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Z PRAC RADY GMINY I WÓJTA
INFORMACJE URZĘDU GMINY JAWORZE

Obrady otworzył przewodniczący Rady Gminy Jaworze An-
drzej Śliwka, stwierdzając obecność 15 radnych, co czyniło obra-
dy prawomocnymi.

Radny Powiatu Sławomir Masny poinformował, iż w przedłożo-
nym budżecie powiatu bielskiego w zakresie inwestycji drogowych 
nie ujęto gminy Jaworze ani Jasienica. 

W związku z tym dwa kluby radnych PO i PSL, poparte przez rad-
nych SLD złożyły wniosek do Starosty Bielskiego o rozpatrzenie 
dwóch zgłoszonych uprzednio przez Wójta Gminy Jaworze inwe-
stycji: budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Zdrojowej 
z ul. Bielską oraz położenie dywanika asfaltowego na ul. Słonecznej.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka odczytał 
proponowany porządek obrad. Zwrócił się z zapytaniem, czy są 
propozycje zmian do proponowanego porządku obrad?

Rada Gminy przegłosowała proponowany porządek obrad:
15 – głosów za.
UCHWAŁY:
Rada Gminy zatwierdziła protokół z XVII sesji Rady Gminy 

Jaworze przeprowadzonej  w dniu 28 sierpnia 2012r : 14 – gło-
sów za,  1 – głos wstrzymujący.

- uchylenie uchwały Nr XVII/148/12 Rady Gminy Jaworze,  
z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie przekazania środków finan-
sowych dla policji,

Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa poinformował, iż  
w związku brakiem możliwości wykorzystania przedmiotowej dota-
cji przez Komendę Miejską Policji na budowę nowego komisaria-
tu w Jasienicy w roku bieżącym, Komendant Komisariatu zwrócił 
się z prośbą o zabezpieczenie przedmiotowych środków w przy-
szłorocznym budżecie. W związku z powyższym koniecznym jest 
podjęcie przedmiotowej uchwały.

Rada Gminy przegłosowała uchwałę
15 – głosów za.
- zmiany w budżecie gminy na rok 2012
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa poinformował, że zmia-

ny w budżecie wynikają ze zwiększenia dochodów i wydatków. 
Przedstawione zmiany nie wpłyną na zmianę deficytu budżetu 
oraz planowanych przychodów i rozchodów gminy.

Rada Gminy przegłosowała uchwałę: 15 – głosów za.
- zmiana uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Jaworze na lata 2012 – 2022
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa poinformował, że 

zmiana uchwały jest czysto techniczna i wynika ze zmian w bu-
dżecie wynikających ze zmiany  uchwały budżetowej oraz zarzą-
dzeń wójta.

Rada Gminy przegłosowała uchwałę: 15 – głosów za
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa poinformował, że staw-

ki podatku od nieruchomości zostały podniesione o 5% w stosun-
ku do obowiązujących. Przedstawił planowane dochody wynika-
jące z dokonanych zmian w stosunku do roku ubiegłego.

Radny Jerzy Ryrych na pytanie, czy stawki podatkowe w ubie-
głym roku były podniesione uzyskał odpowiedź twierdzącą.

Radna Danuta Mynarska stwierdziła, że niektóre podatki  
w gminie są na wysokim poziomie w stosunku do gmin ościen-
nych. Zwróciła szczególną uwagę na podatek od nieruchomości 

XVIII sesja Rady Gminy Jaworze 

wykorzystywanych na działalność gospodarczą, stwierdzając że 
w dobie kryzysu gospodarczego należałoby utrzymać podatek na 
obecnym poziomie. Wzrost podatku zdaniem radnej może prowa-
dzić do zamykania prowadzonych działalności gospodarczych,  
a tym samym zwalniania pracowników. 

Zastępca Gminy Jaworze Radosław G. Ostałkiewicz poinfor-
mował, że zwiększenie stawek podatkowych umożliwia dalsze 
prowadzenie inwestycji na terenie gminy, przy jednoczesnym nie  
zadłużaniu jej. Zwrócił również uwagę na fakt, iż dostępność środ-
ków unijnych w najbliższych 3 latach będzie znikoma.

Rada Gminy przegłosowała uchwałę: 10 – głosów za, 5 – gło-
sów wstrzymujących.

- określenia wysokości stawek podatku od środków transpor-
towych

Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa poinformował, że 
stawki podatkowe od środków transportowych zostały podnie-
sione o 50zł w stosunku do obowiązujących. Przedstawił plano-
wane dochody wynikające z dokonanych zmian, w stosunku do 
roku ubiegłego.

Rada Gminy przegłosowała uchwałę:15 – głosów za
-opłaty od posiadania psów
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa poinformował, że 

stawka od posiadania psów pozostała niezmieniona w stosunku 
do roku ubiegłego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jaworze Zbigniew Putek za-
pytał, czy są zwolnienia w tym zakresie, oraz ile w gminie jest zgło-
szonych psów, a ile oddanych budynków do użytkowania. Krzysz-
tof Śliwa odpowiedział, że zwolnienia wynikają z zapisów ustawo-
wych, natomiast dane w kwestii zgłoszonych czworonogów to: 400 
zwierząt na 2100 budynków.

Radni poruszyli temat dotacji udzielanej dla schroniska dla 
zwierząt oraz obowiązku utylizacji padłej zwierzyny, którego fi-
nansowanie tylko w część pokryte zostaje z opłat pobieranych za  
posiadanie psów. Zwrócili uwagę na problem „uchwycenia” wszyst-
kich czworonogów z terenu gminy, podlegających rejestracji (opła-
cie). Jednocześnie stwierdzili, iż ściągalność opłat za zarejestro-
wane psa jest wysoka.

Rada Gminy przegłosowała uchwałę: 14 – głosów za,1 – 
głos przeciwny.

- opłata targowa
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa poinformował, że po 

przeanalizowaniu przedmiotowego projektu uchwały na Komisji Bu-
dżetu i Finansów, członkowie komisji postanowili podnieść stawkę 
o 10 zł (tj. na 60zł za 1m2) w stosunku do projektu uchwały prze-
słanego radnym w materiałach na sesję. Przedstawił planowane 
dochody w związku z poborem opłaty targowej.

Rada Gminy przegłosowała uchwałę:15 – głosów za
- zwolnienia w podatku od nieruchomości,
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa przedstawił nieru-

chomości, które są zwolnione z podatku w ramach przedmioto-
wej uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jaworze Zbigniew Putek na 
pytanie, czy ośrodek zdrowia zobowiązany jest do zapłaty podat-
ku, uzyskał twierdzącą odpowiedź.

Rada Gminy przegłosowała uchwałę: 15 – głosów za.



ECHO JAWORZA STR. 3GRUDZIEŃ 2012 ROK

- przyjęcie Programu współpracy gminy Jaworze z organiza-
cjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 
rok 2013,

Kierownik Referatu Administracyjnego i Spraw Obywatelskich 
Anna Talik poinformowała, że przedstawiony program określa m.in. 
zasady, zakres i formę współpracy, termin oraz środki przewidzia-
ne na ten cel. Program poddany był konsultacjom społecznym,  
w czasie których nie wniesiono  żadnych uwag. Anna Talik zwróci-
ła uwagę radnych na dokonaną zmianę w podstawie prawnej za-
łącznika, zgodnie z przekazanym materiałem.

Rada Gminy przegłosowała uchwałę: 15 – głosów za.
- wybór metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpada-

mi komunalnymi
Zastępca Wójta Radosław G. Ostałkiewicz poinformował, że 

przedstawione projekty uchwały w zakresie gospodarki śmiecio-
wej zostały poddane konsultacjom społecznym. Wynikiem pro-
wadzonych konsultacji jest sporządzony protokół, który odczytał.

Wyjaśnił, iż oprócz uchwał podejmowanych na sesji w zakresie 
gospodarki śmieciowej, które są raczej uchwałami technicznym, 
na najbliższych posiedzeniach zostaną przedstawione kolejne 4 
projekty uchwał tj. regulamin utrzymania porządku i czystości na 
terenie gminy, szczegółowy zakres gospodarowania odpadami, 
wzory deklaracji na podstawie których będą naliczane opłaty oraz 
ustalenie wysokości stawki za wywóz odpadów. Przedstawił sza-
cowane/przewidywane koszty dotyczące gospodarki śmieciowej 
na terenie gminy Jaworze. 

Odnośnie pierwszego projektu uchwały tj. wyboru metody usta-
lenia opłaty ustawodawca  przewidział 4 metody naliczania opła-
ty, które szczegółowo omówił. Gmina przyjęła pierwszą tj. opłata 
wg zadeklarowanej liczby mieszkańców.

W przypadku drugiego projektu uchwały tj. odbierania odpa-
dów komunalnych z nieruchomości „niezamieszkałych”, ustawo-
dawca zezwala na odstąpienie od poboru opłaty dla przedmio-
towych nieruchomości. Jednak podjęcie przedmiotowej uchwały 
pozwoli unormować sprawy związane z odbiorem odpadów m.in.  
z domków letniskowych, które w obecnym czasie są swego ro-
dzaju gminnym problemem. W tym przypadku opłata będzie na-
liczana na podstawie zdeklarowanej ilości pojemników. Jeśli zaś 
chodzi o nieruchomości mieszane opłata pobierana będzie, jako 
suma obu opłat (od pojemników i od mieszkańców).

Odnośnie trzeciego projektu uchwały tj.  terminu, częstotliwości 
i trybu uiszczania opłat poinformował, że po przeprowadzonych 
konsultacjach ustalono dwumiesięczny termin pobierania opła-
ty, do 15 dnia parzystego miesiąca. Przedstawił problemy wyni-
kające z obsługi interesantów, związane z pobraniem, zaksięgo-
waniem i zweryfikowaniem (czy deklaracja jest zgodna z faktycz-
nym stanem), a także wystawieniem ewentualnych tytułów egze-
kucyjnych (brak wystawiania upomnień). 

Radosław G. Ostałkiewicz poinformował o konieczności podję-
cia wszystkich uchwał w zakresie gospodarki śmieciowej i ewen-
tualnych konsekwencjach niedotrzymania przez Radę Gminy wy-
znaczonych terminów.

Radny Jerzy Ryrych zwrócił uwagę, że proponował zorganizo-
wanie spotkania z przedsiębiorcami odbierającymi śmieci, w celu 
wyjaśnienia wielu spraw, które na chwilę obecną są niezrozumia-
łe, jak np. planowana wysokość opłaty, konieczność składowania 
odpadów na wysypisku bielskim. Zaapelował, by nie wiązać się 
bezwarunkowo w kwestii składowania śmieci na wysypisku biel-
skim, które ma wygórowane ceny. Stwierdził, iż na chwilę obecną 
brak radnym wystarczających informacji w tym zakresie.

Zastępca Wójta Radosław G. Ostałkiewicz wyjaśnił, że spotka-
nie z przedsiębiorcami jest niemożliwe z uwagi na sprawy zwią-

zane z późniejszym przeprowadzeniem postępowania przetargo-
wego w zakresie odbioru śmieci.

Odnośnie podpisania umów z Prezydentem Miasta Bielska-Bia-
łej w zakresie wysypiska śmieci wyjaśnił, iż województwo ślą-
skie zostało podzielone na regiony, co oznacza, że gmina Jawo-
rze związana jest z powiatem bielskim, żywieckim i pszczyńskim.  
W związku z powyższym gmina nie ma innych możliwości, ewen-
tualnie może wybudować własne wysypisko, a  to koszt przekra-
czający możliwości gminy. Przedstawił składowe kosztów: obsługa 
administracyjna, odbiór i przewóz (wyspecjalizowana firma wyło-
niona w ramach przetargu), koszty przyjęcia śmieci na wysypisku. 
Poinformował dodatkowo o konieczności stworzenia przez gmi-
nę - wg. ustawy- punktu selektywnego odbioru śmieci, na którego 
uruchomienie gmina nawet nie ma miejsca, a więc będzie musiała  
podpisać kolejną umowę z miastem Bielsko-Biała, albo inną jed-
nostką samorządu terytorialnego. Poruszył temat kosztów zwią-
zanych z zakupem pojemników na śmieci przez mieszkańców, 
zwracając uwagę na fakt, iż obecnie użytkowane są na zasadzie 
wypożyczenia od firm odbierających śmieci. 

 
Radna Danuta Mynarska odniosła się do otrzymanego regula-

minu utrzymania porządku i czystości, z którego wynika, że miesz-
kaniec zobowiązany będzie do posiadania 2, 3 kubłów. Ponad-
to zwróciła uwagę na konieczność ponoszenia opłat przez nie-
mowlęta, dzieci uczęszczające do przedszkola czy szkoły. Rad-
na poprosiła, aby temat bardzo szczegółowo omówić na komi-
sjach. Zwróciła uwagę, by w przetargu na wybór firmy odbierają-
cej śmieci zawrzeć zapis, że ta zobowiązana jest do dostarcze-
nia kubłów mieszkańcom.

Zastępca Wójta Radosław G. Ostałkiewicz wyjaśnił, iż jest to 
bardzo wstępny projekt regulaminu, który będzie omawiany na 
poszczególnych komisjach problemowych, a podjęty na pierwszej  
z grudniowych sesji. Odnośnie przetargu poinformował, że ustawa 
nie dopuszcza takiego rozwiązania. Dofinansowanie zakupu ku-
błów przez gminę jest możliwe, z tym że konieczne jest wskaza-
nie przez radę środków na ten cel. Ustawa określa, że środki uzy-
skane z opłaty śmieciowej mogą być przeznaczone tylko na funk-
cjonowanie systemu. Zatem ewentualna nadwyżka z tego tytułu 
musi zostać przeznaczona na „rozwój” systemu, natomiast przy 
zbyt niskich opłatach konieczne będzie zabezpieczenie środków 
na ten cel np. kosztem inwestycji, rozwoju gmin

Rada Gminy przegłosowała uchwałę: 14 – głosów za, 1 – 
nieobecny. 

- odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne

Rada Gminy przegłosowała uchwałę: 14 – głosów za, 1 – 
nieobecny.

- terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi,

Rada Gminy przegłosowała uchwałę: 14 – głosów za, 1 – 
nieobecny.

- „Plan Działań na Rzecz Zrównoważonej Energii (SEAP)”,
Zastępca Wójta Radosław G. Ostałkiewicz poinformował, że 

przedmiotowy projekt uchwały jest kontynuacją podjętej uchwa-
ły Nr VI/58/11 Rady Gminy Jaworze, z dnia 28 czerwca 2011 r., 
której celem jest ograniczenie niskiej emisji tj. ochrona powietrza 
oraz dążenie do rozwoju odnawialnych źródeł energii. Wyjaśnił, 
iż plan stanowiący załącznik do uchwały nie wnosi zobowiązań 
dla gminy, jedynie przedstawia kierunk, do jakich należy dążyć. 

Rada Gminy przegłosowała uchwałę: 13 – głosów za,1 – głos 
wstrzymujący, 1 – nieobecny.
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- wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o stwier-
dzenie nieodpłatnego nabycia w drodze przekazania przez Gmi-
nę Jaworze własności nieruchomości gruntowych, stanowiących 
nieruchomości drogowe

Specjalista ds. zagospodarowania przestrzennego Łucja Hab-
das poinformowała, że podjęcie uchwały pozwoli na regulację sta-
nu prawnego nieruchomości gruntowych na terenie gminy Jawo-
rze, zgodnie z przedłożonymi mapkami. W rzeczywistym stanie 
na nieruchomościach tych poprowadzone są drogi dojazdowe do 
posesji: ul. Motylkowa, ul. Pod Brzegiem, ul. Topolowa oraz droga 
gminna lokalna – ul. Sielska i ul. Wrzosowa, natomiast ul. Lecz-
nicza stanowi drogę publiczną. Podjęcie przedmiotowej uchwały 
jest niezbędna do wystąpienia z wnioskiem do wojewody.

Rada Gminy przegłosowała uchwałę: 14 – głosów za, 1 – 
nieobecny.

- wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa wła-
sności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie, jako 
działka nr 686/33, w drodze umowy sprzedaży,

Specjalista ds. zagospodarowania przestrzennego Łucja Hab-
das poinformowała, iż działka będąca przedmiotem uchwały jest 
własnością Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych. 
Zakup działki spowoduje likwidację ograniczeń prawnych nieru-
chomości wynikających z przepisów Prawa budowlanego oraz 
pozwoli na prawidłowe zagospodarowanie terenu zabudowane-
go budynkami gminnymi. 

Radna Danuta Mynarska wyraziła niezadowolenie z faktu, że 
Lasy Państwowe nie przekazały przedmiotowej działki w formie 
darowizny. W związku z powyższym poprosiła, aby kontrolować 
działalność tej instytucji w zakresie przejazdu ciężkim sprzętem 
po drogach gminnych.

Rada Gminy przegłosowała uchwałę: 14 – głosów za, 1 – 
nieobecny.

- wyrażenie zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa wła-
sności nieruchomości gruntowych oznaczonych ewidencyjnie, 
jako działki nr 1740/16 i 1740/18 stanowiących pas na poszerze-
nie drogi gminnej – ul. Wrzosowej, w drodze umowy sprzedaży,

Specjalista ds. zagospodarowania przestrzennego Łucja Hab-
das poinformowała, iż ul. Wrzosowa stanowi jeden z głównych 
traktów komunikacyjnych gminy i zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego przewidziana pod przebudo-
wę do parametrów gminnej drogi lokalnej. Stąd konieczność na-
bycia przedmiotowych nieruchomości. Procedura sprzedaży prze-
prowadzona zostanie w formie negocjacji, w zakresie określonym 
przez Komisję Budżetu i Finansów.

Radny Jerzy Ryrych zapytał, dlaczego sprawa ul. Wrzosowej 
nie została uregulowana w całości kilka lat temu w momencie, gdy 
gmina wykupywała grunty pod przedmiotową drogę, prawdopo-
dobnie od tego samego właściciela. Zwrócił uwagę, że były czasy 
kiedy, grunty pod drogi były oddawane nieodpłatnie. 

Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa poinformował, iż do de-
cyzji rady należało określenie maksymalnej kwoty za jaką przed-
miotowa nieruchomość może zostać nabyta. 

Rada Gminy przegłosowała uchwałę: 14 – głosów za, 1 – 
nieobecny.

- wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze prawa wła-
sności nieruchomości gruntowej, oznaczonej ewidencyjnie, jako 
działka nr 1098/9 stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową – ul. 
Motylkową, w drodze darowizny,

Specjalista ds. zagospodarowania przestrzennego Łucja Hab-
das poinformowała, że przedmiotowa nieruchomość stanowi dro-
gę dojazdową do zabudowanych posesji i jest użytkowana przez 
jej mieszkańców. Nabycie prawa własności przedmiotowej drogi 
stanowi element regulacji stanu prawnego dróg w gminie.

Rada Gminy przegłosowała uchwałę: 14 – głosów za, 1 – 
nieobecny.

- zatwierdzenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzą-
dzeń wodociągowo-kanalizacyjnych w Gminie Jaworze na lata 
2013-2015,

Zastępca Wójta Radosław G. Ostałkiewicz poinformował, że 
przedmiotowa uchwała podejmowana jest na wniosek firmy AQUA 
S.A., która odpowiedzialna jest za prowadzenie inwestycji wodo-
ciągowych na terenie gminy, jak również w zakresie kanalizacji 
sanitarnej. Przedstawiony plan inwestycyjny to kontynuacja dzia-
łań podjętych w latach wcześniejszych oraz nowe planowane za-
dania inwestycyjne.

Radna Danuta Mynarska zwróciła uwagę, iż nadal w przedło-
żonym uzasadnieniu widnieje zapis, że firma AQUA S.A. planuje 
coś, co zostało już wykonane. Ponadto poprosiła, aby podłączyć 
do wodociągu nieobjęte dotąd planem budynki przy ulicy Sosnowej. 

Zastępca Wójta Radosław G. Ostałkiewicz poinformował, iż na 
dzień dzisiejszy stanowisko AQUA S.A. jest takie, że firma nie po-
siada środków na ten cel.

Rada Gminy przegłosowała uchwałę: 14 – głosów za, 1 – 
nieobecny.

- ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicz-
nych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej 
wykorzystania,

Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty Maria Łepecka poinfor-
mowała, że przedmiotowy projekt uchwały jest realizacją założeń 
ustawy, która przewiduje dofinansowanie niepublicznych przed-
szkoli przez gminę. Uchwała przewiduje finansowanie w minimal-
nej wysokości tj. 75%, ponadto reguluje m.in. terminy wnioskowa-
nia i sposoby rozliczania udzielonej dotacji. 

Rada Gminy przegłosowała uchwałę: 14 – głosów za, 1 – 
nieobecny.

- zgłoszenia kandydatury do Nagrody imienia Księdza Józe-
fa Londzina,

Przewodnicząca Komisji Samorządu i Spraw Lokalnych Kry-
styna Szczypka poinformowała, iż do przedmiotowych wyróżnień 
wpłynęło po jednym wniosku tj. do Nagrody Ks. Józefa Londzina 
kandydatura Krystyny Gutan zgłoszona przez Stowarzyszenia Na-
sze Jaworze natomiast do Lauru Srebrnej Cieszynianki kandyda-
tura pani Irmgardy Gryczka zgłoszona przez Towarzystwo Miło-
śników Jaworza. Poinformowała, że oba wnioski zostały uzasad-
nione przez zgłaszających, w związku z tym komisja pozytywnie 
zaopiniowała zgłoszone kandydatury.

Rada Gminy przegłosowała uchwałę: 14 – głosów za, 1 – 
nieobecny.

- zgłoszenia kandydatury do wyróżnienia - LAUR SREBRNEJ 
CIESZYNIANKI.

Rada Gminy przegłosowała uchwałę: 14 – głosów za, 1 – 
nieobecny.

Sprawozdanie wójta z okresu międzysesyjnego
Zastępca Wójta Gminy Jaworze Radosław G. Ostałkiewicz od-

nosząc się do sprawozdania poinformował, że zostały ogłoszone 
dwa przetargi w ramach budowy kanalizacji sanitarnej. Pierwszy 
dotyczy III etapu budowy kanalizacji sanitarnej, w związku z roz-
wiązaniem wcześniejszej umowy w tym zakresie. Rozstrzygnięcie 
przetargu zaplanowano na 1 tydzień grudnia, a podpisanie umo-
wy możliwe będzie w miesiącach styczniu, lutym. Gmina uzyskała 
zgodę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na prze-
dłużenie terminu realizacji inwestycji o rok tj. do 2014r. Termin re-
alizacji efektu ekologicznego pozostał bez zmian. Drugi z prze-
targów dotyczyć będzie wykonania poprawek na II etapie inwe-
stycji w ramach gwarancji. Radosław G. Ostałkiewicz przedstawił 
ilość podłączonych budynków z I etapu inwestycji, w rozbiciu na 
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poszczególne ulice. Pokrótce wyjaśnił sposób osiągnięcia efektu 
ekologicznego, jednocześnie zwracając się z prośbą do radnych 
o pomoc w tym zakresie.

Zapytania i interpelacje radnych
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jaworze Zbigniew Putek przy-

pomniał o uroczystościach związanych z obchodami 11 listopada. 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Jaworze Buzderewicz zaprosi-
ła na obchody 75-lecia Szkoły Podstawowej w Jaworzu.

Radna Krystyna Szczypka odniosła się do artykułu zamieszczo-
nego w Kronice Beskidzkiej, a dotyczącego złożonych przez rad-
nych oświadczeń majątkowych. Odczytała stanowisko w tej spra-
wie. Radna Danuta Mynarska poparła stanowisko radnej Krysty-
ny Szczypki i jednocześnie złożyła wniosek do Przewodniczące-
go Rady o opublikowanie sprostowania w sprawie oświadczeń 
majątkowych radnych.

Radni w dyskusji stwierdzili, że artykuł jest krzywdzący, w szcze-
gólności tytuł na pierwszej stronie i należy wyjaśnić tę sprawę. 
Oświadczenia starali wypełnić się rzetelnie, niczego nie ukrywa-
jąc. Z drugiej strony przewodniczący wyjaśnił, że gazeta nie za-
mieści żadnego sprostowania, bo jest już po rozmowie redakto-
rami czasopisma. Zwrócił uwagę na uchybienia, jakie znalazły się 
w składanych oświadczeniach. 

Radna Danuta Mynarska złożyła wniosek dotyczący przygoto-
wania projektu uchwały w zakresie zamiany sposobu naliczania 
diet radnym. 

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka przed-
stawił informacje urzędów skarbowych w zakresie oświadczeń 
majątkowych.

Radna Danuta Mynarska zapytała, czym gmina będzie posypy-
wała drogi w sezonie zimowym.Zastępca Wójta Gminy Jaworze 
Radosław G. Ostałkiewicz poinformował, że drogi w tym sezonie 
posypywane będą pisakiem, który został już zakupiony.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zbigniew Putek zapytał, czy 
urząd monitoruje prowadzone inwestycje na ul. Kwiatowej, Motyl-

kowej i w parku. Zwrócił uwagę, że prace są rozpoczęte, a ekipy 
opuściły plac budowy.

Zastępca Wójta Gminy Jaworze Radosław G. Ostałkiewicz poin-
formował, że sprawa jest monitorowana. Ponadto w podpisanych 
umowach z wykonawcą zawarte są kary za niedotrzymanie terminu 
realizacji, z których gmina w razie konieczności będzie korzystać.

Radny Jerzy Ryrych zapytał, jak wygląda sprawa naprawienia 
barierek przy chodniku wzdłuż ulicy Słonecznej. Zastępca Wój-
ta Gminy Jaworze Radosław G. Ostałkiewicz poinformował, że 
jest po rozmowach z wykonawcą, który zobowiązał się wykonać 
to zadanie w ramach gwarancji, ale dopiero na wiosnę. Odnośnie 
elementów betonowych poinformował, iż był to błąd projektanta  
i koszty będą po stronie gminy.

Radna Danuta Mynarska odczytała wniosek w sprawie udroż-
nienie rowu melioracyjnego położonego w rejonie ul. Wąwóz w Ja-
worzu, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rad-
na Danuta Mynarska odczytała wniosek w sprawie przebudowy 
rowu melioracyjnego położonego w rejonie ul. Kalwaria w Jaworzu,  
w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego .

Radny Jerzy Ryrych odczytał wniosek w sprawie inwestycji pro-
wadzonej w budynku zaplecza sportowego przy ul. Koralowej.

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka poinfor-
mował, że wiele rzeczy wymienionych we wniosku zostało popra-
wione. Zastępca Wójta Gminy Jaworze Radosław G. Ostałkiewicz 
odniósł się jedynie do zarzutów braku przyłącza do instalacji ga-
zowej stwierdzając, że dzięki- tylko i wyłącznie- zaangażowaniu 
pracowników, przyłącze zostanie wykonane jeszcze w tym roku.

Walter Wesholy stwierdził, iż dzięki zaangażowaniu Wójta i in-
spektora Godziszki budynek został dopuszczony do przyjmowa-
nia zawodników, dzięki czemu mogły być rozgrywane zawody.

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Śliwka podziękował za 
aktywny udział w obradach oraz zamknął obrady XVIII sesji Rady 
Gminy VI Kadencji.

Opracowała: Agata Jędrysko na podstawie protokołu z sesji.

 

Najszczersze wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

ś. p. ANTONIEGO KRUCZKA

pedagoga, wieloletniego kierownika Zespołu Starzy Przyjaciele
jego synowi Romanowi Kruczkowi, radnemu Rady Gminy Jaworze, 

przewodniczącemu Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Jaworze,
jego wnuczce Martynie Kruczek, przewodniczącej Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze

oraz całej Rodzinie zmarłego 
składają

Wójt Gminy Jaworze wraz z zastępcą, Przewodniczący Rady Gminy Jaworze wraz z radnymi, 
radni-juniorzy Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze, pracownicy Urzędu Gminy Jaworze, 

dyrektor i pracownicy Ośrodka Promocji Gminy Jaworze, dyrekcja i pracownicy Szkoły Podstawowej  
Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu oraz Redakcja Echa Jaworza



ECHO JAWORZA STR. 6GRUDZIEŃ 2012 ROK

Śnieżnych, rozgwieżdżonych szczęściem Świąt,  
Ciepłej atmosfery w sercach, radości na twarzach

Oraz Wielu wspaniałych niespodzianek…
Życzą Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Jaworzu

Od kilku lat Święta Bożego narodzenia stały się niemal wy-
łącznie chwytem marketingowym. Już w pierwszych dniach li-
stopada możemy obserwować, jaka w danym roku króluje moda  
choinkowa- odpowiednie ozdoby, w odpowiednich kolorach - spo-
tykamy także pierwszych Mikołajów, a media epatują nas świą-
tecznymi napojami, czekoladkami czy innymi artykułami nieko-
niecznie spożywczymi.

Zatem wpadamy w swego rodzaju szaleństwo, skupiając się 
głównie na zgoła innych aspektach, aniżeli duchowe. Tymcza-
sem właśnie owa niematerialna strona świętowania- najważniej-
sza- umyka nam niczym mikołajowe renifery.

Co pozostaje po tych kilku dniach?
Niestrawność, zmarnowane jedzenie- zazwyczaj przygotowuje-

my więcej jadła, aniżeli możemy zjeść, choć żołądki mamy wciąż 
tych samych gabarytów- mocno przetrzebione portfele i spore roz-
leniwienie.

Być może w tym roku warto coś zmienić?
Boże Narodzenie jest wspomnieniem narodzin Zbawiciela, Je-

zusa Chrystusa. 

W wymiarze ponad religijnym, to przyjście nowego, nadzieja  
i zmiana. Zazwyczaj mamy sporo przyrzeczeń świąteczno-nowo-
rocznych, z których, mniej więcej, okołu połowy stycznia pozosta-
je jedynie mniejsze lub większe rozgoryczenie, że jakoś i w tym 
roku się nie powiodło.

By się nie pogubić, wystarczy wyznaczyć sobie jeden konkretny 
cel i go zrealizować, wówczas i poczucie własnej wartości wzrośnie.

Każdy z nas ma marzenia, które najczęściej sam skazuje na nie-
powodzenie, mówiąc, że nie da się ich zrealizować. Zmieniając 
własne myślenie, z negatywnego na pozytywne, jesteśmy w sta-
nie przeprowadzić w swoim życiu prawdziwą rewolucję, która bę-
dzie przynosić wciąż lepsze, bardziej dojrzałe owoce.

Znany amerykański przemysłowiec Henry Ford napisał:
„Jednym z największych odkryć jakie uczynił człowiek, i jedną 

z największych dla niego niespodzianek, jest odkrycie, że może 
on uczynić to, o czym ze strachem sądził, że nie potrafi uczynić”.

Być może jego słowa staną się dla nas inspiracją do rewolucyj-
nych, świątecznych zmian. 

Agata Jędrysko

Świąteczne zmiany

W Bożego Narodzenia czas 
niech miłość będzie w nas, 
niech pokój wokół panuje, 
a dobro nad złem króluje! 
a Nowy Rok niósł ze sobą  
szczęście i pomyślność

Tego wszystkiego życzą Wam  
zarząd i członkowie Koła Emerytów  

i Rencistów w Jaworzu

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku życzenia zdrowia,

wielu dobrych dni
i wszelkiej pomyślności składa

Zarząd Towarzystwa Miłośników Jaworza

Ten cudowny pełen radości czas Świąt
niech przyniesie wiele szczęścia i radości,
a Nowy Rok spełni najskrytsze marzenia

tego wszystkiego życzy  
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

Ciepłych, udanych świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności  
i radości w życiu  zawodowym i prywatnym w Nowym 2013 Roku życzy   

mieszkańcom Gminy, wszystkim czytelnikom Echa  
Zarząd  Stowarzyszenia  „Nasze Jaworze” 
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Z życia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

„Program aktywnej integracji w Gminie Jaworze” w 2013 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu w roku 2013 
kontynuuje realizację projektu systemowego PO KL pt. „Program 
aktywnej integracji w Gminie Jaworze”. 

Jest on skierowany do klientów Ośrodka, bezrobotnych lub nie-
aktywnych zawodowo, w wieku od 15 do 64 roku życia. Oferuje-
my uczestnikom Projektu reintegrację społeczną oraz zaistnienie 
na rynku pracy poprzez zastosowanie różnych instrumentów ak-

tywnej integracji, aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, społecznej 
i zdrowotnej. Wstępnym warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie 
ankiety oraz wyrażenie zgody na udział w Projekcie w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworzu.

Formularz ankiety dostępny jest w siedzibie GOPS w Jaworzu 
oraz na stronie internetowej: www.jaworze.pl

Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny
Szpital Opieki Długoterminowej w Jaworzu

składa serdeczne podziękowania

Kościołowi Adwentystów Dnia Siódmego za zorganizowanie Koncertu  
Charytatywnego oraz wszystkim naszym darczyńcom za okazane wsparcie finansowe,  

które jest wyrazem Państwa dobroci i chęci niesienia pomocy chorym dzieciom.

Z przyjemnością informujemy, że przekazana na nasz Szpital darowizna zostanie przeznaczona na 
Oddział Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży,  
na zakup sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych takich jak:  

urządzenie do terapii MASTER z oprzyrządowaniem  
oraz zestaw do magnetostymulacji z oprzyrządowaniem.  

Zakup nowego sprzętu pozwoli małym pacjentom na szybszy powrót do zdrowia i radość, bo radość  
jest lekarstwem, które sami możemy sobie przepisać.

Z wyrazami wdzięczności 
Dyrektor Beskidzkiego Zespołu Leczniczo Rehabilitacyjnego 

Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu

 Niech ten szczególny czas Świąt Bożego Narodzenia będzie 
 okazją do spędzenia miłych chwil w gronie najbliższych,

 w atmosferze pełnej miłości i wzajemnej życzliwości,
 a Nowy 2013 Rok stanie się czasem spełnionych marzeń i nadziei

 mieszkańcom Gminy, wszystkim czytelnikom Echa Jaworza  
życzą

członkinie KGW nr 1 i 2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu kontynuując 
realizację projektu systemowego pn. „Program aktywnej integra-
cji w gminie Jaworze” jesienią przeprowadza kursy zawodowe 
dla uczestników projektu, w trakcie których zdobyte nowe kwali-
fikacje zaowocują zdobyciem pracy, co pozwoli na dalszy rozwój 

osobisty podopiecznych oraz poprawi ich sytuację rodzinną, spo-
łeczną jak i zawodową. Wszystkie działania zawarte w projekcie, 
zostały zaprojektowanie i zrealizowane przez uczestników we-
dle ich indywidualnych ścieżek, co daje realną szansę na zdoby-
cie przez nich pracy.

„Program aktywnej integracji w Gminie Jaworze” w 2012 roku
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Z życia Gminnej Biblioteki Publicznej

W listopadzie minął już rok od czasu, kiedy nasza placówka rozpoczęła działalność 
w nowej siedzibie na ul. Szkolnej. Mimo, iż do końca roku kalendarzowego pozostało 
jeszcze nieco czasu, to pozwolimy sobie na  wstępne podsumowania.  Nowy lokal bez 
wątpienia pozwolił nam na poszerzanie oferty naszych usług. Najbardziej cieszy nas fakt 
stale rosnącej liczby aktywnych czytelników. Bardzo ważnym dla nas partnerem w pro-
mowaniu i szerzeniu czytelnictwa są przedszkola oraz szkoła podstawowa. Przedszko-
laki bywają częstymi gośćmi w bibliotece, którą zaczynają traktować jako miejsce przy-
jazne i na tym nam bardzo zależy, bo „czym skorupka za młodu…”. Nareszcie dyspo-
nujemy miejscem, 
by móc prowadzić 
z dziećmi ciekawe 
zajęcia, pogadan-
ki, poczytajki, ba-
janie i z książkami 
oswajanie. 

  Na ostatnim ta-
kim spotkaniu, a 
właściwie na kil-
ku spotkaniach, bo 
brały w nich udział 
różne grupy przed-
szkolaków, mówili-
śmy o wielkim da-
rze jaki każdy z nas 
posiada, a dzieci  
w szczególności. Tym darem jest wyobraźnia, czyli niezwykła zdolność do tworzenia 
rzeczywistości innej , niż ta która nas otacza. Przykładem ogromnej siły wyobraźni jest 
cały bajkowy świat. Próbowaliśmy opowiadać sobie „inne bajki”, czyli ze zmieniona tre-
ścią np. Zielony Kapturek. Mało tego że był zielony, to spotkał smoka zamiast wilka… 
Taka praca z dziećmi jest fantastycznym sposobem na przybliżanie im świata książki 
i rozbudzanie zainteresowania czytaniem. 

  Dla starszych uczniów również mamy ciekawe propozycje jakimi są zajęcia w ra-
mach lekcji bibliotecznych. Staramy się przybliżać nie tyle same lektury, co sylwetki 
autorów, ciekawostki ze świata literackiego czy ofertę wydawniczą. Ostatnio ucznio-
wie klasy trzeciej poznawali fakty z życia  Astrid Lindgren autorki „Dzieci z Bullerbyn”, 
która była wiecznym dzieckiem i  mawiała: ”… w prawie mojżeszowym nie zapisano, 
iż staruszki nie mogą włazić na drzewa…”. Jak nie polubić takiej babci,? Starszej pani,  
która na dodatek opisała mnóstwo niezwykłych przygód. 

  Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej Biblioteki, szczególnie tych miesz-
kańców , którzy jesz-
cze nie widzieli jak 
u nas jest. Wstąpić 
może każdy i za-
wsze, to do nicze-
go nie zobowiązuje.

 Z okazji zbliżają-
cych się Świąt Boże-
go Narodzenia i No-
wego Roku, składa-
my Wam życzenia 
w formie ALFABE-
TU – jak na książni-
cę przystało.

