MOW)
15. Konrad Smuczek  gimnazjum nr 1
      Łukasz Labza  gimnazjum nr 1
16. Natalia Puda  gimnazjum nr 1
17. Ola Przeczek  gimnazjum nr 1
18. Ola Fołta   gimnazjum nr 1
19. Ola Zięba   gimnazjum nr 1
 
Poniżej  i na stronie 11 publikujemy część z wyróżnionych prac.

PF

Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZEŃ

Podziękowanie organizatorów dla sponsorów:
 – UG Jaworze,
 – Towarzystwo Miłośników Jaworza,
 – Ośrodek Promocji Gminy,
 – BS Jasienica,
 – Berndorf Baderbau z Jaworza,
 – Firma INNA z Jaworza - producent koszulek, 
 – Kinga i Czesław Sosulscy - Auto Części.
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NA POSIADACH 

Posiady Towarzystwa Miłośników Jaworza

Remont ogrodzenia północnej części cmentarza ewangelickiego w Jaworzu zakończony

Cmentarz ewangelicki w Jaworzu, wraz z jego ogrodzeniem 
składającym się z prostokątnych, ceglanych, otynkowanych słu-
pów, nakrytych kamiennymi czapami i łączących je metalowych, 
ażurowych przęseł wchodzi w skład zabytkowego kwartału cen-
trum Jaworza. 

Stan ogrodzenia najstarszej części cmentarza od ulicy Space-

rowej od lat budził troskę parafii. Zniszczone popękane słupy, po-
krzywione, od korzeni i pni rosnących w ogrodzeniu drzew, przęsła 
wymagały gruntownego remontu. Parafia opracowała program prac 
i ich kosztorys a po uzyskaniu akceptacji Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków w Katowicach złożyła wniosek o przydział fun-
duszy na ten cel do Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach po-

Polskie Towarzystwo Ewangelickie

Różne bywają życiowe pasje i na-
miętności, jak różni są ludzie... O jed-
nej z takich pasji- swojej własnej- mó-
wił na majowych posiadach związany 
obecnie z Warszawą  były jaworzanin 
Jarosław Gryczka. Już w temacie spo-
tkania pojawiły się słowa „szlachetna 
namiętność’’, a dotyczyły gór i wyso-
kogórskich wspinaczek.

Jarosław Gryczka wcześnie nawią-
zał swoje „ kontakty’’ z górami, a obec-
nie ma już na swoim koncie wędrówki 

nie tylko po Tatrach i Alpach, ale też i po Nepalu, Kaukazie i An-
dach (wraz z wejściem na najwyższy szczyt Ameryki Południo-

wej – Aconcaguę). Były to w dużej części trekkingi. Dopiero od 
niedawna najważniejsza stała się wspinaczka: najpierw skałko-
wa, jako przygotowanie do tej górskiej, oraz pierwsze drogi wspi-
naczkowe w wysokich górach. Jarosław Gryczka mówił, ilustrując 
to zdjęciami, o kilku najważniejszych dla niego „górskich przeży-
ciach’’, wśród nich o wejściu na północną ścianę Kazalnicy nad 
Czarnym Stawem w Tatrach.

Swoją barwną opowieść ilustrował nie tylko obrazami, ale i de-
monstracją różnorodnego najnowszego sprzętu wspinaczkowego, 
który zebrani obejrzeli z dużym zainteresowaniem. Prelegent od-
powiedział też na szereg pytań, np. o źródła tej jego pasji życiowej, 

o związane z nią niebezpieczeństwa, o aklimatyzację na dużych 
wysokościach. Były też indywidualne pytania o to, jak wypracować 
sobie odpowiednią kondycję umożliwiającą wspinaczkę w górach

.
Czy owo spotkanie zainspiruje kogoś do podobnego jak w przy-

padku prelegenta kontaktu z górami? Przyszłość pokaże.
TMJ

W Galerii pod Groniem na ul. Zajęczej jeszcze do 15 lipca zoba-
czyć można wystawę fotograficzną związaną z wyprawą na Acon-
caguę, ukazującą nie tylko Andy, ale też interesujące migawki z ży-
cia w Argentynie i Chile. Zapraszamy wszystkich do jej obejrzenia.
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przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działanie Ziemia Bielska. 
Po pozytywnej ocenie wniosku na wszystkich szczeblach w listo-
padzie 2011 roku podpisana została umowa o finansowanie tego 
zadania do maksymalnej wysokości 25 tyś. złotych. Prace rozpo-
częto późną jesienią od karczowania drzew za zgodą konserwa-
tora przyrody. Na wiosnę wyremontowano słupy, wyprostowano 
i zakonserwowano zdemontowane przęsła, odbudowano murki 

oporowe. Po wymalowaniu słupów, ponownym montażu przęseł 
i bram oraz wyprofilowaniu skarpy prace zostały zakończone i ko-
misyjnie odebrane w czerwcu br. Całość prac remontowych wyko-
nał Zakład Kamieniarski Andrzeja Strączka z Jaworza a koszt re-
montu wyniósł 38 tyś. złotych z czego 13 tyś. to wkład własny pa-
rafii. Będąc na cmentarzu lub przechodząc ul. Spacerową nożna 
zobaczyć efekt wykonanych prac.

Leopold Kłoda
Zdjęcia: R. Stanclik

SEZON WYCIECZKOWY ROZPOCZĘTY
Oddział PTEw. w Jaworzu 18 maja br. wycieczką na pogranicze 

Śląska Opawskiego i Moraw, rozpoczął swój sezon wycieczkowy. 
Celem było słynne uzdrowisko Karlova Studanka pod górą Pradĕd 
w Jesenikach oraz zamek krzyżacki Sovinec, już na Morawach.

Żeby przybliżyć te tereny – trochę historii: Wkrótce po 1620 roku 
tereny te przypadły zakonowi krzyżackiemu jako konfiskata mająt-
ków ewangelickich właścicieli z Bruntalu – Panów z Vrbna i Sovin-
ca – Jana starszego Kobyłki. Po rozwiązaniu zakonu krzyżackiego 
w Prusach Wschodnich w 1525 roku przez Albrechta Hohenzoller-
na, następcami Wielkiego Mistrza zakonu krzyżackiego, tutaj zwa-
nych Rycerzami Niemieckimi są przede wszystkim przedstawiciele 
rodu Habsburgów z linii Mergentheim. Zarządcy, mający swą sie-
dzibę na zamku w Bruntalu organizowali często polowania w oko-
licznych lasach, dlate-
go zbudowano w miej-
scu dzisiejszej osady 
Hubertov zameczek 
myśliwski i drewnianą 
kaplicę św. Huberta.  
Z tych czasów pocho-
dzą pierwsze przeka-
zy o wykorzystaniu tu-
tejszych źródeł, jest 
nawet piękna legenda 
o Pustelnikowi, któ-
remu objawił się św. 
Hubert i na jego ży-
czenie wytrysnęło ze 
skały cudowne źródło. 
Początki miejscowo-
ści, to powstała jedna  
z wielu w okolicach 

huta, w której przetapiano bogactwo gór – rudę żelaza. Dopie-
ro w XVIII wieku przeprowadzono pierwsze analizy wód źródla-
nych. Kolejny mistrz zakonu krzyżackiego – Habsburg Maksy-
milian II Franciszek w 1780 roku założył miejscowość Hinne-
wieder, która pochodzi od określenia „hinn und wieder” (tam 
i powrotem, a po cieszyńsku „haw, tam”). Wzięło się to stąd iż bu-
dowano domy kąpielowe, ale brakowało „bazy noclegowej”, dlate-
go kuracjusze zamieszkiwali w sąsiednich wioskach i chodzili „tam 
i z powrotem” na zabiegi i na nocleg. Z początku zabiegi lecznicze 
polegały na kąpielach w wodzie źródlanej w drewnianych baliach, 
którą ogrzewano gorącym żużlem „gierzyną” z miejscowej huty. 
Z czasem zbudowano wiele domów kuracyjnych, willi, hoteli i re-
stauracji w sumie ponad 20 obiektów. Z roku 1829 pochodzi ko-
ściół p.w. Marii Panny Uzdrowicielki Chorych. Miejscowość od 1803 

roku zmieniła nazwę 
na Bad Karlsbrunn – 
Karlova Studanka na 
cześć kolejnego Habs-
burga -  księcia Karo-
la Ludwika, który w bi-
twie pod Aspen poko-
nał wojska Napoleona. 
Od samych początków 
do okresu międzywo-
jennego odkryto 8 źró-
deł, które nazwano po 
kolejnych Habsbur-
gach. Uzdrowisko sta-
ło się miejscem kuracji 
dla elit monarchii, do-
piero po I wojnie korzy-
stali z niego szerzej, co 
lepiej usytuowani oby-

