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INFORMAcjE DOTYcZącE
XXI SESjI RADY GMINY jAWORZE
Z DNIA 12.02.2013 ROKu.

z Prac wójta, raDy  
GMiny i urzĘDu GMiny

Obrady otworzył przewodniczący Rady Gminy jaworze Andrzej 
Śliwka stwierdzając obecność 14 radnych, co czyni obrady pra-
womocnymi.

wśród zaproszonych gości pojawili się m.in.:
Dyrektor Gimnazjum Barbara Szermańska, która zaprosiła na 

podsumowanie realizowanego przez Gimnazjum projektu, współ-
finansowanego ze środków unijnych, pt.” Mam prawo do mediacji” 
oraz radny powiatowy Sławomir Masny, który w swoim wystąpieniu 
poinformował między innymi o przyjętym budżecie powiatu i o złej 
kondycji PKS-u bielskiego.

Podjęte uchwały dotyczyły:

a) zmian w budżecie gminy na rok 2013,

Skarbnik Gminy jaworze Krzysztof Śliwa omówił zmiany w bu-
dżecie zgodnie z przedstawionym radnym uzasadnieniem. Przed-
stawione zmiany wpłyną na zwiększenie deficytu, który pokryty 
zostanie wolnymi środkami.

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

b) zmiany uchwały o wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy jaworze na lata 2013 – 2022,

Skarbnik Gminy jaworze Krzysztof Śliwa poinformował, iż 
zmiana dotyczyła realizacji projektu pt. „Mam prawo do mediacji” 
i wynikała ze zmiany wydatków w 2013 roku.

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

c) przekazania środków finansowych dla Policji,

Skarbnik Gminy jaworze Krzysztof Śliwa poinformował, iż pod-
jęcie przedmiotowej uchwały jest niezbędne celem podpisania 
stosownego porozumienia z Komendą Wojewódzką w Katowicach, 
na doposażenie nowo wybudowanego komisariatu w jasienicy. 
Środki na ten cel zostały zagwarantowane w budżecie na rok 2013.

Radna Danuta Mynarska zwróciła uwagę, że brak komendanta 
na sesji nie pozwoli uzyskać szczegółowych informacji na jaki cel 
środki zostaną przeznaczone i jakie nakłady już zostały poniesione 
na budowę i wyposażenie komisariatu policji w jasienicy.

Zastępca Wójta Gminy jaworze Radosław Ostałkiewicz poinfor-
mował, iż w 2011 roku została udzielona pierwsza rata dofinanso-

wania budowy komisariatu i wówczas zostało ustalone na jakich 
zasadach odbędzie się całe dofinansowanie. Zgodnie z ustaleniami 
powiat miał dofinansować budowę komisariatu w wysokości 300 
tys., gmina jasienica 200 tys., a gmina jaworze 100 tys. złotych.

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

d) wyrażenia zgody na zawarcie przez wójta Gminy ja-
worze porozumienia międzygminnego z Gminą bielsko-biała 
dotyczącego powierzenia tej Gminie realizacji swojego zada-
nia własnego w zakresie zapewnienia budowy, utrzymania 
i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych,

Zastępca Wójta Gminy jaworze Radosław Ostałkiewicz poin-
formował, że jest to uchwała porządkowa, będąca kontynuacją 
wcześniej podjętej uchwały dotyczącej budowy wysypiska śmieci 
i podpisanego w tym zakresie porozumienia. Omówił instalację 
(wysypisko śmieci), która funkcjonuje przy ul. Krakowskiej oraz 
środki z jakich została wybudowana. Wyjaśnił, iż przedmiotowe 
wysypisko jest jedyną instalacją w naszym regionie (region 4). 
Przypomniał o podziale województwa na regiony i związanym z tym 
obowiązku składowania poszczególnych frakcji śmieci. Poinformo-
wał o możliwościach dwóch zastępczych instalacji w rejonie 4 tj. 
w żywcu i budowanej w Tychach.

Gmina w związku z budową wysypiska nie poniosła żadnych 
kosztów, w finansowaniu przedsięwzięcia przez miasto Bielsko-Bia-
ła – około 30 mln. zł. Ponadto na mieście ciążył będzie obowiązek 
zapewnienia trwałości projektu.

Radny jerzy Ryrych zapytał, na jaki okres zawierana jest umo-
wa i jakie są ewentualne możliwości jej rozwiązania. Ponownie 
stwierdził, iż bielskie wysypisko jest drogie w związku z tym warto 
byłoby mieć inne możliwości w momencie pojawienia się tańszego 
rozwiązania. Śmieci w dzisiejszych czasach są towarem, przed-
stawił ceny skupu PETów – nawet do 900 zł za tonę.

Zastępca Wójta Gminy jaworze Radosław Ostałkiewicz odno-
śnie segregacji i cen skupu PETów przedstawił różnicę cenową 
w zależności od sposobu ich sortowania. Segregacja jaką do tej 
pory mieszkańcy wykonują, pozwala na uzyskanie 200zł za tonę.
powyższego surowca

Odnośnie porozumienia poinformował, iż jest ono zawarte do 
dnia 1 lipca 2023 roku, ponieważ taki jest okres trwałości projek-
tu. Mimo to istnieje możliwość wypowiedzenia porozumienia z 6 
miesięcznym okresem.

Radna Danuta Mynarska zapytała, czy:
•	gminy, które podpisały pierwsze porozumienia zainteresowane 

są również podpisaniem obecnych porozumień
•	któraś z gmin nie chce podpisać porozumienia
•	cena za odbiór śmieci (w przetargu) będzie uzależniona od 

odległości gminy względem wysypiska.
Zastępca Wójta Gminy jaworze Radosław Ostałkiewicz poin-

formował, iż na dzień dzisiejszy 4 z 6 gmin wyraziło chęć podpi-
sania porozumienia, dwie największe gminy zastanawiają się nad 
podpisaniem. Przyczyną wątpliwości jest konieczność podpisania 
jednakowego porozumienia dla wszystkich gmin, a nie wszystkie 
objęły nową gospodarką śmieciową obiekty niezamieszkałe.
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Przedstawił sposób przeprowadzenia przetargu, w którym gmina 

może wskazać wysypisko i wówczas będzie ponosiła koszty za 
odbiór odpadów (odbiór od mieszkańców i dostarczanie odpadów 
na wskazane wysypisko). Drugim rozwiązaniem jest obarczenie 
obowiązkiem wyboru wysypiska przez przedsiębiorcę, z zacho-
waniem zasady, iż trzy najbardziej nierentowne frakcje odpadów 
muszą być składowane na bielskim wysypisku. Wysypisko musi 
przyjąć wybrane frakcję śmieci, co ma jednak wpływ na cenę przyj-
mowanych śmieci. Przedstawił również koszty związane z opłatą 
marszałkowską za śmieci.

Radny Zygmunt Podkówka zapytał, czy firma wygrywająca 
przetarg będzie musiała odwieść śmieci na wysypisko tak, jak je 
odebrała, czy będzie mogła dokonać np. segregacji.

Zastępca Wójta Gminy jaworze Radosław Ostałkiewicz poinfor-
mował, iż nie ma takiej możliwości. Dodatkowo przewoźnik będzie 
zobowiązany do weryfikacji, czy sposób oddawania odpadów (na 
segregowane bądź nie) jest zgodny z zadeklarowanym przez 
mieszkańca.

Radny jerzy Ryrych zapytał, czy gminy próbowały wypraco-
wać wspólnie stanowisko przy podpisywaniu przedmiotowego 
porozumienia z miastem Bielsko-Biała. Zwrócił uwagę, iż łatwiej 
wynegocjować coś wspólnie, niż w pojedynkę.

Zastępca Wójta Gminy jaworze Radosław Ostałkiewicz poinfor-
mował, że doszło do wspólnego spotkania wszystkich gmin oraz 
powiatu bielskiego, na którym próbowano wypracować wspólne 
stanowisko. Zwrócił jednak uwagę na rozbieżność interesów 
poszczególnych gmin (m.in. nieobjęcie przez niektóre gminy 
nieruchomości niezamieszkałych). W związku z powyższym nie 
wszystkie są chętne do wypracowania wspólnego stanowiska. 
jaworze długo wstrzymywało się od podpisania porozumienia, 
mimo to dwie gminy już podpisały, a dwie kolejne podjęły uchwały. 
Zwrócił uwagę również na możliwości innych gmin, które mają 
ewentualne miejsce na zlokalizowanie wysypisk na swoim terenie. 
Poinformował również o obowiązkach gminy w zakresie sprawoz-
dawczości w przedmiotowym temacie.

Radna Danuta Mynarska zapytała, czy zapis uchwały nie zobo-
wiązuje gminy do ponoszenia dodatkowych kosztów, związanych 
z eksploatacją.

Zastępca Wójta Gminy jaworze Radosław Ostałkiewicz poin-
formował, że trwałość projektu zapewnić ma Prezydent Miasta 
Bielsko-Biała, a sam zapis uchwały jest zgodny z zadaniami na-
łożonymi na gminę przez ustawodawcę. Odczytał zapis mówiący 
o sposobie utrzymania i eksploatacji bielskiego wysypiska.

Radca Prawny urzędu Gminy jaworze Katarzyna Wysogląd 
poinformowała, iż „kontrowersyjne” zapisy są zadaniem własnym 
gminy, które ta powierza do realizacji miastu Bielsko-Biała. Za-
sady finansowania zostaną natomiast określone w zawartym 
porozumieniu.

rada Gminy przegłosowała uchwałę:
1 – głos wstrzymujący,
1 – nieobecny.

e) podziału Gminy jaworze na stałe obwody głosowania, 
ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych,

Sekretarz Gminy jaworze Anna Skotnicka-Nędzka poinformo-
wała, że podjęcie przedmiotowej uchwały jest wynikiem zmian 
w przepisach. Zwróciła uwagę, iż na sierpniowej sesji została 
podjęta uchwała o okręgach wyborczych, do której nie wniesiono 
skargi. W związku z tym możliwe jest podjęcie przedmiotowej 
uchwały. Rzecz dotyczy tylko i wyłącznie zmiany w podstawie 
prawnej przedmiotowej uchwały.

rada Gminy przegłosowała uchwałę:
14 – głosów za,
1 – głos wstrzymujący.

f) zatwierdzenia planu pracy Komisji rewizyjnej rady 
Gminy jaworze,

Przewodniczący Rady Gminy jaworze Andrzej Śliwka poinfor-
mował, że plan pracy Komisji został opracowany i przedstawiony 
radnym. Przedstawiony plan został przyjęty przez członków Komisji 
Rewizyjnej na jednym z posiedzeń.

Radny jerzy Ryrych poinformował, iż na komisji Rewizyjnej wnio-
skował, aby dokonać kontroli w zakresie zaplecza socjalnego przy 
ul. Koralowej, a nie jak to zostało zapisane w przestawionym planie, 
wspólnego posiedzenia z Komisją Gospodarki i Infrastruktury.

Przewodniczący Rady Gminy jaworze Andrzej Śliwka przedsta-
wił podstawy prawne działalności Komisji Rewizyjnej.

Radna Danuta Mynarska zwróciła uwagę, że plan pracy Komi-
sji Rewizyjnej powinien być zatwierdzony w grudniu, ponieważ 
w związku z tym członkowie komisji nie mogli właściwie realizować 
swoich obowiązków. Stwierdziła, iż radny Ryrych poprosił tylko 
o zmianę w punkcie planu pracy, zgodnie z ustaleniami członków 
komisji Rewizyjnej.

Radny Zbigniew Lisowski poinformował, iż projekt planu Komisji 
Rewizyjnej został opracowany na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 
2012 r.

Radny jerzy Ryrych ponowił prośbę o zmianę przedmiotowego 
punktu planu pracy, na kontrolę i ocenę budowy budynku socjal-
nego przy ul. Koralowej.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zbigniew Putek poinformo-
wał, że temat o którym mowa pojawił się na Komisji Gospodarki 
i Infrastruktury w styczniu/lutym, gdzie został wpisany do planu 
pracy tejże komisji. jednak zapis dotyczył udziału w wizji/wspólnym 
posiedzeniu komisji, a nie kontroli, do czego nie został powołany.