Pracownicy GBP

Z ŻYCIA BIBLIOTEKI

Dla każdego coś dobrego

Emocjonujaca dyskuska o książkach

   A B C… ŻYCZEŃ  
ŚWIĄTECZNYCH

A nielskiego spokoju
B iałego pejzażu
C iepłej kolacji
D obrego  towarzystwa
E leganckiej kreacji
F iliżanki czekolady
G ładkiej polewy na pierniku
H ałaśliwych kolędników
I gliwia zielonego
J edzonka pysznego
K olorowej choinki
L udzi przyjaznych
Ł yżeczki miodu
M ało chłodu
N astroju wyjątkowego
O kna przystrojonego szronem 
P ięknych  prezentów
R adosnych  chwil
S zczypty  oddechu
T rochę uśmiechu
U niesienia
W yciszenia
X … niewiadomej?
Y orka kudłatego
Z wykłych  Nadzwyczajnych  Świąt



ECHO JAWORZA STR. 9GRUDZIEŃ 2012 ROK

NOWE ZASADY GOSPODARKI ŚMIECIOWEJ CORAZ BLIŻEJ
Szanowni Państwo!

Jak pewnie już wiecie za nieco ponad pół roku wchodzą  
w życie nowe zasady gospodarki śmieciowej w Polsce. W każdej 
gminie w naszym kraju zacznie obowiązywać nowy system 
wywozu odpadów, za co odpowiedzialność ponosić będą gminy. 
W dniu 08.11.2012r . Rada Gminy Jaworze przyjęła pierwsze 
trzy z siedmiu planowanych aktów prawnych w tym zakresie,  
a mianowicie:

•	 uchwałę ws. metody obliczania opłaty śmieciowej  
(w Jaworzu będziemy płacić tzw. pogłówne, czyli za każdego 
mieszkańca danej nieruchomości - meldunek nie będzie 
tutaj miał znaczenia),

•	 uchwałę ws. objęcia nowym systemem nieruchomości 
niezamieszkałych, np. szkół, szpitali, sklepów, warsztatów, 
cmentarzy, przedsiębiorstw itp. (tutaj opłata będzie obliczana 
na podstawie zadeklarowanych pojemników)

•	 uchwałę ws. częstotliwości pobierania opłaty śmieciowej 
(w Jaworzu płacić będziemy w kasie UG lub na rachunek 
bankowy co dwa miesiące, tj. do 15 lutego, 15 kwietnia, 
15 czerwca, 16 sierpnia, 15 października i 15 grudnia -  
w żadnym z ww. miesięcy nie nastąpi zbieg wymagalności 
opłaty śmieciowej z podatkiem od nieruchomości).

O kolejnych decyzjach Rady Gminy Jaworze ws. gospodarki 
śmieciowej (np. w zakresie nowego Regulaminu utrzymania 
porządku i czystości, formularzy deklaracji śmieciowych czy 
wysokości stawki) powiadomimy Państwa już niebawem! 
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Uroczystość wręczenia tegorocznej nagrody im. ks Józefa 
Londzina miała miejsce w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej 9 
listopada, w przeddzień narodowego Święta Niepodległości.

Do gmachu teatru przyjechało wielu gości, reprezentujących 
gminy powiatu bielskiego. Każda z gmin, jak co roku przedsta-
wiła swojego kandydata do tego zaszczytnego wyróżnienia. 

Z Jaworza nominowaną do nagrody ks. J. Londzina była 
Krystyna Gutan.

Krystyna Gutan - mieszkanka Jaworza, zaangażowana w ży-
cie społeczne gminy Jaworze, od lat jest aktywnym członkiem Ak-
cji Katolickiej, redaguje tygodnik z życia parafii „Opatrzność” i kie-
ruje biblioteką parafialną. Jest pomysłodawczynią Szopek Bożo-
narodzeniowych i wielkanocnych Bożych Grobów w miejscowym 
kościele katolickim. Poetka, autorka dwóch tomików poezji „W To-
bie źródła moje” i „Szczęśliwe oczy”, dedykowanych Ojcu Św. Ja-
nowi Pawłowi II, Jaworzu, Beskidom i Tatrom. Krystyna Gutan, jak 
przystało na artystkę, z wielką wrażliwością spogląda nie tylko na 
otaczającą przyrodę, ale nade 
wszystko na człowieka. Od wie-
lu lat pracuje z młodzieżą- głów-
nie z wychowankami Młodzieżo-
wego Ośrodka Wychowawcze-
go- ucząc katechezy. Dzięki głę-
bokiej wierze i zaangażowaniu- w 
dzisiejszych czasach taka posta-
wa jest delikatnie rzecz ujmując 
niepopularna- wielu zagubionych 
młodych ludzi, podopiecznych 
MOW odnajduje drogę  w społe-
czeństwie, w rodzinie, trafia tak-
że do Boga…

Wielu młodych ludzi przyjęło po 
raz pierwszy sakrament Chrztu świętego,  I Komunii św czy Bierz-
mowania. Dla Pani Krystyny praktycznie nie istnieje pojęcie cza-
su „prywatnego”, nawet w okresie świątecznym czy innych waż-
nych chwilach- zawsze jest z młodzieżą niczym „anioł stróż”, nie 
zmuszając do niczego, lecz wskazując drogę życia, wedle warto-
ści uniwersalnych. Często ów drogowskaz jest potrzebny  „tu i te-
raz”, tak jak GPS w podróży samochodem w nieznane…

Poezja jest jedynie artystycznym wyrażeniem jej zawodowego 
credo, będącego jednocześnie powołaniem. Swoją twórczość po-
etycką wielokrotnie prezentowała także w kościołach (Jaworze i 
Pogórze) podczas koncertów kameralnych poświęconych głównie 

bł. Janowi Pawłowi II, Wieczorów Poezji i Muzyki,  ale i podczas 
spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie Nasze Jaworze  
i Towarzystwo Miłośników Jaworza, a więc w Galerii na Zdrojowej, 
jak i Galerii pod Groniem u państwa Steklów. 

To oczywiście swego rodzaju CV, potraktowane skrótowo. Każ-
dy kto spotkał Krystynę Gutan na swej drodze, zapewne mógłby 
dopisać wiele osobistych, pozytywnych wrażeń.

Na uroczystości, wśród reprezentantów Jaworza byli  między in-
nymi wójt Zdzisław Bylok z małżonką, zastępca wójta Radosław 
G.Ostałkiewicz, proboszcz parafii pw. Opatrzności Bożej w Jawo-
rzu ks. Adam Gramatyka, przewodniczący Rady Gminy Andrzej 
Śliwka, przewodnicząca KGW nr 1 i zarazem członkini Stowarzy-
szenia Nasze Jaworze i radna RG Jaworze – Danuta Mynarska, 
radna i zarazem przewodnicząca KGW nr 2 w Jaworzu Średnim 
Irena Mikler, przewodnicząca Komisji Samorządu i Spraw  Lo-
kalnych Krystyna Szczypka, członek Akcji Katolickiej w Jaworzu 
i radny Jan Bożek oraz radne Młodzieżowej Rady Gminy Jawo-
rze - Agnieszka Kukla i Marcelina Pomper.

Laureatem tegorocznej edycji 
XIV Nagrody Starosty Bielskie-
go im ks. Józefa Londzina został 
ks. prałat Stanisław Jasek dzie-
kan dekanatu łodygowickiego, za-
angażowany w działalność spo-
łeczną i charytatywną. Jednakże, 
jak zgodnie podkreślali Andrzej  
Płonka– starosta bielski oraz 
przewodnicząca kapituły nagrody 
– Alina Świeży-Sobel - organiza-
torzy imprezy, mimo że nagroda 
jest jedna, jednakże ma ona wy-
miar symboliczny. Bowiem każda 
z osób nominowanych przez swo-

je gminy zasługuje na to zaszczytne wyróżnienie.
Z kolei Biskup Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej Tade-

usz Rakoczy złożył gratulacje wszystkim nominowanym, zaś o ks. 
Londzinie powiedział, że był wspaniałym katechetą gimnazjalnym,  
posłem, senatorem, burmistrzem miasta Cieszyna, prezesem Rady 
Narodowej Księstwa Cieszyńskiego i długoletnim redaktorem za-
służonego dla regionu i sprawy narodowej tygodnika „Gwiazdka 
Cieszyńska. Natomiast zwracając się do nominowanych laureatów 
powiedział m.in. : gratuluję Wam tego wszystkiego, dzięki czemu 
stanęliście tutaj, na tej scenie i zostaliście wyróżnieni.[…] Wszy-
scy uczestnicy i uczestniczki, przedstawiciele ważnych dziedzin 

XIV Nagroda Starosty Bielskiego im ks. Józefa Londzina
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naszego życia, którzy zostaliście wyróżnieni i wymienieni, a najważniejsze uczest-
niczycie w tej pięknej uroczystości. Po to by pobudzić innych ludzi do działania, na 
drogach piękna , wiary i poszanowania Człowieka….

Pięknym, patriotycznym akcentem uroczystości był występ chóru HEJNAŁ  
z Mazańcowic, pod kierownictwem Krzysztofa Przemyka, który wykonał m. in. OJ-
COWSKI DOM oraz GAUDEMATER, natomiast w części artystycznej znane prze-
boje wykonywali Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz. W uroczystości wręczenia 
Nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. Józefa Londzina udział wzięli m.in. poseł na 
Sejm RP Jacek Falfus, Przewodniczący Rady Powiatu Bielskiego Roman Migdał, 
radni powiatu bielskiego, wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu bielskiego, przed-
stawiciele władz miasta Bielska-Białej, członkowie kapituły Nagrody im ks J.Lon-
dzina. Tegoroczna edycja nagrody Ks Józefa Londzina przypadała w 150-tą rocz-
nicę urodzin patrona nagrody Starosty Bielskiego. Jego sylwetkę uczestnikom 
gali zaprezentował starosta bielski Andrzej Płonka oraz zwierzchnik Diecezji Biel-
sko –Żywieckiej ks bp Tadeusz Rakoczy. Całą galę prowadził aktor Teatru Polskie-
go Kuba Abrahamowicz.

Opracowanie: P. Filipkowski
Foto: PF i www.powiat.bielsko.pl/

Większości z nas 11 listopada kojarzy się ze świętem 
narodowym. Jednak na Śląsku Cieszyńskim oprócz wy-
miaru niepodległościowego dzień ten od lat zapisany jest, 
jako święto zasłużonych dla regionu. Od kilkunastu lat  
w Teatrze im. Adama Mickiewicza wręczane są laury Zło-
tej i Srebrnych Cieszynianek. W tym roku podczas nie-
dzielnej gali uhonorowano także zasłużonych działaczy 
kultury. Medale Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego odebrali Irena Adamczyk historyk sztuki oraz Ma-
rian Dembiniok dyrektor Muzeum Śląska Cieszyńskiego. 
Natomiast Janusz Rokicki, srebrny medalista paraolim-
piady w Londynie, został uhonorowany okolicznościo-
wym medalem Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi 
Cieszyńskiej.

W gronie tegorocznych laureatów Srebrnych Cieszynianek, przy-
znawanych przez gminy powiatu cieszyńskiego, nie zabrakło przed-
stawicielki Jaworza- Irmgardy Gryczki. Śmiało można powiedzieć, 
że od szkoły średniej jej powołaniem było nauczycielstwo, zawód 
trudny, wymagający poświęcenia wykraczającego poza ramy pro-
fesjonalizmu lecz niezwykle satysfakcjonujący, w którym przepra-
cowała 31 lat. Między innymi w latach 1972-1982 pełniła funkcje 
zastępcy dyrektora Szkoły Podstawowej nr 32 w Bielsku-Białej,  
a w roku 1982 została dyrektorem placówki, którą kierowała do 
emerytury czyli do 1994 roku. Kilkakrotnie odznaczona nagro-
dą Kuratora i Ministra Edukacji, w 1984 roku także Złotym Krzy-
żem Zasługi, zaś trzy lata temu otrzymała Odznakę Honorową za 
zasługi dla Województwa Śląskiego oraz medal Komisji Eduka-
cji Narodowej.

Irmgarda Gryczka aktywnie działa w Towarzystwie Miłośników 
Jaworza, organizując liczne spotkania i wystawy traktujące o tra-
dycji i kulturze regionu, jak i współpracuje z Komisją Ochrony i Od-
nowy Zabytków. Od lat jest członkinią Koła Gospodyń Wiejskich 
nr 1 w Jaworzu.

Złote odznaczenie otrzymała Lidia Lankocz - organizatorka wielu 
imprez folklorystycznych, choreograf Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi 
Cieszyńskiej, prowadząca od blisko 20 lat Dziecięco-Młodzieżowy 
zespół Pieśni i Tańca „Goleszów”.

Organizatorem tegorocznej gali było miasto Wisła.

Opracowała Agata Jędrysko na podstawie informacji z OPGJ  
oraz  www.ox.pl. Foto: Tomasz Wróbel

Srebrna laureatka
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Pomnik, do widoku, którego jesteśmy już przyzwyczajeni, na 
którym wyryto imiona i nazwiska- dla nas w większości osób nie-
znanych, zapomnianych…. Pomnik, który dla nas – średniego po-
kolenia stoi tu … od zawsze. Przy okazji rocznic 3 Maja czy świę-
ta 11 Listopada władze gminy i organizacje pozarządowe, oświa-
towe, kościelne składają wiązanki kwiatów, zapalają znicze…  
O ile w przypadku pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Echu 
Jaworza – w jednym z pierwszych wydań- pojawiła się historycz-
na wzmianka o dziejach obelisku z okresu międzywojennego, hi-
tlerowskiej okupacji. Później było jego przemianowanie- na część 
gen. Karola Świerczewskiego, i dopiero w wolnej III RP z inicja-
tywy m.in. Józefa Tymona powróciło popiersie Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego. Kilka lat temu publikowaliśmy archiwalne zdjęcie 
pomnika z lat 30-tych XX wieku. 

O tyle w przypadku pomnika Ofiar Faszyzmu wiemy, a wła-
ściwie wiedzieliśmy niewiele do teraz… Dzięki uprzejmości pani  
Jadwigi Roik publikujemy poniżej tekst jej autorstwa dotyczący 
tego obelisku odnowionego przed dwoma laty. 

Ze swej strony dodamy tylko tradycyjną już informację, że jak 
co roku władze Urzędu Gminy, Rady Gminy, organizacje pozarzą-

dowe i oświatowe w dniu 11 Listopada spotkały się przed tymi po-
mnikami, by uczcić pamięć tych, którzy oddali życie za naszą wol-
ność, składając symboliczne wiązanki kwiatów.

PF

Tytułem wstępu… 
Pomnik Ofiar Faszyzmu w centrum Jaworza

WYKAZ OSÓB UPAMIĘTNIONYCH NA POMNIKU W JAWORZU, KTÓRZY ZGINĘLI 
W LATACH 1939-1945 W NIEMIECKICH OBOZACH KONCENTRACYJNYCH

Tablica I
 Baszczyński Antoni
 Bima Marcin
 Brychcy Jan
 Cup Maria *
 Cup Franciszek *
 Czauderna Franciszek
 Czubaj Joanna *
 Czubaj Stanisław*
 Danel Andrzej
 Ferfecki Jan
 Ferfecki Emil
 Gawlas Maciej
 Gańczarczyk Franciszek
 Graca Jan
 Greń Franciszek
 Grudzień Wiktor
 Hanus Jan
 Heller Antoni *
Jachnik Jan
 Kaszper Jerzy *
 Kieloch Ludwik
 Kieloch Stefania
23. Kieloch Stanisław

Tablica II
24. Kisielewski Aleksander *
 Klima Józef *
 Kołodziej Alojzy I
 Kołodziej Alojzy II
 Kowalczyk Piotr
 König Jan
 Krzyszpień Franciszek
 Lorańczyk Józef
 Lorenc Karol *
 Koniorczyk Józef
 Macura Gustaw
 Marek Jan
 Mazierski Antoni *
 Mikler Józef 
 Möstel Józef *
 Mżyk Jan
Oleksiewicz Marcin
 Starzyk Paweł *
 Stefek Jan
 Strokowski Zygmunt*

Tablica III
 Suchy Franciszek
 Suter Jerzy *
 Szarowski Rudolf
 Szczotka Piotr
 Szczotka Stanisław
 Szczyglińska Anna *
 Szczygliński Józef *
 Szczygliński Antoni *
 Szczyrbowski Józef
 Szeliga Karol
 Szymik Emil
 Światłoch Karol
 Tomaszczyk Józef
 Waszek Emil *
 Wawrzeczko Jan
 Wesołowska Janina *
 Wyrwoł Józef
 Wojtoń Franciszek

Oznaczeni gwiazdkami to jaworzanie

Pomnik powstał w 1946 r. Istniejący w Jaworzu od 1945 r. Związek b. Więźniów Politycznych obejmował  
miejscowości: Jaworze, Jasienicę, Biery, Grodziec, Mazańcowice i Międzyrzecze.

DODATEK DO WYKAZU OSÓB UPAMIĘTNIONYCH 
NA POMNIKU BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH W JAWORZU

Pomnik powstał z inicjatywy jaworzanina Teodora Karaska, byłe-
go więźnia niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau, któ-
ry po powrocie z obozu został prezesem założonego w Jaworzu 
Związku byłych Więźniów Politycznych. Po latach pomnik nazwa-
no Pomnikiem Ofiar Faszyzmu. Prawą ręką Teodora Karaska był 
Robert Karol Maria Foedrich, sekretarz ówczesnego Prezydium 
Gromadzkiej Rady Narodowej w Jaworzu, były więzień Niemiec-

kiego Obozu Koncentracyjnego Auschwitz. Koszty budowy pomni-
ka powstały wyłącznie z datków społeczeństwa. Członkami związ-
ku były rodziny ofiar z Jaworza i okolicznych miejscowości: Jasie-
nica, Biery,  Mazańcowice, Międzyrzecze. 

 Koordynując pracę związków w poszczególnych miejscowościach 
Robert Foedrich brał udział w zebraniach, na które jeździł na motocyklu.  
W dniu 8 października 1948 roku, wracając nieoświetlonym po-
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jazdem wieczorem do Jaworza uległ wypadkowi. Przyczyną była 
nawieziona w międzyczasie hałda kamieni, bowiem w tym okre-
sie była poszerzana szosa cieszyńska. Jaworze poniosło ogrom-
ną stratę. Był on bowiem postacią wyjątkową, zasłużoną w swo-
jej działalności międzywojennej, założycielem najbardziej prężnej  
w powiecie bielskim patriotycznej organizacji młodzieżowej „Orlę-
ta” i działaczem w Związku Strzelców Polskich.

 Na wykazie zostali zaznaczeni gwiazdkami mieszkańcy Jawo-
rza. Są to:

Tablica I
Małżeństwo nauczycieli Maria i Franciszek Cup, działający 

w podziemnej organizacji, którzy zginęli w Auschwitz. Osierocili tro-
je dzieci, z których żyje jeszcze córka Anna Kużdżał, która mieszka  
w Mrągowie.