Stan po remoncieStan po remoncie
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Z ŻYCIA RZYMSKOKATOLICKIEJ  PARAFII PW. OPATRZNOŚCI BOŻEJ

watele czescy. Zaś po II wojnie Domy kuracyjne i Hotele stały się 
ośrodkami wczasowymi Związków Zawodowych ROH. Po 1989 
roku zostały sprywatyzowane i należą do Spółki „Sanatoria Kar-
lova Studanka”. W miejscowości jest najczystsze powietrze w Eu-
ropie Środkowej, dlatego w całej miejscowości jest absolutny za-
kaz palenia tytoniu! Zamek Sovinec pochodzi z pierwszej poło-

wy XIV wieku i zmieniał wielokrotnie właścicieli jak i wielokrotnie 
zostawał przebudowany, posiada 7 bram i tyleż dziedzińców. Od 
1623 do 1939 roku był w posiadaniu krzyżaków. W latach 60 XIX 
w. otwarto tam seminarium zakonne, w latach 1867-1896 roku mie-
ściła się tam Morawsko-Śląska Szkoła Leśna. W 1939 roku za-
kon został rozwiązany przez władze hitlerowskie, a zamek prze-
jął Wermacht, który urządził w nim obóz jeniecki dla francuzów, 
wśród których znajdowało się też kilku Polaków. Od 1943 roku w 
zamku przechowywano zabytkowe eksponaty, których strzegła 
jednostka SS. Kiedy na zamek przybyła wyzwoleńcza armia ra-
dziecka – w maju 1945 – pożar zniszczył zamek, który od 1951 
roku stale jest odbudowywany. Dziś na zamku znajdują się eks-
pozycje, udostępniona jest wieża widokowa oraz na dziedzińcach 
odbywa się wiele imprez kulturalnych. Nieopodal w wieży kościo-
ła św. Augustyna znajduje się prywatne muzeum, w którym na 6 
piętrach wieży eksponuje się przedmioty związane z historią zam-
ku i zakonu krzyżackiego, zaś 7 piętro to wieża widokowa. Pełna 
wrażeń 50 osobowa grupa wróciła szczęśliwie do domu (obszer-
na relacja na stronie ogólnopolskiej PTE – zakładka Jaworze, pre-
zentacja „Power Paint”. Następne wycieczki to: lipiec - Jura Kra-
kowsko-Częstochowska (Wierzchowice, Ojców, Pieskowa skała) 
i wrzesień – Bochnia i Niepołomice.                                                                                    

Jan Kliber           

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (zwanej w tra-
dycji świętem Bożego  Ciała) jest jednym z największych świąt ko-
ścielnych  obchodzonych przez katolików na całym świecie.  Świę-
to to w sposób naturalny nawiązuje do Wielkiego Czwartku, wów-
czas Jezus Chrystus spożywając z uczniami Paschę, pierwszy raz  
konsekrował chleb i wino  mówiąc  o „Swoim Ciele i  Krwi” i polecił 
swoim uczniom czynić  to na Jego  pamiątkę.  Kościół katolicki ze 
względu na powagę i zbawcze znaczenie całego Triduum Paschal-
nego, dla wiernych ustanowił dodatkowo święto ku czci Najświęt-
szego Sakramentu. Jest ono ruchome – obchodzone zawsze 60 
dni po Wielkanocy,  zobowiązujące  katolików do uczestniczenia 
w tym dniu we mszy świętej. W Polsce Boże Ciało po raz pierwszy 
wprowadził biskup Nankier w 1320 roku w diecezji krakowskiej. 
W 1420 roku na synodzie gnieźnieńskim uznano tę uroczystość 
za powszechną, obchodzoną we wszystkich kościołach Polski.

W tym dniu  wierni  kościoła katolickiego udają się na ulice miast 
i wsi  wraz  z Najświętszym Sakramentem niesionym przez księży. 
Na ulicach wzdłuż wyznaczonej trasy ustawia się cztery ołtarze, 
przy każdym z nich czytana jest ewangelia. Trasa procesji usła-
na jest płatkami kwiatów, które przed  monstrancją  sypią  dzieci 
pierwszokomunijne.  Zaś okna domów ozdabiane są wizerunka-
mi świętych i kwiatami. Same ołtarze, 
zgodnie z tradycją, stroi się kwiatami, 
oraz gałązkami brzozy, których kawał-
ki wierni zabierają ze sobą na pamiąt-
kę. Dawniej wierzono, że gałązka z ta-
kiego ołtarza płoszy czarownice i za-
pewnia zdrowie, wetknięta w strzechę 
chroni przed pożarem, a pozostawiona 
w kątach stodoły odstrasza szkodniki 
i zapewnia zachowanie zbiorów. Przed 
ołtarzami układa się dywan z kwiatów.  
Tradycja układania kwietnych dywa-
nów pochodzi podobno z końca XVIII 

w. W trakcie procesji, jak 
i podczas mszy śpiewane 
są pieśni eucharystyczne.

Procesja, jak co roku 
wyruszyła z kościoła pw. 
Opatrzności Bożej  Aleją 
Kościelną  do pierwszego 
ołtarza  znajdującego się 
przy ulicy Zdrojowej u Sióstr 
Służebniczek NMP,  póź-
niej  dalej ulicą Wapienic-
ką do skrzyżowania z Po-
łudniową, gdzie  stanął ko-
lejny ołtarz przygotowany 
przez mieszkańców ulicy 
Południowej i okolicy,  oraz 
członków Rady Parafialnej. 
Stąd wierni udali się do trze-
ciego ołtarza, corocznie  ustawianego na scenie  amfiteatru, przy 
którym sprawowana była Eucharystia  przez  ks proboszcza Ada-
ma Gramatykę  i wikarego ks Piotra Liptaka. Homilię do licznie 
zgromadzonych wiernych wygłosił  ks. A.Gramatyka, który   nawią-
zując do  Hasła Roku Duszpasterskiego 2011/2012 - "Kościół na-

szym domem", między innymi  przed-
stawił doświadczenia takich świadków 
wiary, jak bł. Matka Teresa z Kalkuty 
czy od wielu lat uwolniony od alkoholu  
parafianin, wskazał na siłę  i moc  Naj-
świętszego Sakramentu  dzięki , które-
mu ci ludzie mogli odnieść wielkie zwy-
cięstwa nad swoimi słabościami, cza-
sami niewiarą, czy tzw przeciwnościa-
mi losu. Jak podkreślił proboszcz jawo-
rzańskiej parafii-  to święto, jest dniem 
kiedy  wierni  nie wstydząc się swego 
kościoła i  Chrystusa, wychodzą na uli-

Uroczystość  Najświętszego Ciała i Krwi



ECHO JAWORZA STR. 17LIPIEC 2012 ROK

ce z monstrancją, ukazując światu, że Chrystus nie jest „uwięzio-
ny” w tabernakulum  kościoła, ale  jest z nami zawsze i wszędzie. 
W tym dniu  to On wychodzi do nas- mówił  ks.Adam Gramaty-
ka. Tak w  inne, zwykłe dni w tygodniu   Jezus czeka na nas w ko-
ściele. Szkoda , że tak niewielu  chce  i znajduje czas,  aby z tej 
możliwości skorzystać- dodał celebrans.

Po mszy, wierni w procesji udali się poprzez Park Zdrojowy do 
kolejnego ołtarza  ustawionego przed  świątynią. Ołtarz  w amfite-
atrze przygotowali członkowie  Akcji Katolickiej, zaś przed kościo-

łem  ołtarz był dziełem  młodzieży.   Wszystkie obrazy umieszczo-
ne  na ołtarzach  nawiązujące do tegorocznego hasła kościelne-
go namalowali Ewa i Krzysztof  Czaderowie.

Podziękowania  w tym miejscu należą się naszej policji, która 
zabezpieczała trasę procesji, Ośrodkowi Promocji Gminy za udo-
stępnienie  amfiteatru. Oraz wszystkim tym, którzy włożyli cząstkę 
siebie w przygotowanie ołtarzy, udekorowanie domów i kościoła.

