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Z PRAC RADY GMINY I WÓJTA
INFORMACJE URZĘDU GMINY JAWORZE

W dniu 23 sierpnia br. miało miejsce spotkanie zespołu 
redakcyjnego Echa Jaworza z włodarzami naszej gminy – 
wójtem Zdzisławem Bylokiem, jego zastępcą Radosławem G. 
Ostałkiewiczem, Przewodniczącym Rady Gminy Andrzejem 
Śliwką oraz Skarbnikiem Gminy Krzysztofem Śliwą. Tematem 
spotkania był obchodzony w tym roku jubileusz 150-lecia ustano-
wienia w Jaworzu uzdrowiska. 

Wiadomo, że każda miejscowość zwana Zdrojem kojarzy się 
nade wszystko z czystością środowiska, zatem rozmawiano 
o problemach związanych z budową III etapu kanalizacji oraz 
o wprowadzeniu z dniem 1 lipca 2013 r. w każdej polskiej gminie 
nowych zasad gospodarki odpadami.

O ile temat uzdrowiska i konferencji organizowanej pod patro-
natem Wojewody Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka, Marszałka 
Województwa Śląskiego Adama Matusiewicza oraz Stowarzysze-
nia Gmin Uzdrowiskowych RP poświęconej temu zagadnieniu, jak 
i okolicznościowy materiał ukaże się w październikowym wydaniu 
Echa Jaworza, to resztę zagadnień postaramy się szerzej opisać 
we wrześniowym numerze miesięcznika.

Trzeba było rozwiązać umowę z wykonawcą na budowę III 
etapu kanalizacji – powiedział Zdzisław Bylok – powodem jest, 
oprócz rażących błędów organizacyjnych firmy wykonawczej, nie-
zdolność do wywiązania się z podjętych zobowiązań i podpisanej 
umowy. Całości dopełniły liczne zaniedbania, niedociągnięcia, 
konieczność kolejnych poprawek, napraw itd. Do 30 czerwca br. 
zgodnie z harmonogramem prac zawartym w umowie, firma miała 
wykonać 4,5 km kanalizacji, a wykonała….. niespełna 300 metrów. 
Ta firma budowała II etap kanalizacji i wiedzieliśmy, że wyegze-
kwowanie wysokiej jakości prac, jak i terminów będzie niemożliwe. 

Ów II etap budowy kanalizacji jest zakończony, jednak obecnie 
trwa usuwanie wielu usterek, jakie powstały w trakcie budowy – 
dodaje wójt Bylok. Na te naprawy ponownie, zgodnie z przepisami, 
musimy ogłosić przetarg unijny, nie możemy we własnym zakresie 
niczego naprawiać. Jako gospodarz gminy zdaję sobie sprawę 
z całej sytuacji i uzasadnionego rozgoryczenia mieszkańców, 
jednak, jako gmina, nie mamy właściwie żadnego wpływu na wy-
bór wykonawcy robót. Zgodnie z Prawem zamówień publicznych, 
rządowymi dyrektywami i przepisami unijnymi przetarg wygrywa 
firma dająca najtańszą ofertę, a jak wiemy „najtańszy” nie musi 
oznaczać ani dobry, ani najlepszy. O tym przekonaliśmy się na 
własnej skórze, o tym także przekonali się decydenci wybierający 
budowniczych dróg i autostrad na EURO 2012… Niestety póki 
rząd nie zmieni zasad organizowania przetargów, sytuacja z jaką 
mamy do czynienia dziś, może się powtarzać nadal.

Obecnie jedno można powiedzieć, że w najlepszej sytuacji jest 
ulica Wapienicka, gdzie prace naprawcze rozpoczęły się zgodnie z 
planem, zaś zupełnie poza tematem kanalizacji została w ostatnich 
dniach sierpnia naprawiona nawierzchnia na ulicy Zdrojowej, od 
fontanny przy skrzyżowaniu z ul. Wapienicką, aż do remizy OSP 
– mówił Zdzisław Bylok.

Wracając do kanalizacji, pragniemy jako Urząd Gminy podkreślić, 
że zasady przetargów są takie, jak podałem wcześniej, dlatego 
nie mamy żadnego wpływu na wybór właściwego, najlepszego 
oferenta-wykonawcy. Stale monitorowaliśmy jakość prowadzonych 

robót, dając natychmiast zalecenia naprawcze odnośnie tak tempa, 
jak i jakości prac. Niestety dopiero niewywiązanie się z pełnego 
(kwartalnego) etapu umowy dało nam podstawy do jej rozwiąza-
nia. Ze strony władz w Warszawie, przynajmniej na razie, nie ma 
widoków na zmianę wadliwej ustawy o zamówieniach publicznych 
– konkluduje Z. Bylok.

Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak ogłoszenie do końca 
września nowego przetargu na budowę III etapu kanalizacji w Gmi-
nie Jaworze – zgodnie z procedurami wyłaniamy po 3 miesiącach 
firmę wykonawczą, a jeśli przetarg nie zostanie oprotestowany, 
to (dopiero) na początku stycznia 2013 roku podpiszemy umowę 
z nową firmą. Dodatkowo musimy wynegocjować z UE przełożenie 
terminów oddania do użytku kanalizacji w Gminie Jaworze, w prze-
ciwnym razie czekają nas bardzo wysokie kary. Mam nadzieję, że 
firma, która wygra kolejny przetarg dotrzyma warunków umowy, 
inaczej będzie „katastrofa”. Znów będziemy negocjować terminy 
oddania do użytku całej kanalizacji??? – nie kryje rozgoryczenia 
wójt Bylok.

Nie ma zagrożenia dla dotacji pożyczki, jaką otrzymaliśmy na 
sfinansowanie całej inwestycji, ponadto w tej chwili Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 
(instytucja odpowiadająca za realizację unijnych projektów kanali-
zacyjnych – przyp. red.) jest na bieżąco informowany o postępach 
prac, jak i powstałych zagrożeniach realizacji terminów. Do umowy 
pożyczki zostaną przygotowane stosowne aneksy tak, aby zaistnia-
ła sytuacja nie wpłynęła na stan budżetu gminy i ewentualne kary 
z tytułu opóźnienia realizacji inwestycji – poinformował Skarbnik 
Gminy Krzysztof Śliwa.

Jeśli zaś chodzi o poprawę stanu ulic, w sierpniu i wrześniu prace 
zostaną wykonane na zlecenie UG Jaworze. Natomiast resztę 
poprawek, związanych z wadliwymi kolektorami, studzienkami itd., 
wykona firma wyłoniona w kolejnym przetargu, ze środków ubez-
pieczenia z tytułu wad i usterek firmy, która w sierpniu ostatecznie 
zeszła z placu budowy – wyjaśnia zastępca wójta Radosław G. 
Ostałkiewicz.

Wójt Zdzisław Bylok reasumując podkreślił, że cały ogrom prac 
związanych z przygotowaniem kolejnych przetargów na budowę 
III etapu kanalizacji, poprawy II etapu budowy, ponownie muszą 
wykonać pracownicy UG Jaworze. Wójt wyraził tylko nadzieje, że 
kolejny wykonawca robót nie podzieli losu budowniczego II etapu 
kanalizacji.

*****
Kolejnym istotnym tematem były przygotowania do wdrożenia 

w całym kraju tzw. ustawy śmieciowej, która ma wejść w życie 
w lipcu 2013 roku. Jak poinformował zastępca wójta Radosław G. 
Ostałkiewicz, na przełomie października i listopada br., zostanie 
zwołana sesja RG Jaworze, której tematem przewodnim będzie 
wspomniana ustawa i przygotowanie aktów wykonawczych.

Problem śmieci nieodmiennie związany jest z ludzką egzy-
stencją, produkujemy odpady, zatem musimy ponosić koszty ich 
usuwania. Wielu rodaków znalazło sposób na zaoszczędzenie 
kilku złotych, przez podrzucenie śmieci nielegalnie w lasach, 
przy drogach lub na dzikich wysypiskach czy przystankach PKS. 
Później ci sami obywatele nie kryją oburzenia i głośno wyrażają 

Spotkanie z włodarzami gminy
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dezaprobatę, że jest brudno i że środowisko jest zanieczyszczone. 
Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. Polska tym samym dołącza do 
europejskiego standardu zagospodarowania śmieci komunalnych. 
Nasz rząd poszedł jednak dalej i zobowiązał się, że do 2020 r. 
Polska ograniczy składowanie odpadów o 65% i że będzie odzy-
skiwała 50% produktów z recyklingu, w co tak naprawdę trudno 
uwierzyć, ale jak napisano w Piśmie Świętym, powinniśmy mieć 
wiarę, która góry przeniesie…

Istota nowego zarządzania odpadami komunalnymi polega na 
tym, że to gminy odpowiadają za zbiórkę śmieci we współpracy 
z wyłonionymi w przetargach firmami, wywożącymi odpady. Nowy 
sposób na śmieci komunalne to metoda, która sprawdziła się już 
z powodzeniem w większości krajów europejskich. Polega na tym, 
że gmina zapewnia odbieranie i właściwe, ekologicznie bezpieczne, 
zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych i możliwość 
selektywnego ich zbierania, np. ustawiając odpowiednie kontenery. 
Odbierać odpady od mieszkańców będzie wyłoniona w drodze 
przetargu firma. Zatem nie gmina, lecz firma będzie pozyskiwała 
wszelakie odpady! Za ich odbiór wszyscy uiszczą jedną, pod-
stawową stawkę, dzięki czemu nikomu nie powinno opłacać się 
wyrzucanie śmieci np. do lasu.!

Jednak nowa ustawa, to także nowe opłaty. Gmina będzie mu-
siała ponieść niemałe koszty, trzeba będzie bowiem mieć pieniądze 
m.in. na etaty dla nowych pracowników i kampanię informacyjną. 
Od 1 lipca 2013 roku ustawa musi być wdrożona we wszystkich 
gminach kraju. Jak informuje Radosław G. Ostałkiewicz, aby 
zdążyć na czas, jeszcze w tym roku Rada Gminy musi podjąć 
wszystkie uchwały dotyczące wdrożenia ustawy śmieciowej w na-
szej gminie. To będzie około 7 uchwał dotyczących m.in.: metody 
obliczania opłaty, wysokości opłaty, deklaracji śmieciowych, trybu 
ich składania, trybu uiszczania tychże opłat, regulaminu czystości 
porządku w gminie, harmonogramów odbioru śmieci itp.

W tym roku, jak dodaje zastępca wójta, rozpocznie się przyj-
mowanie deklaracji śmieciowych. Jak wyjaśnia R. Ostałkiewicz, 
będzie to informacja obowiązkowo udzielana przez każdą rodzinę, 
dotycząca ilości osób pozostających w danym gospodarstwie 
domowym, śmieci jakie są wytwarzane w danym gospodarstwie, 
a więc wyszczególnienie np. odpadów biodegradowalnych, szkła, 
popiołu, tego czy będą segregowane odpady, czy też będą gro-
madzone wszystkie w jednym kontenerze itd. Na podstawie takich 
deklaracji będziemy musieli ocenić m.in. strumień odpadów, ich 
jakość, ilość osób pozostających w danym gospodarstwie. 

Zostanie też wyliczona opłata od danego mieszkańca za wywóz 
śmieci, która obejmować będzie nie tylko odbiór podstawowej 
kategorii śmieci wytwarzanych przez rodziny, ale także za wywóz 
śmieci wielkogabarytowych, świetlówek i innych odpadów niebez-
piecznych dla środowiska.

Na tę chwilę nie wiadomo czy zostaną zlikwidowane gminne 
punkty zbiórki odpadów: np. szkło, pet itd., gdyż problemem 
pozostaje kwestia tzw. „ letników” czyli osób niezameldowanych 
w Jaworzu, a weekendowo korzystających z domków letniskowych. 
To często oni w „różnych miejscach” pozbywają się sobotnio-
niedzielnych odpadów i to nie zawsze w cywilizowany sposób. 
Na pewno będą tzw. publiczne miejsca zbiórki odpadów – trawy, 
zeschłych kwiatów, sztucznych kwiatów i zniczy np. przy cmenta-
rzach wyznaniowych, co do reszty muszą wypowiedzieć się radni 
i podjąć stosowne uchwały.

Jedno, co jest raczej przesądzone, to sposób wyliczenia opłaty 
za wywóz śmieci. Były różne propozycje np. od ilości zużytej wody, 
od metra kwadratowego, czy w końcu od liczby mieszkańców. 
Ta ostatnia propozycja wydaje się być najbardziej sprawiedliwa. 

Pojawiły się już pierwsze głosy sprzeciwu wobec tego sposobu 
wyliczania. Wątpliwości budziły przypadki, kiedy np. dziecko 
studiuje i 10 miesięcy nie ma go w domu, a to, że mąż jest w An-
glii od 15 miesięcy itp. Otóż te deklaracje śmieciowe będą na 
tyle szczegółowe, że będzie można je aktualizować na bieżąco 
w urzędzie, podając np. informacje, że osoba z nami zameldowana 
przebywa aktualnie za granicą. Oczywiście nie chodzi o wczasy all 
inclusive, ale kilkumiesięczną stałą pracę. Wówczas opłata będzie 
liczona od osób rzeczywiście przebywających (mieszkających 
na stałe czy też okresowo) w danym gospodarstwie. Ponadto 
stawka podatku będzie o wiele niższa dla osób, które zadeklarują 
i będą realizowały segregacje śmieci u źródła, czyli w gospodar-
stwie domowym. W ciągu 14 dni od zmiany stanu faktycznego 
w danym gospodarstwie domowym - narodzenie dziecka, czyjaś 
śmierć, wyjazd za granicę, wyjazd na studia, do pracy itd.- będzie 
należało złożyć nową deklarację, tak aby podatek był naliczany 
adekwatnie do sytuacji danej rodziny. Obawiamy się, że nagle 
przy składaniu deklaracji śmieciowych, dziwnym trafem „zniknie 
nam” kilkaset osób z Jaworza, co nie będzie zgadzało się z danymi 
meldunkowymi USC Jaworze. Wówczas pracownik UG Jaworze 
odpowiedzialny za wdrażanie ustawy śmieciowej będzie miał pełne 
prawo do przeprowadzenia kontroli stanu faktycznego – dodaje 
Radosław G. Ostałkiewicz.

Innym problemem, o którym wspomniał również zastępca wójta 
jest zorganizowanie przetargu na jedną firmę wywożącą odpady 
z terenu całego Jaworza i od wszystkich mieszkańców. Dotych-
czasowe umowy z firmami wywożącymi odpady wygasną końcem 
czerwca 2013 roku. Obawiamy się tutaj protestów i odwołań ze 
strony przegranych – wyjaśnia R. Ostałkiewicz. Jeżeli taka firma 
nie zostanie wyłoniona do tego czasu, wówczas każdy mieszka-
niec będzie mógł wywieźć odpady korzystając z usług dowolnej 
firmy, a fakturą obciążyć urząd gminy. Chcemy też, aby wszystkie 
gminy powiatu bielskiego oraz miasto Bielsko- Biała korzystały, na 
podobnych warunkach, z usług tych samych firm. 

Celem tej ustawy jest „wyczyszczenie Polski” z nielegalnych 
odpadów, ograniczenie zatruwania środowiska czy spalania tru-
jących odpadów w domowych kotłowniach lub ogródkach. Nie jest 
to pomysł naszej gminy, ale wynik norm unijnych przyjętych przez 
polski rząd i parlament. Ta kwestia obejmuje również, wciąż powra-
cający wiosną i jesienią, temat spalania trawy lub siana (odpady 
zielone) w przydomowych ogródkach, co jest szczególnie uciążliwe 
w przypadku gęstej zabudowy. Mamy już przygotowane procedu-
ry- latem będziemy odbierać od mieszkańców trawę, zimą- popiół, 
którego nie będzie można mieszać z żadnymi innymi odpadami. 
Nie wspominamy w tym miejscu o pozostałych odpadach. Tak czy 
inaczej każda rodzina składająca deklarację śmieciową, zobowiąże 
się do segregowania śmieci, co będzie się wiązało z niższą opłatą 
lub będzie oddawała śmieci niesegregowane za wyższą cenę. 
Każda posesja będzie miła swój „identyfikator” GPS, tak więc 
firma wywożąca odpady będzie wiedziała, jaki rodzaj segregacji 
odpadów wybraliśmy. 

Jeśli spróbujemy „pójść na skróty” czyli w cenie odpadów se-
gregowanych, oddać mieszane, firma na miesiąc zostawi nas ze 
wszystkimi odpadami, nie zabierając z naszej posesji żadnych 
śmieci.