Radni w dyskusji ustalili plan Komisji Rewizyjnej – w drugim 
i trzecim punkcie planu należy wprowadzić poniższe punkty:

2. Udział we wspólnym posiedzeniu z Komisją Gospodarki 
i Infrastruktury w sprawie budynku socjalnego przy ul. Koralowej 
w Jaworzu. Posiedzenie w terenie. Termin realizacji I kwartał 2013 r.

3. Kontrola inwestycji budynku socjalnego przy ul. Koralowej po 
przeprowadzonej wizji. Termin realizacji I kwartał.

Skarbnik Gminy jaworze Krzysztof Śliwa poprosił o zmianę ter-
minu kontroli OPGj na II kwartał, ponieważ w I kwartale zamykany 
jest jeszcze 2012 rok.
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Na podstawie protokołu przygotowała
 Agata jędrysko

rada Gminy przegłosowała uchwałę z wprowadzonymi 
poprawkami:

13 – głosów za,
1 – głos przeciwny,
1 – nieobecny.

Zastępca Wójta Gminy Radosław Ostałkiewicz wyjaśnił, iż 
uchwała została przegłosowana i chcąc ponownie głosować nad 
uchwałą konieczne jest dokonanie reasumpcji głosowania.

Radca Prawny urzędu Gminy jaworze Katarzyna Wysogląd 
wyjaśniła, że głosowanie odbyło się nad uchwałą z poprawkami. 
Przedstawiła sposób rozwiązania zaistniałego zamieszania.

Przewodniczący Rady Gminy jaworze Andrzej Śliwka poinfor-
mował, iż poprzednie głosowanie zostało przeprowadzone nad 
Planem Pracy Komisji Rewizyjnej.

Poprosił ponownie o przegłosowanie załącznika do uchwały, 
jakim jest plan pracy Komisji Rewizyjnej zgodnie z wprowadzonymi 
przez radnych poprawkami.

rada Gminy przegłosowała uchwałę:
12 – głosów za,
1 – głos wstrzymujący,
1 – głos przeciwny,
1 – nieobecny.

sprawozdanie z pracy wójta Gminy jaworze w okresie 
międzysesyjnym:

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, iż sprawozdanie 
z pracy wójta wraz z zarządzeniami zostało dostarczone radnym 
z materiałami na sesję.

Zastępca Wójta Gminy jaworze Radosław Ostałkiewicz odno-
sząc się do okresu międzysesyjnego poinformował, że podpisana 

została umowa na realizację 3- ciego etapu budowy kanalizacji 
sanitarnej w jaworzu, której wykonawcą jest firma Eurovia. Po-
nadto podpisana została również umowa na usunięcie usterek 
z II etapu. Finansowanie tych prac odbywać się będzie w ramach 
środków gwarancyjnych.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy jaworze Zbigniew Putek 
zwrócił uwagę na sprawę zawartych umów pomiędzy mieszkań-
cami, a firmą AQuA S.A. w sprawie odprowadzania ścieków do 
kanalizacji sanitarnej. Mieszkańcy niejednokrotnie otrzymują od 
gminy informację o konieczności podłączenia się do kanalizacji 
sanitarnej, mimo iż takie przyłącze od dawna już funkcjonuje, 
a mieszkańcy płacą za zrzut ścieków.

Kierownik jRP Daniel Godziszka przedstawił procedurę zawiera-
nia umów w czasie realizacji poprzedniej inwestycji dot. kanalizacji 
sanitarnej, kiedy to umowa była zawierana z gminą. W momencie 
sprzedaży sieci kanalizacyjnej cała dokumentacja została przeka-
zana firmie AQuA S.A. i to jest efektem nieścisłości.

Zastępca Wójta Gminy Radosław Ostałkiewicz zwrócił również 
uwagę na zmiany własnościowe, które nie są zgłaszane do AQuA 
S.A. Powyższe działanie gminy pozwalają na uporządkowanie 
stanu faktycznego w tym zakresie.

Radca Prawny urzędu Gminy jaworze Katarzyna Wysogląd 
stwierdziła, że rozwiązaniem byłoby otrzymanie od AQuA S.A. 
wykazu osób, które płacą za zrzut ścieków.

Zastępca Wójta Gminy jaworze Radosław Ostałkiewicz przy-
pomniał o ogłoszonym konkursie dla organizacji pozarządowych.

sprawy organizacyjne rady Gminy jaworze oraz interpe-
lacje i zapytania radnych do wglądu w protokole z sesji rady 
Gminy jaworze oraz biuletynie informacji Publicznej.

Z okazji Świąt,
 wszystkim mieszkańcom

 Gminy Jaworze
Życzenia wiosennego optymizmu, 

słonecznych dni,
 w gronie rodziny i przyjaciół

Składają Wójt z Radą Gminy 
Jaworze
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POWIATOWY uRZąD PRAcY 
W BIELSKu-BIAŁEj – INFORMAcjA 
DOTYcZącA STRuKTuRY 
BEZROBOcIA W GMINIE jAWORZE 
NA KONIEc 2012 ROKu

SPRAWDź, cZY MASZ WAżNY DOWóD OSOBISTY ?
Wszystkie dowody osobiste wydawane są z określonym terminem ważności, który wskazany jest w prawym dolnym rogu dokumentu. 
Osobom pełnoletnim dowody osobiste wydawane są na okres 10 lat, a dla osób niepełnoletnich, które nie ukończyły 18 roku życia 
na 5 lat od daty wydania. 
jedynie osoby, które złożyły wniosek po ukończeniu 65 roku życia, posiadają dowody osobiste na czas nieoznaczony.
Wniosek o wymianę dowodu osobistego wraz z dwoma aktualnymi zdjęciami (lewy półprofil) należy złożyć w urzędzie Gminy oso-
biście, nie później jednak niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu. 
Od 1 stycznia 2010 roku dowody osobiste są wydawane nieodpłatnie.

PRZYPOMINAMY, żE DOWODY OSOBISTE, KTóRYM uPŁYNąŁ TERMIN WAżNOŚcI są niewaŻne!!!
Nieważny dowód osobisty nie spełnia swoich funkcji, czyli nie potwierdza naszej tożsamości i obywatelstwa m.in. w kontaktach 
z urzędem. Taki dokument jest bezużyteczny w obrocie prawnym ponieważ nie można się nim dłużej posługiwać. Nie załatwimy – 
posługując się nim - żadnych spraw cywilno-prawnych wymagających weryfikacji tożsamości. Dla przykładu możemy mieć problem 
w załatwieniu spraw na poczcie, w banku, w sklepie dokonując zakupu na raty itp.
Nadmienić należy, że w naszej gminie są osoby, które od dwóch lat mają nieważny dowód osobisty.

Liczba bezrobotnych w Gminie jaworze ze względu na płeć

PŁeĆ stan na 31.12.2011 stan na 31.12.2012 wzrost/spadek

Kobiety 104 111 +7

Mężczyźni 104 138 +34

RAZEM 208 249 +41

Liczba bezrobotnych w Gminie jaworze ze względu na wiek

wieK
stan na 31.12.2011 stan na 31.12.2012 wzrost/spadek

ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety
18-24 36 19 30 13 -6 -6
25-34 60 37 71 38 +11 +1
35-44 37 21 59 32 +22 +11
45-54 41 19 51 20 +10 +1
55-59 28 8 25 8 -3 -

60-64 lata 6 - 13 - +7 -
RAZEM 208 104 249 111 +41 +7

Liczba bezrobotnych w Gminie jaworze ze względu na wykształcenie 

wyKsztaŁcenie
stan na 31.12.2011 stan na 31.12.2012 wzrost/spadek

ogółem kobiety ogółem kobiety ogółem kobiety
Wyższe 38 22 40 19 +2 -3

Policealne i średnie zawodowe 54 33 71 40 +17 +7
Średnie ogólnokształcące 11 8 16 12 +5 +4

Zasadnicze zawodowe 70 27 83 25 +13 -2
Gimnazjalne i poniżej 35 14 39 15 +4 +1

RAZEM 208 104 249 111 +41 +7

urząD Pracy

Powiatowy urząD Pracy
ul. Partyzantów 55, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 496-51-50, tel./fax 496-51-51
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Pracownicy GBP

GMinna biblioteKa Publiczna
DZIEcKO + cZYTANIE
= INTELIGENTNY I WRAżLIWY
DOROSŁY

Wszyscy wiemy, jak ważna jest edukacja 
czytelnicza dzieci, szczególnie tych najmłod-
szych.

W naszym kraju już od jedenastu lat pro-
wadzona jest kampania społeczna „cała 
Polska czyta dzieciom” organizowana przez 
Fundacje ABcXXI. Główny cel tej kampanii to namawianie

i przekonywanie dorosłych, by codziennie czytali dzieciom, gdyż 
jest to najbardziej skuteczna

i przyjazna metoda wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka 
i jego edukacji.. język i czytanie to podstawowe narzędzie my-
ślenia, komunikacji społecznej i zdobywania wiedzy. Tymczasem 
coraz więcej dzieci i młodzieży słabo zna język, czyta mało lub 
wcale. Przyczyną jest to, że dorośli coraz mniej z dziećmi roz-
mawiają i poświęcają im mało czasu. Towarzyszem dziecka stają 
się media elektroniczne, które nie tylko nie uczą mowy i refleksji, 
ale często przynoszą wzorce złych zachowań. Pogarszające się 
umiejętności umysłowe i społeczne dzieci i młodych ludzi stanowią 
zagrożenia zarówno dla ich przyszłości, jak i naszej wspólnej w co-
raz bardziej skomplikowanym świecie. (z materiałów promocyjnych 
Fundacji ABCXXI)

Od dłuższego czasu nasza Biblioteka organizuje spotkania 
w których uczestniczą przedszkolaki. Zajęcia te, stały się już 
cykliczne i co nas najbardziej cieszy, bardzo oczekiwane przez 
dzieci. Staramy się, by każde spotkanie było ciekawe, łączymy 
czytanie z zabawą, bo taka forma najlepiej sprawdza się wśród 
najmłodszych. Dzieci aktywnie uczestniczą w zajęciach, swobodnie 
poruszają się po bibliotece, co pozwala im zapoznać się ze sposo-
bem rozmieszczenia poszczególnych zbiorów. Najważniejsze jest 
to, by czuły się u nas pewnie i bezpiecznie. Biblioteka powinna się 
kojarzyć dzieciom z miejscem przyjaznym, a czytanie z radością, 
nigdy z nudą czy przymusem.

Zachęcamy Państwa do bliższego zapoznania się z kampanią 

Fundacji ABcXXI zaglądając na stronę internetową fundacji lub 
korzystając z materiałów dostępnych w bibliotece.

Nasza Biblioteka współpracuje również z wychowawczyniami 
z Oddziału Dziecięcego w BZLR, które między innymi prowadzą 
zajęcia plastyczne z dziećmi. Efekty pracy małych pacjentów 
można podziwiać na wystawkach prezentowanych w bibliotece. 
Najnowsza poświęcona jest tematyce zimowej i jak zwykle za-
chwyca pomysłowością i techniką wykonania.

Pragniemy zwrócić się z prośbą do naszych czytelników, by 
przestrzegali terminowego zwrotu wypożyczonych książek, filmów 
i czasopism. często zdarza się tak, że biblioteka dysponuje tylko 
jednym tytułem danej książki (oczywiście ze względów ekonomicz-
nych – wszyscy wiemy jak wzrosły ceny książek), a oczekujących 
na wypożyczenie jest kilku. Dlatego apelujemy; nie przetrzymujmy 
w domu książki na którą czekają inni, wykażmy się odpowiedzial-
nością i obowiązkowością. Nie chcemy ciągle upominać i naliczać 
kary pieniężne, bo nie taka jest rola biblioteki. Nasza działalność 
ma przynosić mieszkańcom zadowolenie i zaspokajać potrzeby 
czytelnicze. Drodzy czytelnicy docencie naszą bogatą ofertę 
z której możecie korzystać bezpłatnie.
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Ośrodek Promocji Gminy zorganizował spotkanie walentynkowe  
dla seniorów w sali „Pod Goruszką”. W końcu  nikt nie  twierdzi, że 
miłość ma być zarezerwowana tylko dla  nastolatków. W programie 
wieczoru znalazły się utwory muzyczne grane i śpiewane przez 
Beatę Lewicką-Owczarek i joannę Buzderewicz oraz wiersze 

jaworzańskich poetów recytowane przez Andrzeja Śliwkę – prze-
wodniczącego RG jaworze. Ponadto wyświetlono film pt. „Moja 
dziewczyna wychodzi za mąż”, a dla wszystkich uczestników 
imprezy przygotowano skromny poczęstunek.