Czubaj Joanna, wdowa po Franciszku – działała w tajnej or-
ganizacji, rozstrzelana w dniu 18 marca 1945 r. w Cieszynie na 
cmentarzu żydowskim.

Czubaj Stanisław, syn Joanny, gimnazjalista, uczeń tajnych 
kompletów, przewodnik przeprowadzający przez południową gra-
nicę Śląska  dezerterów z wojska niemieckiego. Rozstrzelany ra-
zem ze swoją matką w dniu swoich 18 urodzin. Egzekucji 80 osób 
dokonał żołnierz niemiecki,  który się potem powiesił. Po dwóch 
miesiącach od wkroczenia wojsk rosyjskich, ciała wydobyto z dołu 
i w trumnach złożono do zbiorowej mogiły na Cmentarzu Komunal-
nym w Cieszynie – kwatera nr 22. W 1968 r. Związek b. Więźniów 
Politycznych ufundował tam tablicę. Drugi syn – Czesław - walczył 
w tym okresie na Zachodzie w I Dywizji gen. Stanisława Maczka. 
Po powrocie do Kraju pełnił do śmierci funkcję prezesa prężne-
go Beskidzkiego Stowarzyszenia Maczkowców I Dywizji Gen. St. 
Maczka i z jego inicjatywy Gimnazjum Nr 1  Jaworzu obrało sobie 
Generała za swego patrona.

Antoni Heller, pracownik Ubezpieczalni Społecznej w Bielsku, 
oddany społecznik, prowadził w Jaworzu aktywny teatr amatorski,  
w którym grywano wiele sztuk o patriotycznej treści. Ojciec póź-
niejszej działaczki tego samego kierunku, wieloletniej kuratorki 
przedszkoli Małgorzaty Czernek. Zginął w obozie koncentracyj-
nym w Dachau.

Jerzy Kaszper przyszedł do Jaworza jako polityczny uchodźca 
z Zaolzia razem z późniejszym wieloletnim kierownikiem Pawłem 
Kantorem. Od 1922 do 1933 r pełnił obowiązki kierownika szkoły. 
Poza pracą zawodową rozwinął bogate poczynania na polu spo-
łeczno-kulturalnym. Za tę działalność otrzymał w 1933 r. Złoty Krzyż 
Zasługi. Ze względu na zły stan zdrowia przeszedł na wcześniej-
szą emeryturę. Już 3 grudnia 1939 r. został przez Niemców za-
brany do obozu w Dachau. W październiku 1940 r. przysłano ro-
dzinie urnę z jego prochami, która została złożona w grobie jego 
żony na cmentarzu katolickim w Jaworzu.

Tablica II
Aleksander Kisielewski, urzędnik Magistratu w Bielsku-Białej, 

syn spoczywającego na cmentarzu katolickim międzywojennego  
działacza patriotycznego Henryka Augusta Jelity-Kisielewskiego, 
zmarłego w 1928 r. radcy Skarbu w Bielsku, założyciela organi-
zacji „Sokół” w powiecie bielskim, blisko spokrewnionego ze zna-
nym współcześnie publicystą „Kisielem”. Aleksander, organizator 
Związku Walki Zbrojnej, zginął w 1943 r. w Auschwitz, osierocił 
pięcioro nieletnich dzieci.

Józef Klima, wieloletni przedwojenny sekretarz gminy Jaworze  
i działacz patriotyczny (stanu wolnego). Zginął w Auschwitz. 

Karol Lorenc, wzorowy naczelnik miejscowej poczty. Po powrocie 
w 1939 roku z Rumunii, dokąd był wraz z całą jaworzańską pocz-
tą ewakuowany, został natychmiast przez Niemców aresztowany  
i osadzony w obozie koncentracyjnym w Dachau, skąd nie powró-
cił. Rodziny tu już nie ma.

Antoni Mazierski, urzędnik, działał w organizacji podziemnej, 
zginął w Dachau. W międzyczasie w Jaworzu zmarły jego żona  
i niezamężna córka – nauczycielka.

Józef Möstel – nie był jaworzaninem. Za działalność partyzancką 
w Zakopanem został pojmany i rozstrzelany. Żona Emilia  
z Głowackich przyjechała wówczas wraz z dwojgiem dzieci do 
matki w Jaworzu i tu zmarła, a dzieci tu dorastały. Były wpisane 
do Związku b. Więźniów Politycznych w Jaworzu.  

Paweł Starzyk (stanu wolnego), jaworzański nauczyciel, za 
przynależność do organizacji podziemnej – Zginął w Auschwitz.

Zygmunt Strokowski, inżynier z Dąbrowy Górniczej. Od 1932 
rodzina posiadała w Jaworzu willę wypoczynkową i spędzała tu 
wiele czasu. Po aresztowaniu męża, który został stracony w Mau-
thausen, żona zamieszkała w Jaworzu na stałe i należała tu do 
Związku b. Więźniów Politycznych.

Jerzy Suter, za podziemną działalność aresztowany i osadzo-
ny w obozie, skąd nie powrócił.

Anna Szczyglińska – zginęła wraz z niżej wymienionym mężem 
Józefem i synem Antonim  w Auschwitz – za udzielenie kwatery 
nielegalnej leśnej organizacji partyzanckiej. Ocalała nieżyjąca już 
córka Stefania, późniejsza Paszek.

Józef Szczygliński – jak wyżej.
Antoni Szczygliński – jak wyżej.
Emil Waszek – 20-letni jaworzanin, aktywista w organizacji pa-

triotycznej „Strzelcy Polscy”. Po otrzymaniu tajnej wiadomości, 
że będzie wywieziony na przymusowe roboty, próbował ucieczki 
przez Czechosłowację na zachód i został złapany. Zginął w Au-
schwitz 13.11.1943 r.

Janina Wesołowska, siostra Aleksandra Kisielewskiego, z któ-
rym działała w nielegalnej organizacji podziemnej jako członek  
w służbie sanitarnej Związku Walki Zbrojnej. Zginęła w Auschwitz. 
Mąż Bronisław  był urzędnikiem Magistratu w Cieszynie, a aktual-
nie pełnił służbę wojskową – był w Anglii, skąd nie powrócił. Osie-
rocona córka Zofia mieszkała i wychowywała się razem z dziećmi 
+Aleksandra Kisielewskiego u wdowy Pauliny Kisielewskiej, która 
mieszkała w Jaworzu do śmierci i tu jest pochowana na cmenta-
rzu katolickim w Jaworzu. Zapamiętana została jako osoba nader 
skromna, życzliwa, imająca się różnych prac, gdyż głównym ce-
lem jej życia było wykształcenie pięciorga nieletnich dzieci, które 
po zdobyciu wykształcenia znalazły swoją nową ojczyznę w róż-
nych częściach Polski. Po wyjściu za mąż Zofia Wesołowska nosi 
nazwisko Jędryczkowska i mieszka, aktualnie jako wdowa, w Biel-
sku-Białej. Ma dwoje dzieci.

W 1989 roku staraniem Jana Krzyszpienia została w Szkole Pod-
stawowej w Jaworzu Dolnym wmurowana tablica upamiętniająca 
nauczycieli, którzy zginęli w obozach koncentracyjnych i w Katy-
niu. Zamordowani w Katyniu nie figurują na Tablicy Ofiar Faszy-
zmu. Są to: Jan Wowra (Pozostała żona i dwoje dzieci) i Bolesław 
Kalinowski (stanu wolnego).

W 1999 roku Urząd Powiatowy w Bielsku-Białej zarządził założenie  
w każdej gminie powiatu bielskiego księgi miejsc pamięci, aby ocalić 
od zapomnienia wydarzenia historyczne. W 1997 r. Parafia Katolicka  
z datków parafian ufundowała na nowej części cmentarza kamien-
ną figurę Chrystusa niosącego krzyż. Znalazły tam miejsce 2 ka-
mienne tablice ufundowane przez jaworzanina Józefa Tymona, za-
wierające nazwiska 83 katolików, którzy stracili życie w II wojnie 
światowej w różnych okolicznościach. Zgodnie zaleceniem Władz 
Powiatu wybudowana została w 1999 r. przez Urząd Gminy Jawo-
rze, przylegająca do wyżej wspomnianej  figury Chrystusa, sym-
boliczna mogiła upamiętniająca ofiary drugiej wojny światowej, co 
razem tworzy pełniejszy obraz tamtych czasów, które oby już się 
nigdy nie powtórzyły. 

Oprac.: Jadwiga Roik
17.06. 2012 roku
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Jesienne zabawy w Publicznym Przedszkolu Samorządowym 
nr 1 w Jaworzu

NASZE DZIECI, NASZA MŁODZIEŻ

Późna jesień to niezbyt lubiana pora roku. Chociaż listopado-
wa pogoda nie napawa optymizmem, jednak postanowiliśmy „nie 
dać się pogodzie”, a ściśle mówiąc, zaobserwować jej piękno na-
wet, jeśli za oknem szaleje wichura czy leje deszcz.

Na terenie naszego przedszkola 
organizujemy wiele ciekawych zajęć. 
W pierwszych dniach listopada został 
zorganizowany wyjazd dla grup star-
szych, do Bielskiego Centrum Kultury  
w Bielsku-Białej na spektakl „BA-
ŚNIE POLSKIE”. Obcowanie ze 
sztuką, gra aktorów i wspaniała 
scenografia dostarczyły przedszko-
lakom wiele emocji i pozytywnych 
przeżyć.

W miesiącu listopadzie przeprowa-
dzono także szereg zając z zakresu 
edukacji ekologicznej.

Dzieci pod kierunkiem nauczycieli 
uczestniczyły w zabawach badawczych w ramach DNIA Z KRO-
PLĄ WODY. „Bar pod cytrynką z wesołą minką” – to scenariusz 
zajęć w grupie 3,4 latków o tematyce związanej z wodą. Podczas 
tego zajęcia maluszki poznawały niektóre właściwości wody oraz 
przygotowywały orzeźwiający napój cytrynowy na bazie wody mi-
neralnej oraz zdrowej jesienno – zimowej herbatki cytrynowej. 
„Przyjaciel wody” – to scenariusz uroczystości przyjęcia do klubu 
w grupie dzieci 5 - letnich. Podczas tej uroczystości rozbudzano 
u dzieci poczucie odpowiedzialności za istniejące zasoby wody 

pitnej oraz ich stan czystości. Natomiast starszaki uczestniczyły 
w zajęciu otwartym dla rodziców zatytułowanym „Wodo, jaka je-
steś?”. Zabawy mające na celu poznanie właściwości wody do-
starczyły dzieciom wiele radości a jednocześnie informacji na te-

mat wody podczas bezpośredniego 
kontaktu z nią. Dzieci z wielkim za-
angażowaniem uczestniczyły zarów-
no w „kropelkowych” zabawach ru-
chowych oraz w pracach plastycz-
nych z udziałem muzyki.

„ŚWIĘTO PLUSZOWEGO MI-
SIA” to dzień szczególnie obchodzo-
ny w naszym przedszkolu. Ulubione 
małe i duże misie stały się główny-
mi bohaterami zabaw dziecięcych. 
Wizyta w Gminnej Bibliotece w Ja-
worzu była wspaniałą okazją przy-
bliżenia dzieciom młodszym postaci 
sławnych bajkowych misiów: Uszat-

ka, Kubusia Puchatka i wielu innych. Dzieci z grup starszych na-
tomiast obchodziły „DZIEŃ MISIA BRUNATNEGO”. W czasie 
rozwiązywania zagadek i łamigłówek poznawały ciekawostki do-
tyczące życia i zwyczajów niedźwiedzi brunatnych. Wszystkie or-
ganizowane zabawy przebiegały w ciepłej „misiowej atmosferze”. 

W ostatni dzień listopada postanowiliśmy zorganizować przed-
szkolakom ANDRZEJKOWE ZABAWY. Dla dzieci to czas wkra-
czania w świat magii, przewidywania przyszłości za pomocą prze-
różnych wróżb. W tym dniu panowała atmosfera zaciekawienia  
i tajemniczości. 

Przedszkolaki poznawały swoją przyszłość podczas zabaw: 
„Czarodziejski kwiat”, „Łódeczki”, „Kubeczki”, „Buciki” oraz odczyty-
wały kształty lanego wosku. Było przy tym wiele śmiechu i radosnej 
atmosfery. Przyznajcie Sami – jesień wcale nie musi być nudna!

Krystyna Ejtel
 

Najserdeczniejsze życzenia:  
Cudownych Świąt Bożego Narodzenia,  

rodzinnego ciepła i wielkiej radości,  
pod żywą choinką zaś dużo prezentów,  

a w Waszych pięknych duszach wiele sentymentów. 

Świąt dających radość i odpoczynek, oraz nadzieję  
na Nowy Rok 2013,  

żeby był jeszcze lepszy niż ten, co właśnie mija  
życzy

Władzom Samorządowym
Gminy Jaworze oraz

wszystkim Mieszkańcom
Dyrekcja i cały Personel  

Publicznego
Przedszkola Samorządowego  

Nr 1 w Jaworzu
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Dzień Pluszowego Misia w Publicznym Przedszkolu  
nr 2 w Jaworzu

23 listopada 2012r. w Przedszkolu nr 2 w Jaworzu uroczyście 
obchodziliśmy Dzień Pluszowego Misia. Już od rana towarzyszy-
ła nam bardzo wyjątkowa i podniosła atmosfera, a dzieci wraz 
ze swoimi pluszowymi ulubieńcami przybywały z uśmiechem do 
placówki. Po śniadaniu grupy Maluszków i Średników zgroma-
dziły się w jednej z sal, gdzie rozpoczął się „misiowy dzień.” Na  
początku dzieci zapoznały się z historią pluszowego misia, przed-
stawioną przez nauczycielki w teatrzyku pacynkowym pt. „Ana-
tol i Baltazar.” Nie zabrakło również wspomnień o znanych baj-
kowych misiach: Kubuś Puchatek, Miś Yogi, Miś Uszatek, Gumi-
sie. Następnie dzieci rozpoczęły prezentację wierszy i piosenek 
o misiach przeplatanych wspólnymi zabawami: „Misiowe tańce”, 
„Jadą jadą misie”, „Niedźwiedzia wędrówka”, „Miś i pszczółka” 
zakończoną uroczystym marszem przedszkolaków ze swoimi mi-
siami. Uwieńczeniem uroczystości była projekcja bajki na dużym 
ekranie pt. „Miś Uszatek”. Na deser podano „małe co nieco” czyli 
słodki poczęstunek. Mamy nadzieję, że nasze Maluchy i Średnia-
ki z radością będą wspominały ten radosny dzień, a ich ukocha-
ne pluszowe misie będą im towarzyszyły podczas wspólnych za-
baw jeszcze nie jeden raz.

Nauczycielka Magdalena Grabda-Pełka

„Przy wigilijnym stole, łamiąc opłatek święty 
Pomnijcie, że dzień ten radosny w miłości jest poczęty”

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy  
wszystkim życzenia nadziei, miłości, ciepła ludzkich serc,  

spokoju i wszelkiego dobra. Chwil roziskrzonych płomieniem 
świecy, kolędą, uśmiechem i wspomnieniami. Niech radość,  

wzajemna życzliwość i zrozumienie, wszelka pomyślność  
oraz błogosławieństwo  

Bożej Dzieciny towarzyszą 
WSZYSTKIM  

w każdym dniu nadchodzącego 
Nowego Roku!

Dyrekcja i Pracownicy  
Publicznego Samorządowego 
Przedszkola nr 2 w Jaworzu

Jaworzański laureat
Po raz kolejny Zespół Szkół Rolniczych 

w Międzyświeciu nie zawiódł się na swoim 
uczniu Romanie Bathelcie, naszym kraja-
nie,  który zdobył wyróżnienie w Ogólnopol-
skim Konkursie Wiedzy o Rolnictwie Eko-
logicznym.  Wielkości sukcesowi przydaje 
fakt osiągnięcia go po trzyetapowych zma-
ganiach kolejno  na szczeblu szkolnym, wo-
jewódzkim i ogólnokrajowym. 

W etapie wojewódzkim Roman  oka-
zał się bezkonkurencyjny i uzyskał I miej-
sce, natomiast w ogólnopolskim, w któ-
rym uczestniczyli zwycięzcy eliminacji 
w 16 województwach, zdobył wyróżnie-
nie. Uroczysta ceremonia wręczenia na-
gród rzeczowych i dyplomów laureatom  
i wyróżnionym odbyła się w czasie trwania 

Targów Natura FOOD w Łodzi. Uczniowie 
przybyli na tę uroczystość w towarzystwie 
swoich nauczycieli i rodziców. Romanowi 
towarzyszyła jego matka oraz Małgorzata 
Dziendziel, nauczycielka produkcji roślinnej 
Zespołu Szkół Rolniczych w Międzyświeciu. 
Należy nadmienić, iż to nie pierwszy ogól-
nopolski sukces Romana. W czerwcu 2012 
również pod kierunkiem Małgorzaty Dzien-
dziel zdobył drugie miejsce w Olimpiadzie 
Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w pio-
nie produkcji roślinnej. Dzięki temu sukce-
sowi jako uczeń klasy trzeciej uzyskał pra-
wo wstępu na wiele kierunków rolniczych, 
a także na niektóre wydziały Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.  Nie można też pominąć 
faktu, iż zwyciężył Ogólnopolski Konkurs 
Wiedzy Biblijnej „Jonasz”. Interesuje się 
także  naukami ścisłymi, głównie matematy-

Nasi niezwyczajni
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ką, a także nowocze-
sną mechanizacja rol-
nictwa i elektroniką w 
rolnictwie. Ciekawi go 
natura, lubi dużo czy-
tać magazyny przy-
rodnicze i historyczne.  
Poza zajęciami szkol-
nymi pomaga rodzi-
com w prowadzeniu 
gospodarstwa rolnego 
w Jaworzu.  Warto tak-
że nadmienić, iż liczne 
zwycięstwa w konkur-
sach nie umniejszyły 
jego skromności, dzię-
ki czemu jest on oso-
bą lubianą i szanowa-
ną przez rówieśników.

Sukces Romana posłużyć może jako przykład zarówno dla jego 
kolegów ze szkoły, jak również i osób negatywnie nastawionych 
do parających się rolnictwem.  

Urszula Pasieka - nauczycielka Zespołu Szkół Rolniczych 
w Międzyświeciu

Uczniowie i nauczyciele Gimnazjum nr1 im. gen broni St. Maczka z Jaworza w okresie od 1 wrze-
śnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r. uczestniczą w projekcie  „Mam prawo do mediacji” realizowanym 
przez Gminę Jaworze.

W ramach projektu zorganizowane już zostały Konferencje edukacyjno – promocyjno – informacyjne 
dla uczniów i ich rodziców. Przedstawione zostały główne założenia pomysłu, który ma być odpowiedzią 
na zawsze aktualną w społeczeństwie potrzebę konstruktywnej rozmowy i rozwiązywania sporów w spo-
sób satysfakcjonujący dla każdej ze stron.