Reasumując jeżeli nie wdrożymy ustawy o odpadach czyli tzw. 
ustawy śmieciowej, czekają nas spore kary za złamanie ustawy 
i norm unijnych. Ewentualne kary zapłacą gminy, a w rzeczywistości 
mieszkańcy. Stosowne informacje ukażą się w kolejnych wydaniach 
Echa Jaworza, na stronie internetowej www.jaworze.pl oraz 
w gablotach informacyjnych.

 Przygotował: P. Filipkowski



ECHO JAWORZA STR. 5WRZESIEŃ 2012 ROK

W sali sesyjnej budynku „Pod Goruszką” w Jaworzu, 26 lipca, 
odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pn. 
„Efektywna edukacja przedszkolna w Jaworzu”. Projekt w 85% 
był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Natomiast 13,5% finan-
sował Skarb Państwa, a 1,5 % to środki własne gminy, zaś łącz-

na wartość przedsięwzięcia to prawie 800 tysięcy złotych. 
Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 

2010 roku, natomiast zakończyła 
się 31 sierpnia 2012 

roku.

Działania po-
dzielone były na 4 zadania: 
1 – zarządzanie projektem, 
2 – dodatkowy nabór, czyli 
zajęcia dla dzieci nie uczęsz-
czających do przedszko-
la, 3 i 4 zajęcia dodatkowe 
dla dzieci uczęszczających 
do przedszkola w ramach 
wydłużonych godzin pracy 
przedszkola.

W projekcie udział wzięło 
272 dzieci - przedszkolaków 

z Publicznego Przedszkola Samorządowego nr 1 i nr 2 w Jawo-
rzu. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w zajęciach organizowa-
nych w ramach projektu brały udział także dzieci, które z różnych 
powodów nie uczęszczają na zajęcia przedszkol-
ne- tak zwany dodatkowy nabór. 
Przez 2 lata projekt 
obejmował różnorod-
ne zajęcia, w bloku dla 
dodatkowego naboru 
to zajęcia z: języka an-
gielskiego, rytmiki, tańca 
oraz ogólnodydaktyczne. 
W bloku dla przedszko-
laków to zajęcia z: języka 
angielskiego, tańca, rytmiki, 
gimnastyki korekcyjno-kom- pensacy jne j , 
lekcje pływania, logopeda, plastyczno-techniczne, teatral-
ne, zaproszony gość, a tutaj same ciekawe osoby, aktywne sobo-
ty, jaworzańska jesień, aktywna zima i lato. W ramach zajęć or-
ganizowano dla dzieci różnorodne i rozwijające zainteresowania 

najmłodszych zajęcia, na przykład odbywały się spotkania z cie-
kawymi osobami: bajkopisarką, artystą muzykiem, malarką, pro-
jektantem kostiumów teatralnych, prowadzono warsztaty wokal-
ne i aktorskie. Było też spotkanie z leśniczym, przeprowadzano 
eksperymenty i warsztaty „Szalony naukowiec”, pokazy naukowe 
„Fizyka dla smyka”. Nie zabrakło także spotkania z ratownikiem 
medycznym, można było również zobaczyć i dotknąć wyposa-
żenie, jakim dysponuje ambulans medyczny, jak i porozmawiać 
z ratownikiem GOPR. Dużym powodzeniem cieszyła się „Dogo 
terapia” oraz spotkanie z ornitologiem, przygotowywano ozdoby 
świąteczne, tworzono postacie zwierzęce z balonów, prowadzo-

no zajęcia z florystyki oraz odbyły się pokazy iluzjonisty. W ra-
mach aktywnego lata dzieci wyjeżdżały również na 

wycieczki, między innymi do Żywca, 
Pszczyny, Chorzowa, 

Ustronia.

Autorką projektu 
była Barbara Kuzdrowska, zaś całość 
realizował zespół w składzie: Kierownik: Malwina 
Kleszcz, Asystent 1: Jolanta Bajorek, Asystent 2: Czesława 
Cybułka, Księgowa: Elżbieta Tolasz. Na podsumowującej kon-
ferencji, którą prowadziła sekretarz gminy, koordynator projektu 
Anna Skotnicka-Nędzka, wraz z wójtem gminy Jaworze Zdzi-
sławem Bylokiem złożyli podziękowania wszystkim realizującym 
projekt - kadrze zarządzającej i wychowawcom - pedagogom. Jak 
podkreślił włodarz gminy – prawie 300 dzieci mogło roz-
wijać swoje umiejętności, łą- cząc naukę 
z zabawą, a zarazem 

c iekaw ie 
spędzać 
w o l n y 
czas.

Więcej zdjęć na:
http://www.przedszkole.jaworze.pl/przedszkola

 Przygotował: PF

Zakończenie kolejnego projektu edukacyjnego
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



ECHO JAWORZA STR. 6WRZESIEŃ 2012 ROK

W niedzielę 12 sierp-
nia, w czechowickim 
Parku Miejskim, Lo-
kalna Grupa Rybacka 
Bielska Kraina, zorga-

nizowała Pierwszy Międzynarodowy Polsko-Czeski Jarmark Ryb-
ny. Międzynarodowy, gdyż uczestniczyli w nim wystawcy z Repu-
bliki Czeskiej (Gminy Orlova oraz Dorzecza Stonawki). Oprócz 
gospodarstw rybnych działających na obszarze LGR Bielska 
Kraina: Jaworza, Jasienicy, Bestwiny, Czechowic-Dziedzic i Wila-
mowic, w jarmarku udział wzięli przedstawiciele 4 lokalnych grup 
rybackich działających na terenie Polski. Jarmark był więc swego 
rodzaju promocją gospodarstw rybnych funkcjonujących na te-
renie naszego LGR, okazją do zapoznania się w ofertą innych 
LGRów, poprzez foldery i broszury - zaznajomienia się również 
z ofertą Gmin: Orlovej oraz Dorzecza Stonawki z Czech. Imprezę 
uroczyście otworzyli przedstawiciele LGR Bielska Kraina z Pre-
zesem - Zdzisławem Bylokiem - jednocześnie wójtem Gminy 
Jaworze. 
Jednak jarmark w Czechowicach-Dziedzicach był również okazją 
do posmakowania różnych ryb, także przyrządzanych na różne 
sposoby. Każda gmina wchodząca w skład LGR Bielska Kraina 
miała swoje stoisko gastronomiczne, będące swego rodzaju wi-
zytówką danej gminy. 
Jaworze reprezentowała Karczma pod Błatnią, z racji pierw-
szego miejsca, jakie zdobyła na Święcie Pstrąga Górskiego w Ja-
worzu 3 maja 2012 roku  - dodaje  Malwina Kleszcz-dyrektor 
biura LGR Bielska-Kraina. Kulinarną wizytówką Gminy Jasienica 
był Dwór Świętoszówka. Pokaz przygotowywania potraw rybnych 
prowadził znany z TVS Remigiusz Rączka, który także uczestni-
czył w jaworzańskim Święcie Pstrąga. Można było kupić, bądź 
tylko skosztować pstrąga grillowanego z masłem czosnkowym, 
pieczonego łososia, w całości faszerowanego czy dorsza sma-
żonego.

Jarmark był wydarzeniem kulinarnym skierowanym nie tylko do 
miłośników ryb. Można było kupić, jak i posmakować wyroby mię-
sne, oscypki z grilla, chleb ze smalcem, żur z szynką, i bekonem, 
białą kiełbasą i jajem, bigos polski z pięciu rodzajów mięsa, go-
lonkę wieprzową pieczoną w miodzie i czosnku. Dla miłośników 
słodkich przysmaków dostępne były ciasteczka regionalne „be-
stwińska bajeczka”, a także okazjonalny tort o smaku czekolado-
wo-adwokatowym oraz wata cukrowa, lody, gofry jak i różnego 
rodzaju cukierki i czekoladki.
Nie zabrakło innych, niż gastronomiczne atrakcji. Dla najmłod-
szych odbył się konkurs łowienia rybek, czy kaczuszek w base-
nie. Ponadto, w programie imprezy znalazło się wiele atrakcji kul-
turalnych - między innymi: występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
z Czechowic -Dziedzic, artystów Teatru Muzycznego MOVIMEN-
TO, występ gości z Czech „Country kapela DROPS” oraz zespołu 
szantowego „EKT Gdynia”, a także gwiazdy wieczoru – uczest-
ników programu „Must be the music” – tylko muzyka – Tomka 
Madzi z Jasienicy oraz Sebastiana Białka „Białego”. Na koniec do 
zabawy tanecznej przygrywał zespół NEGA.
Choć pogoda tego dnia, jak powiedział Zdzisław Bylok, była typo-
wo rybacka tzn. słońce i deszcz, to i tak miłośników ryb, jak i do-
brej zabawy nie brakowało. Imprezę na pewno można uznać za 
udaną. Przede wszystkim sprawdziła się jej formuła - połączenie 
rodzinnego festynu w pięknym Parku Miejskim, z ucztą kulturalną 
w postaci doskonale dobranych zespołów artystycznych – dla każ-
dego pokolenia coś dobrego…, z kulinarnym ucztowaniem od ryb 
- poprzez wyroby mięsne, oscypki - na słodyczach skończywszy. 
Sprawdziła się też pewnie idea promocji lokalnych gospodarstw ry-
backich, mających w swej ofercie pstrągi, karpie, szczupaki, sumy  
i liny. W tym ostatnim przypadku, pewnie czas pokaże, na ile im-
preza ta wpłynęła na wzrost sprzedaży ryb w poszczególnych 
gospodarstwach rybnych, które stanowią jedną z ważniejszych 
gałęzi specjalistycznych gospodarstw rolnych naszego regionu.

 PF

Pierwszy Polsko–Czeski Jarmark Rybny

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



ECHO JAWORZA STR. 7WRZESIEŃ 2012 ROK

Z życia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej działające w imieniu Powiatu Bielskiego pragnie powiadomić wszystkich 
zainteresowanych, iż rozpoczęło wydawanie wniosków dla osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie powiatu bielskiego 
w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, który jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. Wnioski można składać do dnia 30 września 2012 roku.

W ramach tego programu możliwe jest uzyskanie dofinansowania do:
Obszar A - zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
Obszar B1 - zakupu specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem,
Obszar B2 - zakupu urządzeń lektorskich,
Obszar B3 - zakupu urządzeń brajlowskich,
Obszar B4 - szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lek-
torskich albo brajlowskich,
Obszar C - zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Obszar D - utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Obszar E - uzyskanie prawa jazdy kategorii B,
Obszar F – pomocy w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie do opłaty 
za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu).

W roku 2012 na Obszar B4 nie przewidziano środków finansowych.

Wszelkie informacje dotyczące zasad przyznawania dofinansowania oraz wnioski do pobrania dostępne są na naszej stronie inter-
netowej www.pcpr.powiat.bielsko.pl w zakładce Formularze do pobrania oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 – budynek Starostwa Powiatowego, II piętro, pok. 221, tel. 33/8136 938.

Komunikat 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu informuje o zmianie miejsca i godzin działania świetlicy dla dzieci i młodzieży. 

Od września bieżącego roku świetlica funkcjonuje w Jaworzu, ul. Wapienicka 317,
w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach od 1400 do 1800.

Natomiast pomoc logopedyczna udzielana jest w Jaworzu ul. Szkolna 97 - Pod Goruszką” we środy od godziny 1400.
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Taki tytuł nosiła konferencja, zorganizowana 31 sierpnia przez 
Wójta Gminy Jaworze, w Sali sesyjnej Rady Gminy Jaworze, 
w budynku „Pod Goruszką”. Honorowy patronat nad wydarza-
niem objęli: Wojewoda Śląski Zygmunt Łukaszczyk oraz Mar-
szałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz. 

W konferencji uczestniczyli znani historycy, lekarze, specjali-
ści z zakresu organizacji uzdrowisk, praktycznie cała rada Gminy 
Jaworze, przedstawiciele większości organizacji pozarządowych 
działających w Jaworzu, dyrektorzy wszystkich placówek oświa-
towych w Jawo-
rzu, jak i przed-
stawiciele władz 
samorządowych 
w o j e w ó d z t w a 
śląskiego, staro-
stwa powiatowe-
go i naszej gmi-
ny. Nie zabrakło 
również licznej 
reprezentacji le-
karzy Szpitala 
Opieki Długoter-
minowej BZLR 
w Jaworzu na 
czele z dyrekto-
rem tejże placów-
ki dr n.med. Gra-
żyną Habdas.

Zebranych gości powitał wójt Zdzisław By-
lok, konferencję moderował zaś jego zastępca 
Radosław G. Ostałkiewicz. Pierwszy referat 
poświęcony historii uzdrowisk Górnego Śląska 
i Śląska Cieszyńskiego przedstawił dr Jerzy 
Polak – honorowy prezes Bielsko-Bialskiego 
Towarzystwa Historycznego, prawne aspekty 
funkcjonowania uzdrowisk omówił Jan Golba - 
prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP i zarazem bur-
mistrz Muszyny, z kolei w imieniu wicemarszałka województwa 
śląskiego głos zabrała zastępczyni dyrektora Wydziału Zdrowia 
i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Bożena Siedlec-
ka, która omówiła miejsce uzdrowisk w obecnej i przyszłej strate-
gii rozwoju województwa. Następnie głos zabrała dr n. med. Gra-
żyna Habdas - dyrektor BZLZR Szpital Opieki Długoterminowej 
w Jaworzu, prezentując temat wód leczniczych w Jaworzu, jako 
ważny element potencjału turystyki uzdrowiskowej oraz historię 
dawnego zakładu wodoleczniczego w Jaworzu, rozwój BZLR po 

dzień dzisiejszy, a także przedstawiając bardzo ambitne i całkiem 
realne plany na najbliższą przyszłość. Dr Beata Matyszkiewicz 
– naczelny lekarz uzdrowisk w województwie śląskim przedstawi-
ła zagadnienia związane z działalnością leczniczą i sanatoryjną, 
a Renata Franasik – członkini zarządu powiatu bielskiego odnio-
sła się do miejsca i roli turystyki uzdrowiskowej w polityce rozwo-
ju regionu. Prof. Antoni Barbacki z PAN skrótowo przedstawił 
badania wód zalegających pod Jaworzem, jakie wykonano przed 
trzydziestu laty oraz ówczesną wiedzę na temat sposobu wyko-

rzystania istniejących tu-
taj odwiertów. Burmistrz 
Ustronia Ireneusz Sza-
rzec, jako szef jednego 
z dwóch (obok Goczał-
kowic-Zdroju) uzdrowisk 
śląskich, w sposób prak-
tyczny i ciekawy udzielił 
władzom Jaworza kilku 

rad, które moż-
na będzie wy-
korzystać przy 
pracach wdraża-
jących w życie 
ideę reaktywacji 
uzdrowiska. Ca-
łość zakończył 
kustosz Muzeum 
Śląska Cieszyń-

skiego Mariusz Makowski, który przybliżył 
zebranym sylwetkę założyciela uzdrowiska 
w 1862 roku hr. Maurycego Seinat Genois 
d’Anneacourt. W konferencji uczestniczyła 
również inicjatorka zgromadzenia dokumen-
tów i pamiątek po dawnych właścicielach 
Jaworza i zarazem założycielach uzdrowi-
ska- Jadwiga Roik. W tym miejscu należy 

przypomnieć, iż pani Jadwiga jest autorką pracy zbiorowej „Dzie-
je Jaworza na przestrzeni wieków” oraz wespół z Mariuszem Ma-
kowskim także i monografii „Saga rodu Saint Genois d’Anneau-
court – panów na Jaworzu”. Po konferencji jej uczestnicy udali się 
z krótką wizytą do Szpitala Opieki Długoterminowej BZLR.

To tylko niektóre tematy i prelegenci wspomnianej konferencji. 
Szczegółową relację i omówienie najciekawszych tematów doty-
czących także Jaworza, zamieścimy w październikowym wydaniu 
Echa Jaworza.