POAK

Konsekracja  kaplicy św. Jana Nepomucena w Jaworzu Nałężu

Nałęże – spokojna  dzielnica Jaworza, wydawać by się mogło, że życie bie-
gnie tu własnym niczym nie zmąconym rytmem, z dala  od wielkomiejskie-
go gwaru i  głównych szlaków  komunikacyjnych.  Co za tym idzie,  jego pe-
ryferyjne położenie  w ramach gminy powoduje, że to centrum i część  gór-
nego Jaworza stanowią miejsca, gdzie mają miejsce różnorakie wydarzenia 
kulturalne, sportowe o charakterze regionalnym i wojewódzkim. Nałęże jed-
nak  także odgrywa niemałe znaczenie 
na mapie turystycznej Jaworza. To tu-
taj przez całe lata  śląscy harcerze mie-
li swoje akcje letnie, tutaj przed laty miał  
miejsce  drugi  wojewódzki „sztab” Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tu-
taj też dzięki unijnym  pieniądzom uda-
ło się  odtworzyć nieco zapomnianą  hi-
storię - Szklany Szlak  Doliną Jasionki. 
I wreszcie w tym miejscu już kilkakrotnie 
odbywały się  międzynarodowe zawody 
łucznicze, półmetek mają także rodzin-
ne rajdy rowerowe. Również organiza-
cje pozarządowe  chętnie organizują tu-
taj plenerowe spotkania. No i w końcu,  
Nałęże dzięki swym niepowtarzalnym 
walorom krajobrazowym, niezurbani-
zowanym w takim stopniu, jak w innych 
częściach Jaworza – stanowi nadal do-
skonałe miejsce do wypoczynku, spa-
cerów Doliną Jasionki, czy wejścia na 
Błatnią - korzystając z dwóch szlaków.

W „centrum” Nałęża, niejako na wysepce 
porośniętej starymi drzewami, stoi kaplica. 
Przy niej też swój ostatni przystanek 
mają autobusy PKS docierające do 
tego malowniczego zakątka Jaworza.  
Wszyscy starsi (ale i w średnim wieku) 
mieszkańcy pamiętają  starą kapliczkę 
wraz z dobudowaną drewnianą werandą.  

Jednak to już historia. Sobota 9  czerwca   2012 roku   pozostanie  
jednym z najważniejszych dni w dziejach  Nałęża, jej mieszkańców, no 
i w końcu całej katolickiej parafii pw. Opatrzności Bożej w Jaworzu, do 
której należy kaplica św. Jana Nepomucena. W tym dniu Ordynariusz 
diecezji bielsko- żywieckiej kościoła katolickiego JE ks. bp. Tadeusz 
Rakoczy w asyście  przybyłych księży i wiernych dokonał konsekracji  
kaplicy. Na uroczystość przybyli księża z okolicznych parafii, wierni, 
parafię ewangelicko-augsburską w Jaworzu reprezentował proboszcz 
ks. Władysław Wantulok, zaś władze samorządowe gminy – wójt 
Zdzisław Bylok, grupę radnych – Andrzej Śliwka – przewodniczący  
jaworzańskich rajców wraz ze swym zastępcą Zbigniewem Putkiem.

Rozpoczynając celebrę, proboszcz  ks. Adam Gramatyka przy-
witał czcigodnego księdza biskupa, pozostałych  księży i wiernych. 
Konsekracja jest to potwierdzenie tego, że Bóg  wybrał to miejsce 
na  swoje mieszkanie. Cały obrzęd  rozpoczęło poświęcenie   mu-
rów kościoła, ołtarza i wiernych  wodą ,na  pamiątkę chrztu święte-
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go i zawartego tym samym przymierza z Bogiem. Ordynariusz ks. 
bp. Tadeusz Rakoczy rozpoczynając  homilię nawiązał do trudu 
wszystkich, dzięki którym tego szczególnego dnia  wierni mogą  
radować się z nowej świątyni. Nie omieszkał w tym miejscu pod-
kreślić znaczenie  zabiegów, jakie 
w tym zakresie czynił proboszcz ja-
worzańskiej parafii ks. Adam Gra-
matyka,  co też nie byłoby moż-
liwe gdyby nie Boża Opatrzność 
i otwarte serca  wiernych.  Nawią-
zując do   dnia samej konsekracji, 
ks. Bp. T.Rakoczy  przybliżył  ze-
branm zarówno dzieje samego Na-
łęża, jak i  dzieje tutejszej  kaplicy. 
Pomimo tego, że  nawet po prze-
budowie  kaplica  św. Jana Nepo-
mucena nie jest  dużym obiektem 
sakralnym,  hierarcha  zacytował 
w tym miejscu słowa bł Jana Pawła 
II z encykliki „Ecclesia de Euchari-
stia vivit” mówiące o tym, iż nawet wtedy, gdy eucharystia   jest 
celebrowana na małym ołtarzu wiejskiego kościoła, jest ona  
wciąż poniekąd sprawowana na ołtarzu świata. Jednoczy ona 
niebo i ziemię. Dla mnie to radość spotkać się z Wami wszystki-
mi w tej zabytkowej kaplicy  i móc ją konsekrować – powiedział 
zwierzchnik diecezji bielsko-żywieckiej.

To miejsce ma swą  dość długą historię związaną z dawnymi wła-
ścicielami Jaworza, którzy nie tylko współtworzyli dawne uzdrowi-
sko, ale i  dali początek dzisiejszemu Nałężu. Przybliżając dzieje 
tego zakątka naszej gminy, a zarazem parafii  ks. biskup T.Rako-
czy wspomniał o osadzie, jaka powstała w 1788  roku  dzięki daw-
nemu właścicielowi tych ziem - Jerzemu Adamowi Laschowskie-
mu herbu Nałęcz. W 1802 kolejny pan tej ziemi baron Arnold Sa-
int-Genois d’Anneaucourt zakończył budowę kolonii  osadniczej 
„Nałęcz”, następnie jego syn Filip poszerzył osadę o przysiółek 
Grabka-Błatnia, gdzie już była kolonia robotników leśnych. Miej-
sce to  następnie nazwano „Saint-Genois” . W późniejszych latach 
często nazywano je też Jasionką od potoku, przy którym znajdo-
wała się osada. Ostatecznie wrócono do starej nazwy „Nałęcz”, 
którą później zmieniono na „Nałęże”-zwane tak do dziś. W Jawo-
rzu Nałężu w 1829 roku została wybudowana kaplica  dzięki hra-
biemu Filipowi Ludwikowi Saint-Genois d’Anneaucourt. 

W tym miejscu warto przypomnieć kilka najistotniejszych 
faktów  związanych z historią tejże kaplicy:

1834 rok- świątynia zostaje poświęcona  przez komisarza bi-
skupiego  ks. Mateusza Oppolskiego z Bielska. Patronem kaplicy 
został czeski męczennik św. Jan Nepomucen.

26 stycznia 1910 roku  spalił się dach i wieża kaplicy, rozbi-
ciu uległ także dzwon. Mieszkańcy Nałęża nie mogąc liczyć na 
wsparcie ówczesnych właścicieli Jaworza, z własnych środków 
odbudowali  obiekt. Wykonawcą robót był Franciszek Tomiczek 

z Cieszyna.
W 1911 roku poświęcenia odbu-

dowanej kaplicy dokonał  ks. Józef 
Karowski z Rudzicy. Odprawiano 
tutaj  dwie msze święte – 16 maja  
w uroczystość patrona kaplicy św. 
Jana Nepomucena i  8 września 
w święto Narodzenia  Matki  Bożej. 
Były to dni szczególnie znane także 
okolicznym mieszkańcom  i nazy-
wano je „Odpustem w Jasionkach”.

Od 1955 roku zaczęto tutaj od-
prawiać msze święte raz w mie-
siącu. Powstały plany rozbudowy 
kaplicy, jednak wykonano jedynie 
fundamenty ,  ks. proboszcz  Lu-

dwik Wrzoł w 1963 roku  powiększył istniejąca świątynię  poprzez 
dobudowanie drewnianego przedsionka i zakup nowych ławek.

W 1995 roku Myśliwi z Koła Łowieckiego z Bielska-Białej ufun-
dowali  obraz swojego patrona św. Huberta, a 2 lata później drew-
nianą dzwonnicę, na której powieszono  dwa dzwony- odnowiony, 
wiszący wcześniej w wieżyczce kaplicy - św. Jana Nepomucena 
i nowy- św. Huberta. Ich poświęcenia dokonał  8 listopada 1997 
roku ks. bp. Tadeusz Rakoczy.

Nieremontowana od 1963 roku kaplica wymagała podjęcia  kro-
ków w celu chociażby poprawy bezpieczeństwa i stanu technicz-
nego obiektu. Dzięki staraniom obecnego  proboszcza ks. Adama 
Gramatyki, przy akceptacji wiernych, kurii biskupiej  i konserwa-
tora zabytków rozpoczęto przygotowania do przebudowy obiek-
tu. Uznanie zyskał projekt  architektów Jadwigi i Jerzego Gle-
niów z Bystrej k/Bielska-Białej i  konstruktora inż. Tadeusza Ma-
kulskiego.  Główną ideą było przebudowanie kaplicy w miejscu 
starej, z wykorzystaniem  powierzchni działki, ale i zachowaniem  
starych drzew lipowych. Prace ruszyły jesienią 1999 roku. Ka-
mień węgielny  pod budowę nowej kaplicy został poświęcony  na 
krakowskich Błoniach  w 1999 roku  podczas pielgrzymki Jana 
Pawła II do Ojczyzny. Aktu poświęcenia w imieniu  chorego  
wówczas  papieża dokonał  Sekretarz Stanu kardynał Angelo 
Sodano.  Kaplica została wybudowana w całości  dzięki ofiarności  
parafian z całego Jaworza, a szczególnie  mieszkańców Nałęża.