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy,
aby mazurki na Waszym świątecznym stole 

koncertowały tak słodko jak co roku, 
aby zajączki wielkanocne nie skąpiły Wam podarków,

a dobry Bóg – swojej łaski!
Życzymy Wam również wiosny, wiosny, wiosny!

Pąków krokusów i przebiśniegów,
topniejących śniegów,

ziemi, która zaczyna pachnieć,
słońca, które nie tylko świeci, ale wreszcie także grzeje!

Wiosny w przyrodzie i w życiu rodzinnym,
w pracy, na koncie bankowym

i gdzie tam jeszcze komu zimno.

Dyrektor i pracownicy GBP
 w Jaworzu

Opracownie: PF
Foto: OPG

WALENTYNKI
Z OŚRODKIEM
PROMOcjI GMINY 

OGŁOSZENIE
Gminna Biblioteka Publiczna w jaworzu organizuje 

ZBIóRKĘ MAKuLATuRY 

W dniu 04.04.2013 r./czwartek/, w godzinach 7.00-18.00 
będzie ustawiony specjalny kontener  na parkingu przy 

ul. Szkolnej 97, przed wejściem do biblioteki 
/budynek „Pod Goruszką”/

uprzejmie prosimy o oddawanie segregowanej makulatury
 - gazety, książki i tektury bez folii i innych tworzyw sztucznych

 /z wyłączeniem kartonów po sokach i mleku !/

Z góry dziękujemy wszystkim,
którzy zechcą przyłączyć się do tej akcji.

jak wiadomo 14 lutego od kilku lat kojarzy się z zakochanymi.
To nowe święto zostało zaimportowane z zagranicy i powoli za-

domowiło się w polskim społeczeństwie. Może dlatego, że lubimy 
świętować, a szczególnie wówczas jeśli głównymi bohaterami są 
zakochani, których patronem jest św Walenty. Zwyczajem tego dnia 
jest wysyłanie listów zawierających wyznania miłosne (często pisa-
ne wierszem) oraz inne formy wyznawania uczuć. Na Zachodzie, 
zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, czczono 
św. Walentego, jako patrona zakochanych, dzień 14 lutego stał się 
więc okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami, zatem 
służy również celom marketingowym wielu hipermarketów.

14 lutego jest również dniem chorych na epilepsję, którzy mają 
tego samego patrona. Do Polski obchody walentynkowe święta 
trafiły z początkiem  lat 90 tych. XX wieku.  Warto przypomnieć, 
że w kulturze słowiańskiej święto to konkuruje o miano tzw. dnia 
zakochanych z rodzimym świętem słowiańskim, zwanym potocznie 
Nocą Kupały lub Sobótką, obchodzonym w nocy z dnia 21 na 22 
czerwca. Tyle wyjaśnień na podstawie informacji zaczerpniętych  
z Wikipedii.
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chodzi o spotkanie twórców i animatorów kultury, które odbyło 
się 1 lutego w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej. Owo kul-
turalne zabranie w części było poświęcone podsumowaniu tego 
co działo się w 2012 r., jednak najważniejszym momentem było 
uhonorowanie działaczy za ich pacę na niełatwej przecież niwie.

Radny Sejmiku Województwa Śląskiego janusz Buzek oraz 
starosta bielski Andrzej Płonka wręczyli odznaki honorowe- „Za-
służony dla Kultury 
Polskiej”, przyzna-
wane przez  Ministra 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego- twór-
com i animatorom 
kultury.

W ś r ó d  o d z n a -
czonych znalazła 
Krystyna Gutan – 
jaworzańska poetka, 
której wiersze doty-
kają zarówno sfery 
duchowej, małej oj-
czyzny, piękna pol-
skich gór, a przede 
wszystkim człowieka. Poetka jest  autorką  dwóch tomików wier-
szy, z zaangażowaniem bierze udział w życiu kulturalnym gminy 
i powiatu bielskiego, dwukrotnie uhonorowana nominacją do Na-
grody Starosty Bielskiego im. ks. józefa Londzina. jako katechetka 
pracująca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w jaworzu, 
oprócz swej „etatowej” pracy stara się w podopiecznych zaszcze-
pić  wartości dotąd obecne w polskiej kulturze i rodzinie, także 
wyrażane w poezji czy inscenizacjach, np. jasełkach, które zyskały 
wysokie uznanie wśród 
jaworzan, którym było 
dane zobaczyć na żywo 
przedstawienia.

Wyróżnienia za po-
dejmowane inicjatywy 
w dziedzinie kultury na 
terenie powiatu bielskiego 
otrzymała między innymi 
Danuta Pawlus - kierow-
nik artystyczny Zespołu 
Regionalnego „jaworze”, 
członek Zarządu OSP 
i kronikarz OSP jaworze, 
pasjonatka propagowania 
i ocalenia od zapomnienia każdego elementu stroju ludowego Ślą-
ska cieszyńskiego, jak i gwary cieszyńskiej, którą potrafi bez trudu 
opowiadać nie tylko o dziejach jaworza, ale i kuchni regionalnej 
Śląska cieszyńskiego, której jest znawczynią.

Nie zapomniano również o młodzieży, zatem wyróżnienia z rąk 
starosty bielskiego Andrzeja Płonki i przewodniczącego Rady 
Powiatu Romana Migdała odebrało kilku młodych twórców i dzia-
łaczy kultury. Wśród wyróżnionych znalazła się izabela Kurcjus 
-uczennica Gimnazjum Nr 1 im. Gen. St. Maczka w jaworzu, od 
2004 roku członkini Zespołu Regionalnego jaworze występującego 

na arenach krajowych, jak i zagranicznych. 
czynnie angażująca się w konkursy tema-
tyczne związane z Gminą jaworze m.in. 
plastyczne i fotograficzne organizowane 
przez Towarzystwo Miłośników jaworza 
oraz Ośrodek Promocji Gminy jaworze. 
Odnosi sukcesy biorąc udział w konkursach 
recytatorskich-gwarowych. Reprezentowała 
Gminę jaworze, jako solistka na między-

narodowym konkursie 
piosenki szkolnej w Re-
publice czeskiej. człon-
kini chóru Kościelnego 
przy Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej w jaworzu 
oraz chórku wokalno-in-
strumentalnego, a także 
kółka tanecznego przy 
Gimnazjum Nr 1 w ja-
worzu.

Spotkaniu towarzyszy-
ła wystawa prezentująca 
ludowy strój wilanowski 
autorstwa jolanty Danek. 
całość okrasiły występy, 

zatem można było posłuchać grającego na piani-
nie jacka Obstarczyka z gminy Wilamowice oraz 
obejrzeć występ Mażoretek Gracja ze Starej Wsi, 
pod kierownictwem Teresy Nycz, nominowanej 
w roku ubiegłym do Nagrody starosty bielskiego 
im. ks. Londzina.

W spotkaniu uczestniczyli między innymi: poseł 
RP Stanisław Pięta, radny Sejmiku Wojewódz-

NAGRODY STAROSTWA
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twa Śląskiego 
janusz Buzek, 
radni powiatu 
– w tym  prze-
wodn iczący 
Roman Mig-
dał, wiceprze-
wodn iczący 
Bogusław Sto-
larczyk, radni:  
helena Byrdy 
–  Przyby ła , 
Alina Świeży 
– Sobel, jacek Staszek, józef Krajewski, jan Borowski, józef 
herzyk, józef Maziarz, Sławomir Masny, Grzegorz Boboń, oraz 
wicestarosta Grzegorz Szetyński, członkowie Zarządu Powiatu 
Renata Franasik i Stanisław Pięta . Naszą gminę reprezentowali: 
przewodniczący Rady Gminy Andrzej Śliwka, dyrektor Ośrodka 
Promocji Gminy – Leszek Baron.

„PRO MARI NOSTRO”
DLA RADY POWIATu BIELSKIEGO

Na podstawie informacji OPGj i Starostwa Powiatowego
w Bielsku-Białej opracował: P. Filipkowski

Foto: OPG

93 – rocznica Zaślubin Polski z Morzem jest okazją, by przypo-
minać wydarzenia, które miały miejsce 10 lutego 1920 r. w Pucku, 
ale także honorować instytucje i osoby, które przez te lata wierne 
były przesłaniu ks. Stanisława Staszica – „Trzymajmy się morza”. 

Od 15 lat realizację tej idei szczególnie wspiera Starostwo 
Powiatowe w Bielsku-Białej  - Rada i Zarząd. Materialnie oraz 
poprzez Miesięcznik Informacyjny „Mój Powiat” pomagają Okrę-
gowi Ligi Morskiej i Rzecznej w Bielsku-Białej w działalności na 
rzecz wychowania morskiego dzieci i młodzieży na swoim terenie. 
Dlatego podczas Sesji Rady Powiatu w dniu 28 lutego 2013 r. 
Prezes Okręgu Edward Szpoczek dziękował za to, oraz przypo-
mniał, że utworzone w 1918 
Stowarzyszenie „Bandera 
Polska”, które dzisiaj nosi 
nazwę „ Liga Morska” było 
ogólnopolskim ruchem spo-
łecznym, który miał wspierać 
odrodzoną po latach niewoli 
Ojczyznę w zagospodarowa-
niu przyznanego przez Traktat 
Wersalski skrawka wybrzeża 
bałtyckiego, pomagać w two-
rzeniu Polskiej Marynarki 
Wojennej i handlowej, a także 
propagować w narodzie przy-
wiązanie do morza. 

Do tej pracy dołączyli w 1936 r. mieszkańcy Podbeskidzia. Wie-
lotysięczna rzesza, zebrana nad brzegami utworzonego na Sole 
jeziora Międzybrodzkiego, brała udział w otwarciu i poświęceniu 

Zapory i Elektrowni „Porąbka”. uczestnicy uroczystości, wśród 
których był Premier Eugeniusz Kwiatkowski i Metropolita ks. bp 
Adam Sapieha, demonstrowali swoje przywiązanie do morza, ale 
i włączyli się w akcję zbierania pieniędzy na budowę floty. Z tych 
składek został zbudowany np. ORP „Orzeł”. Wielu z nich wstępo-
wało do „Ligi Morskiej i Kolonialnej”, posiadającej prężnie działające 
Oddziały w Bielsku, 
c z e c h o w i c a c h , 
cieszynie, Między-
brodziu, żywcu itd. 
Młodzi ludzie, któ-
rzy po raz pierwszy 
usłyszeli o Bałtyku, 
zapałali miłością do 
morza, wybierając 
służbę i pracę na 
morzu jako swoje 
życiowe powołanie. 
Obecnie, gdy jak się 
wydaje tego entuzja-
zmu jest jakby mniej, 
bielska Liga stara 
się kształtować i stale rozwijać świadomość morską społeczności 
lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia, 
jako jednej z podstaw bytu narodowego. Mimo, że tak oddaleni 

od morza, 405 członków 26 szkolnych kół jest najlepszych w co-
rocznym, ogólnopolskim rankingu, zdobywając cenne nagrody np. 
rejsy żaglowcem „Iskra”, promami do Danii i Szwecji, flisy po Odrze 

i Wiśle itp. Rozumieją bowiem, że:
„chmury wędrują nad morzem
by zatrzymać się wśród gór.
Morze, góry i chmury
znają się od samego początku.
Rozdzielona, a przecież blisko z sobą zwią-
zana
niewątpliwa rodzina.
Nie istnieje czas
dla morza i gór.
czas ucieka i ucieka z chmurami
które bezustannie rodzą się i giną.
A światło wpada do morza,
woda wsysana przez usta światła

staje się bezkształtną ciemnością
która dryfuje w przestworzu,
by sadzić las deszczu nad górami.” (Artur Lundkvist)

cd. na następnej stronie
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Zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 28 września 
2007 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki zawiera Priorytet VII 
- Promocja integracji społecznej obejmujący działania z zakresu 
polityki integracji społecznej, których celem jest zapewnienie rów-
nego dostępu do zatrudnienia osobom wykluczonym, zagrożonym 
wykluczeniem społecznym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, 
a także podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego, 
poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pra-
cy. W tym Priorytecie zawiera się Działanie 7.1 –  Rozwój i upo-
wszechnienie aktywnej integracji i Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji, które to jest realizowane 

od 2009 roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ja-
worzu. Zadaniem tut. Ośrodka jest działanie na rzecz aktywizacji 
osób: bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych 
- zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są 
osobami w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata), korzysta-
jącymi ze  świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów 
o pomocy społecznej.

cały projekt jest współfinansowany przez unię Europejską 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszty projektu 
przeznaczane na pomoc podopiecznym tut. Ośrodka są znaczące, 
ważne. Oni sami nie byli by w stanie ponieść takich wydatków na 
rozwój osobisty, poprawę sytuacji rodzinnej, społecznej czy zawo-
dowej. Wszystkie działania, jakie są projektowane i realizowane 
przez uczestników projektu dają realną szansę na zdobycie przez 
nich pracy.