 Przygotował Piotr Filipkowski

Konferencja z okazji 150-lecia uzdrowiska

„150-lecie nadania Jaworzu  praw zdrojowych – na drodze
do odzyskania statusu uzdrowiska”

Od lewej: Wójt Zdzisław Bylok, dr Jerzy Polak - prezes Honorowy Bielsko-Bialskiego Towarzystwa Historycznego, Jan Golba - prezes 
Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, Mariusz Makowski - Kustosz Muzuem Śląska Cieszyńskiego, Radosław G. Ostałkiewicz, 
dr n. med. Grazyna Habdas - dyrektor Szpitala Opieki Długoterminowej BZLR. 

hr. Maurycy Saint Genois 
d’Anneacourt

Patronat 
Honorowy:

Wojewoda Śląski
Zygmunt Łukaszczyk 

Marszałek Województwa Śląskiego
Adam Matusiewicz

Stowarzyszenie Gmin
Uzdrowiskowych RP



ECHO JAWORZA STR. 9WRZESIEŃ 2012 ROK

Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu
 ogłasza

KONKURS PLASTYCZNY
POD PATRONATEM WÓJTA GMINY JAWORZE

ZDZISŁAWA BYLOKA
 NA PLAKAT PROMUJĄCY TRADYCJE UZDROWISKOWE

 W JAWORZU
„Nasze Jaworzańskie Uzdrowisko”

Prosimy o prace plastyczne wykonane dowolną techniką i z użyciem dowolnych materiałów. 
Plakaty powinny nawiązywać do tradycji uzdrowiskowych Jaworza oraz znanych osób życia literackiego i kulturalnego będących 

swego czasu gośćmi jaworzańskiego uzdrowiska.
(Informacje na ten temat dostępne w Bibliotece)

Oceniana będzie estetyka, czytelny przekaz oraz pomysłowość wykonania.
Gotowe prace należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu , ul. Szkolna 97

do dnia 15.10.2012 r.

Prace należy opatrzyć następującymi danymi: imię i nazwisko wykonawcy, wiek lub jedna
z konkursowych kategorii, adres zamieszkania, koniecznie numer telefonu kontaktowego.

Opis powinien być czytelny, oraz trwale dołączony do pracy.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich, a prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych;

 Kategoria I - dzieci, uczniowie szkoły podstawowej
 Kategoria II - uczniowie gimnazjum i młodzież do 18 roku życia
 Kategoria III - dorośli

 �konkurs jest jednoetapowy
 �nagrody i wyróżnienia przyznawane będą w poszczególnych kategoriach wiekowych
 �ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się na przełomie października i listopada, 
o dokładnym terminie uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie
 �prace przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do publikacji
i wykorzystania ich w celach promocyjnych.
 �oceny prac dokona jury powołane przez organizatora
 �szczegółowe informacje pod nr telefonu 33/8172696 lub bezpośrednio w GBP Jaworze.

Sierpniowe zajęcia w ramach Wakacyjnych Warsztatów Biblio-
tecznych to głównie prace plastyczne wykonywane ciekawymi 
technikami i przy użyciu nietypowych materiałów. Jednym z przy-
kładów mogą być makaronowe ozdoby. Technika bardzo prosta, 
tania i efektowna, wystarczy zwykły makaron , klej i barwne lakiery 
by wyczarować naprawdę oryginalne ozdoby. Dzieci z wielkim 
zapałem oddały się „ makaronowej twórczości”. Równie ciekawe 
zajęcia odbyły się pod hasłem „Zabytki jaworzańskie”. W trakcie 
warsztatów uczestnicy wykonali kartonowe kopie niektórych zabyt-
ków m. in. makietę jaworzańskiego pałacu. Zabawa była przednia, 
a zajęcia zakończył słodki poczęstunek. 

W okresie wakacji w naszej bibliotece można było podziwiać 
prace plastyczne członków Koła Plastycznego działającego przy 

Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzu. Prace bardzo się podobały, 
więc mamy nadzieję, że nasi młodzi twórcy będą nam regularnie 
dostarczać swoje dzieła na wystawki.

Od kilku lat jesień to czas oczekiwany przez bibliotekarzy 
z uwagi na dodatkowe środki finansowe, które spływają do bi-
bliotek w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek”. W tym roku nasza Biblioteka będzie 
mogła dokupić dodatkowo kilkaset nowych książek, co z pewnością 
ucieszy naszych stałych czytelników, natomiast nowych zachęci do 
korzystania z naszej oferty. Tak więc zimowe wieczory z dobrymi 
nowymi książkami będą zapewnione zarówno dla dzieci jak i dla 
dorosłych.

 Zapraszamy!
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W Europie od lat bardzo popularne, w Polsce dopiero teraz prze-
bojem wchodzą do naszych domów, kolektory słoneczne. 

Czy warto je zakładać i jakie są możliwości uzyskania do-
finansowań?
W naszych szerokościach geograficznych pogoda jest dość ka-
pryśna i często nie pozwala nam zaplanować słonecznych waka-
cji, a co dopiero inwestycję w kolektory słoneczne. W pełnym słoń-
cu możemy zagrzać wodę nawet w czarnej beczce, ale przecież 
takich dni mamy stosunkowo mało. Okazuje się, że nowoczesne 
kolektory słoneczne świetnie się sprawdzają nawet jeśli światło 
słoneczne operuje przez warstwę chmur i mamy do czynienia 
z tak zwanym promieniowaniem rozproszonym. Dobrym przy-
kładem jest lato 2011 roku, jedno z bardziej deszczowych i po-
chmurnych. Nawet wówczas, gdy słońce było schowane za desz-
czowymi chmurami, woda w zbiornikach wygrzewanych przez 
solary, osiągała temperaturę 50 stopni. Dlatego często przyj-
muje się, że nawet w pochmurne lato ilość ciepła uzyskiwanego  
z kolektorów do ogrzania ciepłej wody użytkowej (CWU) jest wy-
starczająca do pokrycia w 90% naszego zapotrzebowania. 

Ktoś powie „świetnie”, ale co z pozostałą częścią roku, od 
października do kwietnia? 

Ilość energii, która dociera do gruntu w grudniu jest około trzy-
nastokrotnie mniejsza niż w czerwcu, dlatego też kolektory będą 
działać znacznie słabiej. Mówimy, że kolektory w okresie zimo-
wym mają spełniać funkcję wspomagającą i nie można liczyć na 
to, że będą naszym podstawowym źródłem ciepła, tak jak ma 
to miejsce w okresie letnim. Mamy więc wybór, instalować ko-
lektory przeznaczone tylko na okres letni, lub z przeznaczeniem 
całorocznym. Takie instalacje różnią się od siebie głównie typem 
kolektorów. Opłacalność jednego lub drugiego rozwiązania zale-
żeć będzie w głównej mierze od tego, czy instalacja w naszym 
domu jest w stanie odebrać ciepło w okresie zimowym, kiedy tak 
czy inaczej ogrzewamy dom za pomocą centralnego ogrzewania. 
Sprzedawcy często proponują nam kolektory, które mają w ofer-
cie, a które niekoniecznie są dostosowane do naszych potrzeb, 
lub po prostu takie, na których mają większą prowizję. Dlatego 
też warto zasięgnąć opinii doświadczonego specjalisty, który 
obiektywnie oceni, jaka instalacja w naszym wypadku sprawdzi 
się najlepiej. 

A co z opłacalnością? 
Tu każda instalacja będzie trochę inna. Generalnie im więcej wody 
zużywamy, im droższe mamy dotychczasowe źródło ciepła, tym 

szybciej nastąpi zwrot kosztów instalacji. Zależy to 
także od wydajności i ceny całego układu. Dlatego 
też ewentualną szybkość zwrotu należałoby szaco-
wać indywidualnie dla każdego przypadku, jednak 
trzeba wyraźnie podkreślić, że rosnące ceny paliw 
i dotacje, przyczyniają się do tego, że w zdecydo-
wanej większości przypadków taka instalacja solar-
na będzie opłacalna. Do tego należy także dodać 
dotacje dostępne na rynku kolektorów słonecznych. 
Od 2010 roku NFOŚiGW, oferuje 45% dofinanso-
wania do kosztu instalacji kolektorów słonecznych. 
Podatek dochodowy i prowizja banku powoduje, że 
faktyczna dotacja wyniesie ok. 30%, jednak mimo to 
cieszy się ona bardzo dużą popularnością, co jest 
chyba najlepszą z możliwych rekomendacji. 
Możemy także skorzystać z pomocy programu Sło-
neczna Gmina, który działa od 2008 roku, wspoma-
gając rozwiązania z zakresu Odnawialnych Źródeł 
Energii. 
Pomaga w całym procesie instalacji kolektorów, od 
opiniowania możliwej instalacji, poprzez wybór in-
stalatora, przygotowanie dokumentacji do dofinan-
sowania, po samą instalację. 
Ciekawą propozycją dla mieszkańców jest także 
obniżenie kosztów kolektorów słonecznych o 15%, 
co w zamyśle ma rekompensować koszty związane 
z pozyskaniem dofinansowania. Co ważne, działa-
nia programu Słoneczna Gmina są bezpłatne, na-
wet w przypadku rezygnacji mieszkańca z instala-
cji. Dzięki działalności programu wiele osób mogło 
uzyskać pomoc i opinię, nie ryzykując dodatkowych 
opłat w związku z tą pomocą.

Jak zacząć? 
Można przyjść na jedno z naszych spotkań 
informacyjnych, gdzie staramy się odpowiedzieć 
na wszystkie pytania związane z kolektorami 
i możliwymi dofinansowaniami. Można też zażyczyć 
sobie bezpłatną opinię na temat możliwej instalacji, 
wypełniając ankietę na spotkaniu lub na stronie 
www.slonecznagmina.pl lub też dzwoniąc na 
infolinie 801 011 272.

Komunikaty i informacje Urzędu Gminy

Kolektory słoneczne – czy to się opłaca? 
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ZBIÓRKA ZUŻYTYCH OPON
Urząd Gminy Jaworze zawiadamia, że w dniu:

4 października 2012 r. (czwartek) na terenie Gminy Jaworze
odbędzie się bezpłatna zbiórka zużytych opon.

Zbiórka odbędzie się na parkingu znajdującym się przy
skrzyżowaniu ul. Koralowej z ul. Wapienicką

 w godzinach od 8.00 do 17.00, gdzie podstawiony będzie
kontener w celu umieszczenia w nim zużytych opon.

Informujemy, że zbiórka obejmuje opony z rowerów,
motorowerów, motorów, samochodów osobowych oraz dostawczych.

Wszelkie inne opony nie będą odbierane.

Uprasza się mieszkańców o dostarczenie zużytych opon  
do miejsca i w godzinach podanych powyżej.

ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU
 ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Urząd Gminy Jaworze zawiadamia, że w dniu: 
4 października 2012 r. (czwartek) na terenie Gminy Jaworze

odbędzie się bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego.

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

umieszczenia w nim zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego.

Informujemy, że zbiórka obejmuje: sprzęt RTV, AGD,
 elektronarzędzia, komputery i urządzenia komputerowe,

 elektroniczny sprzęt biurowy, urządzenia elektryczne i elektroniczne.

Wszelkie inne odpady nie będą odbierane.

Uprasza się mieszkańców o dostarczenie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego do miejsca i w godzinach podanych powyżej.
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Komunikat

Wójt Gminy Jaworze zwraca się z ponownym apelem do miesz-
kańców Gminy, jak i pozostałych osób korzystających z pojemni-
ków na Pety oraz szkło o używanie ich zgodnie z przeznaczeniem. 
Szanowni Państwo, ponownie wraca problem nieodpowiedniego 
korzystania z punktów przeznaczonych do selektywnej zbiórki od-
padów. Nie traktujmy ich, jak miejsc, gdzie można wyrzucić wszel-
kiego rodzaju odpady. Nie róbmy śmietnika z naszej miejscowości. 
Sytuacja, która miała miejsce w ostatnim czasie, nie wpływała 
pozytywnie na wizerunek Jaworza, ten w dużej mierze zależy 
od nas samych jak będziemy postrzegani poza granicami naszej 
miejscowości. Powinno nam wszystkim zależeć, aby mieszkać 
w pięknej czystej miejscowości, a wspomnienia odwiedzających 
nas turystów dotyczyły przyjemnych akcentów, a nie śmieci wokół 
pojemników na odpady segregowane.

Fotografie przedstawiające nieprawidłowy sposób korzystania 
z miejsc do selektywnej zbiórki odpadów. Jak widać na powyższych zdjęciach obok pojemników skła-

dowane były różnego rodzaju inne odpady min. budowlane oraz 
pozostałości z demontażu samochodów.

Wobec powyższego informuje, że zostały zlikwidowane pojemni-
ki, które stały na parkingu koło apteki przy ul. Zdrojowej (centrum) 
oraz na placu, który znajdował się koło mostku przy ul. Cisowej 
(kierunek - Jasienica). 

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

1. obok skrzyżowania ul. Cisowej z ul. Myśliwską (Jaworze 
Nałęże),

2. ul. Turystyczna na ostatnim przystanku autobusowym,
3. parking na przeciwko Skansenu przy ul. Cyprysowej,
4. parking przy ul. Leczniczej,
5. ul. Wapienicka koło Gimnazjum.
6. obok skrzyżowania ul. Średniej z ul. Kolonia Dolna.

Ponadto przypominam że:

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

• Do pojemnika ani obok jego nie wolno wrzucać:
opakowań po medykamentach, tworzyw piankowych, sty-
ropianu, produktów z tworzywa sztucznego typu: zabawki, 
szczoteczki do zębów, opakowań i butelek po olejach i sma-
rach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, opakowań 
po środkach chwasto- i owadobójczych, sprzętu AGD, oraz 
żadnych innych odpadów.

• Do pojemników (kolor zielony) wrzucamy:
szklane butelki, inne opakowania ze szkła

• Do pojemników (kolor zielony) nie wolno wrzucać:
zakrętek, kapsli, korków, porcelany, szkła okiennego, luster 
i szkła zbrojonego, świetlówek, żarówek, innych źródeł światła, 
szkła łączonego z innymi materiałami, 

 Wójt Gminy Jaworze
 Zdzisław Bylok

1.Odpady na parkingu przy ul. Wapenickiej powyżej Fontanny 
Solankowej w kierunku Wapienicy.

2. Odpady przy ul. Wapienickiej koło Gimnazjum.

3. Odpady na parkingu koło apteki przy ul. Zdrojowej (centrum).

4. Odpady na placu, koło mostku przy ul. Cisowej (kierunek - Ja-
sienica).
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Galeria na Zdrojowej

Wykaz przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wywóz 
odpadów komunalnych, nieczystości ciekłych oraz wpisanych 
do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania od-
padów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych 
na terenie Gminy Jaworze. Przypominamy, że nadal właściciele 
nieruchomości maja obowiązek podpisania umowy na świad-
czenie usług oraz przechowywania dokumentów potwierdzają-
cych wykonanie usługi. 

Lista przedsiębiorców mogących świadczyć usługi w zakresie 
wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Jaworze:

Zakład Oczyszczania Miasta „TROS-EKO” Sp. z o. o.,
43-450 Ustroń, ul. Bażantów 17, 
tel.: 33 854 29 75, email: troseko@poczta.streamcn.pl

Zakład Oczyszczania Miasta SITA S.A., 43-300 Bielsko-Biała, 
ul. Gazownicza 38, 
tel.: 33 499 20 19, email: bok-bb@sitapolska.com.pl 

P.H.U. OPERATUS Marian Krajewski, 43-300 Bielsko-Biała, 
ul. Cyniarska 36, 
tel.: 33 816 84 82, email: biuro@operatus.pl

A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o./A.S.A Bielsko-Biała,
41-800 /43-382, Zabrze/Bielsko-Biała, ul. Lecha 10/ul. Regera 
93, tel.: 33 818 43 29, email: bielsko-biala@asa-pl.pl

SANIT-TRANS Sp. z o.o., 43-392 Międzyrzecze Górne 383, 
tel.: 33 815 79 74, email: biuro@sanittrans.pl

P.P.H.U. EKOPLAST-PRODUKT S.C., KRZYSZTOF BRAN-
DYS, RYSZARD BRANDYS,  43-400 Cieszyn, Al. Jana Łyska 
20, tel.: 510 271 250, 501 723 990, email: ekoplastprodukt@
wp.pl

„FANEX” Spółka Cywilna A. Flaczek, M.F. Zieleźnik, 43-430 

Skoczów, Międzyświeć ul. Iskrzyczyńska 17, tel.: 33 853 34 46

REMONDIS Sp. z o.o., 02-981 Warszawa ul. Zawodzie 16, Od-
dział w Sosnowcu, ul. Baczyńskiego 11, 
41-203 Sosnowiec, tel.: 32 2938062,
email: sosnowiec@remondis.pl

Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „TRANS-
GÓR” S.A., 44-201 Rybnik, ul. Jankowicka 9, 
tel.: 32 755 54 40, 32 755 54 94,
email: ekologia@transgor.rybnik.pl

Lista przedsiębiorców mogących  świadczyć usługi w zakresie 
wywozu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Jaworze:

Wywóz ścieków TRANS–ECO, Bożena Gruszka,
43-384 Jaworze, ul. Bielska 354, tel.: 33 817 28 52

Zakład Oczyszczania Miasta SITA S.A., 43-300 Bielsko-Biała, 
ul. Gazownicza 38, tel.: 33 499 20 19, 
email: bok-bb@sitapolska.com.pl

Wywóz ścieków - Janusz Giźlar, 43-300 Bielsko-Biała,
ul. Siemiradzkiego 21/18, tel.: 33 817 23 34

Usługi Rolniczo – Transportowe, Henryka Kuś,
43-385 Jasienica 974, tel.: 33 815 23 80

WC SERWIS Bańska, Kucharski Spółka Jawna,
 41-808 Zabrze, ul. Pod Borem 10, tel.: 032 278 45 31,
email: biuro@wcserwis.pl 

SANIT-TRANS Sp. z o.o., 43-392 Międzyrzecze Górne 383, 
tel.: 33 815 79 74, email: biuro@sanittrans.pl.