Wracając do samej konsekracji-  w kościele katolickim stanowi 
ona uroczyste poświęcenie kościoła i ołtarza, a tym samym zali-
cza się do najważniejszych aktów liturgicznych. Konsekracja jest to 

znak  Bożej pieczęci, któ-
ra potwierdza na zawsze 
wobec wszystkich, że 
jest to miejsce, które Pan 
Bóg szczególnie wybrał, 
by spotkać się z wierny-
mi. W obrzędzie konse-
kracji występuje wiele 
symboli o głębokim zna-
czeniu. Na początku Bi-
skup Konsekrator świę-
ci wodę, ściany kościoła, 
ołtarz i wiernych. W tym 
akcie nawiązuje się do 
chrztu, który czyni z nas 
świątynię Ducha Świę-
tego. Po Liturgii Słowa 
nastąpiło namaszczenie 
olejem ołtarza i ścian ko-Stan kaplicy przed przebudową Stan kaplicy przed przebudową
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ścioła. Po nich następuje ich okadzenie, okadza się 
również wiernych. Czynności te symbolizują, że od-
tąd modlitwa, jak woń kadzidła, wznosi się do Boga. 
Świątynia ma być wypełniona modlitwą ludzi, którzy 
tu przychodzą. Następnie  oświetlono ołtarz i kościół.

Uroczystość uświetniła swoim śpiewem Schola Li-
turgiczna z parafii NMP z Pogórza. Nad organizacją 
ruchu wokół świątyni i bezpieczeństwem osób po-
zostających na zewnątrz czuwali druhowie z naszej 
OSP, zaś dodatkowe  ławki dla wiernych pozostają-
cych na zewnątrz świątyni  zabezpieczył UG Jawo-
rze wraz z OPG.

Opracował: P. Filipkowski

W niniejszej relacji wy-
korzystano fragmenty 
tekstu z okolicznościo-
wego folderu wydane-
go przez parafię pw. 
Opatrzności Bożej. Au-
torem zdjęć wewnątrz ko-
ścioła jest Józef Czader, 
któremu również dzięku-
jemy za udostępnienie 
zdjęć archiwalnych. 

Maraton Sztuki w Jaworzu

Marzenia spełniają się jeśli czegoś naprawdę pragnie-
my i dążymy do tego wytrwale. Przed rokiem Wioletta Kuś 
i Dorota Gogler ze Stowarzyszenia Miłośników Sztuki, 
mówiły o swoim wielkim marzeniu czyli zorganizowaniu 
maratonu sztuki w Jaworzu. Pierwsze rozmowy z Lokal-
ną Grupą Działania Ziemia Bielska, dały efekty - po-
mysł ten zyskał akceptację. Już jesienią 2011 roku w go-
spodarstwie agroturystycznym p. Steklów zorganizowa-
no plenerowe spotkanie artystów pod nazwą „Działanie 
na Polanie”, w którym wzięło udział wiele stowarzyszeń, 
jak i indywidualnych artystów, nie tylko z terenu obejmu-
jącego gminy wchodzące w skład LGD Ziemia Bielska. 
To zaledwie była namiastka tego, co zostało zrealizowa-
ne w ramach Maratonu Sztuki.

Przy wymarzonej pogodzie w dniach 22-24 czerwca br. 
w Jaworzu po raz pierwszy odbył się Maraton Sztuki. By-
najmniej w tej imprezie nie chodziło o to „kto będzie pierw-
szy”, jej ideą było pokazanie i uświadomienie publiczności 
czym jest i może być sztuka. Najczęściej owo 
s łowo  ko ja -

rzymy z malarstwem lub muzyką i śpiewem. Czasami dodajemy to tego 
określenie „ludowa” i już wydaje nam się, że wiemy o co chodzi. W czasie 
trzydniowego maratonu można było uczestniczyć w blisko 60 różnorakich 
warsztatach. Z tej oferty skorzystało prawie 30 - nazwijmy umownie - „in-
struktorów” oraz prawie 300 uczestników. Warsztaty odbywały się w bu-
dynku „Goruszka”, na sali sesyjnej oraz bezpośrednio na stanowiskach 
rozlokowanych na parkingu przylegającym do obiektu, a także na terenie 
amfiteatru. Uczestnicy zajęć w grupach kilkunastoosobowych, pod okiem 
specjalistów, poznawali tajniki rękodzieła ludowego - od ozdób poprzez 
sztukę użytkową, aż po kowalstwo i dawne rycerskie uzbrojenie. Można 
było nauczyć się tańca nowoczesnego, jak i ludowego, wilamowickiego, 
spróbować swych sił w obróbce kamienia, decupage oraz samemu zro-
bić „coś” z filcu, zaczynając od obróbki wełny. Co ważne, udział w warsz-

tatach był bezpłatny.
Natomiast w amfiteatrze, 

w miejscu, gdzie zazwyczaj znaj-
duje się miasteczko gastrono-
miczne, tym razem stanęły drew-
niane altany, w których stowarzy-
szenia z różnych zakątków Ślą-
ska prezentowały swoje wyroby. 
Można było nie tylko podziwiać je, 
ale i kupić np. nietuzinkową toreb-
kę czy szkatułkę. Tego wszystkie-
go nie kupimy na straganach ja-
dąc do popularnych miejscowo-
ści turystycznych, gdzie po pro-
stu dominują wyroby masowej 
produkcji, niekoniecznie ręko-
dzielniczej, a czasami powstają-
ce daleko poza granicami kraju, 
które tylko są stylizowane na na-
szą sztukę ludową. Ponadto, jak 

Zarząd Stowarzyszenia Miłośników Sztuki składa ser-
deczne podziękowania dla Wójta Gminy Jaworze za 
udostępnienie amfiteatru oraz sali sesyjnej, OPG w Ja-
worzu za pomoc w organizacji imprezy, wszystkim spo-
łecznie pomagającym w Maratonie Sztuki członkom Sto-
warzyszenia Miłośników Sztuki.

Zarząd SMS

Galeria na Zdrojowej
zaprasza na wystawy:
16 lipca do 4 sierpnia - wystawa fotografii Lucjana Sochy
8 sierpnia do 24 sierpnia- wystawa malarstwa Marii Posłuszny
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podkreślało wielu twórców, praca nad wieloma np. ozdobami sta-
nowi swego rodzaju terapię wyciszającą nas przed tym, czym nie-
raz przytłacza nas codzienność. Wiele osób, głównie kobiety, ale 
i mężczyzn nie brakuje jeśli chodzi o haft, szydełkowanie czy ma-
lowanie, znajduje w tym zajęciu ukojenie dla skołatanych nerwów 
oraz rzecz niebagatelną- satysfakcję. Kwiaty z bibuły, czy ozdo-
by z drutu oraz wiklinowe, samodzielnie wykonane świeczniki itp. 
mogą stanowić wyjątkowy osobisty upominek na różne okazje. 

Wśród jaworzan swoje stoiska mieli członkowie Stowarzyszenia 
Miłośników Sztuki, Koło Zainteresowań Parafii Ewangelicko-Augs-
burskiej w Jaworzu. Zaś wśród prowadzących warsztaty były tak-
że osoby z naszej gminy : Natalia Sumina-Ficek ( biżuteria z ko-

ralików-beading), Anna Wantulok ( szydełkowanie) i Wioletta Kuś 
(ceramika artystyczna).

Organizatorem imprezy była LGD Ziemia Bielska, pod honoro-
wym patronatem Starosty Bielskiego Andrzeja Płonki. Pozostały-
mi partnerami byli: LGD Dolina Soły, LGD Dobra Widawa, Fun-
dacja LGD Spichlerz Górnego Śląska. Oczywiście impreza odby-
ła sie przy wsparciu UG Jaworze i OPG.

Szkoda tylko, że zainteresowanie jaworzan tą imprezą było 
wręcz symboliczne, w amfiteatrze  w dniu otwarcia imprezy moż-
na było policzyć na palcach … jednej ręki. Czyżby znaki czasu? 
Czy rzeczywiście  jedyne co może nas fascynować na początku 
XXI wieku to  reality show w TV?  