 W dużym skrócie poniższy schemat przedstawia ideę mediacji:

MASZ PRAWO DO MEDIACJI
ponieważ mediacja:

Stwarza warunki do szybkiego rozwiązania zaistniałego konfliktu
Daje możliwość współdecydowania w swojej sprawie.

UMOŻLIWIA:
Opowiedzenie o przeżyciach, 
wyrażenie swoich przeżyć i emocji
Pozbycie się lęku przed sprawcą                                                                                              
Szybsze uzyskanie zadośćuczynienia
Przejęcie odpowiedzialności za własne czyny i decyzje
Poznanie i zrozumienie racji i punktu widzenia drugiej osoby

Przeproszenie za wyrządzone szkody i wybaczenie dozna-
nych krzywd
Zawarcie ugody zgodnej z potrzebami i interesami stron 
Utrzymanie lub naprawę dobrych wzajemnych relacji przy 
jednoczesnym rozwiązaniu sporu
A wszystko to w atmosferze poufności i wzajemnego szacunku. 

CZYM JEST MEDIACJA?
To dobrowolny proces, którego celem jest porozumienie 

osób będących w konflikcie osiągane przy pomocy bez-
stronnego i neutralnego mediatora, akceptowanego przez 
uczestników mediacji

Następnie odbyły się 40-godzinne szkolenia mediatorów 
szkolnych, w których wzięło udział 10 nauczycieli z Gimnazjum 
i SP nr1. Obecnie trwają warsztaty z mediacji dla uczniów oraz 
warsztaty psychologiczne dla nauczycieli - jednym słowem 
wszyscy chętni mogą wziąć udział w projekcie. 

Gimnazjum czeka teraz duże wyzwanie – założenie Klubu 
Mediatora, w którym uczniowie wsparci pomocą przeszkolo-
nych nauczycieli będą mediować czyli przeprowadzać rozmo-

wy, spotkania ze stronami, które znalazły się w sporze. Wła-
ściwe miejsce do spotkań oraz stworzenie przyjaznej i bez-
piecznej atmosfery wsparte jest m.in. zakupami finansowany-
mi ze środków EFS.

Wraz z realizacją projektu odbywają się również edukacyjne 
imprezy towarzyszące: konkurs „Rozwiązuję spory bez prze-
mocy” (literacki, plastyczny, komputerowy) oraz happening  
i spotkanie edukacyjne „Nie zamykaj oczu”

Biuro Projektu znajduje się w sekretariacie Gimnazjum 
nr1 im.gen.broni St.Maczka w Jaworzu i jest czynne w godz. 
7.00-15.00 tel. 338172217

Dyr. Barbara Szermańska

Z ŻYCIA GIMNAZJUM  (cd. str. 22)
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W Gminie Jaworze od 2010 
roku realizowany jest projekt 
pn. „Budowa kanalizacji sa-
nitarnej w Gminie Jaworze”  

współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszy Spójności  
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
Wynikiem realizacji tej inwestycji będzie możliwość podłącze-
nia do sieci kanalizacyjnej ok. 1000 budynków, a w rezultacie ok. 
5000 mieszkańców.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych po-
trzeb wspólnoty, w tym między innymi stworzenie warunków pod-
łączenia danej nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. W związ-
ku z tym Gmina Jaworze pozyskała środki finansowe na realiza-
cję powyższej inwestycji. Jednym z warunków dofinansowania ka-
nalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze jest uzyskanie efektu eko-
logicznego, czyli zwiększenie liczby osób korzystających z pod-
łączenia do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej o ok. 5000 
RLM, (czyli liczby mieszkańców lub podmiotów gospodarczych). 
Oznacza to, że nie wystarczy tylko wybudować kolektory sieci sa-
nitarnej, ale muszą też do niej zostać podłączeni mieszkańcy, któ-
rzy ujęci zostali w projekcie budowy kanalizacji sanitarnej. W prze-
ciwnym wypadku, gdy efekt ekologiczny nie zostanie osiągnięty 
Gmina Jaworze będzie zobowiązana do zwrotu całości bądź czę-
ści pozyskanego dofinansowania. Zgodnie z podpisaną umową 
o dofinansowanie efekt ekologiczny musi zostać osiągnięty i przed-
stawiony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej z siedzibą w Katowicach do 2015 r.

W  z w i ą z k u  z  p o w y ż s z y m  W ó j t  G m i n y  w r a z 
z  J e d n o s t k ą  R e a l i z u j ą c ą  P r o j e k t  d l a  z a d a n i a  
pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze” po zakoń-
czeniu każdego z trzech etapów realizacji powyższej inwestycji 
będzie przeprowadzał kontrolę postępu prac dotyczących przyłą-
czenia nieruchomości do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej. 
Kontrola ma na celu dopilnowanie osiągnięcia zadeklarowanego 
przez Gminę Jaworze tzw. efektu ekologicznego. 

  Podkreślić należy, że zgodnie z przepisem art. 5 ust 1. 
pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porząd-
ku i czystości w gminach właściciele nieruchomości zapewniają 
utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomo-
ści do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku, gdy bu-
dowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nie-
uzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpły-
wowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię 
ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepi-
sach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyj-
nej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona  
w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania 
określone w przepisach odrębnych.

Wobec mieszkańców, którzy nie przystąpią do czynności skut-
kujących przyłączeniem nieruchomości do wybudowanej sie-

ci sanitarnej, będzie wszczęte postępowanie administracyjne  
o nakazie wykonania tego obowiązku – Wójt Gminy Jaworze 
wyda decyzję nakazującą podłączenie nieruchomości do kana-
lizacji sanitarnej (art.5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości porządku w gminach).Podkreślić należy 
również, że zgodnie z art. 9 powyższej ustawy wykonanie decy-
zji, o której mowa wyżej, podlega egzekucji w trybie przepisów art. 
15 ust.1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egze-
kucyjnym w administracji.

Prace związane z budową kanalizacji sanitarnej dla etapu I re-
alizowanej inwestycji zostały zakończone w sierpniu 2011 r. Wy-
budowane kanały oddano do eksploatacji administratorowi sieci 
AQUA S.A z siedzibą w Bielsku-Białej, o czym zostali poinformo-
wani pisemnie wszyscy właściciele posesji, których nieruchomo-
ści mają dostęp do skorzystania z wybudowanej sieci sanitarnej. 
Ponadto w piśmie poinformowano właścicieli o obowiązku podłą-
czenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. 

Urząd Gminy Jaworze zwrócił się do administratora sie-
ci sanitarnej Przedsiębiorstwa  Usługowo-Produkcyjnego 
AQUA S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej o przedstawienie ze-
stawienia nieruchomości podłączonych do kanalizacji sani-
tarnej dla etapu I realizacji inwestycji pn. „Budowa kanaliza-
cji sanitarnej w Gminie Jaworze. W odpowiedzi na powyższe 
Gmina otrzymała zestawienie nieruchomości, które wykona-
ły przyłącza kanalizacyjne oraz podpisały umowę z AQUA S.A.  
o odprowadzenie ścieków. Z uzyskanych danych wynika, że od 
zakończenia realizacji inwestycji I etapu dla ok. 350 budynków 
znajdujących się w zakresie powyższego etapu tylko ok. 200 bu-
dynków zostało podłączonych do kanalizacji sanitarnej. Ilość nie-
ruchomości podłączonych do kanalizacji sanitarnej zobrazowano 
graficznie na mapie.

W związku z uzyskanymi danymi od AQUA S.A. w najbliż-
szych tygodniach Jednostka Realizująca Projekt pn. „Budo-
wa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze” dla nieruchomości  
nie podłączonych do sieci sanitarnej z I etapu zrealizowanej 
części inwestycji, będzie wszczynać postępowanie administra-
cyjne, a następnie przeprowadzała kontrolę postępu prac do-
tyczących przyłączenia nieruchomości do istniejącej kanaliza-
cji sanitarnej. W ciągu 14 dni od dnia otrzymania niniejszego pi-
sma wezwana strona będzie zobowiązana do złożenia w tu-
tejszym Urzędzie Gminy  (pok. 108) wyjaśnień w tej sprawie. 
W przypadku, gdy właściciel nieruchomości wyposażony jest  
w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wyma-
gania określone w przepisach odrębnych, należy przed-
stawić w tutejszym Urzędzie Gminy kopię prawomocnej 
decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie 
ścieków bytowych z przydomowej oczyszczalni ścieków.  
W przypadku nie złożenia wyjaśnień w ww terminie Urząd Gminy 
Jaworze wyda decyzję nakazującą właścicielom nieruchomości 
przyłączenie jej do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

OBOWIĄZEK PRZYŁĄCZENIA SIĘ DO KANALIZACJI  SANITARNEJ 
W RAMACH PROJEKTU PN.  

„BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE JAWORZE”  
WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ  

Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO  
INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO
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i jej dorobku. Ten dorobek to praca wielu osób - dyrektorów, nauczycieli, 
uczniów, pracowników administracji i obsługi. Gorąco im za ten trud dzięku-
ję”- mówiła pani dyrektor. Następnie głos zabierali zaproszeni goście. 

Z życia Szkoły Podstawowej nr 1 im Marii Dąbrowskiej

Kochasz ty dom, ten stary dach, co prawi baśń  
o dawnych dniach?

17 listopada był ważną datą dla wszystkich, którym 
bliska jest jaworzańska oświata. W tym dniu rozpo-
częły się bowiem uroczyste obchody 75-lecia Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Marii Dąbrowskiej. 

Jubileusz zainaugurowało przemówienie pani dy-
rektor Ewy Cholewik, która przywitała wszystkich 
zaproszonych gości: władze Gminy Jaworza, dyrek-
torów placówek oświatowych z terenów Jaworza, 
byłą dyrektor szkoły- panią Marię Strzelczyk, księ-
ży, przewodniczących Rad Rodziców, emerytowanych 
pracowników i absolwentów, nauczycieli, rodziców  
i uczniów. W dalszej części przemówienia pani dy-
rektor nawiązała do jubileuszu szkoły, dzięki któremu 
odzyskuje się poczucie wspólnoty, przywołuje wspo-
mnienia, pobudza do refleksji. „Dzisiejsze święto jest 
doskonałą okazją, by pochylić się nad kronikami i sta-
rymi fotografiami, zebrać informacje o historii szkoły  
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Po przemówieniach rozpoczął się program artystyczny, 
otwarty pieśnią Fryderyka Chopina- „Życzenie”, w wyko-
naniu szkolnego zespołu „Sinfonietta”. W dalszej czę-
ści występów wyświetlono prezentację multimedialną na 
temat historii i działalności szkoły. Po niej oddano głos 
młodym artystom, którzy w regionalnych strojach, piękną 
gwarą cieszyńską opowiadali i śpiewali o tym, jak daw-
niej uczyły „rechtory”. Na zakończenie cała sala zainto-
nowała pieśń na melodię „Niech żyje bal”:               

„Niech żyje nam!
Jaworzańska uczelnia ku chwale.
Niech żyje nam!
Sto lat blisko się trzyma wspaniale.” 

Po uroczystej akademii nastąpiło zwiedzanie ekspo-
zycji zebranych w szkolnych pomieszczeniach. W kla-
sie regionalnej znalazły się - oprócz zbiorów etnogra-
ficznych - przedwojenne świadectwa, szkolne fotogra-
fie, kroniki, medale edukacyjne, akt nadania sztandaru.  
W sali gimnastycznej można było zapoznać się z osią-
gnięciami uczniów. Na stolikach błyszczały puchary  
i medale za wyniki w sporcie. Imponujące wrażenie robiła 
ilość zgromadzonych statuetek i dyplomów za osiągnię-
cia w konkursach naukowych, muzycznych, teatralnych, 
literackich, biblijnych, plastycznych i tanecznych. Na tra-
sie zwiedzania znalazły się ponadto sale lekcyjne wypo-
sażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne - tablice in-
teraktywne, projektory i laptopy.

Na gości strudzonych długim zwiedzaniem czekał smacz-
ny poczęstunek w jadalni szkolnej. Panowała ciepła, rodzin-
na atmosfera, bo jak pisała jedna z naszych uczennic:

Tu mój dom i moja szkoła.
Mili ludzie dookoła.
Gdybym gdzieś stąd wyjechała,
Zawsze będę tu wracała.

polonista Tomasz Zdunek
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W dniu 8 XI grupa uczniów z Gimnazjum nr 1 im. gen. broni 
Stanisława Maczka z Jaworza przebywała w Instytucie Biologii. 
Uczniowie, członkowie Szkolnego Koła Ligi Morskiej i Rzecznej 
przyjechali zaprezentować swoje przygotowanie, zdawać egzamin 
i uzyskać Certyfikat na przewodników po Muzeum Flory i Fauny 
Morskiej zlokalizowanym na terenie Gimnazjum. Wraz z uczniami 
przyjechał Wiceprzewodniczący Okręgu Bielskiego LMiR mgr An-
drzej Stąsiek oraz Opiekun Szkolnego Koła LMiR i Muzeum Flory 
i Fauny Morskiej, nauczyciel biologii mgr Grzegorz Olejnik. Obaj 
Panowie są absolwentami Biologii byłej Wyższej Szkoły Pedago-
gicznej obecnie Uniwersytetu Pedagogicznego.

Uczniowie, którzy interesują się biologią, osiągają odpowied-
nie wyniki w nauce oraz zdecydują się być przewodnikami po Mu-
zeum, przygotowują pod kierunkiem Opiekuna Muzeum, teksty na 
temat wybranej grupy zwierząt lub wybranego gatunku a następ-
nie przyjeżdżają na egzamin do Instytutu Biologii. 

Instytut Biologii ma podpisaną umowę o współpracy z Gminą 
Jaworze a pracownik Instytutu dr M. Guzik wraz z grupą studen-
tów pomagał w reaktywowaniu Muzeum i od kilkunastu lat współ-
pracuje z Gimnazjum. W ramach tej umowy prowadzi, wraz z dr 
R. Kozikiem, szkolenie przewodników w czasie warsztatów eko-
logicznych oraz uczestniczy, często ze studentami biologii, w róż-
nych przedsięwzięciach organizowanych przez LMiR np. we Fli-
sach Odrzańskich, Wiślanych i obozach letnich. 

W bieżącym roku na egzamin do Krakowa przyjechało 9 uczniów. 
Na początku spotkania zostali oni przywitani przez Dyrektora In-
stytutu Biologii prof. dr hab. Andrzeja Rzepkę, który krótko przed-
stawił historię współpracy Instytutu z Gimnazjum oraz życzył zda-
jącym uzyskania pozytywnych wyników. Dyrektor zaprosił przy-
byłych uczniów i Opiekunów do odwiedzenia nowego budynku IB 
przy ul. Podchorążych, który jest obecnie wizytówką Instytutu, bo-
wiem są tu laboratoria wyposażone w najnowocześniejszą apa-

raturę badawczą a wykonywane prace naukowe są publikowane  
w prestiżowych wydawnictwach zagranicznych.

Następnie odbyło się przedstawienie przez uczniów przygoto-
wanych tekstów. W czasie prezentowania swojej wiedzy i umie-
jętności odbywała się również dyskusja, w czasie której dr M. Gu-
zik wyjaśniał wątpliwości i nieścisłości pojawiające się w wypo-
wiedziach uczniów. W efekcie wszyscy uczniowie zaliczyli egza-
min i uzyskali Certyfikaty Przewodnickie, wręczane przez prowa-
dzącego zajęcia oraz Opiekunów z ramienia LMiR. Kończąc eg-
zamin dr M. Guzik wyraził zadowolenie i podkreślił bardzo dobre 
przygotowanie uczniów do egzaminu. Przypomniał, że przewod-
nicy uczestniczący w wakacje w obozie w Pucku, bardzo ładnie  
zaprezentowali swoją wiedzę o zwierzętach morskich, w czasie po-
bytu w Ocean Parku we Władysławowie. W podobnym tonie wypo-
wiedział się Opiekun Koła LMiR mgr. G. Olejnik, który podziękował 
uczniom za właściwe, solidne potraktowanie egzaminu, i potwier-
dzenie swoją postawą, iż zasłużyli na uzyskanie Certyfikatów na 
przewodników. Zaznaczył, że jest to szczególnie ważne w chwili 
kiedy na bazie obecnego Muzeum Flory i Fauny Morskiej ma po-
wstać w pobliżu Gimnazjum nowe muzeum. 

W tegorocznych zajęciach uczestniczyło również 10 uczniów  
z IV LO im. KEN z Bielska Białej, którzy brali również udział w te-
gorocznych warsztatach ekologicznych prowadzonych przez dr 
M. Guzika. W trakcie pobytu w IB, wraz z uczniami z Gimnazjum, 
uczestniczyli oni w ćwiczeniach z mikroskopowania przygotowa-
nych przez prowadzącego. 

Uczniowie LO przywieźli zaproszenie dla dr M. Guzika do odwie-
dzenia ich Liceum i wygłoszenie wykładu na temat polskich pła-
zów. Zaproszenie przekazała żaba, pomysłowo wykonana przez 
uczniów LO.

Grzegorz Olejnik 

Od 13 do 15 listopada br. pisaliśmy egzamin gimnazjalny, który 
również odbył się w wielu szkołach województwa śląskiego. Egza-
min ten miał sprawdzić naszą wiedzę po ponad dwóch latach nauki 
i pokazać, co jeszcze musimy nadrobić, aby jak najlepiej wypaść 
na sprawdzianie ogólnopolskim w kwietniu 2013 roku.

We wtorek tj. 13 listopada pisaliśmy część humanistyczną.  Na 
pierwszy ogień poszły historia i wiedza o społeczeństwie. Pyta-
nia raczej nie były trudne, choć wpisywanie dat zawsze pozosta-
wia jakąś dozę niepewności. Po przerwie zmierzyliśmy się z dru-
gą częścią egzaminu, a mianowicie z językiem polskim. Najdziw-
niejsze zadanie dotyczyło określenia synonimu wyrazu „szpetno-
gęby”. Natomiast rozprawka czyli końcowa część pracy była tro-
chę zbyt mało sprecyzowana.

W środę tj. 14 listopada rozwiązywaliśmy zadnia z przedmiotów 
ścisłych, które również są podzielone na dwie części. Na począ-

tek zmierzyliśmy się z: fizyką, chemią, biologią i geografią. Pyta-
nia z tych przedmiotów były raczej tak skonstruowane, aby uży-
wać logicznego myślenia niż jakiejś konkretnej wiedzy. Natomiast 
zdania z matematyki w drugiej części wielu osobom podniosły ci-
śnienie, jak najlepsza kawa, choć byli i tacy co mówili, że wystar-
czy chodzić na lekcje, odrabiać zadania i wszystko będzie dobrze.

W ostatni dzień egzaminów pisaliśmy część językową czyli mie-
rzyliśmy się z testami z języka angielskiego (większość uczniów) 
bądź niemieckiego (nieliczni). Tak zwana część podstawowa była 
całkiem prosta, natomiast rozszerzona nie była łatwa.

Podsumowując wyniki egzaminów – większość z nas jest za-
dowolona z rezultatów, choć nie brakuje głosów, że jeszcze wiele 
trzeba zrobić, aby osiągnąć wyższy poziom w kwietniu 2013 roku.