P.H.U. OPERATUS Marian Krajewski, 43-300 Bielsko-Biała, 
ul. Cyniarska 36, tel.: 33 816 84 82, email: biuro@operatus.pl

Ogłoszenie

„Zakochać się w naturze” 
W sierpniu w Galerii na Zdrojowej można było podziwiać nie-

codzienne obrazy. Dzieła, obok których trudno przejść obojętnie, 
bowiem dotyczą tego, co w codziennym zabieganiu zatracamy 
bezpowrotnie, a co jest wyznacznikiem otaczającej nas przyrody. 
Poza tym sama technika prezentowanych obrazów była różnorod-
na. Dla laika mogła się kojarzyć ze zwykłym malowidłem, jakich 
wiele na tzw. ludowych straganach. Jednak wpatrując się w sam 
obraz można było dostrzec coś, co tylko profesjonalny artysta 
potrafi oddać. Tak było w przypadku sierpniowej wystawy prac 
Marii Posłuszny – prezentowanych w Galerii na Zdrojowej OPG. 
Wystawę zorganizowało Stowarzyszenie Miłośników Sztuki we 
współpracy z Ośrodkiem Promocji Gminy.

Spotkanie autorskie z malarka odbyło się 24 sierpnia. W ob-
razach ukazany został zachwyt naturą. Wybór tematyki nie jest 
przypadkowy. Wiosną 2003 roku powstała pierwsza praca z cyklu 
„Zakochać się w naturze”.

Artystka podkreśliła, że maluje główni naturę- przyrodę, a także 
postacie ludzi. W swojej sztuce inspiracje czerpie z średniowiecz-
nej ikonografii zachodniej, malarstwa renesansu ( łączenie dwóch 
kolorów czerni i bieli w celu ukazania majestatu przyrody. W pre-

zentowanych akwarelach artystka zastosowała technikę laserunku 
( w skrócie oznacza to zastosowanie przezroczystej lub półprze-
zroczystej warstwy farby, zmieniającej ton lub barwę niższych 
warstw obrazu, zwłaszcza olejnego). Pochodzenie nazwy nie jest 
jasne, być może wywodzi się z określenia lasur w językach romań-
skich, tj. lazur-błękit, ale także przejrzyste, jasne barwy. Laserunki 
stosowane były już w średniowieczu, z wykorzystaniem bardzo 
rozcieńczonych temper lub gwaszy, jednak w pełni rozwinęły się 
dopiero wraz z rozwojem malarstwa olejnego. Aż do końca XVII w. 
i rozwoju techniki alla prima, laserunki 
były nieodłącznym elementem tech-
niki olejnej. Obrazy te malowane są 
głównie na desce. Ponadto artystka 
nawiązuje do impresjonizmu - to już 
w przypadku obrazów malowanych 
na płótnie.

 Są to obrazy malowane głównie 
w plenerze, jedynie poprawki wykona-
ne zostały w pracowni. W przypadku 
tej wystawy ma to duże znaczenie, 
gdyż praca w plenerze daje bezpo-
średni, intymny kontakt z przyrodą. 
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Prezentowane obrazy są też hołdem złożonym przyrodzie południo-
wej Polski. Każdemu, kto pochodzi z NASZYCH stron widok gór 
wydaje się być codziennością. Jednak dla ludzi, którzy przyjeżdżają 
ze środkowej Polski nasz codzienny widok jest zaskakujący i nie-
bywały, tak jak dla moich rodziców, którzy pochodzą z centralnej 
Polski. Niebywałe piękno i klimat Beskidów sprawiły, że zostali tu 
i dzięki temu ja mogę każdego dnia podziwiać to miejsce.

A teraz kilka słów o samej artystce: Urodzona w 1984 roku. 
Mieszkanka Bielska-Białej. Absolwentka Państwowego Liceum 
Sztuk Plastycznych im. Juliana Fałata w Bielsku-Białej. Dyplom 
uzyskała w zakresie formy użytkowej ze specjalizacją tkactwo 
artystyczne. W 2009 roku ukończyła Uniwersytet Śląski w Kato-
wicach, Wydział Artystyczny w Cieszynie, kierunek Edukacja Arty-
styczna w Zakresie Sztuk Plastycznych o specjalizacji Malarstwo 
Sztalugowe. Dyplom uzyskała w pracowni prof. Elżbiety Kuraj i dr. 
Krzysztofa Dadaka. Obecnie zajmuje się: malarstwem, tkaniną, 
projektowaniem wnętrz oraz pedagogiką.
Wystawy indywidualne:

II 2009 „Człowiek i jego przestrzeń”, Dom kultury Namestovo, 
Namestovo, Słowacja

VI 2005 Klub Śrubka, Żywiec

Wystawy zbiorowe:
IV 2009 Wystawa prac studentów V roku Uniwersytetu Śląskiego, 

Galeria 36,6, Cieszyn
XII 2008 Wystawa prac studentów V roku Uniwersytetu Śląskie-

go, Galeria 36,6 , Galeria przy 
Ośrodeku Kreatywności Obywatelskiej w Bielsku – Białej
VI 2008 „Spotkania”, Teatr Mały, Tychy
II 2008 „Próba”, Galeria 36,6 , Cieszyn
IX 2007 Wystawa prac studentów Uniwersytetu Śląskiego, Ga-

leria Prowizorka, Tychy
V 2007 Wystawa po plenerowa, Galeria 36,6, Cieszyn
III 2006 „Codzienność”, Galeria Klatka, Cieszyn
Konkursy:
2009 Udział w międzynarodowym konkursie „Autoportret”
2005 Wyróżnienie w konkursie „Od zera do milionera” ogłoszo-

nego w ramach „Letniej akademii 
biznesu” w Bielsku – Białej
W tekście wykorzystano fragmenty wypowiedzi artystki publi-

kowane na stronach http://www.srubka.zywiec.org.pl oraz http://
www.mdk.beskidy.pl, a także informacje udzielony redakcji podczas 
spotkania w Galerii na Zdrojowej w dniu 24 sierpnia br.

 SMS

XXVI Jaworzański Wrzesień

Sportowymi zmaganiami rozpoczął się pierwszy dzień XXVI 
Jaworzańskiego Września. Sobotnia aura nie rozpieszczała 
widzów i sportowców. Deszcz i jesienne temperatury sprawiły, 
że mecze piłki siatkowej rozegrano w sali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Jaworzu. 

Również piłkarze prezentowali swoje możliwości, rozgrywki 
oldbojów można było oglądać na boisku przy ul. Koralowej. Zaś 
na torach łuczniczych, pod czujnym okiem Stanisława Hoczka 
z UKS Dziesiątka, w szranki stanęli młodsi i starsi naśladowcy 
Robin Hooda.

Oczywiście jeśli sportowe zmagania, to i nagrody. Po 
zakończeniu zawodów, w amfiteatrze, najlepsze drużyny 

i zawodnicy otrzymali puchary.
Oto tabela wyników rozgrywek piłkarskich:
I Beskid Andrychów
II Oldboys Jaworze
III Orzeł Łękawica
IV Bielskie Orły
Najlepszym strzelcem został Tomasz Pikoń, najlepszym 

zawodnikiem Andrzej Góral, najlepszym bramkarzem 
Stanisław Sobala- trzej zwodnicy trenują w klubie Beskid 
Andrychów. Także tytuł najlepszy zawodnik przypadł 
Jarosławowi Kulikowskiemu z Bielskich Orłów.
Turniej Piłki Siatkowej:

Za nami kolejny XXVI Jaworzański Wrzesień. Impreza cie-
sząca się chyba największym powodzeniem zarówno wśród 
mieszkańców, jak i gości naszej gminy. To czas zabawy, ale 
również dziękczynienia za rolniczy trud. Słowa uznania należą 
się organizatorom imprezy, Gospodarzom Dożynek , Urzędowi 
Gminy Jaworze, Ośrodkowi Promocji Gminy, chórowi Kościoła 
Ewangelicko-Augsburskiego w Jaworzu, strażakom z OSP Jaworze 
za zabezpieczenie  trasy korowodu, policji, rolnikom, wszystkim 
którzy bezinteresownie zaangażowali się w organizację barwnego 
korowodu, organizacjom pozarządowym i placówkom oświatowym, 
które aktywnie włączyły się w imprezę. Także słowa uznania należą 
się Szpitalowi Opieki Długoterminowej BZLR, który również swoim 
programem i ofertą ubogacił tegoroczny Jaworzański Wrzesień.

W Echu Jaworza pomimo chęci i dobrej woli z naszej strony, 
nie możemy zamieścić wszystkich zdjęć prezentujących, czy to 
uczestników korowodu, czy inne towarzyszące dożynkom atrakcje 
przygotowane przez szkoły, stowarzyszenia itp. Liczymy na wy-
rozumiałość ze strony czytelników i zapewniamy, że ewentualny 
brak zdjęcia w naszym miesięczniku tej czy innej osoby, nie jest 
wynikiem dyskryminacji, fobii czy „nacisków”… Doceniamy udział 
wszystkich osób w organizacji dożynek, ale Echo też ma swoje 
możliwości. Jak uzgodniliśmy z OPG, po imprezie na stronie inter-
netowej Ośrodka Promocji Gminy znajdzie się galeria ze zdjęciami 
szczegółowo obrazującymi tegoroczne dożynki.

 Redakcja

Tytułem wstępu  …XXVI JAWORZAŃSKI WRZESIEŃ

XXVI Jaworzański Wrzesień – sobota 1 września.
Sport, zabawa i dobre jedzenie czyli dożynkowa sobota

Projekt „Poznajmy się lepiej” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu pań-
stwa w 10% w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
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Podziękowanie
Serdeczne dziękuję Gospodarzom Dożynek - Państwu Ewie i Janowi Batheltom z Jaworza Średniego, którzy podjęli się tego 
trudnego zadania i nadali dożynkom należyty im splendor. Zarazem wyrazy podziękowań kieruję pod adresem wszystkich jawo-
rzańskich rolników i przedsiębiorców za ich całoroczny trud i pracę na rzecz naszej gminy oraz wspaniałą prezentację w korowo-
dzie dożynkowym. Dziękuję także wszystkim organizacjom społecznym, placówkom oświatowym oraz ludziom lokalnego życia 
kulturalnego i religijnego za pomoc w organizacji tegorocznych dożynek oraz ich uświetnienie swoją obecnością i kunsztem.
 Zdzisław Bylok

Wójt Gminy Jaworze

A
1 MOW 
2 Skoczów

B
1 PRL
2 Orlik

Podziel się życiem
Honorowi Dawcy Krwi, działający przy OSP w Jaworzu, 

zorganizowali akcję oddawania życiodajnego płynu. Od 9:15 
do 13:00 zarejestrowano 32 osoby, z czego 25 oddało krew. To 
co zdecydowanie napawa nadzieją i otuchą, to fakt, że wśród 
„krewniaków” znalazły się 3 nowe osoby. Udało się zebrać 11 l. 
i 250 ml. krwi.

Kolejna akcja i nasze zadowolenie, bowiem chętnych do 
dzielenia się darem życia wciąż przybywa- powiedziała Wioletta 
Zontek w-ce prezes KHDK PCK, działającego przy jaworzańskiej 
OSP- mamy zatem uzasadnione nadzieję , że następny rok 
będzie jeszcze bardziej obfity.
Silni mężczyźni na start

Sobotnie popołudnie należało do mocarzy. W amfiteatrze 
odbyły się kolejne zawody Strong drwali. Tej imprezy nie trzeba 
było specjalnie reklamować, pomimo dość nieciekawej aury nie 
zabrakło na widowni zagorzałych kibiców i sympatyków siłowej 
dyscypliny. Warto przypomnieć, że tego typu zmagania cieszą się 
sporą popularnością nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. 
Zawodnicy z 9-ciu drużyn – w tym reprezentanci 3 ekip z Republiki 
Czeskiej – zmagali się między innymi w precyzyjnym cięciu 
drewna piłą mechaniczną i spalinową, układali bale– tak jak czynią 
to leśnicy oraz rozłupywali drewniane kloce. Liczyły się :precyzja 
i czas. Zawody prowadził Zbigniew Putek wice przewodniczący 
Rady Gminy Jaworze, zaś nad techniczną stroną zawodów 
czuwało jury w składzie: sędzia główny- Kazimierz Szczotka 
(właściciel firmy LasTech- dealr Husquarny), sędzia Hubert 
Kobarski – Nadleśniczy z Nadleśnictwa Bielsko i Olgierd 
Jasiewicz – Leśnictwo Jaworze. Sędziów wspierał Zbigniew 
Putek – wiceprzewodniczący Rady Gminy. 

Przy okazji tego typu zawodów nie może zabraknąć 
specjalnych podziękowań, te OPG kieruje do LAS TECH- 
dealera Husquarny (Kazimierz Szczotka) za ufundowanie 
głównej nagrody – pilarki marki Husqvarna. Wśród 
sponsorów znalazł się też HOTEL SPA JAWOR, Centrum 
Zdrowia i Rehabilitacji VILLA BARBARA, oraz firmy 
SOSULSKI Auto Części, Berndorf Baderbau, firma LODEK – 
producent oświetlenia, Okmar-Plastik producent okien.

W podziękowaniach nie można pominąć Nadleśnictw: 
Bielsko i Ustroń, które przedsięwzięcie wsparły materialnie, 
jak i osobowo oraz OSP Jaworze- druhowie, jak co roku, nie 
zawiedli przy organizacji imprezy.

Na koniec akcent o znaczeniu międzynarodowym. Co dwa lata 
odbywają się Mistrzostwa Świata Strong Drwali, być może któryś 
z zawodników biorących udział w jaworzańskich zawodach, 
pojawi się na światowej arenie. Pierwsze kroki są już poczynione, 
drużyny z naszej gminy startują w podobnych imprezach w Rzece 
(Republika Czeska).
Czas na wyniki zawodów:

1 OSP Jaworze 1- pilarka Husqvarna
2 UG Jaworze
3 Maciejowscy- 

4 SDH Rzeka
5 Konar
6 OSP Jaworze 2
7 Tomalowie
8 OBEC Rzeka
9 Toszanowice Górne

Kulinarnie i artystycznie
W czasie kiedy panowie prężyli muskuły, członkowie ze 

Stowarzyszenia Nasze Jaworze w tym głównie panie z Kół 
Gospodyń Wiejskich przygotowywały pokaz regionalnych 
kulinarii – gotowania tradycyjnego żurku śląskiego z wkładką 
. Wspaniałym żurkiem jak i chlebem ze smalcem częstowano 
wszystkich uczestników Jaworzańskiego Września. 
W miasteczku gastronomicznym można było spróbować dań 
przyrządzonych przez jaworzańskich restauratorów, natomiast 
najmłodsi korzystali do woli z mini wesołego miasteczka.

Całość okrasił występ dzieci i młodzieży z Oddziału dziecięcego 
BZLR. Nie zbrakło żywiołowego tańca oraz wirtuozerskich 
popisów gitarowych. 
Szlachetne zdrowie, cenna wiedza

Każdy, kto chciał dowiedzieć się czegoś na temat swojego 
zdrowia, mógł odwiedzić stanowisko przygotowane przez Szpital 
Opieki Długoterminowej BZLR. Oprócz zapoznania się z ofertą 
placówki oraz Centrum Hydroterapii, można było zmierzyć sobie 
ciśnienie, a przy okazji poznać tajniki nowoczesnych metod 
rehabilitacji kardiologicznej i neurologicznej – m.in. Nordic 
Walking, trening interwałowy itd.

BZLR także zorganizował quiz pt: „Lecznictwo uzdrowiskowe 
wczoraj i dziś”, za wykazanie się wiedzą w rzeczonym temacie, 
można było wygrać 2-osobowe zaproszenia na zabiegi 
hydroterapii i masażu. Dla osób z nieco mniejszą wiedzą były 
nagrody pocieszenia. 

Ponadto dla złaknionych historycznych informacji 
przygotowano prezentację multimedialną: „Sanatorium wczoraj 
i dziś”, zaś na stoisku z pamiątkami związanymi ze 150-leciem 
uzdrowiska można było obejrzeć, jak i zakupić ciekawe prace 
dzieci i młodzieży. Zaś w szpitalu BZLR trwały Dni Otwarte, 
podczas których można było zapoznać sie z ofertą szpitala oraz 
jak i  skosztować żętycy, którą w XIX wieku leczono kuracjuszy.