                            PF

Zapewne każdy zgodzi się ze stwierdzeniem, że podróże 
kształcą. Poznajemy nie tylko historię i tradycje danego zakąt-
ka, ale – co najważniejsze- ludzi zamieszkujących dany kraj, re-
gion, gminę. Kultura to ta sfera, która łączy najszybciej, daje po-
rozumienie w uniwersalnym języku i pozostaje w pamięci poko-
leń. Zatem można powiedzieć, że najbardziej kształcą podróże 
kulturalne, takie też wojaże zagwarantował projekt „Poznajmy się 
lepiej” współfinansowany z unijnych dotacji. Czerwiec obfitował 
w różnego rodzaju imprezy plenerowe w Jaworzu oraz w partner-
skich gminach, do czego znacznie przyczynił się Ośrodek Pro-
mocji Gminy Jaworze wraz ze Stowarzyszeniem Nasze Jaworze. 
Oto krótkie kalendarium najważniejszych przedsięwzięć.

• 6 czerwca – Międzynarodowe zawody w trójboju lekko-
atletycznym – Dolne Toszanowice. 

I tu sukces jaworzańskich sportowców ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1, którzy zajęli I miejsce. W organizowanych w Dolnych 
Toszanowicach (Rcz) zawodach udział wzięło jeszcze dziewięć 
szkół z Republiki Czech i Słowacji. Było pięć kategorii wiekowych, 
w każdej z nich zawodnicy startowali w trzech konkurencjach: 
rzut piłeczką palantową, skok w dal z miejsca i skok w dal z biegu 
60m. Reprezentacja z naszej gminy była nie do pokonania, mło-
dzi sportowcy podczas rozgrywek zajmowali czołowe miejsca, co 
w efekcie dało zwycięstwo w klasyfikacji generalnej szkół biorą-
cych udział w zawodach. Trójboiści oprócz medali otrzymali na-
grody, a szkoła wzbogaciła się o kolejny puchar dla najlepszej 
drużyny.

• 9 czerwca – Międzynarodowy Turniej Piłkarski Old boy. – 
Górne Toszanowice.

W tych zmaganiach oprócz jaworzańskiej drużyny, grały dwie 
z Republiki Czeskiej oraz dwie ze Słowacji. Nasi piłkarze w pierw-
szym meczu pokonali Varin (Słowacja) 2:0, później zremisowali 
ze Strecznem (Słowacja) 1:1, a w kolejnym meczu wygrali z Do-
brawicami (Republika Czeska) 1:0. Niestety dobra passa skoń-
czyła się i zwycięstwo w ostatnim meczu przypadło drużynie go-
spodarzy. W turnieju zwyciężyła  ostatecznie drużyna  ze Strecz-
na, zaś oldboje z Jaworza uplasowali się na trzecim miejscu, po 
piłkarzach z Górnych Toszanowic.
Oba wyjazdy i ich ubezpieczenie sfinansowane zostają z projek-
tu pn. „Poznajmy się lepiej”, który decyzją Euroregionalnego Ko-
mitetu Sterującego został dofinansowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu 
Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – 
Rzeczpospolita Polska 2007-2013 i w 10% z budżetu państwa za 
pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński.
W ramach tego projektu w najbliższym czasie zorganizowanych 
zostanie jeszcze kilka imprez plenerowych:

• 28 lipica  – „Ligocky Jarmark” – Ligotka Kameralna (Ko-
morni Lhotka – Republika Czeska) 

Podczas tej imprezy zaprezentują się czeskie zespoły folklory-
styczne i koła gospodyń wiejskich  strony, jak i zespoły z Jaworza.

 Przedsięwzięcie to ma na celu promo-
wanie wspólnego folkloru, tradycji wo-
kalnych, tanecznych, kulinarnych oraz 
twórczości ludowej.

• 4 sierpienia – „Poleninske ohne” 
– Górne Toszanowice (Horni Tosanovice – RCz) 

Tu będzie można zobaczyć stare tradycje obrządków „sobótko-
wych” wieczorów. Gminę Jaworze reprezentować będą m.in. or-
kiestra dęta „Glorietta”, Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 
koła gospodyń wiejskich zrzeszone w stowarzyszeniu Nasze Ja-
worze. Oprócz uczty duchowej, będzie też strawa dla ciała czy-
li poczęstunek.

• 8 września  – „Dozinky” - Górne Toszanowice (Horni To-
sanovice – RCz) 

Szczególnie dla amatorów korowodów dożynkowych oraz wszyst-
kich, którzy chcą uczestniczyć w nabożeństwach ekumenicz-
nych. I w tym przypadku nie zabraknie jaworzańskiego akcentu.
Zaś wracając do imprez, które się odbyły warto wspomnieć jesz-
cze dwóch:

• 22 czerwca – XVII Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Ar-
tystycznych oraz XXII Regionalny Przegląd Orkiestr OSP 
w Wiśle.

Zespół Regionalny Jaworze działający przy OSP wystąpił w wi-
ślańskim amfiteatrze, znakomicie tym samym reprezentując Gmi-
nę Jaworze. Podczas imprezy można było zobaczyć także wy-
stępyteneczne: Niezapominajek z Jastrzębia Siennej, Strefienia 
z Jurkowic. Dla licznie zgromadzonej publiczności grali także: Ka-
pela Podlaska z Ciemiatycz, Iskra z Długiego, Grzegorzewian-
ki z Grzegorzewa, Dębniacy z Dębna, Czerwona Jarzębina z Lu-
banic, Siostry z Górzyna,Dąbrowa z Dąbrówna, Zespół Śpiewa-
czy przy OSP w Kuziach, Kapela Kurpiowska ze Zbójnej, Senty-
mentalne Serca z Kramska, Zespół Akordeonistów z Andrespo-
la, Klekociaki z Bociek, Giżynianki z Giżyna, Klepaczanki zKle-
pacz, Pogranicze z Szypliszek, Stawnianki ze Stawna, Wrzoso-
wianie z Wrzosowej, Cantus z Połczyna –Zdroju, Wiśniowa Góra 
z Wiśniowej Góry, Lipniczanie z Lipnicy Wielkiej, Ziemia Sanoc-
ka z Nowosielc. Patronat nad imprezą objęli:Burmistrz Miasta Wi-
sły oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospoli-
tej Polskiej 

• 23 czerwca – 15 Międzynarodowy Konkurs gotowania tra-
dycyjnego dania regionalnego - bryndzowych haluszek – 
Zazriva (Słowacja).

Jaworzanie zostali podjęci przez Słowaków prawdziwym kulinar-
nym rarytasem. Choć przedstawiciele naszej gminy nie brali bez-
pośrednio udziału w konkursie, doskonale promowali miejsco-
wość, jak i częstowali tradycyjnymi przysmakami regionalnymi. 
W ramach imprezy zorganizowana została akcja charytatywna na 
rzecz szkoły w Dolnym Kubinie, którą chętnie wspomogli miesz-
kańcy Jaworza.

Opracowała Agata Jędrysko
na podstawie materiałów z OPGJ

Zwiedzając, ucząc się, poznając
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Z KRONIKI POLICYJNEJ

Śmiertelny wypadek z udziałem rowerzysty
W Jaworzu na ul. Cieszyńskiej kierująca osobową skodą potrą-

ciła rowerzystę. 65-letni mieszkaniec Jaworza zmarł na miejscu. 
Wiadomo, że 31-letnia kobieta była trzeźwa. Jak informuje policja, 
oba pojazdy jechały w tym samym kierunku. Do wypadku doszło 
tuż przed godziną 17:00. Na moment zamykania lipcowego wyda-
nia echa, policja prowadziła śledztwo w tej sprawie.

Niezależnie od tego, jakie będą ustalenia służb, faktem jest, że 
nasze drogi trudno zaliczyć do bezpiecznych. Przykładowo uli-
ce- Bielska i Cieszyńska, Wapienicka, Turystyczna i Słoneczna 

na pewnych odcinkach wydawać by się mogło, iż zachęcają kie-
rowców do mocniejszego przyciskania pedału gazu. Niestety, gę-
sta zabudowa, liczne punkty handlowo-usługowe, wzmożony ruch 
pieszych i rowerzystów wymagają zachowania szczególnej ostroż-
ności. Szczególnie teraz, gdy nastał okres wakacyjny, dodatko-
wo wielu młodych ludzi na rowerach i skuterach pojawi się na na-
szych traktach. Pamiętajmy o rozwadze, pieszy czy rowerzysta  
w zderzeniu z samochodem ma niewielkie szanse na wyjście z wy-
padku bez szwanku!                                       Redakcja

W kontekście starań o status uzdrowiska
W tym roku mija 15 lat od momentu, kiedy Jaworze uzyskało status uzdrowiska i do 

początków XX wieku było jednym z bardziej znanych kurortów tej części Śląska, nale-
żącego wówczas do Austro-Węgier. Przywrócenie uzdrowiskowego znaczenia miej-
scowości stało się celem jej mieszkańców jeszcze w latach 80-tych XX wieku, kiedy 
Jaworze stanowiło część składową gminy Jasienica.