Gimnazjaliści

Próbne egzaminy gimnazjalistów

Z ŻYCIA GIMNAZJUM cd.

Egzamin przewodnicki w Instytucie Biologii
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Dnia 24 września 2012 roku odbyły się zawody sportowe w bie-
gach przełajowych w Rudzicy. Z naszej szkoły startowała druży-
na damska (6 osób + 1 rezerwowa): Kliber Sylwia, Górniak Ange-
lika, Kuzia Patrycja, Nowak Anna, Gruszczyk Martyna, Pastuszka 
Klaudia, Steckel Martyna jak i męska (6 osób + 1 rezerwowy): Le-
gut Kamil, Strzelczyk Patryk, Labza Łukasz, Kluz Damian, Honkisz 
Mateusz, Wieja Damian, Stasica Zachariasz. Rywalizacja przebie-
gała pomiędzy Rudzicą, Jasienicą, Jaworzem i Mazańcowicami. 

Nasi uczniowie zajęli 2 miejsce, dzięki czemu będą reprezento-
wać naszą gminą w zawodach powiatowych.

Początkiem października odbyły się powiatowe biegi przełajo-
we w Zabrzegu. Na 16 drużyn uczestniczących w zawodach nasi 
gimnazjaliści zajęli 5 miejsce – chłopcy, a dziewczęta 7.

Patrycja Stroka z kl. 3a
Patrycja Burian z kl. 3a 

Udział w biegach przełajowych gimnazjalistów

Wykaz zdarzeń akcji ratowniczo-gaśniczych w 2012 roku 

Z ŻYCIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Ochotnicza Straż Pożarna

W Polsce działa 600 tys strażaków ochotników, w jaworzańskiej 
jednostce jest ich 80- ciu. Ochotników, którzy dobrowolnie bez wy-
nagrodzenia ratują ofiary wypadków i pożarów, pomagają ludziom 
dotkniętym przez powodzie i wichury, upowszechniają kulturę. To 
najliczniejsza organizacja pozarządowa w naszej gminie działa-
jąca prawie 140 lat. Nie zawsze ta służba jest doceniana przez 
mieszkańców. A przecież złamane drzewo blokujące przejazd bu-
rzy plan dnia tym, którzy muszą na czas dojechać do pracy, szko-
ły- takich akcji w tym roku było... kilka. 

Zwykłe zalanie piwnicy w budynku mieszkalnym czy gospodar-
czym, to zniszczone przedmioty tam się znajdujące, ale przede 
wszystkim zagrzybienie ścian jeżeli woda nie zostanie szybko 
usunięta. 

Również pożary budynków mieszkalnych i gospodarczych nie 
należą do przeszłości- interwencja. Obniżenie wód gruntowych 
powoduje brak wody w studniach gospodarstw domowych, tu tez 
możemy liczyć na straż, która dowoziła wodę na ulicę: Południo-
wą, Podgórską, Kalwaria, Turystyczna, Spadzista... .

Usuwanie groźnych owadów, jakimi są szerszenie w okresie let-
nim. Dla strażaków ochotników ofiarna służba to codzienność, nie-
zależnie od tego, jakich poświęceń wymaga. Walczą z żywiołem o 
ludzkie życie i dobytek, a ich bezpieczeństwo schodzi na drugi plan. 

W 2011 roku interweniowali 37 razy- 73 godziny przepracowa-
ne przy akcjach.

Wiele czasu, pracy i pieniędzy muszą też poświęcić na utrzyma-
nie budynku strażnicy, który jest ich własnością. Urząd Gminy re-
funduje utrzymanie gotowości bojowej, natomiast wszystkie koszty 
związane z utrzymaniem czyli remonty budynku, dbałość o obej-
ście jest w gestii jednostki Niemałe są też koszty związane z ogrza-
niem obiektu,a  przecież nikomu nie trzeba tłumaczyć jak ważne 
jest by samochody bojowe, w każdej chwili były gotowe do akcji. 

Nie wszyscy mieszkańcy postrzegają pracę strażaków jako służ-
bę społeczną dopatrując się wyimaginowanych problemów, prze-
szkadza im chociażby odgłos syreny. Wszyscy powinniśmy rozu-
mieć, że jest to najlepsza i jedyna forma powiadamiania o zdarze-
niach kryzysowych ludności cywilnej (wg znaków umownych-ilość 
sygnałów). Syrena spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa, po-
siada atesty dopuszczające do użytku z określeniem ilości decybeli. 

Bądźmy zatem wyrozumiali, nigdy nie wiadomo komu głos sy-
reny uratuje życie czy dobytek.

Jaworzańscy strażacy  jak co roku będą rozprowadzać kalen-
darze na 2013 rok, prosimy aby mieszkańcy Jaworza pamiętali  
o naszym zaangażowaniu, trosce o mienie.

Info OSP  
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Posiady Towarzystwa Miłośników Jaworza

„Wędrujemy po ścieżkach dydaktycznych Jaworza”

W dniu 4 listopada w pięk-
nej sali sesyjnej,w centrum Ja-
worza uczestniczyliśmy  w Po-
siadach  Towarzystwa Miło-
śników Jaworza, które  były 
poświęcone podsumowaniu 
konkursu dla dzieci i młodzie-
ży pod tytułem „Wędrujemy 
po ścieżkach dydaktycznych 
Jaworza” . Celem konkursu 
było popularyzowanie wśród 
młodych mieszkańców naszej 

miejscowości istniejących  ścieżek dydaktycznych, dzięki, którym 
mogą oni poznać najciekawsze miejsca Jaworza, o ważnym zna-
czeniu przyrodniczym, historycznym.

Gospodarzami Posiadów  byli  Jerzy Ryrych i  Mirosława  
Hawełek ,a gościem honorowym p. Piotr Gawłowski, który jest au-
torem wszystkich trzech naszych ścieżek dydaktycznych.

Obejrzeliśmy prezentację multimedialną  przygotowaną  przez 
p. M. Hawełek wraz z dziećmi ze Świetlicy Gminnej, dzięki której  
mogliśmy poznać trasy wyznaczonych ścieżek. Następnie ogląda-
liśmy piękne i ciekawe prace plastyczne i fotograficzne wykonane 
przez naszą młodzież. Wybrane stanowiska na ścieżkach dydak-

tycznych prezentowali uczniowie i absolwenci Szkoły Podsta-
wowej : Patrycja Leś, Izabela Kurcjus, Paweł Pytlowany, Ju-
lia Pilch, Paweł Ficek, Wiktoria Szeląg, Zofia Dzięcioł, Zuzan-
na Petlic, Katarzyna Jarosz i Wojciech Jarosz.

Często mówimy „Cudze chwalicie, a swego nie znacie”, warto 
więc zainspirować się pracami najmłodszych  i w piękną, jesien-
ną pogodę wybrać się na spacer po ścieżkach dydaktycznych Ja-
worza, by poznać to co jest naszym skarbem.                                          

M. Hawełek

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze

PODZIĘKOWANIA
W związku z faktem, iż rok 2012 dobiega koń-

ca, Ośrodek Promocji Gminy Jaworze, jako in-
stytucja kultury, pragnie serdecznie wszystkim 
podziękować za współpracę i zaangażowanie 

w realizację wspólnych przedsięwzięć kultural-
nych organizowanych dla mieszkańców nasze-
go Jaworza i okolic. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzu  
organizuje  

Bal Sylwestrowy.
Nie zabraknie domowego jedzenia,  

a do tańca przygrywać będą zwodowi muzycy.
Szczegóły na afiszach, a chętnych prosimy o kontakt  

po numerem telefonu- 607 947 005
Info OSP
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W tym  naszym sponsorom: 
CERAMIKA PILCH
ZPH „LODEK”
VILLA BARBARA CENTRUM  

ZDROWIA l REHABILITACJI
 OKMAR-PLASTIK
AUTO CZĘŚCI SOSULSKI
HOTEL SPA JAWOR
INNA S.C.
LAS-TECH Bielsko-Biała
BUDWAK Sp. z o.o.
BERNDORF BADERBAU
NADLEŚNICTWO BIELSKO
NADLEŚNICTWO USTROŃ
BANK SPÓŁDZIELCZY W JASIENICY
Organizacjom:
- OSP JAWORZE
- KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH NR 1

- KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH NR 2
- KOŁO EMERYTÓW RENCISTÓW  

l INWALIDÓW NR 8
- TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW  

JAWORZA
- STOWARZYSZENIE „NASZE  

JAWORZE”
- STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW 

SZTUKI
- ZESPÓŁ REGIONALNY „JAWORZE”
- ORKIESTRA DĘTA „GLORIETA”
- PARAFIA EWANGELICKO- 

AUGSBURSKA W JAWORZU
- CHÓR PRZY PARAFII EWANGELIC-

KO-AUGSBURSKIEJ W JAWORZU
- PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA  

W JAWORZU
- MŁODZIEŻOWY OŚRODEK  

WYCHOWAWCZY W JAWORZU
- PEŁNOMOCNIK WÓJTA ds.  

ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW  
ALKOHOLOWYCH

- KOMISARIAT POLICJI W JASIENICY 
Z SIEDZIBĄ W JAWORZU

- PARAFIA NMP W POGÓRZU
- BRYGADA TECHNICZNA UG  

JAWORZE
- WSPÓŁORGANIZATOROM  

KOROWODU DOŻYNKOWEGO  
l DOŻYNEK, RADNYM, OCHRONIE 
SPARTAN, ROLNIKOM  
l TWÓRCOM SCENEK  
RODZAJOWYCH, ZWIĄZKOWI  
HODOWCÓW PTACTWA 

  OZDOBNEGO, SZKOŁOM 
  l MŁODZIEŻY.

Pomoc, którą Państwo nam zaoferowali jest bezcenna. Dzięki 
uprzejmości Państwa możliwy jest dalszy rozwój,  a w niektórych 
przypadkach realizacja nowych przedsięwzięć.

Prosimy wraz ze słowami podziękowania za współpracę przy-
jąć życzenia dobrego zdrowia, wiele szczęścia, pogody ducha i 
spełnienia marzeń zarówno w życiu zawodowym jak również pry-

watnym. Jednocześnie z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia oraz Nowego Roku życzymy wszystkim naszym Dar-
czyńcom, Organizacjom oraz Mieszkańcom Jaworza wszystkie-
go najlepszego

Leszek Baron
Dyrektor Ośrodka Promocji Gminy

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze przypomina że prowadzi 
sprzedaż gry planszowej 

„WSZĘDOBYL W POWIECIE BIELSKIM”. 
Jest to doskonały prezent zarówno dla dzieci jak i dorosłych!

Grę można nabyć w siedzibie OPG Jaworze tj. w budynku za „Amfiteatrem”  
przy ul. Wapienickiej za cenę 49,00 zł za sztukę,  

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.
Zapraszamy!
Gra WSZĘDOBYL W POWIECIE BIELSKIM jest wspaniałą przygodą, którą przeżyjesz 

wspólnie z innymi towarzyszami wędrówki. Na swojej drodze spotkasz mnóstwo atrak-
cji, poznasz wiele ciekawostek i piękno Powiatu Bielskiego. Na trasie swojej podróży mo-
żesz spotkać Beskidzkiego Wędrowniczka który będzie Ci towarzyszyć przez całą grę. 
Gra jest przeznaczona dla minimum dwóch osób w wieku od 4 lat.

Celem gry jest pokonanie przez uczestników wyznaczonej trasy, wiodącej przez Powiat 
Bielski i dotarcie do mety. Wygrywa ten gracz, który dokona tego jako pierwszy.

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze
Zaprasza wszystkich zainteresowanych  do  zakupu wznowionej  i poszerzonej książki fakto-

graficznej autorstwa Jadwigi Roik – 

„Dzieje Jaworza na przestrzeni wieków” 
– jest to doskonały pomysł na prezent świąteczny!

Koszt egzemplarza – 60 zł.

Zakupu można dokonać w biurze OPG Jaworze (budynek zaplecza na amfiteatrze ul. Wapienic-
ka) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-14:00.

Serdecznie zapraszamy!
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W dniu 24 listopada pożegnaliśmy  śp Antoniego 
Kruczka - pedagoga, miłośnika muzyki i wieloletnie-
go kierownika Zespołu Starzy Przyjaciele. Uroczy-
stości pogrzebowe miały miejsce  w sobotę 24 listo-
pada w kościele Opatrzności Bożej i na miejscowym 
cmentarzu  katolickim w Jaworzu.  Tymi słowami po-
żegnali Pana Antoniego członkowie zespołu:

Drogi nam Nauczycielu, Wychowawco, i wielki 
Przyjacielu ! 

Ciężkie są chwile pożegnań, żadne słowa w swojej 
miernocie, nie są w stanie  oddać stanu ducha i my-
śli oraz zaistniałej pustki. Takty melodii ,które przed 
chwilą zabrzmiały z instrumentów zespołu” Starzy 
Przyjaciele”, są  bardziej wymowne. To hołd  dla na-
szego kochanego  Pana Antoniego Kruczka . Muzy-
ka płynie z serca i do serca – tego nas uczyłeś. Jak 
mocno Ty żyłeś  muzyką i śpiewem ! - czerpałeś z nich wiele war-
tości, które następnie dawałeś innym.

W pamiętnikach dziecięcych sprzed wielu lat odnaleźć  moż-
na Twoje wpisy, które nam dedykowałeś: „Gdzie słyszysz śpiew 
tam wejdź , tam dobre serce mają, źli ludzie wierzaj mi, ci nigdy 
nie śpiewają.”

Te słowa Goethego były mottem Twego życia. Ty, to odzwier-
ciedlałeś na co dzień i uczyniłeś narzędziem w procesie wycho-
wania tak licznej rzeszy dzieci i młodzieży. Gdziekolwiek praco-
wałeś  to z pasją wykorzystywałeś talent muzyczny , zarażając in-
nych a tym samym uwrażliwiałeś , uszlachetniałeś nasze  kruche 
młodzieńcze charaktery.

Przybyłeś jako młody nauczyciel do 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu.  
Oprócz szeregu zainteresowań i umie-
jętności  pedagogicznych dałeś się  
poznać jako Pan od śpiewu i muzyki. 
Wkrótce szkoła dumna była z powstałe-
go chóru dziecięcego  a później cieszy-
ła się równolegle tworzonym  zespołem 
muzycznym. Pokonywałeś wiele ówcze-
snych trudności. Naukę gry na różnych 
instrumentach  zaczynaliśmy od prawi-
dłowego trzymania instrumentu. Potem 
były żmudne ćwiczenia, praca zespoło-
wa i występy na różnych eliminacjach, 
konkursach, zawsze z wysokimi notami, 
czołowymi miejscami!  Chce się aż zapy-
tać - jak Ty tego dokonałeś?

Skończyły się lata szkoły podstawowej 
a zespół dzięki  naszemu Panu, nadal ist-
niał i był potrzebny. Trudno było nam się 
rozstać . Możemy powiedzieć , że byłeś 
z nami od dzieciństwa do teraz. Zaled-
wie  dwa lata temu zakończyliśmy oficjal-
nie muzykowanie.

Melodie regionalne i inne z dawnych 
lat ,wnosiły często radość i optymizm  lu-
dziom w domach opieki ,koncertowaliśmy w  różnych organiza-
cjach, stowarzyszeniach, uczestniczyliśmy w wielu konkursach , 
uświetnialiśmy uroczystości  państwowe , graliśmy w teatrach , ko-
ściołach i na wyjazdach zagranicznych. Z Twoim udziałem odby-
wały się ekumeniczne wieczory kolęd i różne religijne uroczysto-

ści. „Ufne jest serce moje  Boże, ufne jest serce moje, będę śpie-
wał i grał Tobie”. Ty grałeś niejednokrotnie Panu Bogu na chwałę! 
/Nie sposób wszystkiego wyliczyć./

Przez zespół  na przestrzeni wielu lat przewinęło się wielu człon-
ków i solistów. Wszyscy, tak dużo Ci zawdzięczają. Z serca dzię-
kujemy za cały dorobek muzyczny ,trud pracy, bezinteresowne 
poświęcanie czasu, przepisywanie setek nut ,wreszcie dostarcze-
nie tylu przeżyć. Byłeś wielkim autorytetem, wzorem pracowitości, 
szlachetności, przykładem  obowiązkowości, punktualności, wy-
magający wobec siebie i nas. Śmieszyłeś dowcipem. Ujmowałeś 
nas swoją piękną grą na skrzypcach.

W ostatnich chwilach życia muzyka przynosiła Ci  ukojenie. Się-
gałeś po skrzypce. W przededniu odejścia do 
wieczności  zagrałeś  trzy  lubiane utwory. Je-
den z nich o filozoficznej wymowie: „Co go-
dzinę zegar bije, nocą i wśród dnia

Dziwne serce w sobie kryje , buchalterię ma
Liczy dla mnie najdokładniej, chwile ,któ-

re mkną
Żaden błąd się nie zakradnie w buchal-

terię tą
Są takie chwile urocze, cudne, co pragnie 

się zatrzymać je
Lecz przemijają jak echo złudne aby już 

więcej nie wrócić – nie.

Drogi Mistrzu! My „Starzy Przyja-
ciele”, żegnając Cię dziękujemy za tak  
wiele, za wszystkie niezapomniane lata 
spędzone z nami. Te chwile urocze, cud-
ne pragniemy zatrzymać w pamięci  
i w sercach. Skomponowana przez Ciebie 
piosenka będzie nam towarzyszyła „Jest 
taka wioska, wioska Jaworze, w której ja 
mieszkam, w której chcę żyć. O tobie 
śpiewam piosenkę miłą, tyś moją wioską 
Jaworze me.”

Panie Antku! Niech jaworzańskie wi-
chry nucą Tobie melodie Beskidów a fanfary anielskie na 
drugim brzegu życia radość wieczną.

„Starzy Przyjaciele”
Maria Maciejczek Madej

Foto: archiwum EJ

Ostatnie pożegnanie… choć Pamięć pozostanie…
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Codzienne problemy, spotykani na naszej drodze ludzie, którzy 
nas nie rozumieją,

trudności, których się nie spodziewaliśmy, a czasem nie mamy 
siły pokonać,

mogłyby rodzić w nas smutek i zgorzknienie,
ale każdego roku mamy szczęście, żeby przypominać sobie znowu i znowu,
że kiedyś narodził się ktoś, kto obdarzył nas bezwarunkową miłością.
Pokochał takich jacy jesteśmy; pokazał swoim życiem, co jest w nim najważniejsze
i zapewnił, że wiara w jego bezwarunkową miłość może dodać nam sił.
Świętując ponownie narodziny Jezusa możemy poczuć, że jesteśmy warci prawdziwej
miłości, że ufając mu pokonamy w końcu nasze problemy i że On postawi na naszej
drodze ludzi, którzy nas zrozumieją i docenią.
Życzymy Wam wiary w to, że takie cuda mogą się wydarzyć nie tylko w Święta, ale
i każdego dnia naszego życia.
Kochajmy to, co piękne i obdarowujmy się tym co najpiękniejsze
wiarą, nadzieją i miłością.