Nad całością czuwała Grażyna Habdas Dyrektor Szpitala 
Opieki Długoterminowej BZLR w Jaworzu.
Zabawa z perłą

Bez zabawy tanecznej nie byłoby Jaworzańskiego Września. 
Do tańca zatem przygrywał zespół Acord, natomiast perłą 
wieczoru z pewnością był występ grupy Trebunie Tutki, gwiazdy 
tegorocznych dożynek.

Ta muzykująca od pokoleń góralska rodzina przeszła 
prawdziwą ewolucję – od kapeli góralskiej, po zespół koncertujący 
na największych festiwalach Muzyki Świata w Europie, w Azji 
i Ameryce Północnej. Trebunie-Tutki, jako jedyny zespół z Polski, 
wielokrotnie znajdował się w pierwszej dziesiątce World Music 
Charts Europe Europejskiej Unii Radiowej. (www.trebunie.pl/
historia)

 Przygotowali: 
Agata Jedrysko

 Piotr Filipkowski
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Ambulans PCK

Zawody  piłki nożnej

Młodzież BZLR

Konkurs szpitala BZLR

Zbigniew Putek Stoisko BZLR Stowarzyszenie Nasze Jaworze
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XXVI Jaworzański Wrzesień 2 września 
Zwieńczenie trudu, radość spełnienia

„Pełne wozy, Gospodarze
Ziemia dała plony w darze.
Wieniec w ręce Gospodarzy
Niechże Wam się wszystko darzy
...”(Pieśni i wiersze dożynkowe, Helena Drosińska)

Dożynki, to dziękczynienie za plony, ale i podziękowanie rolnikom 
za trud całorocznej pracy. Drugi dzień Jaworzańskiego Września jest 
poświęcony takiemu świętowaniu oraz dobrej zabawie, która jest 
ukoronowaniem radości spełnienia.
Żywa ekspozycja

Ponad 200 osób zwiedziło wystawę ptactwa ozdobnego i zwierząt 
futerkowych. Otwierający ekspozycję wójt Zdzisław Bylok wręczył 
wystawcom pamiątkowe medale. Towarzyszyli mu Radosław G. Ostał-
kiewicz zastępca wójta oraz Bolesław Żuławski prezes Regionalnej 
Ligi Hodowli Ptaków i Drobnego Inwentarza z Czechowic-Dziedzic. Na 
wystawie nie zabrakło królików ozdobnych oraz hodowlanych, gęsi, kur 
i kaczek ozdobnych, bażantów, jak i wielu odmian gołębi.
Korowód i dziękczynne nabożeństwo 

Ciągniki rolnicze, rolniczy sprzęt specjalistyczny, jak i wozy drew-
niane można było między innymi zobaczyć w barwnym korowodzie 
dożynkowym- w sumie ponad 40 pojazdów. Oprócz rożnego rodzaju 
maszyn czy samochodów, w pochodzie zaznaczyli swoją obecność 
przedstawiciele stowarzyszeń gminnych, placówek oświatowych oraz 
wszystkich organizacji, które aktywnie co roku uczestniczą w święcie 
plonów, ubogacając tym samym  barwny orszak. Kolorytu dodały 
tradycyjne wońki, przygotowane przez nauczycielki Przedszkola nr 1. 

Gospodarzami tegorocznych dożynek byli Ewa i Jan Bathelto-
wie z Jaworza Średniego, którzy prowadzą rodzinne gospodarstwo 
rolne na obszarze 50 ha użytków rolnych. Zajmują się także hodowlą 
bydła mlecznego i uprawą roślin zbożowych oraz rzepaku. 

Gospodarstwo Batheltów bierze udział w różnego rodzaju kon-
kursach, promujących zasady bezpiecznej pracy w gospodarstwach 
rolnych. Warto wspomnieć, że gospodarze zrealizowali kilka projektów, 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013. Za to zostali uhonorowani, podczas Ogólnopolskich Dożynek 
Jasnogórskich, statuetką Dyrektora Śląskiego Ośrodka Rolniczego 
w Częstochowie, dla najlepszego beneficjenta.

Po korowodzie przyszedł czas dziękczynnego nabożeństwa eku-
menicznego. Nabożeństwo zostało odprawione przez duchownych 
kościoła rzymsko-katolickiego ks. Adama Gramatykę, proboszcza 
parafii pw. Opatrzności Bożej, który także wygłosił homilię oraz ks. 
Piotra Liptaka, wikarego tejże parafii oraz ks. Władysława Wan-
tuloka – proboszcza Parafii Ewngelicko-Augsburskiej i ks. Adama 
Krzykowskiego, proboszcza pomocniczego. 

W trakcie nabożeństwa wierni mieli okazję uczestniczyć w „komuni 
chleba” czyli poczęstunku kawałkami pieczywa, które rozdawali człon-
kowie Zespołu Regionalnego Jaworze.
Ceremoniał Dożynkowy Śląska Cieszyńskiego 

Symboliczne przekazanie chleba przez Gospodarzy Dożynek, 
Gospodarzowi Gminy jest wpisane w tradycję regionu. Całość cere-
moniału dożynkowego przedstawił Chór Ewangelicki, pod dyrekcją 
pastorowej Ruty Janik.

W tym bochenku chleba uzbierane są cudne promienie słońca 
i ożywcze krople deszczu, zmieszane z nadzieją i trudem rolnika. To 
dar nieba i oddanie człowieka są w nim połączone. Niech służy on 
rodzinom naszym i daje wzmocnienie ku wysiłkom wspólnego dobra. 
Niech niczyja ręka nim nie poniewiera, ani ci co go dzielą, niechaj 
go nie trwonią-  powiedział Jan Bathelt przekazując bochen chleba 
Zdzisławowi Bylokowi, wójtowi Gminy Jaworze- Gdy Ci go dziś 
przekazujemy, czynimy to z życzeniem i prośbą- niechaj nie będzie 
on tylko symbolem, ale rzeczywistością Twojej dobrej gospodarki, dla 
wszystkich mieszkańców- skonkludował Gospodarz Dożynek

Cała lokalna społeczność naszej gminy zebrała się tutaj, w amfite-

atrze, by przez dzisiejszą uroczystość uhonorować ciężką pracę rolni-
ków i tych wszystkich, którzy dostarczają nam żywność, bez której nie 
byłoby życia- mówił wójt Bylok, dziękując rolnikom za ich ciężką pracę.

Po oficjalnej części ceremoniału, Gospodarze Dożynek wybrali 
najciekawiej udekorowany pojazd, który brał udział w korowodzie. 
Właściciele pojazdu otrzymali wyróżnienie w postaci kamiennej obu-
dowy kominka, ufundowaną przez Zakład Kamieniarski „MARLEX” 
z Bielska-Białej. Nagrodę dostał pojazd nr 22 z gospodarstwa Państwa 
Pyczów z Bielska-Białej.

Życzenia dla jaworzańskich rolników przekazał także Ferenc Ban-
ka, burmistrz Jaszszentandras. Gospodarz węgierskiej gminy ujął za 
serce zebranych w amfiteatrze, gdy część przemówienie powiedział 
w języku polskim. Warto przypomnieć, ze kilak tygodni wcześniej Ra-
dosław G. Ostałkiewicz, goszczący w  Jaszszentandras, pozdrawiał 
jej mieszkańców w języku węgierskim.
I czas na zabawę

Występy i wystawy- bez nich tak naprawdę dożynki nie miałyby 
smaku. Na scenie amfiteatru licznie zgromadzeni widzowie mogli 
oglądać występy zespołów z  węgierskiej gminy Jaszszentandras czy 
Zespołu Regionalnego Jaworze. Nie zabrakło także koncertu Orkiestry 
Dętej Glorieta.

Niemałym zainteresowaniem cieszył się występ Józefa Brody 
i Janusza Kohuta. Szczególnie, że „cztery pory roku” wygrywane były 
na wszelkich znanych i mniej znanych instrumentach: kobzie, listku 
czy rogu.
Warto nieco przybliżyć postacie muzyków.

Józef Broda - urodzony w Ustroniu,  multiinstrumentalista, budow-
niczy instrumentów ludowych, pedagog, wielokrotnie nagradzany na 
festiwalach krajowych i zagranicznych. Prowadził warsztaty muzycz-
ne na pograniczu teatru, dla dzieci z całego świata. Prowadził także 
zajęcia ze studentami i nauczycielami, ucząc ich wsłuchiwania się 
w naturę.(www.folk.pl)

Janusz Kohut - urodzony w Bielsku-Białej  polski kompozytor, 
pianista. Technikę kompozytorską kształcił głównie pod kierunkiem 
Bogusława Schaeffera. Kilkakrotnie uczestniczył w Międzynarodowych 
kursach dla Młodych kompozytorów oraz w Seminarium Muzyki Elektro-
nicznej w Krakowie. Laureat nagrody przyznawanej przez prezydenta 
Bielska-Białej- „Ikar’98” za wydarzenie roku, jakim było prawykonanie 
utworu „Droga Nadziei – oratorium oświęcimskie”, które odbyło się 11 
listopada 1998 roku, w Oświęcimiu. W ostatnim czasie zagrał prawie 
50 koncertów w Wielkiej Brytanii. (pl.wikipedia.org) 

Ukoronowaniem muzycznych zmagań była wspólna zabawa, tu 
nikomu nie brakowało werwy, ni ochoty, aby pójść w tany. 

Szukający wytchnienia mogli odpocząć, oglądając wystawy: Augu-
styna Szczypki, Koła Zainteresowań Parafii Ewangelicko-Augsbur-
skiej czy Szkolnego Koła Ligii Morskiej i Rzecznej, działającego 
w Gimnazjum nr 1 w Jaworzu. 

Nie brakowało także dbających o zdrowie, świadczy o tym ilość 
odwiedzających stoiska Szpitala Opieki Długoterminowej BZLR. 
Tak, jak i w sobotę można było zmierzyć sobie ciśnienie, ale co naj-
istotniejsze wziąć udział w pokazie Nordic Walking oraz zobaczyć, jak 
należy właściwie ćwiczyć na rowerze rehabilitacyjnym. To wszystko 
pod czujnym okiem terapeutów i rehabilitantów, pracujących w Jawo-
rzańskim szpitalu. 

Smakosze także mieli w czym wybierać, można było spróbować 
miodu, oscypków czy placków ziemniaczanych, a to zaledwie kilka 
specjałów z bogatej karty dań. Nie zabrakło w ofercie cieszyńskich 
nalewek oraz miodonki z Gospodarstwa Pasiecznego „Zawada”.

Patronat medialny nad  XXVI Jaworzańskim Wrześniem objął mie-
sięcznik Region, w którym zapewne znajdzie się  więcej informacji 
z imprezy.

 Przygotowali
 Agata Jędrysko i Piotr Filipkowski
 FOTO: P.Filipkowski i OPGJ
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Z ŻYCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

XII Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabyt-
kowych

Przed kilkoma tygodniami gościliśmy w Jaworzu uczestników 
międzynarodowego 35 Beskidzkiego Rajdu Pojazdów Zabyt-
kowych. Wówczas, gdy bazą rajdu był Hotel Spa Jawor, częściej 

na ulicach Jaworza mogliśmy 
podziwiać zabytki motoryza-
cji. Tym razem bazą kolejne-
go rajdu były Bielany-Zasole, 
mowa o 12 Międzynarodo-
wym Rajdzie Pojazdów Za-
bytkowych ,,Beskidzkie 
Rajdowanie”. Uczestnicy 
,,ścigali się” po drogach po-
wiatów: bielskiego, żywiec-
kiego i cieszyńskiego.

 W imprezie brały udział 

także załogi ze Słowacji i Czech. Im-
preza odbywała się w dniach 14-17 
sierpnia, jednak pasjonaci motoryza-
cji odwiedzili Jaworze na trasie prze-
jazdu w dniu 16 sierpnia, zatrzymując 
się na krótki postój w rejonie amfite-
atru, gdzie powitał ich wójt Zdzisław 
Bylok, wręczając ufundowane przez 
UG Jaworze i Ośodek Promocji Gmi-
ny trzy pamiątkowe puchary. Stąd 
uczestnicy udali się do Jaworza Na-
łęża, gdzie czekała na nich kolejna 
próba sprawnościowa. Później gospodarz gminy Z. Bylok podjął 
strudzonych rajdowców poczęstunkiem, by nabrali sił przed dal-
szą podróżą drogami pięknej zimie cieszyńskiej.

 Foto: OPGJ
 Tekst: P.
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100-lecie Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Jaworzu

W dniach 13.08 - 15.08.2012 po raz siódmy na kortach jawo-
rzańskiego SPA HOTELU JAWOR**** odbył się Turniej Tenisa 
Ziemnego Artystów Polskich pod Patronatem Marszałka Wo-
jewództwa Śląskiego o Puchar Prezydenta Miasta Bielska-
Białej. 

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

I miejsce  - Marcin Daniec,
II miejsce- Tomasz Gęsikowski,
III miejsce-Grzegorz Poloczek.

Na podium deblowym towarzyszącym po raz czwarty rozgryw-
kom stanęli:

I    miejsce: Tomasz Stockinger i Stan Borys
II miejsce:   Ewa Bieniek i Krzysztof 

Hanke
III miejsce: Beata Ścibakówna i Piotr 

Cyrwus
Uczestnicy turnieju:

Tomasz Bednarek, Stan Borys, Piotr 
Cyrwus, Marcin Daniec, Wojciech Dą-
browski, Jan Englert, Stefan Friedmann, 
Tomasz Gęsikowski, Zbigniew Górny, 
Władysław. Grzywna, Krzysztof Hanke, 
Robert Janowski, Leszek Malinowski, Mi-
chał Milowicz, Maurycy Polaski, Grzegorz 
Poloczek, Krzysztof Respondek, Henryk 
Sawka, Tomasz Stockinger.

Gości specjalni turnieju: Maja Barełkowska-Cyrwus, Olga 
Bończyk, Anna Guzik, Iwona Pavlovic, Beata Ścibakówna 

Jak zwykle dopisała ciepła, rodzinna atmosfera, setki życzli-
wych uśmiechów oraz wspomnienia, które na zawsze zostaną 
w sercach gwiazd, gości, publiczności oraz pracowników SPA 
Hotelu JAWOR****. Niepewna, letnia aura nie zakłóciła harmo-
nogramu rozgrywek, gdyż wszyscy byli zgodni co do jednego: 
żadne „pioruny” czy niskie temperatury nie są w stanie walczyć 
z gorącymi sercami i zapałem zawodników. 

Beskid CUP to rokrocznie czas przyjaźni, pogody ducha i ni-
czym nieskrępowanej dobrej zabawy.

W sobotę 18 sierpnia wierni Kościoła Adwentystów Dnia 
Siódmego, goście i delegacje władz kościelnych, uczestniczyli 
w uroczystych obchodach jubileuszu 100 lecia istnienia kościoła 
Adwentystów Dnia Siódmego w Jaworzu. Świątynia jest umiej-
scowiona przy ul. Dębowej 
w Jaworzu, praktycznie na 
granicy z Jasienicą. Także 
członkowie tutejszego zbo-
ru są mieszkańcami Jaworza 
i poszczególnych sołectw Gmi-
ny Jasienica. W uroczystości 
udział wzięli również przedsta-
wiciele władz Kościoła: Prze-
wodniczący Kościoła pastor 
Paweł Lazar, Przewodniczący 
Diecezji Południowej pastor Jarosław Dzięgielewski, Rektor 
Wyższej Szkoły Teologiczno -Humanistycznej w Podkowie Le-
śnej prof. dr n. med. Anna Słonecka-Polok.

Władze samorządowe reprezentował wójt Gminy Jaworze 

Zdzisław Bylok, który także przekazał zborowi życzenia w imie-
niu całego samorządu. Radę Gminy reprezentował jej przewod-
niczący Andrzej Śliwka. Nabożeństwu przewodniczył Starszy 
Zboru Roman Bartosik, a pieśnią służył zborowy Zespół Ge-

nezaret. Kościół ten mimo, że 
liczbowo najmniejszy w Jawo-
rzu, jest jednakże znany ze 
swej działalności wykracza-
jącej daleko poza konfesyjne 
ramy. Wspomnieć należy już 
o trzech edycjach koncertów 
charytatywnych organizowa-
nych na rzecz Szpitala Opieki 
Długoterminowej BZLR w Ja-
worzu, koncertach dziękczyn-

nych, akcjach charytatywnych na rzecz osób fizycznych nie-
zależnie od wyznania, akcjach promujących zdrowy tryb życia, 
pokazach gotowania zdrowej żywności czy corocznych stoiskach 
ze zdrową żywnością, podczas gminnych dożynek- smakosze 

Wójt Z. Bylok Starszy Zboru Roman Bartosik
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zdrowia mogą degustować potrawy i zapoznać się z literaturą 
traktującą o wegetarianizmie. To również praca misyjna na tere-
nie aresztów śledczych w Bielsku-Białej i Wadowicach, jak i akcja 
misyjna w Suchej Beskidzkiej.