Po odzyskaniu samodzielności administracyjnej w 1991 roku, kolejni wójtowie i rad-
ni, czynili starania, aby z zaniedbanej wioski zrobić namiastkę kurortu, no i udało się. 
Teraz pozostają tylko formalne zabiegi o przeprowadzenie audytu uzdrowiskowe-
go. Niestety nie wszystko leży w gestii wójta i radnych, wiele zależy od nas samych.

Pomimo cyklicznie ponawianych apeli do mieszkańców o niezaśmiecanie przystan-
ków, nie tworzenie dzikich wysypisk różnorakich odpadów, pomimo zamieszczania in-
formacji o szkodliwości i toksyczności dla całego środowiska takich odpadów- apele 
trafiają w próżnię intelektualną.

Szczytem bezmyślności było wyrzucenie śmieci (zał. foto) do jednego z koszów, 
obok fontanny solankowej, w centrum Jaworza- widok taki zastaliśmy w godzinach 

przedpołudniowych, w niedzielę 24 czerwca. Był to 
także trzeci dzień Maratonu Sztuki, jaki odbywał się 
w Jaworzu. W tym dniu nasza gmina gościła arty-
stów, licznych turystów, którzy odwiedzali Park Zdro-
jowy, przemierzając szlaki między budynkiem ,,Pod 
Goruszką”- gdzie odbywała się część warsztatów-  
a amfiteatrem. Dla nich nasza fontanna to jedna  
z atrakcji, niejako po drodze...

No, a teraz pomyślmy o audycie uzdrowisko-
wym...???

Pomijając atrakcję, jaką zafundował turystom i ku-
racjuszom ktoś najwyraźniej cierpiący na głębokie 
upośledzenie estetyczne i brak wrażliwości ekolo-
gicznej. 

      PF

Po olej do głowy

Przed kilkoma tygodniami jeden z mieszkańców Jaworza Śred-
niego niczym kreskówkowi bohaterzy „Pat i Mat”, wpadł na po-
mysł wykorzystania gminnej kanalizacji. Mianowicie do częścio-
wo zbudowanego i ułożonego kolektora wlał około 200 litrów zu-
żytego oleju samochodowego. Miał nadzieję, że nikt się o tym 
nie dowie, olej spokojnie wpłynie do kolektora i dalej do oczysz-
czalni. Niestety, miał pecha. Kanalizacja była dokończona tylko 
na pewnym odcinku budowy, a dalej…. ściek w postaci plamistej 
smugi wypłynął w miejscu, gdzie nadal trwały prace związane  
z tą inwestycją. Odpowiednie służby, otwierając kolejne włazy stu-
dzienek kanalizacyjnych doszły w ten sposób do posesji, gdzie 
był „wyciek”.. Komisariat Policji w Jasienicy, z siedzibą w Jawo-
rzu, prowadzi nadal dochodzenie w sprawie tego wykroczenia. 
Gdyby budowa była dokończona, mielibyśmy już do czynienia  
z przestępstwem- mówi komendant Wojciech Kozłowski. Spra-
wa znajdzie finał przed bielskim sądem. 

Cóż, pewnie „pomysłowy” jaworzanin zapomniał, że kanaliza-
cja to nie miejsce, do którego można wpuszczać wszystko, co 
jest w stanie płynnym. Kanalizacja komunalna służy do odpro-
wadzania  z gospodarstw domowych ścieków: z łazienki, kuchni,  
a więc zanieczyszczeń z detergentami ulegającymi biodegradacji.

Woda deszczowa powinna być odprowadzana do środowiska 
z pominięciem kanalizacji, gdyż nie wymaga ona oczyszczania. 
Dobrym sposobem na wykorzystania deszczówki jest jej groma-
dzenie w oddzielnym zbiorniku wodnym i późniejsze wykorzysta-
nie np. do podlewania ogródka.

Przy okazji przypominamy, że:
Zabrania się:
1. spalania odpadów komunalnych,
2. spalania suchych traw, liści i innych pozostałości roślinnych 

w obrębie zwartej zabudowy mieszkaniowej,
3. wylewania ciekłych odpadów komunalnych poza zbiorniki 

przeznaczone do ich gromadzenia,

Gminna ławka – czyli niczyja, gmina 
zapłaci, … Za taką „filozofię życia”  płacimy 
niestety wszyscy. Foto - ławka w Parku 
Zdrojowym koniec czerwca br.        
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W SPORTOWEJ RYWALIZACJI

4. wylewania do kanalizacji ściekowej zużytych olejów, sma-
rów i innych zanieczyszczeń pochodzących z napraw lub kon-
serwacji pojazdów,

5. wywożenia i wysypywania odpadów stałych w miejscach do 
tego nieprzeznaczonych,

6. zakopywania (dołowania) stałych odpadów komunalnych,
7. gromadzenia odpadów i zanieczyszczeń na terenach użyt-

ku publicznego 
8.wykorzystywania nieczynnych studni przydomowych do gro-

madzenia odpadów komunalnych (ciekłych i stałych),
9. gromadzenia w pojemnikach na odpady: śniegu, lodu, błota,

Zagrożenie, jakie może wywołać nieodpowiedzialne „pozbycie 
się problemu” jest ogromne. Związki chemiczne przedostając się 
do wód, gleb i powietrza, ulegają całkowitej lub częściowej de-
gradacji, tworząc czasem tzw. zanieczyszczenia wtórne, które 
często są bardziej toksyczne od zanieczyszczeń pierwotnych. 
Pomimo, że ropa naftowa jest substancją naturalną, związki ro-
popochodne stanowią jedno z największych zagrożeń dla śro-
dowiska. Niestety oleje należą do tej grupy, więc względy eko-

logiczne oraz prawo nakazują zbieranie i kontrolowaną ich utyli-
zację w sposób, jak najmniej szkodliwy dla środowiska. Wystar-
czy kilogram przepracowanego oleju, by 5 mln. litrów wody sta-
ło się niezdatne do picia.

Bywa, że przepracowany olej wykorzystywany jest do innych 
celów, np. przez rolników do konserwacji maszyn i drewna. Nie 
nadaje się on jednak do tego – stracił już bowiem swoje właści-
wości, a spływając z deszczem do gleby powoduje jej degradacje.

Przepracowanego oleju nie wolno również spalać – to najgor-
sze z możliwych rozwiązań. Ilość szkodliwych substancji wydzie-
lanych podczas tego procesu wystarczy, by zabić mieszkańców 
domu z uszkodzoną wentylacją. Spalenie tony przepracowanego 
oleju powoduje emisję do atmosfery 10 kg trucizn. Są to związ-
ki cynku, manganu, ołowiu, fosforu, siarki oraz chloropochodne.

W zgodzie z prawem 
Według ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz. U. Nr. 

62 poz 628), która obecnie obowiązuje w naszym kraju, przepra-
cowany olej jest odpadem i podlega przepisom tej ustawy. Usta-
wa zakazuje wylewania takich odpadów do wód lub do ziemi.

Opracowanie PF

Z działalności KS Czarni Jaworze

Seniorzy
25. kolejka Bielskiej Klasy A seniorów

Kobiernice, dn. 3 czerwcaa 2012
Soła Kobiernice - Czarni Jaworze 1:3 (0:0)

Bramki dla jaworzan zdobyli: Tomasz Gwóźdź, Tomasz So-
sna, Artem Miagkyj

Skład: Feruga – Roik, Kobza, Jaroszewski, Handzel – Zdolski 
(83’ Mołek), Gucwa (89’ Urbaś), Pawluk-Jaszczuk (63’ Miagkyj), 
Michał Sztykiel, Miagkyj – Sosna, Gwóźdź (90’ Marcin Sztykiel)

26. kolejka Bielskiej Klasy A seniorów
Jaworze, dn. 7 czerwca 2012

Czarni Jaworze – Przełom Kaniów 1:2 (1:2)
Bramkę dla jaworzan zdobył: Tomasz Gwóźdź

Skład: Feruga – Roik, Kobza, Handzel, Jaroszewski (42’ Mo-
łek) – Zdolski, Gucwa, Pawluk-Jaszczuk (37’ Miagkyj), Michał 

Sztykiel – Sosna (53’ Marcin Sztykiel), Gwóźdź (75’ Urbaś)

Tabela końcowa:
    klub    mecze pkt gole
  1. Zapora Wapienica 26 61 89:30
  2. Sokół Buczkowice 26 58 79:29
  3. Soła Kobiernice 26 58 87:51
  4. Pionier Pisarzowice 26 48 62:47
  5. Przełom Kaniów 26 48 69:49
  6. Orzeł Kozy  26 42 44:45
  7. GLKS Wilkowice 26 39 57:49
  8. Czarni Jaworze 26 38 46:44
  9. KS Bestwinka  26 33 46:50
10. LKS Mazańcowice 26 32 44:51
11. MRKS II 
      Czechowice-Dziedzice 26 20 29:64
12. Sokół Zabrzeg 26 16 25:65
13. Sokół Hecznarowice 26 15 29:64
14. Żar Międzybrodzie 
      Bialskie  26 13 28:96

Awans do Bielskiej Ligi Okręgowej wywalczyła ZAPORA WA-
PIENICA.