Stowarzyszenie Miłośników Sztuki

Życzenia

Cudowną atmosferę Świąt tworzymy my sami min. 
dzięki zwróceniu większej uwagi na osoby, z  który-
mi dawno nie mieliśmy kontaktu lub na te, z którymi 
kontakt sami ograniczamy. Żyjąc w czasach ciągłego 
pośpiechu warto w tym okresie robić rzeczy, które wy-
magają zatrzymania się i wspólnego działania; wspól-
nego przygotowywania nie tylko jedzenia, ale i przed-
miotów, które towarzyszą Świętom Bożego Narodzenia.

Własnoręcznie wykonane kartki świąteczne są 
czymś dużo cenniejszym niż wiadomości elektronicz-
ne. Świadczą o tym, że do koperty, którą wysyłamy, 
wkładamy również cząstkę siebie, swoją pomysło-
wość i pracę.

Ucząc nasze dzieci tworzenia bombek, ozdób choin-
kowych przekazujemy im to, co nasi rodzice przekazy-
wali nam, nie tylko jeśli chodzi o techniki zdobienia, 
ale i w sposobie przygotowywania się do Świąt.

Dzięki temu czujemy, że osoby, których już nie ma, 
są wśród nas ponieważ przekazujemy ciągle tą samą 
od pokoleń tradycję.

Przekazujemy również sposób na stwarzanie twór-
czej atmosfery pełnej pomysłów, docenianie umiejęt-
ności każdego członka rodziny, dekorowania własne-
go domu przedmiotami, które pojawiły się dzięki nam 
i pokazują, że to, co możemy stworzyć sami może być 
bardzo wartościowe.

Natalia Mojeścik

***
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Ostatni kwartał Polskiego Towarzystwa 
Ewangelickiego upłynął pod znakiem pre-
lekcji z różnoraką tematyką. 3 października 
w niesamowicie barwny sposób wrażeniami 
z pobytu w Nowej Zelandii podzielił się ks. 
dr Adrian Korczago. Przygotował on set-
ki slajdów, które zebrani w sali mogli obej-
rzeć na dużym ekranie. Ponadto ks. Adrian 
Korczago przywiózł ze sobą niektóre cieka-
we pamiątki z Nowej Zelandii. 22 paździer-
nika ks. radca Ryszard Janik w swej pre-
lekcji, w wyczerpujący sposób omówił „Ge-
nezę, treść i drogę przyjęcia Artykułów 
Szmalkaldzkich ks. Marcina Lutra w 1537 
roku, w ich 475 rocznicę”. Związek Szmal-
kaldzki był Związkiem Książąt Ewangelickich  
w Cesarstwie Rzymskim Narodu Niemieckie-
go. Zaś same Artykuły Szmalkaldzkie nale-
żą do kanonu Ksiąg Symbolicznych Kościoła 
Ewangelickiego, napisane przez ks. Marci-
na Lutra i są rozwinięciem artykułów Konfe-
sji Augsburskiej z 1530 roku napisanej przez 
Filipa Melanchtona. 1 listopada członkowie 

Czwarty kwartał 2012 roku w jaworzańskim oddziale  
Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego

Dr Alina Wiencek-Weiss Ks. dr. Adrian Korczago

oddziału PTE przeprowadzili kwestę przy obu bramach cmenta-
rza ewangelickiego, która wyniosła 4123  zł. Wszystkim ofiaro-
dawcom składamy serdeczne podziękowania za każdy datek!  5 
listopada z prelekcją p.t. „Choroby cywilizacyjne XXI wieku” wy-
stąpiła dr n. med. Alina Wiencek-Weiss. Swoją prelekcję zilu-
strowała prezentacją multimedialną. Wniosek po prelekcji jest na-
stępujący, iż na nasze zdrowie ma wpływ większość czynników  
zewnętrznych, ale przede wszystkim wiele   zależy od nas! W dal-
szych planach mamy projekcję filmu na 26 listopada, a w grud-
niu przeżywać będziemy Wieczór Adwentowy wspólnie z człon-
kami jaworzańskiego oddziału Akcji Katolickiej. Będzie to ostatnie 
zebranie w tym roku i ostatnie tego zarządu w  czteroletniej ka-
dencji, gdyż tuż po Nowym Roku odbędą się wybory nowego Za-
rządu Oddziału PTE w Jaworzu.   

 
W imieniu Zarządu Oddziału PTE w Jaworzu –  

sekretarz Jan Kliber

Białych Świąt  
i rozświetlonego nieba w noc 

sylwestrową
a nade wszystko jasności  
z betlejemskiej stajenki,

która by świeciła nam cały rok
abyśmy mądrze żyli.

 
Życzy zarząd PTEw  

O/Jaworze

ZAPROSZENIE 

NA WIECZÓR KOLĘD

Tradycyjny „Wieczór kolęd”  
odbędzie się 30  grudnia br.  

o godz. 17.00 w Kościele  
Ewangelickim w Jaworzu.

 
Do wspólnego kolędowania  

zapraszamy wszystkich gości  
i mieszkańców gminy.
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Powiat bielski posiada liczne i atrakcyjne muzea, a nie dawno wzbogacił się 
o prawdziwą perełkę w postaci Muzeum Zamkowego w Grodźcu Śląskim, któ-
re to oficjalnie otwarto 9 listopada.

Uroczystość otworzył kustosz Mariusz Makowski, który powitał w imieniu wła-
ściciela wszystkich zaproszonych gości. W spotkaniu uczestniczyli Grzegorz 
Szetyński wicestarosta bielski, Jerzy Nogowczyk starosta cieszyński, Janusz 
Pierzyna wójt gminy Jasienica, Anna Nowak oraz Monika Jackiewicz przed-
stawicielki Departamentu Legislacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, Marian Dembiniok dyrektor Muzeum w Cieszynie, Maciej Klus 
Dyrektor Muzeum Zamkowego w Pszczynie oraz konserwatorzy którzy pra-
cowali nad renowacją obiektu i jego wyposażenia. Zaproszeni goście gratu-
lowali Michałowi Bożkowi, właścicielowi posiadłości, dzięki którego wytrwało-
ści i pasji udało się w zaledwie 8 lat odnowić zamek, zebrać eksponaty i otwo-
rzyć obiekt dla zwiedzających Po przywitaniu nastąpiło podpisanie aktu erek-

cyjnego upamiętniające-
go uroczystość otwarcia 
muzeum. Zebrani goście 
gratulowali przedsięwzię-
cia. A. Nowak przekazała 
na ręce M. Bożka list gra-
tulacyjny od Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Naro-
dowego Bogdana Zdro-
jewskiego, a wicesta-
rosta bielski G. Szetyń-
ski przekazał właścicie-
lowi pamiątkową tablicz-
kę oraz list gratulacyjny 
wraz z podziękowaniami 
za wzbogacenie powiatu 
bielskiego o wspaniałą 
muzealną perełkę w po-
staci Muzeum Zamkowe-

Zamkowa perełka w Grodźcu Śląskim

go, dzięki której mieszkańcy Grodźca, powiatu biel-
skiego, a także licznie przybywający na te tereny go-
ście będą mogli poznać historię tego zamku sięgają-
cą XII wieku. Po uroczystościach oficjalnych nastąpił 
długo wyczekiwany moment zwiedzania obiektów mu-
zealnych. Trzeba przyznać, że obiekt robi niesamo-
wite wrażenie, ilość, jakość eksponatów jest ogrom-
na, a dodatkowo bogate i ciekawe opowieści kusto-
sza oraz właściciela uczyniły spotkanie bardzo atrak-
cyjnym i niezwykle interesującym. Jak podkreślali nie-
które eksponaty było bardzo trudno znaleźć, a często 
ich stan pozostawiał wiele do życzenia, jednak nie-
oceniona pomoc fachowców przyczyniła się do odzy-
skania przez nie dawnej świetności , a tym samym do 
uatrakcyjnienia już i tak bardzo okazałego muzeum.

A. Grabski, http://www.powiat.bielsko.pl/

Z kart historii Śląska Cieszyńskiego

W poprzednich numerach Echa Jaworza , chociażby z okazji 
150-lecia powstania uzdrowiska, przypominaliśmy sylwetki zna-
nych artystów, pisarzy, polityków, którzy gościli w Jaworzu zarów-
no przed I wojną światową, jak i w okresie II Rzeczpospolitej. Na 
terenie Szpitala Opieki Długoterminowej BZLR została zorgani-
zowana wystawa zarówno zdjęć Jaworza z czasów międzywo-
jennych, jak i wcześniejszych. Wyeksponowano także tablicę ze 
zdjęciami i nazwiskami znanych w całym kraju osobistości świa-
ta polityki i kultury, którzy w Jaworzu korzystali z oferty leczniczej 
ówczesnego zakładu przyrodoleczniczego.

Jednakże są osoby znane, które- nieraz epizodycznie- wplotły 
się w historię gminy. Mowa tym razem o Annie Dymnej, a właści-
wie rodzinie Dymnych, których historyczne zawirowania w pewien 
sposób związały z Jaworzem.

Anna Dymna  urodziła się w Legnicy, od lat związana jest 
z Krakowem. Nim przejdziemy do „wątku jaworzańskiego”, krótko 
przybliżymy postać aktorki. Anna Dymna jest założycielką i pre-

zesem Fundacji „Mimo Wszystko”, członkinią Międzynarodowej 
Kapituły Orderu Uśmiechu oraz Rady Programowej Radia RMF 
Classic. Jest matką chrzestną sztandaru 2. Korpusu Zmechanizo-
wanego im. Władysława Andersa, pomysłodawczynią Ogólnopol-
skiego Przeglądu Twórczości Teatralno- Muzycznej Osób Niepeł-
nosprawnych „Albertiana” oraz Festiwalu Zaczarowanej Piosen-
ki im. Marka Grechuty, dla uzdolnionych wokalnie osób niepełno-
sprawnych. Absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 
w Krakowie. Od 1990 jest wykładowczynią na tej uczelni. Od 1973 
związana z krakowskim Starym Teatrem. Zadebiutowała w 1969 
w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. 

Oprócz pracy aktorskiej w teatrze i filmie -trudno byłoby zliczyć 
wszystkie, chociaż te największe role teatralne czy filmowe, jak  
i przedstawić listę odznaczeń, nagród artystycznych, jak i nagród 
za działalność charytatywną, w którą aktorka angażuje całą resz-
tę „wolnego czasu”. Oto kilka przykładów pracy społecznej i cha-
rytatywnej m.in.: w kwestach Obywatelskiego Komitetu Ratowa-
nia Krakowa, akcjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,  

Znani i niezapomniani bywalcy Jaworza
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Stowarzyszenia „Wielkie Serce”, Fundacji „Mam Marzenie”, Fun-
dacji „Nuta Nadziei” i Fundacji „Akogo”. W 1999 rozpoczęła współ-
pracę z Fundacją im. Brata Alberta i jej prezesem ks. Tadeuszem 
Isakowiczem-Zaleskim, pomagając m.in. przy realizacjach insce-
nizacji Teatrzyku „Radwanek”, którego aktorami są osoby niepeł-
nosprawne intelektualnie, mieszkańcy schroniska w podkrakow-
skich Radwanowicach. Od tamtej pory, poświęcając prywatny czas, 
reżyseruje i pisze scenariusze do wszystkich przedstawień „Ra-
dwanka”. W 2001 roku była także pomysłodawczynią Ogólnopol-
skiego Festiwalu Twórczości Teatralno- Muzycznej Osób Niepełno-
sprawnych „Albertiana”, którego coroczny finał – dzięki staraniom 
aktorki - ma miejsce na Dużej Scenie Teatru im. J. Słowackiego  
w Krakowie. We wrześniu 2003 roku założyła w Krakowie Funda-
cję „Mimo Wszystko”, funkcję jej prezesa od początku sprawując 
społecznie. Pierwotnym celem Fundacji było utrzymywanie Warsz-
tatów Terapii Artystycznej i opieka nad ich 26 podopiecznymi, nie-
pełnosprawnymi intelektualnie mieszkańcami Schroniska im. Brata 
Alberta w podkrakowskich Radwanowicach, którzy na mocy zmia-
ny przepisów prawnych, utracili prawo do korzystania z Warsztatów 
Terapii Zajęciowej, finansowanych przez budżet państwa. To tyle 
na temat aktorki i działaczki społecznej w telegraficznym skrócie.

Ale wróćmy do związków z Jaworzem. Pani Anna jeszcze pod-
czas studiów poznała Wiesława Dymnego - swego późniejsze-
go męża, który zmarł w 1978 roku. Anna Dymna wyszła później 
ponownie za mąż, jednakże po dzień dzisiejszy jej śp małżonek 
Wiesław Dymny stanowi dla niej swego rodzaju wzorzec do na-
śladowania, a pamięć o Nim, jego barwnej osobowości - pomimo 
upływu lat - pozostaje dla aktorki nadal świeża. 

Są w Jaworzu- szczególnie w Nałężu- osoby, które pamiętają za-
równo śp. Matkę Wiesława Dymnego, jak i późniejszy okres, gdy 
„młody Wiesiek” spacerował po Jaworzu z piękną Anną- później-
szą żoną. W tamtym okresie, każda nowa osoba w miejscowości, 
była od razu zauważalna. Jak wspomina Andrzej Śliwka (miesz-
kaniec Jesionek lub jak kto woli Jaworza Nałęża - obecnie prze-
wodniczący Rady Gminy) - w małym przysiółku, jakim było Nałę-
że wszyscy się znali, stąd każdy „nowy” człowiek był od razu do-
strzeżony. Również pan Andrzej był uczniem miejscowej szkoły 
podstawowej nr 3, gdzie nauczycielką- kierownikiem placówki była 
Janina Dymny ( jej mąż Wiktor zginął podczas II wojny światowej). 

Rodzina Dymnych pochodziła z okolic Nowogródka (dawne 
kresy II RP ), po wojnie gdy „dzięki naszym sojusznikom” Polska 
utraciła ziemie na wschodnich rubieżach Rzeczpospolitej, rodzi-
na Dymnych tzn. matka Janina wraz z trzema synami : Leszkiem, 
Mieczysławem oraz Wiesławem znalazła wpierw zatrudnienie  
w jednej ze szkół w trójwsi ( Koniaków- Istebna-Jaworzynka), a po-
tem w szkole w Jaworzu Nałężu (koniec lat 40-tych XX wieku). Tu-
taj też, jak wspomina Andrzej Śliwka – Wiesiek bawił się ze swy-
mi rówieśnikami, w ramach zabawy szkicował portrety, malował 
pejzaże. Wiesław ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Stefa-
na Żeromskiego w Bielsku-Białej, potem podjął studia na Akade-
mii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zapisał się w historii, jako polski 
plastyk, aktor, scenarzysta filmowy, poeta, prozaik i satyryk oraz 
współtwórca wraz z -Piotrem Skrzyneckim- Piwnicy pod Bara-
nami w Krakowie. Tutaj też przyjeżdżał niejako w rodzinne strony 
wraz ze swoją narzeczoną, później żoną Anną Dymną. Wcześniej 
jednak, jak wspomina Andrzej Śliwka- doskonale pamięta przyjaz-
dy Wieśka do Nałęża, szczególnie w okresie wakacyjnej kanikuły, 
gdy wszyscy mieli więcej wolnego czasu – przynajmniej jeśli cho-

dzi o obowiązki szkolne. Jak zapamiętał Wieśka Andrzej Śliwka” ? 
Był to chłopak z bródką, raczej nie wysoki, ale silny, a dla mnie 

wielką frajdą było to, że on miał taką siłę w rękach , iż mógł mnie  
(wówczas młodego chłopaka) podnieść jedną ręką. Pamiętam, że 
pisał wiersze, rysował „po koleżeńsku” portrety kolegów, pejzaże… 
Pamiętam też jego specyficzny głos, pamiętam to do dziś. Histo-
ria… a ile zachowało się miłych wspomnień. Pamiętam też ich (z 
Anną) wspólne spacery po Jaworzu. No i jedną „trudną historię”, 
o której też należy chyba wspomnieć, choć niewielu już o tym pa-
mięta - dodaje A.Śliwka.

Wiesław Dymny napisał książkę pt. „Opowiadania zwykłe”,  
w której opisywał czasem w humorystyczny sposób ludzkie dzie-
je na tle minionej wojny i czasów powojennych. Tyle, że w fikcyj-
ne postacie wstawił autentyczne nazwiska mieszkańców Nałęża. 
Nie muszę mówić, jak w  wiosce „zawrzało”, a pani Janina Dymna 
nie mogła sobie poradzić z pogodzeniem ludzkiego subiektywizmu  
w odbiorze tejże książki, z wizją pisarza. Wiesław Dymny bynaj-
mniej nie miał zamiaru nikogo obrażać, ale wiemy jak do dziś 
wielu rodowitych jaworzan jest wyczulonych na swoim punkcie, 
a co dopiero kilka czy kilkanaście lat po wojnie – dodaje Andrzej  
Śliwka. Do tego rodzina Dymnych nie pochodziła ze Śląska, więc i 
zrozumienie specyfiki Polaka-Niemca-Ślązaka, było zupełnie obce. 
Książka ta, w innym regionie Polski spotykała się z bardzo dobrym 
odbiorem, ale cóż- to już historia, a nawet dziś nikt już nie przy-
wiązuje znaczenia do takich niuansów- komentuje Andrzej Śliwka.

Jego matka Janina Dymny wyszła za maż za nauczyciela szkoły 
w Nałężu -Bojdę, i pod tym nazwiskiem podpisywała nawet moje 
świadectwa- mówi Andrzej Śliwka. W tym miejscu należy też wspo-
mnieć śp. Jana Krzyszpienia - wielkiego społecznika i pedago-
ga, który w tym czasie także pracował w szkole w Jaworzu Nałę-
żu. Jak twierdzi Andrzej Śliwka – w tych pierwszych latach powo-
jennych Jan Krzyszpień organizował w Nałężu teatr amatorski i to 
właśnie on zaszczepił aktorskiego bakcyla”– być może w samym 
Wieśku Dymnym, ale na pewno w Andrzeju, który przed laty za-
błysnął na naszej scenie rolą hrabiego Maurycego Saint Genois 
d’Anneacourt, w przedstawieniu reżyserowanym przez aktora Te-
atru Polskiego w Bielsku-Białej Kubę Abrahamowicza.

Anna Dymna, jako żona Wiesława przyjeżdżała do Jaworza wraz 
z mężem. Jak z kolei wspomina Jadwiga Roik, niektórzy miesz-
kańcy zapamiętali aktorkę, jako miłośniczkę jaworzańskich cze-
reśni. W końcu tylko okres wakacyjny sprzyjał odwiedzaniu ro-
dzinnych stron i romantycznym spacerom. Wracając zaś do Ja-
niny Dymnej ( potem Bojdowej), warto wspomnieć, że była oso-
bą niezwykle zasłużoną dla Nałęża, jako kierowniczka tamtejszej 
szkoły czy przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Nałężu.