Na koniec skrót informacji historycznych dotyczących 
zboru adwentystów w Jaworzu, jakie zaprezentował Roman 
Stekla.

Początki wspólnoty adwentystycznej w Jaworzu sięgają 1901 
roku. Wówczas to Juliusz Peter, majster z fabryki mydła w Biel-
sku, został wysłany do Drezna, gdzie poznał „poselstwo adwen-
towe”, to z kolei zmieniło jego życie. Dyrektor fabryki zgodził się 
na święcenie przez Petera sabatu i dzielił się swoją wiarą ze 
znajomymi i rodziną. W 1911 roku dwóch adwentystów ze Sko-
czowa odwiedziło Jawo-
rze w celu krzewienia 
„adwentowego posel-
stwa”. Zostali przyjęci 
przez rodziny Koenigów 
i Macurów. Potem w ich 
domach rozpoczęły się 
regularne nabożeństwa 
sobotnie, połączone ze 
„studiowaniem” Pisma 
Świętego. Owocem tego był pierwszy biblijny chrzest w Jaworzu 
(przez zanurzenie w wodzie), w niedzielę 10 września 1912 roku. 
Wówczas ochrzczeni zostali Zuzanna i Jerzy Macura (Czy Ma-
zurowie). Tym samym stali się pierwszymi członkami rodziny ad-
wentowej w Jaworzu. Jeszcze w tym samym roku chrzest przyjął 
Jan Kónig. Kilka miesięcy później cieśla ze Skoczowa pracujący 
w Jaworzu, przekazał jaworzaninowi Franciszkowi Stekli broszu-
rę z adwentowym poselstwem. Ten pod wpływem  lektury przy-
jął nowe zasady wiary i wkrótce potem także został ochrzczony, 
wkrótce porzucił  prace zawodową i zajął się szerzeniem nowej 
wiary, stając się pastorem. Latem 1912 roku w Jaworzu już było 
12 wyznawców nowego Kościoła. Nabożeństwa odbywały się 
w prywatnych domach Macurów, Tyrnów, a potem także Steklów 
i Lorków. Pierwszy zbór cechowało zaangażowanie misyjne, cze-
go efektem był wzrost liczby członków zboru. Jednakże I wojna 
światowa 1914-1918 dotknęła wielu jaworzan, niezależnie od wy-
znania, wiele rodzin straciło swoich bliskich. Wojenna zawierucha 
nie oszczędziła również nowego, młodego kościoła adwentystów. 
Jednakże o prężności zboru może świadczyć fakt, iż pomimo 
wojny kilka lat po jej zakończeniu, w 1922 roku, zbór adwenty-
stów w Jaworzu liczył już 45 członków. 

W latach 1922-1925 problemem trapiącym rozwijającą się 
wspólnotę był brak własnego miejsca do odprawiania nabo-
żeństw. Wówczas jaworzański pastor Franciszek Stekla ofiaro-
wał zborowi parcelę pod budowę kościoła. Przez kolejne trzy lata 
zborownicy własnymi siłami, za własne pieniądze budowali kapli-

cę. Poświęcenie pierwszego 
Domu Modlitwy miało miej-
sce w czerwcu 1922 roku. 
Kaplica ta, mimo że wielo-
krotnie przebudowywana, 
służy zborowi adwentystów 
po dzień dzisiejszy. 
Rozwój zboru trwał nieprze-
rwanie do 1939 roku. 

Po wybuchu II wojny świa-
towej i zajęciu ziem polskich 
przez nazistów, władze niemieckie zakazały organizowania na-
bożeństw przez adwentystów. Represje okupantów dotknęły tak-
że wiele innych wspólnot kościelnych. 

Wracając do adwentystów- nabożeństw sobotnich w kościele 
nie odprawiano, aż do zakończenia wojny. Odbywały się one je-
dynie w prywatnych domach zborowników. Po zakończeniu woj-
ny , liczebność zboru znacząco zmalała, wielu jaworzan zostało 
powołanych do armii, część zginęło na froncie. W 1945 roku zbór 
adwentystów liczył 48 wyznawców, kościół został odrestaurowa-
ny i na powrót odbywały się nabożeństwa sobotnie, rozpoczę-
ła się także działalność misyjna, także poza granicami Jaworza 
oraz doroczne wykłady ewangelizacyjne. 

W 1962 roku kościół liczył prawie 120 osób, oprócz akcji 
ewangelizacyjnych prowadził corocznie akcje rzucania palenia, 
zdrowego trybu życia, zdrowego gotowania i szerzenia wiedzy 
na temat wegetarianizmu. Pod koniec lat 70-tych XX wieku do 
zboru wstąpiło 30 nowych wyznawców. Niestety emigracja lat 80-

tych do Niemiec, Au-
strii i Australii znacz-
nie uszczupliła stan 
liczebny wspólnoty. 
Również stan Domu 
Modlitwy stawał się co-
raz gorszy, a ciasnota 
zaczęła doskwierać 
zborownikom. 

Na początku XXI 
wieku podjęto decyzję o przebudowie Domu Modlitwy. Nowy oka-
zały gmach kościoła oddano do użytku 10 lat temu (w 2002 roku). 
Właściwie w niczym nie przypomina on tego obiektu sprzed mo-
dernizacji. Jak podkreślił Roman Stekla- budowa nowego kościo-
ła nie byłaby możliwa, gdyby nie wielka ofiarność zborowników, 
także tych przebywających na emigracji, ale i wsparcie władz 
kościelnych. 28 grudnia 2002 miało miejsce uroczyste nabożeń-
stwo, poświęcenia nowego kościoła, który do dziś służy zborowi.

 Przygotował: P. Filipkowski
Foto: R. Filipkowski i archiwum Echo Jaworza

Zespół Genezaret

Stan kościoła przed przebudową 2000 roku

Stan współczesny kościoła

Obchody 230-lecia kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
 w Jaworzu

W tym roku parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu zo-
stała niejako obdarowana kilkoma „okrągłymi” rocznicami. W tym 
roku bowiem przypada 230 lecie kościoła ewangelickiego, 100 
lecie chóru ewangelickiego (obchody zakończą się w październi-
ku br) i 100 lecie domu wypoczynkowego „Betania”, należącego 
obecnie  do parafii ewangelickiej. 

W tym miejscu trzeba przypomnieć , że budynek „Betanii” znaj-
duje się w Wapienicy- dzielnicy Bielska-Białej, w części, która do 

1975 roku należała administracyjnie do Jaworza.
Obchody 230 lecia kościoła miały miejsce w dniach 17-18 

sierpnia. W sobotę 17 sierpnia w kościele ewangelickim odbył się 
koncert w wykonaniu parafialnego chóru ewangelickiego pod dy-
rekcją pastorowej Ruty Janik, Chóru Akademii Techniczno-Huma-
nistycznej z Bielska-Białej oraz Orkiestry Salonowej z Cieszyna. 
Impreza została zorganizowana dzięki wsparciu Ośrodka Pro-
mocji Gminy Jaworze. 
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Z życia Parafii Rzymskokatolickiej 

Zaś w niedzielę 18 sierpnia miało miejsce uroczyste 
nabożeństwo, poprzedzone porankiem pieśni religijnej, 
w którym uczestniczył zwierzchnik Kościoła Ewangelic-
ko-Augsburskiego w RP ks. bp. Jerzy Samiec. Ponadto 
w jubileuszowych uroczystościach udział wzięli przedsta-
wiciele Rady Gminy Jaworze z jej przewodniczącym An-
drzejem Śliwką oraz wójt Zdzisław Bylok.

 Foto: R. Filipkowski
Chór ATH z Bielska-Białej Chór Parafii Ewangelickiej w Jaworzu

Oazowicze w Jaworzu
Rzymskokatolicka Parafia pw. Opatrzności Bożej od wielu lat, 

w okresie wakacyjnym, gości na wakacyjnych rekolekcjach mło-
dzież i rodziców z dziećmi. Wielu przyjeżdża tutaj rokrocznie, aby 
móc połączyć wypoczynek z kontemplacją Bożego Stworzenia. 
Stąd w okresie letnim można było spotkać w Parku Zdrojowym 

młodych ludzi z Pismem Świętym, a i oazowa pieśń, tak bliska bł. 
Janowi Pawłowi II, rozbrzmiewała w Domu Katolickim. W okresie 
wakacyjnym parafia nasza gościła trzy grupy oazowe młodzieży 
i rodziców z dziećmi, z różnych zakątków Archidiecezji Katowic-
kiej. W lipcu, wizytując odpoczywających oazowiczów, w parafii 
przebywał ks. bp. Józef Kupny, biskup pomocniczy katowicki.

 POAK

Zespół Regionalny Jaworze

Ciężka praca, trwały sukces
Czas wakacyjny nieodłącznie kojarzy się większości z nas 

z wypoczynkiem, relaksem i wyjazdami. O ile tych ostatnich nie 
brakuje Zespołowi Regionalnemu Jaworze,  o tyle trudno mówić 
o wakacyjnym odpoczynku. Jak co roku, czas letniej kanikuły ze-
spół spędził pracowicie, nie wspominając o wcześniejszych mie-
siącach wytężonego trudu, przy gromadzeniu materiałów i przy-
gotowywaniu repertuaru. Wysiłek artystyczny został nagrodzony 
i dostrzeżony. 

Zespół Regionalny Jaworze 7-8 sierpnia prezentował się pod-
czas 45 Wojewódzkiego Przeglądu Wiejskich Zespołów Arty-
stycznych w Brennej. 

Warto przypomnieć, że to był trzeci z rzędu występ jawo-
rzan i po raz drugi zdobyte II miejsce- rok temu także zespół 
wytańczył i wyśpiewał II miejsce, a dwa lata temu III-cie.  

Zespół Regionalny Jaworze zaskarbił sobie uznanie jury pra-
widłowym repertuarem, zgodnym z tradycją regionu oraz znako-
mitym wykonaniem. Trzeba podkreślić, że programy artystyczne 

opracowywane są na podstawie literatury etnografów regional-
nych, a pieśni zaczerpnięte z książki Karola Jaworskiego (jawo-
rzanina)  „Folklor muzyczny Jaworza”. Występ także docenili wi-
dzowie, nagradzając artystów gromkimi brawami. Organizatorem 
przeglądu w Brennej był Regionalny Ośrodek Kultury z Bielska 
Białej, zaś podczas imprezy zaprezentowało się  60 grup z woje-
wództwa śląskiego. Jury oceniało artystów w trzech kategoriach: 
Grupy śpiewacze, Kapele i Zespoły regionalne, właśnie w ostat-
niej kategorii Zespół Jaworze  zajął II  miejsce wraz z Zespo-
łem „Osiny” z Żor, I m-sce zdobyły zespoły z Łodygowic, Milówki 
i Brennej, a III z Bojszowych i Jasienicy.

12 lipca ZR Jaworze po raz drugi bawił gości podczas 35 Mię-
dzynarodowego Beskidzkiego Rajdu Pojazdów Zabytkowych. 
Jaworzańskich artystów nie mogło także zabraknąć na Tygodniu 
Kultury Beskidzkiej. 3 sierpnia zespół prezentował się na estra-
dzie w Wiśle, zaś 27 sierpnia w Makowie Podhalańskim.

 Przygotowała Agata Jędrysko
na podstawie informacji Danuty Pawlus

Posiady Towarzystwa Miłośników Jaworza

Byłech w wielki zocy kie Mi-
łośnicy Jaworzo napytali mie, 
cobych przyszeł im kapke po-
rzóndzić po naszymu. I tak 
dwanostego sierpnia żech sie 
znaszeł w  Galerii pod Gróniym 
w Jaworzu na posiadach. Ze-
brało sie tam kupe ludzi. Zdo-
wać by sie mógło ponikierym, 
że rzóndzyni po naszymu je już 

w dzisiejszych czasach „łobciachym” jak to młodzi godajóm. Ale 
cały szczynści, że w Jaworzu sóm jeszcze tacy, a je ich moc, 
co to dusza sie im raduje, jak słyszóm piyknóm mowe Ślónska 

Cieszyńskigo, mowe swoich przodków. Jo wiym, że dlo Was ta 
mowa, strój, piykne pieśniczki to drogi skarby Waszej Małej Łoj-
czyzny, kiere chcecie zachować i przekozać nastypnym poko-
lynióm. 

Tóż życzym Wóm niech wiater spod tych waszych groni nie-
sie te staróm mowe i pieśniczki po całej Cieszyńskij Ziymi, tego 
jeszcze roz Wóm życzy. J. N. Josiyniczanin 

Dziękujemy za życzenia. Spędziliśmy miłe popołudnie z ga-
wędziarzem i felietonistą gazety „Jasienica’’ panem Józefem 
Niesytem z Jasienicy.

Rzóndzili my po naszymu.
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Wyjazdowe Posiady

Lipcowe posiady organizowane przez TMJ były „wyjazdowe’’, 
ponieważ w niedzielne popołudnie z centrum Jaworza wyjecha-
ła kawalkada samochodów w kierunku wznoszącej się nad Go-
leszowem góry Chełm. Cel wycieczki to miejsce dawnej znanej 
szkoły szybowcowej, obecnie lotniarskiej, ale dla uczestników 

wycieczki – przede wszystkim miejsce widokowe, prezentujące 
piękną panoramę Beskidów-polskich i czeskich, a także bogatą 
roślinność rzadkich już obecnie górskich łąk. Chełm- to także uro-
kliwe miejsce, w którym ma się ochotę pośpiewać i wspólnie zjeść 
smaczną kiełbaskę z ogniska.

Wielu uczestników tej letniej wyprawy z pewnością tu jeszcze 
powróci.

 TMJ

Stowarzyszenie Nasze Jaworze

Stowarzyszenie „Nasze Jaworze” w programie na rok bieżący 
założyło przy współpracy OPGJ i pomocy członkiń Kół Gospodyń 
Wiejskich głównie promocję Gminy Jaworze m.innymi poprzez 
organizację wyjazdów integracyjno-promocyjnych do zaprzyjaź-
nionych gmin transregionu, współudział i pomoc w organizacji 
gminnych, organizację spotkań dla mieszkańców

Realizując ten program do tej chwili zorganizowano :
– w 20 maja 2012 wraz z Ośrodkiem Promocji wyjazd dla 

mieszkańców Jaworza do zaprzyjaźnionej Gminy na Słowacji do 
Streczna na „Dni Strecna „

Członkowie Stowarzyszenia zorganizowali stoisko z materiała-
mi promującymi nasze piękne Jaworze, jego dorobek kulturalny 
i bogatą historię - książka Pani Jadwigi Roik i Mariusza Makow-
skiego „Saga Rodu Saint , foldery, widokówki, materiały o Jawo-
rzu. 

Głównym punktem był pokaz gotowania regionalnej potra-
wy „jaworzańskiej kwaśnicy” w kotle., Ugotowaną kwaśnica 
oraz chlebem ze smalcem z skwarkami oraz chlebem z serem 
i czosnkiem częstowano wszystkich uczestników imprezy. Impre-
zę uświetnił wspaniały występ Zespołu Regionalnego Jaworze, 
o którym już informowano w Echu Jaworza.

– W miesiącu maju (26 maja) na organizowanej przez OPG 
otwartej, plenerowej imprezie „ Złota Trąbka” połączonej z Wo-
jewódzkim Świętem Ludowym - Stowarzyszenie „Nasze Jawo-
rze” przy duży zaangażowaniu członkiń KGW nr 1 przygotowało 
„Wspólne smażenie jajecznicy”. Tradycja smażenia jajecznicy 
na ogniskach w „zielone świątki” jest bardzo znana w Jaworzu. 
Usmażono jajecznicę z 700 jaj. Panie z KGW wspólnie z uczest-
nikami imprezy gotowali „Jaworzańską kwaśnicę”.

Najpierw wspólne gotowanie a później wspólna degustacja 
przygotowanych potraw przez wszystkich uczestników imprezy 
(gości, wykonawców i mieszkańców). 