Spadek do Bielskiej Klasy B zaliczyli ŻAR MIĘDZYBRODZIE 
BIALSKIE i SOKÓŁ HECZNAROWICE.

W sezonie 2012/2013 w Bielskiej Klasie A ujrzymy drużyny, któ-
re w tabeli zajęły miejsca od 2. do 12. oraz trzy następujące: KS 
MIĘDZYRZECZE (mistrz Bielskiej Klasy B), BESKID GODZISZ-
KA (wicemistrz Bielskiej Klasy B) oraz ZAPORA PRĄBKA (spa-
dek z Ligi Okręgowej).

Podsumowanie sezonu 2011/12 – KLASA A Seniorów

1. W 182 meczach padło 734 bramek, co daje średnią 4,3 gola 
na mecz.

2.  Gospodarze triumfowali w 92 meczach, 25 spotkań zakoń-
czyło się podziałem punktów, a 65 razy goście wywozili kom-
plet punktów.

3. Najwięcej goli w tej sezonie zdobyła Zapora Wapienica - 89. 
Najmniej bramek zdobyła drużyna z Zabrzega - 25. (dla po-
równania Czarni Jaworze - 46)

4.  Najlepszą defensywą może pochwalić się ekipa z Buczko-
wic - w 26 meczach stracili 29 goli. Najwięcej bramek straci-
li piłkarze Żaru - 96. (Czarni Jaworze - 44)

5. Najwięcej goli u siebie strzeliła Zapora - 55, na wyjeździe zaś 
rozstrzelała się drużyna Soły Kobiernice - 44. (Czarni Jawo-
rze - u siebie 29, a wyjazdach - 17)

6. Najwięcej bramek u siebie stracił outsider z Międzybrodzia 
Bialskiego - 43. Za to najsłabszą obroną na wyjazdach 
może pochwalić się również Żar - stracił 53 goli. (Czarni 
Jaworze - u siebie 19, a wyjazdach - 25) 

7. Najwięcej bramek w jednym meczu - 10: Zapora Wapienica - 
Żar Międzybrodzie Bialskie 9:1 oraz Soła Kobiernice - Prze-
łom Kaniów 7:3. (Czarni Jaworze - 8 z Sokołem Zabrzeg 7:1)

8. Najwięcej zwycięstw - 20 - zaliczyła Zapora Wapienica (Czar-
ni Jaworze - 12), najczęściej punktami dzieliły się: KS Be-
stwinka i Sokół Hecznarowice -sześciokrotnie padał remis 
(Czarni Jaworze - 2), a najwięcej porażek zaliczył Sokół Za-
brzeg - 20 (Czarni Jaworze - 12).

9. Nagrodę „Twierdzy niezdobytej” otrzymuje Zapora Wapienica, 
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Juniorzy
 16. kolejka Bielskiej Ligi C1 juniorów

Jaworze, dn. 3 czerwca 2012
Czarni Jaworze – LKS Mazańcowice 4:3 (1:2)

Bramki dla jaworzan zdobyli: Dariusz Janas (dwie), 
Bartosz Bula, Szymon Trybała

Skład: Dudek (45' Suchy) – Kucia (75' Gacek), Pietrzyk 
(55' Roj), Klimczak, Lapczyk - Bula, Król, J. Sztykiel,  

SikorskiTrybała (57' Pawłowski), Janas 
Tabela końcowa:
    klub    mecze pkt gole
1. LKS Czaniec  12 33 47:8
2. Czarni Jaworze 12 27 45:16
3. LKS Mazańcowice 12 21 43:21
4. Zapora Wapienica 12 19 22:20
5. Groń Bujaków   12 12 12:51
6. Sokół Buczkowice 12 10 17:44
7. Soła Kobiernice 12 3 12:38

W barażach o Bielską Ligę Okręgową B juniorów zagrał LKS 
CZANIEC, który to jednak przegrał w dwumeczu 1:6 z Spójnią Lan-
dek. Drużyna z Czańca sezon 2012/13 znów rozpocznie w Lidze C.

Do Ligi D juniorów spadają SOKÓŁ BUCZKOWICE oraz SOŁA 
KOBIERNICE.

W związku z reorganizacją rozgrywek w sezonie 2012/2013 uj-
rzymy następujące drużyny: 

CZARNI JAWORZE, LKS CZANIEC, LKS MAZAŃCOWI-
CE, ZAPORA WAPIENICA, GROŃ BUJAKÓW (wszyscy Biel-
ska Liga C1 juniorów), SOKÓŁ ZABRZEG, LKS BESTWINA, 
ZAMEK GRODZIEC ŚL., SOKÓŁ HECZNAROWICE, KS BE-
STWINKA (wszyscy Bielska Liga C2 juniorów), GLKS WILKO-
WICE oraz PRZEŁOM KANIÓW (obaj spadkowicze z Bielskiej 
Ligi Okręgowej B).

Zawodnicy, którzy zakończyli wiek juniorski (rocznik '93):
Przemysław Szary - bramkarz - w rundzie jesiennej i kilku wio-

sennych meczach kapitan drużyny, rozegrał 10 spotkań, w star-
ciu z LKS Zapora Wapienica zaliczył nawet asystę. Puścił zale-
dwie 12 bramek.

Kamil Dudek - bramkarz - rozegrał dwa spotkania ligowe (w 
Bujakowie jako obrońca oraz wczoraj z LKS Mazańcowice), czas 
łączny jego gry to 55 minut

Sylwester Roj - obrońca - wystąpił w 9 meczach, tylko raz wpi-
sał się na listę strzelców. Czas pobytu na boisku to 620 minut.

Patryk Klimczak - obrońca - w rundzie jesiennej pomocnik, jed-
nak trener Gucwa przekwalifikował go jako środkowego obroń-
cę. Wystąpił we wszystkich meczach, wpisując się trzykrotnie na 
listę strzelców.

Andrzej Kancelista - obrońca - rozegrał dwa spotkania, łącz-
nie na boisku przebywał 95 minut.

Michał Sztykiel - pomocnik - ten lewonożny zawodnik wystą-
pił w 9 spotkaniach, zdobył dwie bramki i raz asystował. Czas na 
murawie: 640 minut.

Paweł Klonowski - pomocnik - rozegrał pięć meczów w run-
dzie jesiennej, raz asystował i przebywał 389 minut. W rundzie 
rewanżowej nie zagrał przez kontuzję.

Szymon Trybała - pomocnik/napastnik - ex-gracz BKS-u Stal 

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

Bielsko-Biała pojawił się na boisku 11 razy, zdobył 5 bramek i za-
liczył 8 asyst. Grał 832 minuty. W sezonie 2011/12 był ulubieńcem 
arbitrów, gdyż sześciokrotnie otrzymywał żółty kartonik (w Mazań-
cowicach czerwona za dwie żółte).

Dariusz Janas - napastnik - król strzelców w naszej drużynie. 
Grając we wszystkich, 12 meczach zdobył 20 goli. Swoim ostat-
nim podaniem, dającym bramki, swoich kolegów obsłużył sied-
miokrotnie. Na placu gry przebywał 919 minut.

Dodatkowo:
Damian Lajski - obrońca - swoją przygodę z futbolem junior-

skim zakończył w rundzie jesiennej, występując w dwóch spotka-
niach, grając pełne 80 minut każdego z nich.

Dominik Raczkowski - obrońca - w tym kończącym się sezo-
nie nie udało mu się wejść na murawę.

Wszystkim wyżej wymienionym zawodnikom życzymy powo-
dzenia w rozgrywkach seniorskich!!!