A wszystko po to, by przywrócić naszym podopiecznym wiarę 
w siebie; uświadomić im, jak wiele zależy od każdego z nich.

hu, hu, ha, hu, hu, ha nasza zima zła… A jaworzyńskie przed-
szkolaki zimy i mrozu się nie boją. ciepło się ubierają w kurtki, 
kombinezony i wychodzą na dwór by wyszaleć się do woli na białym 
śniegu, w naszej jaworzyńskiej, zimowej krainie.

tegoroczna aura sprzyja, więc korzystamy z jej uroków 
i cieszymy się zimą. ruch i świeże powietrze są bardzo po-
trzebne dziecku, aby prawidłowo się rozwijało i było zdrowe, 
dlatego też zachęcamy i przyzwyczajamy dzieci do zabaw na 
łonie natury, bez względu na porę roku. w czasie zimowych 

spacerów podziwiamy piękno ośnieżonych drzew, próbujemy 
„odczytywać” ślady na śniegu. jaworzańskie przedszkolaki 
chętnie lepią bałwana, wokół którego można zorganizować 
wiele wesołych zabaw. wystarczy tylko dobry humor, mar-
chewka z kuchni, stary garnek lub miska, no i kamyczki czy 
węgielki z piwnicy.

Wspaniałymi przygodami były też inne zabawy: bitwa na śnieżki, 
rzucanie do celu, kręgle na śniegu, udeptywane labirynty, wę-
drująca śnieżna kula, no i oczywiście saneczkowanie z Gruszki. 
Angażując się w różne zabawy zimowe dzieci poznają również 
właściwości śniegu i lodu. Zimowe zabawy to także okazja, by nasi 
podopieczni poznali, bądź utrwalili zasady bezpiecznej zabawy: ze 
sprzętem potrzebnym do uprawiania różnych sportów zimowych 

nasze Dzieci, nasza MŁoDzieŻ
ZIMOWA KRAINA ZABAW 
– cIEKAWOSTKI Z PuBLIcZNEGO 
PRZEDSZKOLA SAMORZąDOWEGO 
NR 1 W jAWORZu

GOPS

GMinny ośroDeK
PoMocy sPoŁecznej
PROGRAM AKTYWNEj
INTEGRAcjI W GMINIE jAWORZE

Ten nierozerwalny związek rozumie też Rada Powiatu i dlatego 
Zarząd Główny LMiR „w dowód uznania za wielki wkład w wycho-
wanie morskie młodych pokoleń, rozwój, umacnianie idei i ducha 
trwania Polski na Morzu” przyznał jej Krzyż Ligi Morskiej i Rzecznej 
„Pro Mari Nostro”. Odbierając  odznaczenie z rąk przedstawicieli 

Okręgu – Edwarda Szpaczka, jerzego Ryrycha i Andrzeja Stą-
sieka, Przewodniczący Rady Roman Migdał podziękował za to 
wysokie wyróżnienie oraz zapewnił, że Rada i Zarząd Powiatu 
będą otwarci na dalszą współpracę.

Tekst: Edward Szpoczek
Zdjęcia: jarosław jesionka
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Ortograficzne zmagania najmłodszych jaworzan ze SP nr1 
od lat budzą spore zainteresowanie. Nie bez powodu przecież 
uczniowie rywalizują o tytuł Mistrza Ortografii Polskiej, tym bardziej, 
że poprzeczka już dawno została wysoko postawiona. Regula-
min  przewiduje dwa etapy sprawdzenia swoich kompetencji: po 
pierwsze – liczy się bezbłędna umiejętność pisania ze słuchu, po 
drugie – nasi uczniowie muszą znać zasady pisowni polskiej oraz 
interpunkcji.

W tym roku do konkursu przystąpiło 25 uczniów z klas IV-VI. 

i ostrożnej zabawy na lodowisku czy też podczas rzutów śnieżkami.
Nie zapominamy także o tym, że zima to nie tylko piękno, ra-

dość z zabaw na śniegu, ale trudny okres dla zwierząt. Dlatego 
też regularnie dokarmiamy ptaki pomagając im w ten sposób 
przetrwać zimę. jeżeli jednak pogoda nie sprzyja zabawom na 
śniegu to tematyka naszych zajęć z dziećmi jest również zimowa. 
Organizujemy wtedy zabawy badawcze, doświadczenia, bawimy 
się i tańczymy do zimowych piosenek oraz wykonujemy prace 
plastyczne o tematyce zimowej.

Natomiast w czwartek 14 lutego, w dniu zakochanych, zostały 
zorganizowane grupowe zabawy walentynkowe. Przedszkolne 
sale zostały udekorowane serduszkami i amorkami, a w ubiorze 
dzieci dominował kolor czerwony. Dzieci poznały pojęcia takie jak: 
szczęście, miłość, przyjaźń, koleżeństwo, radość. Dowiedziały się 
skąd wzięły się „walentynki”. uczyły się walentynkowej rymowanki, 
uczestniczyły w zabawach ruchowych i tanecznych nawiązujących 

do tego święta: „Podajmy sobie ręce”, „Daj mi serce twoje”, „ca-
łuski dla każdego”. Był też czas na działania artystyczne - dzieci 
wykonywały „serduszkową walentynę” dla ukochanej osoby.

Wszystkim bardzo podobał się ten szczególny dzień. Nikt tego 
dnia nie był smutny, to był wspaniały i pełen radości dzień dla nas 
wszystkich.

Nasze przedszkolaki były również z wizytą w gabinecie stoma-
tologicznym, gdzie miały możliwość zapoznania się ze sprzętami 
używanymi do leczenia zębów. Dzieci poprzez rozmowę z panią 
stomatolog poznały tajniki prawidłowej higieny jamy ustnej i mogły 
pytać o różne sprawy, które budziły ich lęk w czasie wizyt w tym 
miejscu.

Sami widzicie, że zimą, gdy na dworze leży śnieg można spędzić 
z dziećmi wspaniałe chwile, które z pewnością na długo pozostaną 
w pamięci. Nie siedźmy więc w domach gdy śnieg za oknem – ko-
rzystajmy z okazji do dobrej zabawy – druga taka dopiero za rok!

szKoŁa PoDstawowa nr 1
ORTOGRAFIO, ...
TY ZMORO POLAKóW!!!

Krystyna Ejtel

Dyrekcja Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Jaworzu
wraz z Gronem Pedagogicznym i Radą Rodziców

składa serdeczne podziękowania
Panu Radnemu Janowi Bożkowi

za pomoc w organizacji
Dnia Babci i Dziadka w naszej placówce
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I tak, po dwuetapowych zmaganiach jury wyłoniło 
zwycięzców. 

Tytuł Mistrza Ortografii Polskiej na rok 
2012/2013 w naszej szkole zdobyła - aleksandra 
jakubiec z klasy 6a (bezbłędnie napisała tekst 
pierwszego etapu konkursu), wicemistrzynie to 
uczennice klasy 5b: Magdalena Damek i natalia 
lach. Wyróżnienia przypadły nikoli Matlak i Mi-
chałowi Kruszyńskiemu z klasy 5b.

Wszystkim laureatom gratulujemy i życzymy 
dalszych ortograficznych sukcesów.

Marzena Grygierczyk

jak co roku w czasie ferii w SP nr 1 została zorganizowana Mała 
Forma wypoczynku zimowego dla wszystkich chętnych dzieci 
naszej szkoły. Organizatorem była Szkoła Podstawowa przy współ-
udziale urzędu Gminy jaworze, który dofinansował zimowisko.

Nadrzędnym celem przedsięwzięcia była opieka nad dziećmi, 
które spędzają ferie zimowe w miejscu zamieszkania. Oprócz tego, 
organizatorzy zadbali o to, aby dzieci na zimowisku wszechstronnie 
się rozwijały poprzez różnorodne zajęcia sportowe, artystyczne 
i twórcze. jednym z założeń było również zdobywanie nowych 
umiejętności.

I tak, zimowy wypoczynek dzieci rozpoczęły od spotkania z po-
licjantami. Tematem pogadanki było bezpieczne spędzanie 
wolnego czasu w czasie ferii.

Kolejne dni to korzystanie z bogatej oferty rekreacyjnej. jak 
zawsze wielkim zainteresowaniem cieszyły się zajęcia sportowo-
ruchowe, plastyczne czy gry planszowe w świetlicy szkolnej. Nasze 
dzieci codziennie korzystały z sali gimnastycznej oraz ćwiczyły grę 
w tenisa stołowego.

Podszkolić pływanie mogliśmy na Krytej Pływalni w skoczo-
wie, gdzie największą atrakcją były dwie zjeżdżalnie oraz przyjazne 
dzieciom baseny.

Po raz pierwszy na zimowisku został zorganizowany Walentyn-
kowy Turniej Tenisa Stołowego, w którym zwyciężyli: i miejsce- 
Michał Kruszyński, ii miejsce – Krzysztof Heinrich, natomiast 
na iii miejscu uplasował się Victor Hanula – wszystko pod czujnym 
okiem p. j. Kruszyńskiego – jednego z wychowawców. W czasie 
zimowiska rozegrano również dwa turnieje szachowe. I tak zwy-
cięzcami okazali się: Paweł Pytlowany i Piotr Kubala, drugie 
miejsce zdobyli Michał Kruszyński i borys witański, a trzecia 
lokata przypadła Krzysztofowi Heinrichowi oraz Michałowi 
Donocikowi.

WSZYSTKIM ZWYcIĘZcOM GRATuLujEMY!

Pierwszą niespodzianką tegorocznego zimowiska było spotkanie 
z wężami, a dokładnie z ich właścicielami czyli agencją imresaryj-
no-artystyczną „KlaPs-art” z Krakowa. Dzięki świetnej prowa-
dzącej dzieci w bardzo przystępny sposób otrzymały porcję wiedzy 
na temat tych gadów i mogły dotknąć skóry przywiezionych zwierząt.

Z kolei przybycie do szkoły przedstawicieli beskidzkiego cen-
trum szkolenia Psów „canis” z bielska-białej, dostarczyło 
wszystkim wielu niezapomnianych wrażeń i było przysłowiowym 
„strzałem w dziesiątkę!” Miło było popatrzeć na roześmiane buzie 
dzieci, kiedy głaskały przybyłe pieski, a one wśród dzieci czuły 
się wspaniale! Szczególnie wszystkim zapadła w pamięci zabawa 
polegająca na szukaniu schowanego przedmiotu czy warsztaty, na 
których nasze dzieci rysowały portrety czworonożnych gości. Pokaz 
piesków pokonujących tor przeszkód czy elementy samoobrony 
uświadomiły wszystkim jak wielką rolę odgrywa szkolenie.

Z przyjemnością obejrzeliśmy pokaz capoeiry (elementy walki 
połączone z brazylijską muzyką) w wykonaniu członków bielskiej 
grupy uniao international de capoeira regional, którzy w cie-
kawy sposób przybliżyli nam tajniki tego rodzaju umiejętności. 
Każdy uczestnik zimowiska mógł swobodnie popróbować swoich 
sił podczas zorganizowanych warsztatów przy muzyce „na żywo”.