– W drugą sobotę czerwca kontynuując tradycję roku ubie-

głego, zorganizowano wyjazdowy rodzinny piknik do Czech. do 
Hnojnika tzw. „Piknik u Nalewajki „ Wyjazd, połączono m.innymi 
ze zwiedzaniem ZOO w Ostrawie. Po zwiedzeniu ZOO udano się 
na Piknik do Nalewajki na „wspólne biesiadowanie”. Tradycyjnie 
przygotowano poczęstunek potrawami regionalnymi, (chlebem 

ze smalcem, wiejskim kołaczem). W drodze powrotnej zwiedzono 
w Chotebuz tzw. „Rybi Kraj” – muzeum akwariów, oczek wodnych

Również w miesiącu czerwcu (26.06.2012), uczestniczono 
w organizowanym przez Ośrodek Promocji Gminy Jaworze wy-
jeździe na Słowację do ZAZRIVY na Międzynarodowy Festiwal 
Gotowania Haluszek (bryzowych kluseczek). Na tej imprezie 
uczestnicy wyjazdu przygotowali stoisko - ekspozycję materiałów 
reklamowych promujących naszą gminę oraz degustację potraw 
regionalnych (kołacz wiejski, chleb ze smalcem, chleb ze serem)

W dniach 27-29 lipca Stowarzyszenie „Nasze Jaworze „zor-

Informacja o działalności Stowarzyszenia „Nasze Jaworze”
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Lengyel, Magyar – két jó barát, Polak, Węgier, dwa bratan-
ki – to krótko rymujące się historyczne przysłowie, mówią-
ca o zażyłej przyjaźni między narodami Polski i Węgier, w pełni 
odzwierciedla współpraca między Gminą Jaworze a węgierską 
Gminą Jaszszentandras

Współpraca ta ma już swoją wieloletnią bardzo bogatą historię 
a dotyczy głównie szeroko pojętej współpracy i wymiany kultural-
nej. Dowodem tej współpracy może być m. innymi udział przed-
stawicieli poszczególnych Gmin – Jaworza i Jaszszentandras, 
w różnych imprezach ważnych dla danej miejscowości takich jak 
Dni Jaszszentandras „Jaworzański Wrzesień, Dożynki. Dla przy-
pomnienia - starościną gminnych dożynek w 2007 roku. 

 roku była Pani Strohmayer, mieszkanka Jaszszentandras, 
współwłaścicielka 50 hektarowego gospodarstwa 

Stowarzyszenie „Nasz Jaworze”, uwzględniając istniejącą od lat 
ścisła współpracę między Jaworzem a Jaszszentandras założyło 
w swoim planie działania na bieżący rok organizację – wspólnie 
z OPGJ - wyjazdu integracyjno-promocyjnego dla mieszkańców 
Jaworza, na tradycyjne dni Gminy Jaszszentandras. 

Wyjazd odbył się w dniach 27-29 lipca 2012 r i można określić, 
że miał charakter praktycznie międzynarodowy bowiem udział 
w nim wzięli również przedstawiciele zaprzyjaźnionych gmin cze-
skich z dorzecza Stonawki.

W drogę wyruszono we wczesnych godzinach rannych 27 lip-
ca, zabierając po drodze przyjaciół czeskich i wspólnie, w miłej 
atmosferze udano się do Jaszszentandras, gdzie dotarto w go-
dzinach popołudniowych. Po zakwaterowaniu uczestnicy mieli 
możliwość skorzystania z kąpieli w basenach termalnych.

W dniu następnym, od w czesnych godzin południowych, przy-
stąpiono do realizacji zasadniczego celu wyjazdu, a mianowicie 
promocji Gminy Jaworze

Przygotowano stoisko z materiałami promującymi nasze Jawo-
rze, takimi jak: ksiązka Pani Jadwigi Roik i Mariusza Machow-
skiego „ Saga Rodu Saint …… wydana w języku węgierskim, 
widokówki z Jaworza wydane przez TMJ, foldery i inne materiały 
wydane przez OPGJ.

Następnie przystąpiono zgodnie z prośbą Węgrów, do orga-
nizacji pokazu kulinarnego. Członkowie Stowarzyszenia „Nasze 
Jaworze” oraz inni uczestnicy wyjazdu rozpoczęli pokaz gotowa-
nia „jaworzańskiej kwaśnicy”, którą następnie częstowali wszyst-
kich uczestników otwartej, plenerowej imprezy . Wydano ponad 
300 porcji kwaśnicy. Ponadto przygotowano również chlebem 
z tradycyjnym smalcem ze skwarkami, chlebem z serem i czosn-
kiem oraz jaworzańskie wiejskie kołaczem.

Węgrzy przyjęłi nas bardzo ciepło i serdecznie. Ich gościnność 
była wzruszająca. Przygotowali dla nas wspaniałe potrawy kuch-

ni węgierskiej - gulasz węgierski, oraz własne wypieki 
W trakcie naszych pokazów na scenie odbywała się cześć ofi-

cjalna uroczystości oraz występy i różnego rodzaju pokazy. 
Wspaniałe występy, pokazy oraz zabawa w której można było 

uczestniczyć trwały do późnych godzin. 
Przez cały okres pobytu uczestnicy wyjazdu mogli korzystać 

z dobrodziejstw Jaszszentandras tj. kąpieli w basenach termal-
nych.

Na drugi dzień po śniadaniu, zorganizowano wyjazd, do poło-
żonej o 60 km Jaszszentandras winiarni, w którym to towarzy-
szył sam burmistrz Ferens. Zwiedzanie winiarni, degustacja wina 
i węgierki gulasz to następne atrakcje jakie przygotowali dla nas 
węgierscy przyjaciele.

Po ciepłych pożegnaniach w godzinach popołudniowych udano 
się w drogę powrotną.

Należy podkreślić, że w tym samym czasie w Jaszszentandras 
przybywała oficjalna delegacja władz Gminy Jaworze na czele 
z v-ce wójtem Radosławem Ostałkiewiczem, Skarbnikiem Gminy 
– Krzysztofem Śliwą, v-ce Przewodniczącą Rady Gminy – Panią 
Joanną Buzderewicz oraz przedstawicielką OPGJ – Panią Anną 
Wajs aby uczestniczyć głównych uroczystościach związanych 
z obchodami Dni Jaszszentandras i nakreślić kierunki dalszej 
współpracy między naszymi Gminami.

Wystąpienie na otwarciu uroczystości naszego na V-ce Wójta 
Gminy Radosława Ostałkiewicza, który przesyłając pozdrowienia 
od władz Gminy Jaworze oraz dokonując podsumowania dotych-
czasowej współpracy między naszymi Gminami został przyjęty 
z ogromnym ale jakże zasłużonym aplauzem

Dokonał bowiem niesamowitego wyczynu, gdyż całe swoje 
ponad 10 minutowe wystąpienie wygłosił w języku węgierskim. 
Wystąpienie v-ce Wójta wygłoszone w języku węgierskim stano-
wiło namacalny dowód jak władze Gminy i mieszkańcy Jaworza 
poważnie traktują współpracę z Gminą Jaszszentandras.

Uczestnicy integracyjnego wyjazdu na Węgry postanowili zre-
wanżować się za gościnność z jaką spotkali się ze strony węgier-
skich przyjaciół i zorganizowali dla przybyłych na „Jaworzański 
Wrzesień i Dożynki członków Zespołu Regionalnego Jaszszen-
tandras wyjazd do browaru do Żywca wraz z poczęstunkiem.

Należy podkreślić, że koszty pobytu i wyżywienia na wyjezdzie 
pokrywali sami uczestnicy wyjazdu. 

Więcej z wizyty oficjalnej delegacji Urzędu Gminy Jaworze na:
http://www.youtube.com/watch?v=IIGavnXC-Ao&hd=1
https://www.youtube.com/watch?v=2XtX8VVDgPM&feature=youtu.be-
&hd=1

 D. Mynarska

Informacja Stowarzyszenia „Nasze Jaworze”
o wyjeździe do Jaszszentandras

ganizowało wspaniały wyjazd rekreacyjno-promocyjny do Jasz-
szentandras na Węgry, z którego relację przedstawiono w innym 
miejscu Echa - (lub na innych stronach Echa)

Do tradycji weszły już wyjazdy do zaprzyjaźnionej Gminy To-
szonowice na tzw. Palenskie Ohnie (tradycja wypalania drewna 
przy wyrębie lasu – tzw święto lasu) I tym razem nie obyło się bez 
udziałów Jaworzan w tej imprezie

Wyjazd zorganizowano wspólnie z OPG. dokonując na miejscu 
również promocji naszych regionalnych potraw (kołacze, chleb ze 
smalcem ze skwarkami i ogórkiem kiszonym)

W drodze do Toszonowic zwiedzono Zoo w Ostrawie oraz po-
dobnie jak poprzednio w drodze powrotnej w Chotebuz - „Rybi 
Kraj”

Na Jaworzański Wrzesień Stowarzyszenie „Nasze Jaworze 
przygotowało pokaz gotowania wraz z poczęstunkiem w ramach 

„razem pracujemy razem się bawimy” Postanowiono przygoto-
wać pokaz gotowania śląskiego żurku z jajkiem i kiełbasą,

Należy podkreślić, że wszystkie pokazy kulinarne, degustacje, 
wystawy przygotowane były przy dużej pomocy i zaangażowaniu 
członkiń KGW.

oraz że we wszystkich wyjazdach uczestniczyć mogli wszyscy, 
którzy wyrazili chęć udziału i to, że wyjazdy były częściowo lub 
całkowicie odpłatne (z funduszy Stowarzyszenia uzyskanych 
w ramach realizacji zadania publicznego albo z OPGJ pokrywane 
były tylko w niektórych przypadkach i też tylko częściowo koszty 
przejazdu).

We wrześniu planowany jest jeszcze dwudniowy wyjazd do Za-
kopanego na który są jeszcze wolne miejsca. Zapraszamy !
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Kasztanowce -– piękne drzewa, najbardziej kojarzone z ma-
jowym, przedmaturalnym kwieciem. Oprócz niebagatelnej war-
tości emocjonalnej, mają także inną- monumentalną. Właśnie 
owe piękne drzewa często są pomnikami przyrody -także w Ja-
worzu- ozdobą naszych parków , a i często rosną w nieopodal 
naszych domów. Niestety drzewa te- jak wiele roślin- narażone 
są na działanie szkodników, w tym przypadku chodzi o szrotwów-
ka kasztanowcowiaczka . Temat był poruszany również podczas 
ubiegłorocznych posiad TMJ, dotyczących podsumowania kon-
kursu -„Mój pomnik przyrody”. 

Autorzy wielu publikacji wskazują na różne metody zwal-
czania szkodnika, ale żadna nie jest w 100% skuteczna, 
choć jeden ze sposób wydaje się najprostszy i jak pod-
kreślają znawcy tematu - bardzo skuteczny. Jesień za pa-
sem, zatem przyszedł czas na porządki w ogrodach, par-
kach, to najlepszy moment, by zadbać o nasze kasztanowce. 
W celu redukcji liczebności szrotówka, zaleca się jesienne gra-
bienie i niszczenie opadłych zasiedlonych liści. Usuwanie listowia 
jest szczególnie skuteczne w przypadkach pojedynczo rosną-
cych kasztanowców, w miejscach gdzie powierzchnia gleby nie 
jest porośnięta trawą, roślinami okrywowymi lub chwastami. Im 
dokładniej zostaną jesienią usunięte liście porażone przez szro-
tówka, tym dłużej kasztanowce w roku następnym pozostaną zie-
lone. Zatem trzeba się wziąć do pracy od razu po tym, jak opadną 
liście z drzew, ponieważ część poczwarek wypada z suchych po-

kruszonych liści do gleby, skąd po przezimowaniu będą wiosną 
wylęgać się liczne motyle szrotówka. 

W sytuacji, gdy pomimo grabienia część liści pozostaje w po-
bliżu kasztanowców, zasiedlenie liści przez pierwsze pokolenie 
szkodnika w następnym sezonie wegetacyjnym jest spowolnio-
ne. Jednakże wskutek intensywnego rozwoju kolejnych pokoleń 
szrotówka, już w końcu lipca liście stają się intensywnie porażo-
ne, a walory dekoracyjne drzew znacznie maleją. 

Drugą mechaniczną metodą ograniczania populacji motyli 
szrotówka jest zakładanie opasek lepowych z czarnej folii na pnie 
drzew, szczególnie skuteczne wobec motyli pierwszego pokole-
nia. Wiosną motyle po wylęgnięciu się z poczwarek zimujących 
w glebie, odbywają rójkę na pniach kasztanowców. Ponieważ 
efektywność odłowu motyli szrotówka na opaski, zależy od wiel-
kości powierzchni lepowej, należy: zakładać opaski lepowe o dłu-
gości powyżej 60 cm zaczynając od podstawy pnia ( najbardziej 
efektywne są opaski o długości 180 cm). Po założeniu opaski 
na pniu drzewa, przed nałożeniem lepu, należy wykonać na niej, 
na całej długości nacięcia, w celu uniknięcia zaparzenia się pnia 
i rozwoju grzybów.

Więcej na stronie; http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/Urzad/
Biura_Urzedu/OS/Dokumenty_do_pobrania/szrotowek.htm

 Przygotował: PF

W Galerii Zdrojowej w Jaworzu od 26 sierpnia do 15 września 
można oglądać prace mieszkanki Jaworza pani Jadwigi Wieja.

Zamiłowanie do prac ręcznych, szydełkowania, haftowania, 
pracna drutach, przekazywane było w jej rodzinie, w linii żeńskiej, 
z pokolenia na pokolenie. Pani Jadwiga zajmowała się zarobko-
wo prowadzeniem gospodarstwa ogrodniczego, mając niewiele 
czasu na rozwijanie dodatkowych zamiłowań. Obecnie, będąc na 
rencie, może im poświęcić więcej czasu. Umiejętności hafciarskie, 
które zostały jej przekazane rodzinnie, poszerzała również na 
kursach rękodzieła. Swoje prace ozdabia haftem krzyżykowym, 
gobelinowym, cieszyńskim i istebniańskim. Te ostatnie są haftami 
tradycyjnymi dla obszaru Śląska Cieszyńskiego i krainy Beskidu 
Śląskiego, która stanowi ła południowo-wschodni kraniec Śląska 
Cieszyńskiego. Pani Jadwiga Wieja dba więc nie tylko o rozwi-
janie przekazywanych w jej rodzinie umiejętności manualnych, 
ale i o kultywowanie tradycji regionalnej. Tradycję można wplatać 
we współczesność na różne sposoby; u pani Jadwigi są to min. 
haftowane obrazy, obrusy, serwetki, zakładki do książek, kartki 
świąteczne, bombki i inne świąteczne wyroby, odzież, podkładki 
pod świeczki.

Zapraszamy do obejrzenia jej prac i na spotkanie z panią Ja-
dwigą Wieja, które odbędzie się 13 września o godzinie 17.00 
w Galerii Zdrojowej.

Od 19 września do 18 października w Galerii Zdrojowej będzie 
można oglądać wystawę ozdób z drutu. Druciarstwo artystyczne 

jest techniką znaną od XVIII wieku. Swoje korzenie ma w północ-
no-zachodniej Słowacji, gdzie rozwijało się jako sztuka użytkowa, 
ale w miarę rozwoju techniki i wynalezienia nowych materiałów, 
musiało przekształcić się w sztukę dekoratorską. Zapraszamy do 
obejrzenia tego, co potrafi wyczarować z drucików małżeństwo 
Anny i Piotra Uniwersał. O twórczości tej pary będzie można 
przeczytać w następnym miesiącu. Spotkanie z twórcami odbę-
dzie się 11 października o godzinie 17.00 w Galerii Zdrojowej.

Od października zaczną się ponownie, w Gimnazjum w Jawo-
rzu, zajęcia Capoeira. Artykuł na temat tej tanecznej sztuki walki 
pochodzącej z Brazylii, ukazał się już w Echu Jaworza. Przypo-
mnijmy, że jest to połączenie tańca, sztuki walki z elementami 
akrobacji i śpiewu. Tak wszechstronne zajęcia mają korzystny 
wpływ na cały organizm; rozwijają układ ruchowy, oddechowy 
i pozytywnie oddziaływują na psychikę.

Instruktor prowadzący zajęcia trenuje tę sztukę walki od 12-tu 
lat i oprócz bardzo dobrego przygotowania technicznego potrafi, 
dzięki trenowaniu jej z ludźmi, dla których jest ona głównym ele-
mentem życia, również przekazać to, co jest duszą tej techniki.

W następnym artykule napiszemy o tym, co wartościowego od-
nalazły w tej sztuce walki osoby, które trenowały ją przez dwa 
przedwakacyjne miesiące w Jaworzu.

 tekst: Mojeścik Natalia

Stowarzyszenie Miłośników Sztuki

Kochajmy i chrońmy kasztanowce
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W SPORtOWEJ RYWAlIZACJI

W dniu 30 sierpnia br. na jaworzańskim „Orliku” przy Gimna-
zjum nr 1 , rozegrano mecz o Superpuchar Diecezji Bielsko - Ży-
wieckiej, pomiędzy zespołami z Soli (Mistrz Halowy) i Rychwał-
dem (Mistrz Lata). 