UWAGA:
Ogłaszamy nabór do drużyny juniorów. Zapraszamy 

wszystkich chętnych chłopaków z Jaworza i okolic, uro-
dzonych w latach 1994-1997 na treningi naszej drużyny ju-
niorskiej. Wszystkie informacje dostępne będą na stronie  
www.czarnijaworze-juniorzy.futbolowo.pl

wygrali 12 spotkań na 13 możliwych na własnym obiekcie. 
(Czarni Jaworze - 7)

10.  Najwięcej remisów u siebie zaliczyły rezerwy MRKS-u Cze-
chowice-Dziedzice. Rywale z Czechowic-Dziedzic wywozili 
czterokrotnie 1 punkt. (Czarni Jaworze - 1)

11. Najwięcej porażek u siebie zanotował Żar Międzybrodzie 
Bialskie, Sokół Zabrzeg, Sokół Hecznarowice i LKS Ma-
zańcowice - 8. (Czarni Jaworze - 5)

12. Najwięcej zwycięstw w roli gościa zanotowała Soła Kobier-
nice - 9. (Czarni Jaworze - 5)

13. Najwięcej remisów na wyjazdach zanotował Sokół Buczko-
wice - cztery razy wywoził z obcego terenu 1 punkt. (Czar-
ni Jaworze - 1)

14. Ogromnego pecha na wyjazdach miał spadkowicz z Ligi 
Okręgowej Sokół Zabrzeg - na 13 spotkań w 12 meczach nie 
potrafił wywieść choćby punktu. (Czarni Jaworze - 7)

15. Koronę króla strzelców sezonu otrzymuje Wojciech Wajda, 
reprezentujący barwy Sokoła Buczkowice - na swoim koncie 
ustrzelił 23 gole. Dla porównania najlepszy strzelec KS Czar-
ni, Tomasz Gwóźdź zdobył 7 bramek.

Już tydzień po zakończeniu EURO 2012, które odbywa się 
na boiskach Polski i Ukrainy (9 lipca) KS Czarni Jaworze po-
wrócą do cyklu treningowego. Trener Sławomir Szymala 
w trakcie przygotowań do zbliżającego się sezonu 2012/13 
sprawdzi formę swoich podopiecznych w pięciu spotkań 
kontrolnych.

14 lipca - Groń Bujaków (Bielska Klasa B)
21 lipca (godz. 18:00) - Kuźnia Ustroń (Bielska Liga Okręgowa)

25 lipca - Zapora Porąbka (Bielska Liga Okręgowa)
28 lipca - Błękitni Żywiec (Żywiecka Klasa A)

4 sierpnia - Beskid Brenna (Skoczowska Klasa A)

Oprócz spotkania z beniaminkiem Ligi Okręgowej w pozo-
stałych meczach godzina rozpoczęcia sparingu do usta-
lenia. Informacje zostaną ukazane na stronie internetowej 
www.czarnijaworze.futbolowo.pl

WIĘCEJ NA OFICJALNEJ STRONIE INTERNETOWEJ KLUBU:
www.czarnijaworze.futbolowo.pl
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W dniach 16-18 06 2012 ODBYŁY SIĘ MI-
STRZOSTWA POLSKI JUNIORÓW W BŁASZ-
KACH.

Wyniki naszych zawodników
• Mistrzowie Polski

Natalia Turchan kat - 48 kg
Sandra Paszek kat - 52 kg
Sylwia Szymala kat plus 60 kg
Kornelia Kieloch kat - 65 kg

• wicemistrzyni Polski
Adrianna Kubaszek kat plus 60 kg

• brązowy medal 
Mateusz Markiefka kat - 75 kg

• drużynowo Beskid-Dragon 2 miejsce
Na Mistrzostwa Świata zostali powołani Nata-

lia Turchan-full-contact, Sandra Paszek-full-con-
tact, Sylwia Szymala-full-contact, Kornelia Kie-
loch-full-contact

Zaś na Mistrzostwa Europy Marta Waliczek 
kick-light

Z  życia Klubu Beskid Dragon

W dniach 8-10  czerwca 2012 w Lesznie odbyły się Mistrzostwa Polski juniorów 
kickboxingu w formule semi i light-contact.

Wyniki zawodników Beskid-Dragon:
• light-contact

Sylwia Szymala kat - 65 kg Mistrzyni Polski puchar najlepsza zawodniczka 
Mistrzostw najwięcej stoczonych walk 4 wygrane wszystkie 3 do 0
Mateusz Markiefka kat - 79 kg Mistrz Polski , wygrane walki z kadrowicza-
mi Polski
Adrianna Kubaszek kat - 70 kg wicemistrzyni Polski
Kornelia Kieloch kat - 60 kg brązowy medal

• semi-contact
Sylwia Szymala kat - 65 kg wicemistrzyni Polski
Adrianna Kubaszek kat - 70 kg wicemistrzyni Polski
Kornelia Kieloch kat - 60 kg wicemistrzyni Polski

Drużynowo po raz piąty w tym roku na Mistrzostwach Polski Beskid-Dragon 1 
miejsce 2 teem Brzeziny 3 Polonia Leszno

Puchar  dla najlepszego  trenera sezonu 2012  otrzymał Piotr Turchan 
W dniach 1-4.  Czerwca 2012 w Rimini we Włoszech odbył się Puchar Świata 

WAKO w kick-boxingu.
Marta Waliczek po raz drugi zdobyła puchar w kat - 70 kg forma kick-light.

Info: Beskid Dragon
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Znaczenie wyrazów
POZIOMO
1) Aktualny okres odpoczynku 
6) Nad głowami świętych 
10) Jego imię nosiła stocznia w Gdańsku
i huta w Krakowie 
11) Słynny polski kronikarz XV – wieczny 
12) Znawca piękna 
13) Mieszkaniec imperium Montezumy
– przodek Meksykanina 
16) Włochy dla Włocha  
18) Kłótliwa żona Sokratesa 
19) Grono np. winogron 
20) Wyspa koralowa otaczająca lagunę 
22) Połączenie różnych elementów 
27) Obraz graficzny Ziemi 
29) Pierwiastek chemiczny odkryty przez 
Skłodowską 
30) Obraz w cerkwi 
33) Owoce jednej z palm 
34) Drobiazg z logotypem 
35) Autor wierszy, np. „Lokomotywy” 
36) Szybka i cięta odpowiedź 

39) „Czarny Ląd” 
40) Kopalina dla hut 
42) Udzielają kredytów 
43) Dumny ptak 
44) Kreacja aktorska 
45) Hiszpańska wyspa i model Seata 
46) Ptak, o którym pisał Brzechwa 
47) Była długo w unii z Polską 
48) Rządzenie, panowanie 
49) Bosman z Jaworza, dzięki któremu 
powstało Muzeum Fauny i Flory Morskiej

PIONOWO
1) Istotny składnik kanapki 
2) Miasto fińskie kojarzone ze skoczkami 
narciarskimi 
3) Gryzoń hodowany w domu 
4) Filmowa lwica z buszu  
5) W świecy lub lampie naftowej 
6) Dodatek do umowy 
7) Budowla na planie koła – w Cieszynie 
bardzo zabytkowa 
8) Małże na talerzu 

9) Państwo w państwie (np. Watykan
we Włoszech) 
14) Choroba oka – katarakta  
15) Podłużne ciastko z kremem 
17) Opera Verdiego uświetniająca
otwarcie Kanału Sueskiego 
21) Bieg sprawy 
23) Ogród owocowy 
24) Myśl, opinia  
25) Brutto minus tara 
26) Atak z powietrza 
27) Wypływa z wulkanu 
28) Światowej sławy polski pianista
i polityk (premier) 
30) Wywiad prasowy 
31) Arteria odciążająca ruch w mieście 
32) Instrument muzyczny z talerzami 
37) Członek wyższej izby parlamentu 
38) Popularne obuwie sportowe 
41) Pieczenie w przełyku  
42) Taniec artystyczny 
43) Ciało lotne
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

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 odpo-
wiedzialna 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.

świadczy usługi instalacyjne:
•	 antenowe:	satelitarne	i	naziemne
•	 elektryczne
•	 domofonowe
•	 zbiorcze	i	indywidualne

dodatkowo oferuję:
•	 materiały	instalacyjne	wysokiej	klasy
•	 fachową	obsługę	z	wieloletnim	doświadczeniem
•	 profesjonalną	ekspertyzę
•	 konkurencyjne	ceny

tel. 602 669 804
43-385	Jasienica	ul.	Czarny	Chodnik	1323

e-mail:	robsat@op.pl

Telewizja cyfrowa naziemna i satelitarna

„ROB-SAT”

ZADZWOŃ: 691-890-757
Od	poniedziałku	do	soboty

Od	8.00	do	18.00

Ty odpoczywasz, my robimy porządki!
S pr zą ta my mieszka nia,  domy, biura!

Myjemy ok na,  spr zą ta my p o remontach.

Papaja & Mandar ynka

Stowarzyszenie Nasze Jaworze

informuje, że są jeszcze

wolne miejsca

 na wyjazd do

Jaszszentandras (Węgry)
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