Obecnie Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” poma-
ga wielu osobom chorym i niepełnosprawnym w całej Polsce,  
a także koordynuje pracę wolontariuszy. Organizuje również  
Festiwal Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty, Ogól-
nopolskie Dni Integracji „Zwyciężać mimo wszystko” oraz 
Ogólnopolski Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób  
Niepełnosprawnych „Albertiana”. Ponadto Fundacja buduje dwa 
nowoczesne ośrodki rehabilitacyjno-terapeutyczne: „Spotkajmy 
się” w nadbałtyckim Lubiatowie i „Dolinę Słońca” w podkrakow-
skich Radwanowicach.

Przygotował: Piotr Filipkowski
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Znaczenie wyrazów

POZIOMO
1) Byli władcami i właścicielami Księstwa Cie-
szyńskiego
8) Roślina przez lata będąca motywem zdobni-
czym w architekturze
12) Szlachetny metal
13) Autor „Popiołu i diamentu“
14) Zimowy sprzęt sportowy 
15) Sprawujący rządy w zastępstwie małolet-
niego króla
17) Kwiatuszek lub cukierek
18) Np. Młyńska w Jaworzu
19) Symbol chemiczny srebra
20) Mocna karta w grze
22) Chroni szyje zimową porą
24) Zbiory dokumentów i akt
27) Placówka, ośrodek lub urząd
30) Protestacyjny lub przedwyborczy
31) W nich obrazy
33) Środki płatnicze, bony
34) Szczyt w Beskidzie Śląskim
37) Kanadyjski piosenkarz śpiewający „Dianę“
38) Niedościgniony wzór
40) Władca Rzymu, autor słów „kości zostały 
rzucone“

41) Terenowe zawody samochodowe
46) Autobus lub ciężarówka polskiej produkcji
48) Płonie w świecy lub lampie naftowej
50) Przyrząd do badania organizmów niewi-
docznych gołym okiem
51) Potrawa mięsna lub wyrób cukierniczy
53) Wytwórnia desek
55) Nóż chirurgiczny
56) Akt uległości składany władcy
57) Odbicie się pocisku, powodujące zmianę 
kierunku dalszego jego ruchu
58) Uczestnik bitwy o Anglię, autor „Czarnych 
krzyży nad Polską“

PIONOWO
1) Była nią Julia Saint Genois
2) Wyznawcy religii rozpowszechnionej w Azji
3) Człowiek bardzo zasłużony dla Jaworza – 
aptekarz
4) Kurs statku
5) Tu Niemcy zorganizowali największy obóz 
zagłady
6) Może wzniecić ogień
7) Jedno z pięciu Wielkich Jezior w Ameryce 
Północnej
8) Człowiek, który nie dba o swój wygląd 
i otoczenie

9) Nad umywalką czy zlewozmywakiem
10) Główna tętnica
11) Podwyższenie dla mówcy
16) Ciała lotne
21) Tytuł arystokratki lub ciastko
22) „Kierownica“ łódki
23) Okienny wywietrznik
25) Konkurencja w podnoszeniu ciężarów
26) Błazenada, zabawne zdarzenie
28) Rzeka graniczna z Niemcami
29) Muzykant z noweli Sienkiewicza
32) Tytułowa bohaterka opery Verdiego
35) Pogardliwie o włosach
36) Lodowy korek na rzece
39) Historyczny długi okres czasu
40) Bywa pełna goryczy
42) Był nim bohater powieści „Ostatni Mohika-
nin“
43) Miękka, niska kanapa
44) Tekst autorski przed wydrukiem
45) Wysokie obcasy elegantki
46) Bursztyn
47) Dla zwycięzcy 
49) Żaglowiec sportowo – turystyczny
50) Produkt z mleka 
52) Wyjątkowy egzemplarz
54) Dalszy plant

K
R
Z
Y
ż
Ó
W
K
A

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 2621 2722 28 29 30 31 3223 24 25
Autorką krzyżówki jest 

Aniela Mieszczak

1

13

2 3

16

4 5
5

6

6

12
23

7 8
2

14

9 10
14

11

20

17
30

27

4

21

18

8
15

22

16

19

23

20
11

24 25

30

26

33

31 32

27
26

28

34 35 36

3

29

37

46

17

47

40

38 39

24

41

48

42 43
9

44

25

45

53

21

54

1

51
22

52

49

31

50

32

55

13

15 18

57

29 19
56

28

58

10

7

12



ECHO JAWORZA STR. 32GRUDZIEŃ 2012 ROK

Informacja Beskid Dragon

W dniach 17-19 listopada 2012 w miejsco-
wości Szegetsetmiklosz kolo Budapesztu od-
był się Puchar Europy w kickboxingu w for-
mulach

- semi-contact light-contact i kick-light.

Wyniki naszych zawodników Beskid-dragon
- Julia Setla zloto w finale pokonała 2 krotną 

Mistrzynie Świata z Wegier 6 do 1 s-c
- Sandra Paszek brąz s-c srebro k-l
- Natalia Lemańska brąz s-c
-  Adrianna Kubaszek srebro k-l
-  Mateusz Markiefka brąz l-c brąz k-l
-  Mikołaj Pietrzyk brąz l-c brąz k-l
-   Artur Gaszek braz l-c brąz k-l
-  Mateusz Rus braz l-c

W SPORTOWEJ RYWALIZACJI

W dniu 24  listopada 2012 w Nowym-Sączu odbył się 
międzynarodowy Turniej kickboxingu .

 Wyniki naszych zawodników 
- Julia Setla złoto
- Sandra Paszek złoto
- Mikołaj Pietrzyk złoto
- Mateusz Rus srebro
- Sylwia Szymala srebro
- Natalia Lemańska srebro
- Weronika Pytlarz brąz
Po niezbyt sprawiedliwym werdykcie w przypadku Sylwii 

Szymali[ powinna wygrać]
Sędziowie przyznali Puchar dla najlepszego zawodnicz-

ki Turnieju Sylwii Szymali .Był to ostatni turniej w sezo-
nie 2012 .

W klasyfikacji medalowej klub Beskid-Dragon trzeci rok z rzędu w Polsce jest na pierwszym miejscu.Trener Piotr Turchan 
po raz trzeci został nominowany do Ministerstwa Sportu o nagrodę trener roku kickboxingu. Poprzednie rok 2009 i 2011.

Turniej Nowy Sącz 24.11.2012

Kick Ronin
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Wilkowice, dn. 3 listopada 2012

GLKS Wilkowice - Czarni Jaworze 1:2 (0:0)
Bramki dla jaworzan zdobył: Marcin Sztykiel 

(dwie)

Skład:
Feruga - Kobza, Jaroszewski (55’ Handzel), 
Roik, Grusiecki - Zdolski (73’ Walasiński),  
Gucwa (82’ Wacławski), Marcin Sztykiel, Michał Sztykiel -  

Miagkyj, Waliczek (65’ Gwóźdź) 

Jaworze, dn. 11 listopada 2012

Czarni Jaworze – Orzeł Kozy 1:0 (1:0)

Bramki dla jaworzan zdobył: Wacław Kobza (z rzutu karnego)

Skład:
Feruga - Jaroszewski, Kobza, Handzel, Grusiecki - Gucwa  

(67’ Pawluk-Jaszczuk),  
Zdolski, Michał Sztykiel, Marcin Sztykiel - Miagkyj  

(65’ Walasiński), Waliczek (50’ Gwóźdź) 

TABELA KLASY A – SENIORZY

Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bramki zdobyte Bramki 
stracone

1 Soła Kobiernice 13 36 48 10

2 Przełom Kaniów 13 30 50 19

3 Pionier Pisarzowice 13 29 37 14

4 Czarni Jaworze 13 27 32 14

5 GLKS Wilkowice 13 25 29 15

6 Sokół Buczkowice 13 23 39 22

7 KS Międzyrzecze 13 22 26 19

8 KS Bestwinka 13 18 34 25

9 Orzeł Kozy 13 13 22 27

10 LKS Mazańcowice 13 13 18 33

11 Sokół Zabrzeg 13 10 14 38

12 Beskid Godziszka 13 10 19 46

13 MRKS II Czechowice-Dz. 13 3 5 39

14 Sokół Hecznarowice 13 1 8 67

1. miejsce – awans do Ligi Okręgowej                  miejsce – spadek do Klasy B

TABELA KLASY A – SENIORZY

1. W 91 meczach padło 382 bramek, co daje średnią 4,19 gola 
na mecz.

2. Gospodarze triumfowali w 45 meczach, 11 spotkań zakończy-
ło się podziałem punktów, a 35 razy goście wywozili komplet 
punktów.

3. Najwięcej goli w tej rundzie zdobyła Przełom Kaniów - 50. Naj-
mniej bramek zdobył MRKS II Czechowice-Dziedzice - 6. (dla 
porównania Czarni Jaworze - 32)

4. Najlepszą defensywą może pochwalić się ekipa lidera rozgry-
wek - w 13 meczach stracili 10 goli. Najwięcej bramek stracili 
piłkarze hecznarowickiego Sokoła - 67. (Czarni Jaworze - 14)

5. Najwięcej goli u siebie strzelił Pionier - 28, na wyjeździe zaś 
rozstrzelała się drużyna Przełomu Kaniów - 24. (Czarni Jawo-
rze - u siebie 14, a wyjazdach - 18)

6. Najmniej bramek na własnym terenie zgromadziły rezerwy MRK-
S-u - 2, natomiast na wyjeździe problem ze zdobywaniem goli 
miał Sokół Hecznarowice - 3.

7. Znakomitą linią defensywy w roli gospodarza może pochwalić 
się Przełom Kaniów - po stronie strat widnieje cyfra 5, z kolei 
najlepiej radzącą sobie obroną na wyjeździe ma mistrz jesie-
ni - 2. (Czarni Jaworze - u siebie 6, a wyjazdach - 8)

8. Najwięcej bramek u siebie stracił outsider z Hecznarowic - 30. 
Najsłabszą obroną na wyjazdach może pochwalić się również 
czerwona latarnia ligi - stracili 37 goli.

9. Najwięcej bramek w jednym meczu - 9: Beskid Godziszka - 
Przełom Kaniów 2:7, KS Międzyrzecze - Przełom Kaniów 2:7  
i Sokół Hecznarowice - KS Bestwinka 2:7. (Czarni Jaworze - 7  
z Sokołem Hecznarowice 1:6)

10. Najwięcej zwycięstw - 12 - zaliczyła Soła Kobiernice (Czar-
ni Jaworze - 9), najczęściej punktami dzielił się KS Międzyrze-
cze - czterokrotnie w jego meczach padał remis (Czarni Ja-
worze - 0), a najwięcej porażek zaliczył Sokół Hecznarowice 
-12 (Czarni Jaworze - 4).

11. Nagrodę „Twierdzy niezdobytej” otrzymuje Soła Kobiernice, wy-

KS CZARNI JAWORZE

PODSUMOWANIE STATYSTYCZNE RUNDY JESIENNEJ – KLASA „A” SENIORZY
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Terminarz meczów KS Czarni Jaworze – 
LIGA C JUNIORÓW

LP Data Godz. Gospodarz Gość Wynik Strzelcy

1 25.08.2012 1130 KS Bestwinka KS Czarni 
Jaworze

1:2 Janos
Nowiński

2 2.09.2012 1200 KS Czarni Jaworze Sokół 
Hecznarowice

1:2 Janos

3 8.09.2012 1130 Groń Bujaków KS Czarni 
Jaworze

0:9

Król – 4
Nowiński – 2

Bula
Janos
Kucia

4 16.09.2012 1200 KS Czarni Jaworze Przełom 
Kaniów

1:0 Król

5 23.09.2012 1130 LKS Czaniec KS Czarni 
Jaworze

1:0

6 29.09.2012 1130 KS Czarni Jaworze GLKS 
Wilkowice

3:2
Król

Janos
Nowiński

7 6.10.2012 1130 Sokół Zabrzeg KS Czarni 
Jaworze

3:2 Tyrna
Król

8 14.10.2012 1130 Zamek Grodziec KS Czarni 
Jaworze

1:13

Janos – 5
Nowiński – 2
Gliniany – 2

Kopij
Sztykiel
Gacek
Garbas

9 10.11.2012 1130 KS Czarni Jaworze LKS 
Mazańcowice

15:0

Król – 5
Sztykiel – 3

Nowiński – 3
Dymek – 3

Janos

10 27.10.2012 1130 BKS Stal Bielsko-
Biała

KS Czarni 
Jaworze

1:5
Król – 2
Janos

Nowiński
Tyrna

11 3.11.2012 1130 KS Czarni Jaworze LKS Bestwina 4:1
Król – 2
Lapczyk

samobójczy

TABELA LIGI C –  JUNIORZY
Miejsc

e
Drużyna Mecze Punkty Bramki zdobyte Bramki stracone

1 LKS Czaniec 11 33 42 4

2 Sokół Zabrzeg 11 25 46 14

3 Czarni Jaworze 11 24 55 12

4 LKS Bestwina 11 22 44 10

5 GLKS Wilkowice 11 19 36 22

6 BKS Stal Bielsko-Biała 11 18 31 25

7 Sokół Hecznarowice 11 16 24 30

8 Przełom Kaniów 11 11 13 18

9 Groń Bujaków 11 8 25 31

10 KS Bestwinka 11 7 17 42

11 LKS Mazańcowice 11 7 15 69

12 Zamek Grodziec 11 3 7 78

1. miejsce – awans do Ligi Okręgowej B           12. miejsce – spadek do Ligi D

Terminarz meczów KS Czarni Jaworze – 
LIGA C TRAMPKARZY 

LP Data Godz. Gospodarz Gość Wynik Strzelcy

1 25.08.2012 1000 KS Bestwinka KS Czarni 
Jaworze

10:0

2 2.09.2012 1030 KS Czarni 
Jaworze

Sokół 
Hecznarowice

2:4 Bajrak
Jarosz

3 8.09.2012 1000 Groń Bujaków KS Czarni 
Jaworze

4:1 Kręcichwost

4 16.09.2012 1030 KS Czarni 
Jaworze

Przełom 
Kaniów

0:6

5 22.09.2012 1000 LKS Czaniec KS Czarni 
Jaworze

3:0

6 29.09.2012 1000 KS Czarni 
Jaworze

GLKS 
Wilkowice

1:4 Honkisz

7 6.10.2012 1000 Sokół Zabrzeg KS Czarni 
Jaworze

0:10

Honkisz – 4
Kulański – 2
Kręcichwost

Bajrak
Łagowski

Kluz 

8 14.10.2012 1000 Zamek 
Grodziec

KS Czarni 
Jaworze

2:0

9 10.11.2012 1000 KS Czarni 
Jaworze

LKS 
Mazańcowice

1:4 Kulański

10 27.10.2012 1000 BKS Stal 
Bielsko-Biała

KS Czarni 
Jaworze

7:1 Kręcichwost

11 3.11.2012 1000 KS Czarni 
Jaworze

LKS Bestwina 1:3 Kluz

TABELA LIGI C – TRAMPKARZE
Miejsce Drużyna Mecze Punkty Bramki zdobyte Bramki stracone

1 LKS Bestwina 11 28 45 9

2 GLKS Wilkowice 11 23 50 12

3 KS Bestwinka 11 23 26 4

4 BKS Stal Bielsko-Biała 11 22 40 13

5 LKS Czaniec 11 20 31 12

6 Zamek Grodziec 11 19 31 21

7 Groń Bujaków 11 18 35 21

8 LKS Mazańcowice 11 15 30 22

9 Przełom Kaniów 11 13 16 19

10 Sokół Hecznarowice 11 9 16 47

11 Czarni Jaworze 11 3 17 47

12 Sokół Zabrzeg 11 0 1 111

Więcej informacji na oficjalnym serwisie internetowym klubu www.czarnijaworze.futbolowo.pl

grała 7 spotkań na 8 możliwych na własnym obiekcie. (Czar-
ni Jaworze - 4)

12. Najwięcej remisów u siebie zaliczył Sokół Buczkowice. Ry-
wale z Kalnej (tam Sokół rozgrywał swoje mecze w roli gospo-
darza) wywozili dwukrotnie 1 punkt. (Czarni Jaworze - 0)

13. Najwięcej porażek u siebie zanotowali rezerwiści z Czecho-
wic-Dziedzic - 6. (Czarni Jaworze - 2)

14. Najwięcej zwycięstw w roli gościa zaliczyły trzy zespoły: Soła 
Kobiernice, GLKS Wilkowice oraz... Czarni Jaworze - 5.

15. Najwięcej remisów na wyjazdach zanotowali MRKS II Czecho-

wice-Dziedzice i KS Międzyrzecze - trzy razy wywozili z ob-
cego terenu 1 punkt. (Czarni Jaworze - 0)

16. Ogromnego pecha na wyjazdach miał outsider z Hecznarowic 
- przegrał wszystkie (7) wyjazdowe mecze. (Czarni Jaworze - 2)

17. Koronę króla strzelców rundy jesiennej otrzymuje Robert Jur-
czyga, reprezentujący barwy Przełomu Kaniów - na swoim kon-
cie zgromadził 15 bramek. Dla porównania najlepszy strzelec 
KS Czarni, Marcin Sztykiel zdobył 7 bramek.
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WSPANIAŁE WIDOWISKO MUZYCZNE 

I NIEZWYKŁE BESKIDZKIE KOLĘDOWANIE

„Jasełka tradycyjne” 
w Teatrze w Cieszynie  

w dniu 19.01.2013 r. (sobota).  

Wyjazd ze Świętoszówki i Jasienicy  

o godz. 14:30.  

Koszt calkowity od soboty: 45,-50 zł.

(cena zależy od ilości osób jadących). 

Cena zawiera: koszt przejazdu,  

bilet wstępu, ubezpieczenie NNW,  

koszty organizacyjne.

Zapisy i zaliczki do dnia 20.12.2012 r.

Lidia Sztwiorok 

tel.: 33 815 29 16 lub 692 40 58 25

kontakt: 796 295 912
e-mail: taniec.furora@gmail.com

Informacja POLICJI!!!!!

Śląska drogówka zorganizowała ak-
cję „Bezpieczniejszy, bo widoczny”. 
Celem akcji było uświadomienie uczest-
nikom ruchu drogowego, jak ważne jest 
stosowanie elementów odblaskowych, 
szczególnie na terenach niezabudowa-
nych, wiejskich oraz w miejscach nie-
oświetlonych. W szczególności doty-
czy to pieszych, rowerzystów i moto-
rowerzystów, a więc tych wszystkich, 
którzy ze względu na brak ochrony nie 
mają szans podczas zderzenia z jadą-
cym z większą prędkością samocho-
dem. Ciemne ubrania, pozbawione 
elementów odblaskowych oraz brak 
oświetlenia jednośladów może do-
prowadzić do tragedii. To samo do-
tyczy kierowcow,  którzy opuszczając 
samochód np. podczas awarii w terenie  
słabo oświetlonym również są narażeni 
na potrącenie.

Info: http://www.bielsko.slaska.policja.
gov.pl/pieszy-na-drodze/
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75-lecie Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Jaworzu