Kolejną ciekawą umiejętność nabyliśmy dzięki instruktorce 
unikids (uniwersytetu DzieciĘceGo) z Bielska-Białej, 
a chodziło o robienie pachnących mydełek. Nasza Pani podczas 
warsztatów chemiczno-mydlarskich pokazała nam, jak w prosty 
sposób wykonać owe cudeńka. Na zakończenie każde dziecko 
mogło sobie wziąć do domu wykonane przez siebie mydełko.

Zdobycie nowych umiejętności tanecznych zawdzięczamy 
trenerce z bielskiej szkoły tańca cubana, która podczas dwu-
godzinnych warsztatów tanecznych z każdego pseudotancerza 
zrobiła mistrza hip-hopu!

Wycieczki stanowią integralną część zimowiska – w tym roku był 
to wyjazd do warowni Pszczyńskich rycerzy, gdzie w atmos-
ferze średniowiecznych zagadek mogliśmy spędzić trzy godziny, 
poznając kuchnię, stroje oraz uzbrojenie ówczesnych rycerzy. Na 
zakończenie chętnie skorzystaliśmy z nietypowego placu zabaw. 

Wszyscy uczestnicy zimowiska doskonale radzili sobie z zada-
niami plastycznymi, które to przygotowała p. u. Marczak – jedna 
z wychowawczyń. Warsztaty obejmowały własnoręcznie wykonanie 
walentynkowych kartek, mandali, koron oraz toporków. Innowacją 
okazały się grupowe projekty. Swoje unikatowe dzieła dzieci za-
bierały do domów.

Dzięki sprzyjającej aurze uczestnicy zimowiska korzystali z za-
baw na świeżym powietrzu, lepiąc bałwana czy urządzając bitwę 
na śnieżki. Dużym powodzeniem cieszyły się również zabawy 
z papierem (origamii) czy lagomania. 

Zajęcia odbywały się w SP nr1 w jaworzu w wymiarze 5 godzin 
dziennie, od poniedziałku do piątku, przez dwa tygodnie ferii 

ATRAKcYjNIE,
WESOŁO I...BEZPIEcZNIE
cZYLI ZIMOWISKO 2013 W SP 1!
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zimowych – godzinach od 8.30 – 13.30. uczestnicy zajęć – 78 
uczniów SP nr 1, w wieku od 7 do 13 lat zostało podzielonych na 
4 grupy. Podczas zajęć dzieci otrzymały ciepłą herbatę oraz pełny 
– dwudaniowy obiad z kompotem.

Zimowy wypoczynek dzieci jest realizowany w naszej szkole 
już po raz kolejny, gdzie opiekę nad dziećmi sprawowała grupa 
doświadczonych pedagogów – nauczycieli naszej szkoły.

Kierownikiem była p. Marzena Grygierczyk, opiekę medycz-
ną sprawowała higienistka szkolna p. zofia Michnik, a wycho-
wawcami byli: teresa adamus, M. Hawełek, Helena Dreger, 
e. Kukla, urszula Marczak oraz j. Kruszyński.

Marzena Grygierczyk
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Zgodnie ze statutem naszego gimnazjum klasyfikacja śródroczna 
bez względu na termin ferii zimowych odbywa się 15 stycznia. Śred-
nia ocen w szkole wyniosła 3,38, a średnia frekwencja 91,6%. Na 
podsumowanie semestru odbył się w szkole apel organizacyjny, na 
którym ogłoszono najlepsze wyniki klas oraz wyniki indywidualne.  
Analizując poziom poszczególnych klas, można wysnuć wniosek 
o wyrównanych efektach pracy – średnie klas nie różnią się od 
siebie więcej niż 0,2.

I miejsce – kl. 1b (3,64)
II miejsce – kl. 1a (3,51)
III miejsce – kl. 3c (3,37)
W zakresie frekwencji najlepsza okazała się również kl. 1b, na-

stępnie kolejno 2a i 2b. Na apelu wyróżniono też najlepszy wynik 
w szkole – angelika tobias (5,37), a spośród pierwszych klas 
– ola Dawidowicz (5,15), w drugich – Małgosia Poręba (5,13).

cieszymy się też ogromnie, że w tradycję szkoły zapisała się 
nasza stała obecność wśród najlepszych wyników w konkursach 
przedmiotowych organizowanych przez Śląskie Kuratorium 
Oświaty. W tej kategorii najlepsi okazali się chłopcy, którzy zakwa-
lifikowali się do III etapu konkursu z biologii (szymon chromik) 
i chemii (Krzysiek włodarek). W ostatnim etapie uczniowie walczą 
o wszystko – tytuł finalisty lub laureata, zwolnienie z egzaminu 
z części przyrodniczej i maksymalną ilość punktów w tej części, 
dodatkowe punkty przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej. 

Stawka jest zatem wysoka.
Słowo o sporcie w szkole – choć warunki do gry skromne, sala 

gimnastyczna została gruntownie wyremontowana, a Wójt Gminy 
jasienica musiał oddać swój puchar dla najlepszej drużyny siat-
karskiej naszym bezkonkurencyjnym dziewczętom, które odebrały 
też wszelkie złudzenia przeciwnikom w międzynarodowym turnieju 
w hnojniku zdobywając bez trudu pierwsze miejsce. O siatkówce 
myślimy więc w kategoriach koronnej gimnazjalnej dyscypliny, 
którą zamierzamy wspierać przez organizację specjalistycznych 
treningów.

Stoły pingpongowe na szkolnych korytarzach to dla wielu gości 
niespotykany widok. Gra w tenisa stołowego cieszy się u nas 
dużą popularnością, a szkolny samorząd musiał wprowadzić ty-
godniowy terminarz dostępności stołów dla poszczególnych klas. 
Efekt – I miejsce dziewcząt i chłopców oraz awans do zawodów 
powiatowych.

Na koniec o nowej „zgryzocie” naszych uczniów. Z ubolewaniem 
przyjęli wiadomość o wprowadzeniu dziennika elektronicznego i po-
żegnaniu tradycyjnych dzienników papierowych. jakże odmienna 
była reakcja ich rodziców… Każdy uczeń, rodzic, nauczyciel ma 
odtąd swój login i hasło, można kontrolować na bieżąco postępy  
w nauce, nieobecności, uwagi. Rodzice i uczniowie nie mogą 
„podglądać” wyników innych uczniów, a nauczyciele ocen wysta-
wianych przez innych. Dziennik elektroniczny, jak każde narzędzie 
ma swoje wady i zalety – od całej szkolnej społeczności zależy to, 
jak je wykorzystamy. Póki co jednak wydaje się, że ma więcej zalet 
i oszczędza żmudnej pracy związanej z podsumowywaniem, spo-
rządzaniem statystyk, wyliczeń, średnich, drukowaniem świadectw, 
arkuszy, wywiadówkowych karteczek z ocenami. 

Przed nami druga połowa…

Ferie zimowe w województwie śląskim zaplanowane 
zostały dopiero w lutym, dlatego też uczniowie czekali na nie 
z dużym utęsknieniem.

Pogoda dopisała, warunki atmosferyczne sprzyjały w tym roku 
uprawianiu sportów zimowych, tak więc nie brakowało chętnych 
uczniów do uczestnictwa w zajęciach rekreacyjno – sportowych 
zorganizowanych poza szkołą, a także na sali gimnastycznej.

Zajęcia w szkole przebiegały w dwóch grupach: młodszej i star-
szej. uczniowie doskonalili swoje umiejętności w grach sportowych 
i rekreacyjnych, a pod koniec ferii wzięli udział w turnieju piłki 
siatkowej i tenisa stołowego z nagrodami.

Zorganizowane zostały wyjazdy:
- do kina na film pt. „Piękne istoty”.
- na lodowisko do hali sportowej „Pod Szyndzielnią”.
- na kręgle do klubu „Klimat” w Bielsku-Białej.
- udział w happeningu zorganizowanym w ramach projektu „Mam 

prawo do mediacji”.
- zajęcia na świeżym powietrzu- zjazdy na sankach i nartach.
W zimowisku wzięło udział 30 uczniów. W trakcie przerw 

w zajęciach panie z kuchni częstowały uczniów pyszną herbatą 
i słodkimi bułkami.

PODSuMOWANIE PIERWSZEGO 
SEMESTRu ROKu SZKOLNEGO 
ORAZ POżEGNANIE DZIENNIKóW 
PAPIEROWYch W GIMNAZjuM NR 1 
IM. GEN. BRONI ST. MAcZKA

Dyrektor Barbara Szermańska

Małgorzata Stanisławska

FERIE ZIMOWE 2013 W „MAcZKu”

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju, 
tęczowych pisanek, mokrego dyngusa

oraz
Wesołego Alleluja  wszystkim mieszkańcom, 

władzom samorządowym  Gminy jaworze

życzą  członkinie i Zarząd 
KGW nr 1 i KGW nr 2 w Jaworzu
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Od września 2012 do lutego 2013 roku w Gimnazjum Nr 1 realizo-
wany był projekt z funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego 
zatytułowany „Mam prawo do mediacji”. W przedsięwzięciu wpierw 
zostali przeszkoleni nauczyciele, uczniowie i ich rodzice.  Peda-
godzy wraz z gimnazjalistami utworzyli w szkole „Klub Mediatora” 
przekazując gimnazjalistom zdobytą wcześniej wiedzę. 

Tak wspominają zajęcia uczniowie: „Pierwszy raz spotkaliśmy 
się 23 listopada 2012 r, na dworze było już zimno i zaczynało się 
robić ciemno, ale atmosfera warsztatów była ciepła i zachęcała 
do pracy. Początkowe zajęcia to była integracja grupy. chociaż 
znaliśmy się dobrze to i tak mogliśmy się wiele nowego o sobie 
dowiedzieć. Nawet panie, które prowadziły zajęcia aktywnie brały 
udział w ćwiczeniach. Kolejne zajęcia to już ciężka praca, dużo 
nowych zagadnień. Dzięki prowadzonym ćwiczeniom mogliśmy 
zobaczyć jak trudno nazwać emocje lub jaką siłę ma plotka. 
W każdej chwili mogliśmy liczyć na panie prowadzące, które 
bardzo chętnie angażowały się w każde ćwiczenie. czym są ne-
gocjacje dowiedzieliśmy się dzieląc cukierka między trzy osoby, 
tak, aby każda osoba dostała taką samą część. Wiele było dyskusji 
i twórczych pomysłów. jak się okazało potrafiliśmy wynegocjować 
kompromis. Była i nagroda - więcej cukierków. Przyszedł również 
czas na odgrywanie scenek, czyli prawdziwe mediacje. jedna 
osoba była mediatorem, a kolejne dwie osoby poszkodowanym 
oraz sprawcą. Zadaniem tego, kto wcielił się w rolę mediatora, 
było takie kierowanie rozmową, by obie strony same z własnej 
nieprzymuszonej woli pogodziły się. Rola ta była bardzo trudna. 
Były takie sytuacje, gdy obie strony nie wyrażały chęci współpracy 
z mediatorem dodatkowo kłócąc się zaciekle, ale były też i takie 
grupy, w których udało się dojść do porozumienia.”

We wtorek 12 lutego br. „Klub Mediatora” zorganizował hap-

pening, który odbył się przed salą sesyjną Rady Gminy jaworze. 
Przy pomocy kół hula-hop, materiału i papieru uczniowie wyko-
nali kolorową stonogę i wyjaśnili „Tak jak maszerująca stonoga, 
która posiada 100 nóg, tak i my mamy 100 różnych pomysłów na 
rozwiązywanie sporów i konfliktów rówieśniczych w codziennym 
życiu. Pomimo tego, że nasza stonoga ma wiele nóg i każda z nich 
chciałaby może iść w swoją stronę - podąża jednak w jednym 
kierunku, ponieważ zgodnie wybraliśmy jedno rozwiązanie – ME-

DIACJE – najlepszy sposób na rozwiązywanie konfliktów i sporów. 
Nauczyliśmy się, że kompromis - to sztuka takiego podzielenia 
ciastka, aby każdy myślał, że otrzymał największy kawałek.”

jesteśmy wdzięczni za możliwość profesjonalnego przybliżenia 
nam problematyki mediacji, o której dotychczas mogliśmy słyszeć 
w medialnych kampaniach reklamowych. Zdobyte umiejętności 
przydadzą się nie tylko w szkole, ale też w życiu rodzinnym, mają 
więc one charakter uniwersalny. Muzycznym motywem projektu 
była piosenka bielskiego zespołu „Akurat” „Lubię mówić z Tobą”

Opiekunki „Klubu Mediatora”
Magdalena Gawenda, Małgorzata janik

PODSuMOWANIE PROjEKTu
„MAM PRAWO DO MEDIAcjI”

z Życia orGanizacji PozarząDowycH

Niech wraz z budzącą się do życia przyrodą, 
wzrastają Państwa siły witalne. 