Sól od samego początku osiągnęła znaczącą przewagę strzela-
jąc dwie bramki, a później skrzętnie wykorzystując błędy w obro-
nie zespołu z Rychwałdu, zdobywając kolej-
ne gole, kontrolując jednocześnie przebieg 
spotkania Puchar Wójta Gminy Jaworze dla 
zwycięskiej drużyny wręczył zastępca wójta 
Radosław G.Ostałkiewicz.

Bosko Cup to nie tylko sama gra, ale 
umiejętność zabawy i umiejętność wspól-
nego dzielenia się, zatem, chciejmy i młod-
szym zawodnikom pozwolić grać, bo parafie, 
to nie kluby, czy szkółki piłkarskie, gdzie mo-

żemy mieć zespół rocznikowy – to nie realne, łatwiej jest zrobić 
tzw. „miks”. Zatem wszyscy zadbajmy o to, aby w naszych wspól-
notach też była pewna integracja między młodszymi a starszymi, 
a nie wprowadzajmy w swoje własne szeregi myślenia, bo tylko 
starsi się liczą, a młodzi mało ważni, bo często moi drodzy przy 
ołtarzu częściej pojawiają się ci młodsi ministranci, a starsi to już 

tylko od święta. Zatem piłka to nie wszyst-
ko, tylko liczy się wspólne wzajemne zaan-
gażowanie, dobra atmosfera w drużynie, 
wzajemny szacunek i respekt do zawodnika 
z przeciwnej drużyny - podkreśla organiza-
tor imprezy ks Marcin Pomper.
Informacja na podstawie: http://www.bosko-
cup.brenna.biz.pl

 Przygotował: P. Filipkowski

Superpuchar BOSKO CUP 2012

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”
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„CZARNI” JAWORZE

Bramkarze: 
Dariusz Turek 28.04.1986 Zapora Wapienica
Mateusz Feruga 12.01.1987 Zapora Wapienica
Kamil Suchy 27.09.1994 Drzewiarz Jasienica (juniorzy)
Przemysław Szary 15.07.1993 wychowanek

Obrońcy: 
Michał Jaroszewski 02.09.1983 Zapora Wapienica
Bartłomiej Handzel 05.09.1983  Zamek Grodziec
Wacław Kobza (Kpt) 06.10.1984 Drzewiarz Jasienica
Robert Roik  08.10.1984  Spójnia II Landek 
Mariusz Wacławski 22.08.1987 Wilamowiczanka Wilamowice
Patryk Klimczak 13.01.1993 wychowanek

Pomocnicy:
Janusz Gucwa 30.04.1973 Zamek Grodziec
Roman Urbaś 16.01.1976 wychowanek
Mirosław Zdolski 03.01.1979 Drzewiarz Jasienica
Paweł Mołek 06.05.1982 Zapora Wapienica
Marcin Sztykiel 15.03.1989 Drzewiarz Jasienica
Robert Pasterny 31.07.1989 wychowanek
Andrzej Pawluk-Jaszczuk 15.06.1991 wychowanek
Michał Sztykiel (M) 12.11.1993 wychowanek 

Pomocnicy/Napastnicy:
Artem Miagkyj 03.04.1984 wychowanek
Szymon Trybała (M) 05.03.1993 BKS Stal Bielsko-Biała (juniorzy)
Dariusz Janas (M) 08.08.1993 wychowanek

Napastnicy:
Sławomir Szymala 21.12.1973 Drzewiarz Jasienica
Tomasz Gwóźdź 29.11.1977 wychowanek
Krzysztof Kujawa 17.06.1980 Kujawy Markowice
Wojciech Zagórski 12.01.1985 wychowanek
Tomasz Sosna 25.01.1986 Spójnia Landek (juniorzy)
Krzysztof Walasiński 04.04.1991 Sokół Buczkowice
Adam Waliczek 21.11.1993 Drzewiarz Jasienica

(M) – młodzieżowiec

Trener: Sławomir Szymala
(nr licencji: 001433)
Kierownik zespołu: Artur Mazur

Transfery:

Przybyli: 
Dariusz Janas, Szymon Trybała, Michał Szty-
kiel, Przemysław Szary, Patryk Klimczak 
(wszyscy ukończyli wiek juniorski), Kamil Suchy 
(z drużyny juniorów/włączony do kadry senio-
rów), Krzysztof Walasiński (Sokół Buczkowice), 
Adam Waliczek (wypożyczenie z Drzewiarz Ja-
sienica), Robert Pasterny (powrót do treningów).

Odeszli: 
Dariusz Stokłosa, Rafał Stronczyński, Kamil 
Wehsoly, Paweł Klonowski (wszyscy kontuzja), 
Wojciech Filimowski (koniec gry), Przemysław 
Kuś, Adam Pałecki, Mateusz Janas (wszyscy 
nie wznowili treningów), Damian Strzelczyk (wy-
pożyczenie do Iskra Rybarzowice)

LP Data Godzina Gospodarz Gość
1 11.08.2012 1700 KS Czarni Jaworze Pionier Pisarzowice
2 19.08.2012 1700 Sokół Hecznarowice KS Czarni Jaworze
3 25.08.2012 1700 KS Czarni Jaworze Soła Kobiernice
4 2.09.2012 1600 Przełom Kaniów KS Czarni Jaworze
5 8.09.2012 1600 KS Czarni Jaworze MRKS II Czechowice-Dz.
6 15.09.2012 1600 Beskid Godziszka KS Czarni Jaworze
7 22.09.2012 1600 Sokół Zabrzeg KS Czarni Jaworze
8 29.09.2012 1600 KS Czarni Jaworze KS Międzyrzecze
9 7.10.2012 1500 LKS Mazańcowice KS Czarni Jaworze

10 13.10.2012 1500 KS Czarni Jaworze Sokół Buczkowice
11 21.10.2012 1500 KS Bestwinka KS Czarni Jaworze
12 27.10.2012 1500 KS Czarni Jaworze Orzeł Kozy
13 3.11.2012 1430 GLKS Wilkowice KS Czarni Jaworze

terminarz meczów KS Czarni Jaworze – KlASA „A” SENIORÓW

Pogrubione – mecze rozgrywane na KOMPLEKSIE SPORTOWYM W JAWORZU

KADRA SENIORÓW NA RuNDę JESIENNĄ 2012/13 KlASY A:
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KADRA JuNIORÓW

Jaworze, dn. 11 sierpnia 2012
 Czarni Jaworze – Pionier Pisarzowice 1:3 (0:0)

Bramkę dla jaworzan zdobył: Marcin Sztykiel
Skład:

Feruga - Wacławski, Kobza, Handzel, Roik - Pawluk-Jaszczuk 
(55’ Walasiński), Michał Sztykiel, Gucwa, Zdolski (72’ Urbaś) - 

Marcin Sztykiel, Gwóźdź (86’ Janas) 

Hecznarowice, dn. 19 sierpnia 2012
Sokół Hecznarowice - Czarni Jaworze 1:6 (1:4)

Bramki dla jaworzan zdobyli: Michał Sztykiel, Marcin Sztykiel 
(dwie), Wacław Kobza, Krzysztof Walasiński, Adam Waliczek

Skład:
Feruga - Wacławski (63’ Jaroszewski), Kobza, Handzel, Roik 
- Zdolski, Gucwa (72’ Urbaś), Pawluk-Jaszczuk (77’ Miagkyj), 
Michał Sztykiel - Marcin Sztykiel (67’ Walasiński), Waliczek 

Kobiernice, dn. 25 sierpnia 2012
Soła Kobiernice - Czarni Jaworze 1:0 (0:0)

Skład:
Feruga - Kobza (85’ Sosna), Wacławski, Roik, Handzel - Michał 

Sztykiel, Pawluk-Jaszczuk (75’ Miagkyj), Gucwa (80’ Urbaś), 
Zdolski - Waliczek (55’ Walasiński), Marcin Sztykiel

Bramkarze: 
Kamil Suchy 27.09.1994 Drzewiarz Jasienica
Kamil Starczewski 01.06.1996 Orzeł Nakło Śląskie

Obrońcy: 
Tomasz Lapczyk 26.01.1995 wychowanek
Dariusz Kucia 14.02.1995 wychowanek
Damian Dymek  02.03.1995 wychowanek
Daniel Lesiecki 07.04.1995 Drzewiarz Jasienica
Wojciech Tyrna 19.06.1995 Drzewiarz Jasienica
Jakub Panewka 27.02.1996 wychowanek
Patryk Gacek 17.06.1996 wychowanek

Pomocnicy:
Andrzej Mirga 20.10.1994 Czarni Sosnowiec
Wojciech Sikorski 18.01.1995 Drzewiarz Jasienica
Daniel Garbas 01.11.1995 Drzewiarz Jasienica
Jakub Sztykiel 16.11.1995 wychowanek
Bartosz Bula 06.04.1996 wychowanek
Sebastian Kopij 23.04.1996 Olimpia Lewin Brzeski
Roland Król 03.05.1996 Czarni Rząśnia

Napastnicy:
Damian Janos 10.02.1994 Drzewiarz Jasienica
Dawid Cader 21.01.1995 wychowanek
Robert Nowiński 04.08.1995 Drzewiarz Jasienica

Trener: Janusz Gucwa
(nr licencji 001006)
Kierownik zespołu: Artur Mazur

LP Data Godzina Gospodarz Gośćtrampkarze juniorzy
1 25.08.2012 1000 1130 KS Bestwinka KS Czarni Jaworze
2 2.09.2012 1030 1200 KS Czarni Jaworze Sokół Hecznarowice
3 8.09.2012 1000 1130 Groń Bujaków KS Czarni Jaworze
4 16.09.2012 1030 1200 KS Czarni Jaworze Przełom Kaniów
5 22.09.2012 1000 1130 LKS Czaniec KS Czarni Jaworze
6 30.09.2012 1030 1200 KS Czarni Jaworze GLKS Wilkowice
7 6.10.2012 1000 1130 Sokół Zabrzeg KS Czarni Jaworze
8 14.10.2012 1000 1130 Zamek Grodziec KS Czarni Jaworze
9 21.10.2012 1030 1200 KS Czarni Jaworze LKS Mazańcowice
10 28.10.2012 1000 1130 BKS Stal Bielsko-Biała KS Czarni Jaworze
11 4.11.2012 1030 1200 KS Czarni Jaworze LKS Bestwina

terminarz meczów KS Czarni Jaworze – lIGA C JuNIORÓW I tRAMPKARZY

Pogrubione – mecze rozgrywane na KOMPLEKSIE SPORTOWYM W JAWORZU
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Znaczenie wyrazów

POZIOMO
1) Altana na „Goruszce” 
7) Spotkanie zorganizowane przez Towa-
rzystwo Miłośników Jaworza 
11) Mniej popularne liściaste warzywo 
z rodziny kapustowatych 
12) Półwysep lub pies myśliwski 
13) Dźwignia handlu 
14) Choroba oczu – glaukoma 
16) Ćwiczenia kształcące poczucie rytmu 
17) Mieszkanie na poddaszu 
18) Na nich organizowane są spływy  
20) Znany producent odzieży sportowej 
24) Hołota, głośna zgraja 
28) Na niej zdjęcie rentgenowskie  
30) Określenie kierunku 
32) Popularna nazwa drogi do stolicy 
zimowej 
33) Krążenia, rotacje 
35) Stolica Wielkopolski 
37) Możliwość wyboru, wersja 
41) Ukrywa się w zgryźliwej wypowiedzi 
43) Zimny wiatr w dolinie Rodanu 

44) Wysoki szczyt w Tatrach Słowackich 
46) Miękko wyprawiona skóra, rodzaj 
zamszu 
48) Włoskie miasto słynące z lutników 
49) Nasz sąsiad ze wschodu 
50) Wynagrodzenie posła 
51) Słynny wodospad  
52) Chwast polny zwany chabrem

PIONOWO
1) W lipcu i sierpniu jaworzanie podziwiali 
tam wystawę fotografii L. Sochy i malar-
stwa M. Posłuszny 
2) Reprodukcje fotograficzne 
3) Książki włoskie lub rodzaj pisma 
4) Śląski taniec ludowy 
5) Pogoda 
6) Autorka „Dziejów Jaworza na przestrze-
ni wieków” 
7) W Jaworzu jest katolicka i ewangelicka 
8) Na północy Wysp Brytyjskich 
9) Odcień czerwieni (z fioletem) 
10) Stan w USA nad Zatoką Meksykańską 
15) Przymierza zawierane pomiędzy 

państwami 
19) Kolor odzieży wojskowej 
21) Nie jeden 
22) Są coraz krótsze 
23) Na niej pierwsze siwe włosy 
25) Służy do łapania much lub myszy 
26) Żywią się mlekiem matki 
27) Groźne zwierzę morskie 
29) Pas ziemi z warzywami 
30) Jan - patron kaplicy w Nałężu 
31) Nad stratosferą 
34) Metal o symbolu Y 
36) Nad głową świętego 
37) Grobla, nasyp ziemny 
38) Alkohol z Jamajki 
39) Pracownik naukowy z tytułem doktora 
40) Żeby był ładny, musi być strzyżony 
i podlewany 
41) Epos Homera opisujący wojnę trojańską 
42) Odmiana barwy 
45) Drzewo rosnące na podmokłym 
terenie 
47) Ceniony koń pełnej krwi

Autorką krzyżówki jest Aniela Mieszczak.
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Ważne - Bardzo ważne- Super - ważne
Coraz więcej ludzi rozumie, że zdrowia NIE 
mierzy się ilością zrealizowanych recept, ale 
odpowiednią dietą stylem życia i suplemen-
tacją w dawkach opartych na synergicznym 
działaniu ich składników.
Możesz korzystać z programu, z którego ko-
rzysta w Polsce już ponad sto tysięcy zado-
wolonych ludzi.
Zalety z zastosowania tego programu może 
zapewnić Tobie i Twoje rodzinie zdrowie, po-
każę każdemu bezpłatnie możliwości i korzyści 
wynikające z zastosowania tego programu.

Tel: 604 181 872, 33 815 28 08
w w w. m o s k a l a . e p f . p l

Wiadomo, że najlepszym lekarzem jest Twój 
własny silny organizm, to on radzi sobie z więk-
szością chorób.

KORA S
MATERIAŁY BUDOWLANE I OPAŁOWE

węgiel orzech
groszek

ekogroszek
flot

 muł
drzewo bukowe
zrębki drzewne

JASIENICA, UL. CIESZYŃSKA 493
KOŁO DWORCA PKP

tel.: 33 815 28 64
 33 815 21 34
 500 386 123 www.kora-s.ig.pl

Serdecznie zapraszamy
do nowo otwartego sklepu

z markową odzieżą damską

BELLA MODA
ul.	Szkolna	7
Jaworze	Centrum	(obok	apteki)

Szanowni mieszkańcy oraz klienci Urzędu Gminy Jaworze
 uprzejmie informujemy,

iż ze względu na zmianę centrali telefonicznej
 obecnie dostępne są już nowe numery telefonów:

Kancelaria ogólna 33 828 66 00
Sekretariat Wójta 33 828 66 11
Urząd Stanu Cywilnego 33 828 66 20
Kanalizacja 33 828 66 50
Fax 33 828 66 01

W najbliższym czasie zostanie zmieniona oraz poszerzona informacja w tym zakresie na stronie internetowej.

Za niedogodności zaistniałe z tego powodu przepraszamy.

Przypominamy numery telefonów do Ośrodka Promocji Gminy Jaworze:
e-mail: biuro@opgj.pl 

tel. 33 488-31-16 
tel/fax. 33 810-04-70 
http://www.opgj.pl
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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

Zapisy i informacje:
tel. 33 488 39 03 lub 604 835 859
e-mail: sekretariat@jezykijaworze.pl 
www.jezykijaworze.pl

NOWA LOKALIZACJA:
Szkoła Języków Obcych WORLD
ul. Pałacowa 1, 43-384 Jaworze
(obok supermarketu Jaworze)

ZAPRASZAMY!!!
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XXVI Jaworzański Wrzesień – niedziela 2 września

Gimnazjum nr 1

Orkiestra Dęta Glorieta

Orkiestra Dęta Glorieta

Koło Zainteresowań Parafii Ewangelicko
-Augsburskiej
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XXVi Jaworzański Wrzesień – niedziela 2 września

Zespół z Jaszszentandras

Chór Ewangelicki

Gospodarze Ewa i Jan Bathelt

Augustyn Szczypka

Ryszard Stekla

ZR Jaworze

Leszek Myślisz