Niech każdy promień wiosennego słońca, 
wleje w Państwa serca wiele radości i optymizmu.

Niech to co wydarzyło się na Golgocie, 
doda Państwu wiary i nadziei,

gdyż … „Dnia trzeciego wstał Zbawiciel …” 
Z okazji Świąt Wielkanocnych serdeczne życzenia 

wszystkim Czytelnikom „Echa Jaworza”

składa
 Zarząd Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego

Oddział w Jaworzu

Niech radość Wielkanocy
Wypełni nasze serca

Wiarą, nadzieją i obfitością łask 
jakie daje Zmartwychwstały Chrystus. 

Wesołych Świąt
życzą członkowie

Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
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7 kwietnia: Danuta Szczypka – ks. bp. juliusz 
Bursche i jego działalność na rzecz rozwoju Wi-
sły, a także przyłączenia Śląska cieszyńskiego 
do Polski po I wojnie światowej.
 28 kwietniat: jerzy Ryrych – Zachodnie wy-
brzeża obu Ameryk.
Międzynarodowe Koło Ligi Morskiej i Rzecznej – działalność 
i osiągnięcia.
 19 maja: Leszek Richter – Od rośliny do tkaniny... len i wełna 
na naszych terenach.
Promocja wydawnictw Polskiego Związku Kulturalno – Oświato-
wego w Republice czeskiej.
Tomasz Wróbel – Fotografia artystyczna.
 23 czerwca: Noc świętojańska – obyczaje i obrzędy w opowieści 
etnografa Grzegorza Studnickiego.
 21 lipca: jan chmiel – Popołudnie poezji i muzyki.
 15 września: józef Szymeczek – Polacy na Zaolziu – cd.
Anna Brudny – haft krzyżykowy.

 20 października: Podsumowanie konkursu ekologicznego 
przeprowadzonego w jaworzańskich szkołach. Wystawa prac 
konkursowych.
 16 listopada: Daniel Kadłubiec – O problemach językowych na 
Ziemi cieszyńskiej – w tym o gwarze.
Grafika Pawła Stellera i jana Wałacha.
 15 grudnia: halina Szotek – Obrzędowość od kolebki do grobu. 
część I - dzieciństwo.

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKóW
jAWORZA
POSIADY 2013

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych, 

składamy najserdeczniejsze życzenia: 

dużo zdrowia, radości, smacznego jajka,

mokrego dyngusa, 

Zarząd i członkowie
Towarzystwa Miłośników Jaworza

życzą Zarząd i członkowie
Koła Emerytów i Rencistów

w Jaworzu

Pogody ducha, zdrowia i radości 

oraz wszelkiego dobra 

z okazji Świąt Wielkanocnych

Z okazji Świąt  Wielkiej Nocy, 
najserdeczniejsze życzenia:

zdrowia, radości,smacznego jajka, mnóstwa wiosennego słońca
wszystkim czytelnikom „Echa Jaworza”

życzą członkowie Stowarzyszenia  Nasze Jaworze

„Bogaty – to nie ten, kto ma dużo pieniędzy, lecz ten
kto może pozwolić sobie na życie wśród uroków, jakie
roztacza wczesna wiosna”
Antoni Czechow

	 Tak	jak	natura	odradza	się	na	wiosnę,	tak	i	w	człowieka	niechaj	odradza	się	nadzieja,	że	życie	to	
coś	więcej	niż	byt	tylko.	Takiej	nadziei,	pełnej	i	tworzącej	Człowieka	życzymy	Państwu.	
	 Szczególnie	w	dzisiejszych	czasach	brakuje	nam	wiary	we	własne	możliwości,	w	ziszczenie	się	
dobra,	jasnego	patrzenia	w	przyszłość	i	zrozumienia	tego,	że	mamy	istotne	wpływ	na	własny	los.	Niechaj	
zatem	nie	zabraknie	nam	wiary,	która	daje	siłę	życia.
	 Miłości	pragnie	każdy	z	nas,	bowiem	jest	ona	sensem	istnienia.	Głęboka,	dojrzała,	rozumiejąca,	
wybaczająca	miłość	niech	stanie	się	udziałem	każdego	z	nas.

Redakcja	Echa	Jaworza	
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„Wolnym rycerzom – powiadał – wolno 
wybierać oręże
I na polu otwartym bić się równymi siłami;
Tyś niewolnik, jedyna broń niewolników- podstępy.”

a. Mickiewicz, Konrad wallenrod
Ową sztukę walki – podstęp – do perfekcji opanowali niewolnicy, 

pracujący na brazylijskich plantacjach trzciny cukrowej. Wygląda 
jak taniec, do tego dochodzi muzyka i śpiew. Tak naprawdę w tańcu 
ukryta jest walka, konkretne uniki, ciosy, kopnięcia. capoeira jest 
sztuką walki, ale też sposobem na relaks, utrzymanie kondycji 
fizycznej czy nawiązanie ciekawych znajomości. jej tajniki można 
poznać w jaworzu, bowiem tu od blisko roku trwają zajęcia, które 
cieszą się niemałym powodzeniem.

O historii i obecnym kształcie capoeira rozmawiam z Michałem 
Kozaczko, trenerem, fizjoterapeutą, terapeutą manualnym. 

agata jędrysko - Można śmiało stwierdzić, że capoeira jest dobra 
dla zdrowia fizycznego, jak i psychicznego.

Michał Kozaczko - Tak, ale pod warunkiem, że prowadzona jest 
z głową i rozwagą. Moje wykształcenie bardzo pomaga w przygoto-
waniu i przeprowadzeniu, takich zajęć. Pomijając wszelkie aspekty 
anatomiczne, fizjologiczne człowieka chodzi o to, by zajęcia nie 
tylko sprawiały przyjemność, ale nade wszystko były bezpieczne. 
jeżeli capoeira ma kształcić tężyznę fizyczną musi być prowa-
dzona w sensownych ramach. capoeira jest wieloaspektowa i tak 
naprawdę każdy może znaleźć w niej to co chce. jest to jedyna 
sztuka walki, w której tak mocno zakorzeniona jest muzyka. Wiąże 
się to bezpośrednio z jej filozofią i historią. Na zajęcia przychodzą 
różni ludzie i tak też różne są ich pobudki. Niektórzy 
chcą zrzucić kilka zbędnych kilogramów, inni czują 
się dobrze, gdy się trochę poruszają. capoeira przy-
czynia się do zwiększenia akceptacji swojego ciała to 
pewne. Niektórzy chcą zwiększyć swój naciąg, inni 
przychodzą w celach towarzyskich, namówieni przez 
kolegę/koleżankę, którym zajęcia bardzo przypadły do 
gustu. Myślę, że właśnie tym co wyróżnia capoeira to 
atmosfera, która panuje na zajęciach; ćwiczymy w rytm 
muzyki, więc niektóre osoby mówią, że tańczymy. 
jak dobrze wiemy ukierunkowane zajęcia ruchowe 
są przyjemne, a w połączeniu z muzyką nabierają 
wielowymiarowego aspektu. Myślę, że wiele osób 
odnajduje przyjemność nie tyle w samym ćwiczeniu 
kopnięć i uników, co w wykonywaniu ich zgodnie z określonym ryt-
mem. uczymy się także gry na instrumentach- jest to z pewnością 
swego rodzaju forma muzykoterapii- języka portugalskiego, którego 
używa się w Brazylii- co daje poszerzenie horyzontów myślowych 
i wiedzy dotyczącej innych kultur. Do tego z pewnością buduje się 
zdrowa tolerancja względem innych ludzi. Ćwiczenia to z pewnością 
nie tylko ruch, ale forma ładowania baterii. Niektórzy przychodzą 
zmęczeni po pracy, czasami ciężko się im zmobilizować, jednak 
zaczynają śpiewać, grać na instrumentach, wzrasta w nich potencjał 
energii oraz chęć do działania. Rozbudzanie w kimś energii daje 
wielką satysfakcję. 

a.j. - Polacy chętnie ćwiczą capoeira,można zadać pytanie skąd 
takie zamiłowanie do sztuki walki rodem z Brazylii?

Michał Kozaczko - My Polacy jesteśmy bardzo ciekawym na-
rodem, wiele nas łączy z Brazylijczykami, choć nie zdajemy sobie 
z tego sprawy. chodzi głównie o reakcję na różne formy ucisku. 
chciałbym być teraz dobrze zrozumiany, Polacy są znani z tego, że 
potrafią kombinować- to słowo jest tu użyte w sensie pozytywnym- 
dobrze radzą sobie w sytuacjach ekstremalnych. Zresztą nasza 
historia doskonale to pokazuje- zabory, wojny, totalitaryzm. capoeira 
to nic innego, jak sztuka kamuflażu, podstępu i działanie w ukryciu, 
zatem działania nam bliskie. Przyjrzyjmy się przez chwilę historii 
powstania tej sztuki walki. Przenieśmy się się zatem do czasów, 
kiedy to kolonizatorzy sprowadzali niewolników do Brazylii z róż-
nych kontynentów. umieszczali ich głównie na plantacjach trzciny 
cukrowej, gdzie swoją pracą wzbogacali majątki panów ziemskich. 

Niewolnicy po katorżniczej pracy w polu wracali do senzali -miejsca, 
w którym wspólnie mieszkali i spali. Po jakimś czasie pogodzili się 
ze swoim losem, jednak chcieli nadać sens swemu niewolniczemu 
istnieniu. Wspólny cel sprzyjał zjednoczeniu ludzi, bez względu na 
pochodzenie. Wiedzieli, że muszą coś zrobić, by zwyczajnie nie 
oszaleć. Ku pokrzepieniu ducha  przypominali sobie zatem własne 
historie plemienne, podania, legendy- trzeba pamiętać, że np. hi-
storia i tradycja afrykańska po dzień dzisiejszy przekazywana jest 
głównie w formie ustnej. W ten sposób tworzyła się jedność, która 
była ostoją normalności w naprawdę ciężkich warunkach. Dla panów 
ziemskich taka sytuacja była powiedzmy sobie względnie korzystna. 
Gdy niewolnicy potrafili się spotykać przy ognisku, śpiewać, dzielić 
się przeżyciami, wówczas mówiąc kolokwialnie nie marudzili, nie 
buntowali się, nie stwarzali problemów. 

Z kolei niewolnicy zobaczyli w nieuwadze panów możliwości dla 
siebie, zaczęli dzielić się konkretną wiedzą dotyczącą samoobro-
ny. Ktoś pamiętał jakieś kopnięcie, inny unik, ktoś inny cios, w taki 
sposób połączono ze sobą różne style. Kiedy właściciele ziemscy 
obserwowali, widzieli taniec, słyszeli muzykę i śpiew czyli dla nich 
wszystko było w porządku, gdy „tancerze” nie byli obserwowani 
ćwiczyli już zdecydowanie mocniej. Walczyli, wzmacniali tężyznę, 
pod postacią tańca chowali prawdziwą broń- kopnięcia, uniki, ciosy. 
Po  jakimś czasie kilku niewolników zbuntowało się, rozgromiło jedną 
z plantacji i uciekło do lasu, gdzie budowali proste osady zwane 
quilombo. Z tychże osad ukrytych głęboko w lesie, napadali na inne 
plantacje, by uwalniać pozostałych ludzi. Po tych wydarzeniach 
wszelkie formy tańca były zabronione, po prostu właściciele ziemscy 
zorientowali się, że bynajmniej nie chodziło tylko o niewinny ruch, 
w rytm muzyki, ale o coś więcej. Poza tym stworzono oddziały mili-
tarne, które poszukiwały zbiegów. Najbardziej znanym było quilombo 
dos palmares, ponieważ najdłużej opierało się atakom Portugalczy-
ków, jednak z czasem zostało rozgromione. Mówimy o przełomie 

XVI i XVII w., kiedy to 
formowała się Brazylia. 
Niewolnictwo zostało 
zniesione w 1888 r., 
ludzie którzy odzyskali 
wolność nie mieli nic, 
żadnego majątku, dlate-
go niektórzy nadal pozo-
stawali na plantacjach. 
część z nich znalazła 
się w miastach i doszła 
do wniosku, że skoro 
potrafią walczyć, to trze-
ba te umiejętności jakoś 

wykorzystać. Zaczęły się rozboje, napady, ataki na policję podczas 
których wykorzystywano capoeira do niecnych celów. Wówczas ta 
sztuka walki została wyjęta oficjalnie spod prawa, została zakazana, 
a jakiekolwiek jej przejawy były brutalnie tłumione przez policję. Nowy 
rozdział w historii capoeira rozpoczął się w 1932 roku, kiedy Mestre 
Bimba założył pierwszą legalną szkołę [ Academia- escola de cultura 
Regional, w Engenho de Brotas w Salwadorze, przyp. aut.]. Warto 
wiedzieć, że wcześniej tej sztuki walki nie uczono, jak dzisiaj, czyli 
w formach zorganizowanych i legalnych, ale można rzec metodami 
„domowymi”. Z chwilą kiedy zaczęła działać akademia, capoeira 
przestała być na indeksie działań zakazanych, uczyli się jej nawet 
policjanci. Z czasem została oficjalnie uznana z część dziedzictwa 
narodowego Brazylii, znalazły się fundusze na dofinansowanie 
krzewienia tej formy wiedzy i kultury. Mestre Bimba nie tylko usys-
tematyzował naukę capoeira, ale też wprowadził w nią białych ludzi 
z wyższych sfer, chciał w ten sposób oczyścić niejako ową sztukę 
walki ze złych skojarzeń. Skojarzenia zaś dotyczyły nie tylko rozrób 
i napadów, ale też zarezerwowania stylu walki wyłącznie dla biedoty. 
W ten sposób mistrzowi Bimba udało się wprowadzić capoeira na 
salony, a w konsekwencji nadać jej rangę dziedzictwa narodowego. 

Teraz, kiedy już znamy nieco historii, warto wrócić do filozofii 
capoeira, której fundamentem są: podstęp i przebiegłość. W głębo-
kim lesie, czy na ulicy zasady nie znajdują zastosowania i czasami 
trzeba sypnąć piaskiem w oczy, by z opresji wyjść cało. Owa filozofia 
jest nadal obecna w tej sztuce walki, bowiem naszymi tanecznymi 
ruchami staramy się zwodzić partnera podczas gry w taki sposób, 

BRAZYLIjScY
WALLENRODOWIE
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Przygotowała 
Agata jędrysko

by nie wiedział do końca, co chcemy zrobić. 
a. j. - czasami patrząc na popisy podczas pokazów można 

odnieść wrażenie, że jednak ta sztuka walki bynajmniej nie jest dla 
każdego.

Michał Kozaczko - Odpowiem słowami drugiego z wielkich mi-
strzów Mestre Pastinha – capoeira jest dla wszystkich, dla dzieci, 
kobiet, mężczyzn. jedynymi osobami, które nie powinny ćwiczyć 
capoeira są te, które nie chcą. Każdy z capoeira wyciąga coś inne-
go. jeśli mamy człowieka w sile wieku, zdolnego, bez kontuzji to 
wówczas uczy się on akrobatyki, chce robić szalone rzeczy, chce 
doświadczyć większej adrenaliny. jednak w Brazylii widziałem ludzi 
np. po amputacji nogi, którzy ćwiczyli adekwatnie do swojego stanu, 
byłem na zajęciach dla dzieci z zespołem Downa. Zatem ćwiczą 
wszyscy. To przejaw kultury, nie można jej nikomu zabronić.

a. j.- Z pewnością capoeira daje szeroki wachlarz możliwości 
ruchowych.

Michał Kozaczko - To także ma niebagatelne znaczenie, choć 
na pierwszym miejscy stawiałbym stwierdzenie, że dzieje się tak 
dlatego, iż jest to kultura ulicy. Tak, jak u nas gra się w piłkę nożną, 
tak w Brazylii nagminnie i nieomal wszędzie ćwiczy się capoeira. Na 
podstawie moich obserwacji w grupie bielskiej, mogę zaryzykować 
stwierdzenie, że capoeira jest rodzinnym stylem uprawiania sportu. 
Przychodzą dzieci, opowiadają o swoich wrażeniach, za nimi często 
przychodzą rodzice, każda grupa ćwiczy w inny sposób. Dorośli 
mają swoje bariery, po których nie należy skakać, ale je sensownie 
przekraczać. Tylko w ten sposób naprawdę możemy poznać swoje 
możliwości. Dajmy na to ludzie po czterdziestce czy pięćdziesiątce 
nie będą wykonywać typowych ćwiczeń akrobatycznych, ale zadbają 
o kondycję, ogólną sprawność ruchową i dobre samopoczucie. To 
z kolei daje satysfakcję, a i poczucie własnej wartości idzie w górę.

a. j. - Na koniec naszej rozmowy poproszę, by Pan dokończył 
zdanie- capoeira jest dla mnie... ?

Michał Kozaczko - jest dla mnie po prostu capoeirą, czyli wielką 
przygodą mojego życia. Z pewnością jest formą mojego utrzymania, 
ale chyba bardziej pasją dzięki której mogę żyć z tego co kocham. 
Każdemu życzę, żeby odnalazł coś takiego. 

Warto przypomnieć, że warsztaty capoeira trwają od marca 
2012. Od czerwca do października była przerwa wakacyjna, od 
października ponownie można się tu uczyć brazylijskiej sztuki walki. 
Pierwszy miesiąc warsztatów był darmowy, aby każdy kto chce mógł 
zobaczyć czym jest capoeira i podjąć decyzję czy to jest to, czego 
oczekiwał- twierdzi organizatorka warsztatów Barbara Galocz-Si-
wiecka- kolejne miesiące już były odpłatne, jednak od dziś wracamy 
do punktu wyjścia i warsztaty ponownie są darmowe. Zatem wszyscy 
mieszkańcy Gminy jaworze, którzy chcą spędzić miło swój wolny 
czas niechaj czują się zaproszeni na zajęcia. Ponadto będziemy 
chcieli zorganizować w Amfiteatrze pokazy capoeira, wówczas 
każdy będzie mógł zobaczyć płynność i grację ruchów, posłuchać 
muzyki i śpiewu oraz poczuć niezwykłą atmosferę, jak panuje na 
warsztatach- dodaje Barbara Galocz- Siwiecka.

Obecnie w zajęciach uczestniczy 12 osób, najmłodszy uczestnik 
ma 5 lat, a najstarsza uczestniczka 39 lat.

Gdy rozmawiam z uczestnikami zajęć to widzę i czuję ich zadowo-
lenie. Twierdzą, że capoeira jest stworzona dla nich. Niejednokrotnie 
ćwiczenia są intensywne, jednak zmęczenie które się pojawia tak 
naprawdę dodaje im sił i energii. Myślę, że jest w tym ogromna 
zasługa trenera, który warsztaty prowadzi tak, by każdy uczestnik 
z nich skorzystał i odnalazł siebie- organizatorka warsztatów nie 
ma wątpliwości.

Wszystkie osoby, które chcą uczestniczyć w warsztatach mogą 
kontaktować się z Barbarą Galocz-Siwiecką pod nr. tel. 667130495 
lub na e-mail. capoeira.jaworze@wp.pl. 

Przypominamy, że warsztaty są bezpłatne.

Dołącz do szczęśliwej grupy

„Zdrowie z Daneą”!
posiadaczy karty programu

SPECJALIŚCI SĄ BLISKO
NOWOCZESNE CENTRUM MEDYCZNE 
W WAPIENICY

Rejestracja telefoniczna: 33 811 00 50
ul. Jaworzańska 40, Bielsko-Biała (Wapienica)

WWW.DANEA.PL
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Info: Beskid Dragon

w sPortowej rywalizacji

St. hoczek

KIcK BOXING

WYRóżNIENI ŁucZNIcY
Z uKS DZIESIąTKA

W dniu 2 lutego 2013 roku w Muszynie odbyły się Mistrzostwa Polski 
Południe w formule kick-light.

Oto wyniki naszych zawodników
złote medale:
- Sandra Paszek, Sylwia Szymala, 
Szymon Salachna, Mikołaj Pietrzyk - 
wszystkie walki przed czasem [nokauty 
na wątrobe], Weronika Pytlarz
srebrne medale:
- Magdalena jablońska, Gabriela 
Pezda
brązowe medale:
- Kacper Kufel, Szymon Olma, Emilia 
Sender
drużynowo 2 miejsce
Najlepsza Kadetka turnieju Sandra 
Paszek. Najlepsza juniorka Sylwia 
Szymala.

w dniach 22–24 lutego 2013 roku w bańskiej bystrzycy odbył się 
Puchar europy w kickboxingu slovak open 2013

W reprezentacji kraju nie zabraklo naszych zawodników klubu Beskid-
Dragon
Puchar europy zdobyli:
– Kornelia Kieloch full-contacy złoto
– Sandra Paszek light-contact złoto wszystkie walki wygrane przed czasem
na drugim miejscu uplasowali się:
– Emila Zajdel niesamowity debiut tej zaledwie 10 letniej zawodniczki
– Natalia Lemańska przegrana w finale z Mistrzynią Świata 12 DO 11
brązowe medale zdobyli:
– Sylwia Szymala s-c i l-c walczyła mimo poważnej kontuzji nadgarstka 
wycofana dopiero w półfinale decyzją lekarza
– julia Setla faworytka w swojej kategori kontuzja kolana w półfinale
– jakub Kowalski 5 miejsce
– Martin Konecki 5 miejsce

25 stycznia w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej odbyło się 
tradycyjne spotkanie środowiska sportowego powiatu bielskiego. 
Wśród wyróżnionych  i zaproszonych na spotkanie było trzech 
juniorów młodszych z uKS „Dziesiątka”; Przemysław Głuszek, 
szymon Kubala i aleksander Grzymek- drużynowi halowi Mi-
strzowie Polski z 2012 roku.
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TERMINARZ MEcZóW KS cZARNI jAWORZE

SPARINGI

KLASA „A” SENIORóW LIGA „c” TRAMPKARZY I juNIORóW
Lp Data Godz. Gospodarz Gość

1 30.03.2013
(sobota) 1600 Pionier Pisarzowice KS czarni jaworze

2 6.04.2013
(sobota) 1600 Ks czarni jaworze sokół Hecznarowice

3 13.04.2013
(sobota) 1600 Ks czarni jaworze soła Kobiernice

4 20.04.2013
(sobota) 1600 Ks czarni jaworze Przełom Kaniów

5 28.04.2013
(niedziela) 1600 MRKS II czechowice-

Dziedzice KS czarni jaworze

6 1.05.2013
(środa) 1700 Ks czarni jaworze beskid Godziszka

7 4.05.2013
(sobota) 1700 Sokół Zabrzeg KS czarni jaworze

8 12.05.2013
(niedziela) 1700 KS Międzyrzecze KS czarni jaworze

9 18.05.2013
(sobota) 1700 Ks czarni jaworze lKs Mazańcowice

10 25.05.2013
(sobota) 1700 Sokół Buczkowice KS czarni jaworze

11 1.06.2013
(sobota) 1700 Ks czarni jaworze Ks bestwinka

12 8.06.2013
(sobota) 1700 Orzeł Kozy KS czarni jaworze

13 15.06.2013
(sobota) 1700 Ks czarni jaworze GlKs wilkowice

Pogrubione – spotkania rozgrywane na Kompleksie Sportowym w jaworzu

O ewentualnych zmianach będziemy pisać na stronie internetowej KS czarni jaworze.

Lp Data
Godzina

Gospodarz Gość
Trampkarze Juniorzy

1 6.04.2013
(sobota) 1000 1130 Ks czarni jaworze Ks bestwinka

2 13.04.2013
(sobota) 1000 1130 Sokół hecznarowice KS czarni jaworze

3 20.04.2013
(sobota) 1000 1130 Ks czarni jaworze Groń bujaków

4 27.04.2013
(sobota) 1000 1130 Przełom Kaniów KS czarni jaworze

5 1.05.2013
(środa) 1000 1130 Ks czarni jaworze lKs czaniec

6 5.05.2013
(niedziela) 1430 1600 GLKS Wilkowice KS czarni jaworze

7 11.05.2013
(sobota) 1000 1130 Ks czarni jaworze sokół zabrzeg

8 18.05.2013
(sobota) 1000 1130 Ks czarni jaworze zamek Grodziec

9 25.05.2013
(sobota) 1000 1130 LKS Mazańcowice KS czarni jaworze

10 2.06.2013
(niedziela) 1000 1130 Ks czarni jaworze bKs stal

bielsko-biała

11 9.06.2013
(niedziela) 1000 1130 LKS Bestwina KS czarni jaworze

I mecz towarzyski – zima 2013 
Bielsko-Biała, dn. 19 stycznia 2013

bKs stal bielsko-biała - czarni jaworze 5:0 (4:0)

skład:
I połowa:

turek - Grusiecki, zawodnik testowany i, jaroszews-
ki, Kobza - Marcin sztykiel, Pawluk-jaszczuk, Gucwa, 

urbaś - Gwóźdź, sosna
II połowa:

turek - Grusiecki, zawodnik testowany ii, Kobza (75’ 
lapczyk), trybała - zawodnik testowany i, Marcin sz-
tykiel, Pawluk-jaszczuk (65’ zawodnik testowany iii), 

Gucwa - waliczek, walasiński

II mecz towarzyski – zima 2013
jaworze, dn. 3 lutego 2013

czarni jaworze – zamek Grodziec 1:4 (0:3)
Bramkę dla jaworzan zdobył: Marcin sztykiel

skład:
I połowa:

turek - Kobza, Handzel, Gucwa, jaroszewski (30’ 

trybała) - sztykiel, zdolski, urbaś, Pawluk-jaszczuk - 
walasiński, Gwóźdź

II połowa:
turek - Kobza (65’ Gucwa), trybała, zawodnik tes-

towany i, stronczyński (78’ Handzel) - zawodnik tes-
towany ii (88’ stronczyński), Pałecki, zdolski, sztykiel 

- walasiński (60’ urbaś), Gwóźdź (75’ walasiński)

III mecz towarzyski – zima 2013
Bielsko-Biała, dn. 6 lutego 2013

czarni jaworze – bielskie orły 2:1 (0:0)
Bramki dla jaworzan zdobyli: szymon trybała i artem 

Miagkyj

skład:
I połowa:

Feruga - Kobza, Handzel, jaroszewski, trybała 
- Pawluk-jaszczuk, urbaś, zdolski, Marcin sztykiel - 

walasiński Gwóźdź
II połowa:

turek - zawodnik testowany i (65’ Kobza), jaro-
szewski, Handzel, zawodnik testowany ii - Miagkyj, 
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Więcej informacji na oficjalnym serwisie internetowym klubu www.czarnijaworze.futbolowo.pl

czasopismo „echo jaworza” – miesięcznik lokalny Gminy jaworze. wydawca: urząd Gminy jaworze z siedzibą: 43-384 jaworze, 
ul. Zdrojowa 82; adres redakcji: 43-384 jaworze, ul. Zdrojowa 82, tel.: 33 828 66 00, 33 817 21 95, 33 817 28 13, 33 817 25 34; 
faks: 33 828 66 01, 33 817 28 71; e-mail: echo@jaworze.pl; internet: http://www.opgj.pl/echojaworza.html; zespół redakcyjny: Piotr Filipkowski 
– Redaktor Naczelny, agata jędrysko – Zastępca Redaktora Naczelnego i odpowiedzialna za korektę. Druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” 
Spółka z o.o., ul. Dubois 4, 43-300 Bielsko-Biała. Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania i opracowania redakcyjnego.

Dwójka niepełnosprawnych przyjaciół

poszukuje

nieumeblowanego lokum do zamieszkania

na parterze z dostępem do ogrodu.

Ze względu na stan zdrowia wymagane:

cisza, spokój oraz ciepło i sucho.

Tel.: 783 32 39 40

Usługi Geodezyjne
geodeta uprawniony

tel. 501 531 486

Pro-Geo

            AKTUALIZACJA MAP DO CELÓW PROJEKTOWYCH
   POMIARY INWENTARYZACYJNE PRZYŁĄCZY:

- kanalizacyjnych i wodociągowych
- gazowych i energetycznych

POMIARY SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWE

PROFESJONALNE UKŁADANIE
KOSTKI BRUKOWEJ,
BETONOWEJ I GRANITOWEJ

FIRMA „IRBIS” 

Jasienica ul. Spokojna 45, 43-385 Jasienica

Tel.: 509 735 636
500 021 113

zdolski, zawodnik testowany iii, trybała - Pawluk-
jaszczuk, Marcin sztykiel

IV mecz towarzyski – zima 2013
Szczyrk, dn. 10 lutego 2013

czarni jaworze – orzeł Kozy 3:2 (1:0)

Bramki dla jaworzan zdobył: Krzysztof walasiński, 
zawodnik testowany i, gol samobójczy

skład:
I połowa:

szary - stronczyński, zawodnik testowany i, zawod-
nik testowany ii, Kobza - Gucwa, zawodnik testowany 

iii, urbaś, Pawluk-jaszczuk - walasiński, Gwóźdź
II połowa:

szary - Handzel, zawodnik testowany i, zawodnik 
testowany ii, Kobza - Gucwa, zawodnik testowany iii, 
lapczyk, Miagkyj - walasiński (65’ Pawluk-jaszczuk), 

Gwóźdź (70’ urbaś)

V mecz towarzyski – zima 2013
Bielsko-Biała, dn. 16 lutego 2013

czarni jaworze – zapora wapienica 1:0 (1:0)

Bramki dla jaworzan zdobył: Marcin sztykiel (z rzutu 
karnego)

skład:
I połowa:

Feruga - zawodnik testowany, stronczyński, Han-
dzel, strzelczyk - Gucwa, zdolski, Pawluk-jaszczuk, 

sztykiel - Gwóźdź, waliczek
II połowa:

turek - zawodnik testowany (80’ waliczek), 
stronczyński, Handzel, strzelczyk - Gucwa, zdolski, 
lapczyk (75’ Pawluk-jaszczuk), sosna - Gwóźdź (55’ 

janos), waliczek (70’ Gwóźdź)

VI mecz towarzyski – zima 2013
jaworze, dn. 23 lutego 2013

czarni jaworze – lKs Pogórze

Mecz został odwołany z powodu złych warunków at-
mosferycznych.

Pozostałe mecze towarzyskie:

2 marca – LKS Bestwina
9 marca – GLKS Wilkowice

17 marca – Wilamowiczanka Wilamowice
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znaczenie wyrazów

PozioMo
1) Drogi odciążające ruch w miastach 
6) Ostatni dyktator Powstania Styczniowego 
11) Ptaki z nadmorskich plaż 
12) Królowa lub caryca 
13) Badacz ciał niebieskich 
14) Są białe, żółte lub topione 
15) Brat Mojżesza, żydowski patriarcha 
16) Soczyste owoce z sadu 
17) cesarz rzymski upamiętniony kolumną 
21) Statek Noego 
24) Dawna twierdza panująca nad miastem 
28) Tajemne układy, knowania 
31) Król Itaki długo wracający spod Troi 
32) Dwoje na estradzie 
33) Wzór średniowiecznego rycerza o którym 
śpiewano pieśni 
34) człowiek nieumiejący czytać ani pisać 
36) Wypływa z wulkanu 
38) Francuski port nad Loarą 
42) Stan w uSA z Richmond 

46) Przybytek Melpomeny 
47) Właściciele jaworza w XVIII wieku herbu 
“Nałęcz” 
48) umartwianie się, życie bez przyjemności 
50) Dawniej umocnienie bojowe, warownia 
51) Zabawa młodzieżowa 
52) Instrument muzyczny kojarzony z kościołem 
53) ubiór muzłumańskiej kobiety 
54) Rodzaj brzoskwini o gładkich owocach   
 
Pionowo:
1) Stan wiedzy, edukacja 
2) Niejeden w holenderskim krajobrazie 
3) Stopień naukowy 
4) Szczęśliwość, sielanka 
5) Wyświetlanie, transmisja 
6) Bywa oblana rumieńcem 
7) Najwyższy szczyt w Polsce 
8) Nasz wschodni sąsiad 
9) Pochwała, poważanie 
10) Rodzaj farby 
18) część walki na ringu 
19) Marcowy solenizant 

20) Istnienie 
22) urzędnik prawny 
23) Miękka tkanina 
24) Wyrób piekarniczy 
25) Despota, gnębiciel 
26) Znany amerykański piosenkarz i kompozytor 
27) Kojarzy się z Poniedziałkiem Wielkanocnym 
29) Lekki pojazd jednokonny 
30) Marka komputera popularnego przed laty 
35) Osoba opowiadająca 
36) Wyposażenie łóżka 
37) Elitarny oddział wojska 
39) Rodzaj bomby 
40) Kosmetyki przeznaczone do darmowego 
wypróbowania 
41) Złośliwe nękanie 
43) Bałagan, rozgardiasz 
44) Baśniowy posiadacz cudownej lampy 
45) Niemowlę karmione mlekiem matki 
49) Biblijna żona Abrahama

K
R
Z
Y
ż
Ó
W
K
A

Autorką krzyżówki jest aniela Mieszczak.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
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ZAPRASZAMY !!!
STACJA KONTROLI POJAZDÓW

poniedz. - piątek 8.00 - 18.00 sob. 8.00 -14.00

AUTO-SERVIS inż. Wiesław Gadocha
Rok założenia 1986 

JAWORZE ul. Bielska 551 (salon Renault)  
tel. 33 8173330 w. 113

zapisy
nanowy

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

Szkoła Języków Obcych WORLD
ul. Pałacowa 3, 43-384 Jaworze
(budynek supermarketu Jaworze,

 wejście od strony parku)

ZAPRASZAMY!!!

Lidia Sztwiorok, tel. 33/8152916 lub 692 405 825

Zgłoszenia przyjmuje do 30.04.2013r.

 Międzyzdroje k. Świnoujścia. Termin 29.04-03.05.2013r. /5 dni/
 Koszt całkowity 680zł/os. Dwa posiłki dziennie.
 Zapisy do 20.02.2013r.

 Sopot. Termin 22.07-27.07.2013r /6 dni/
 Koszt całkowity 780zł/os. Wyżywienie we własnym zakresie .

 Jastrzębia Góra. Termin 16.08-22.08.2013r. oraz 25.08-31.08.2013r.
 /7 dni/. Koszt całkowity 890zł/os. Trzy posiłki dziennie.

POBYT NAD MORZEM BAŁTYCKIM



ZBIÓRKA ZUŻYTEGO SPRZĘTU 
ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

urząd Gminy jaworze zawiadamia, że w dniu: 
18 kwietnia 2013 r. (czwartek) na terenie Gminy jaworze

odbędzie się bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zbiórka odbędzie się na parkingu znajdującym się przy skrzyżowaniu
 ul. Koralowej z ul. wapienicką w godzinach od 8.00 do 17.00,

 gdzie podstawiony będzie kontener w celu umieszczenia w nim zużytego sprzętu
 elektrycznego i elektronicznego.

Informujemy, że zbiórka obejmuje: sprzęt RTV, AGD, elektronarzędzia, komputery i urządzenia 
komputerowe, elektroniczny sprzęt biurowy, urządzenia elektryczne i elektroniczne.

Wszelkie inne odpady nie będą odbierane.

Prosimy mieszkańców o dostarczenie zużytego sprzętu elektrycznego i elektron-
icznego do miejsca i w godzinach podanych powyżej.

ZBIÓRKA ZUŻYTYCH OPON
Urząd Gminy Jaworze zawiadamia, że w dniu:

11 kwietnia 2013 r. (czwartek) na terenie Gminy Jaworze
odbędzie się bezpłatna zbiórka zużytych opon.

Zbiórka odbędzie się na parkingu znajdującym się przy skrzyżowaniu
 ul. Koralowej z ul. Wapienicką w godzinach od 8.00 do 16.00,

gdzie podstawiony będzie kontener w celu umieszczenia w nim zużytych opon.

Informujemy, że zbiórka obejmuje wszystkie rodzaje opon
 (m.in. z samochodów osobowych, ciężarowych, traktorów).

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


