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Z PRAC WóJTA, RADY
GMINY I URZĘDU GMINY
Relacja z XXIII sesji Rady
Gminy Jaworze VI Kadencji
przeprowadzonej w dniu
23.04.2013 r. w oparciu o przyjęty
protokół
Obrady otworzył przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej
Śliwka, stwierdzając obecność 14 radnych, co czyniło obrady
prawomocnymi. Następnie minutą ciszy radni oraz obecni na sesji
uczcili pamięć zmarłego radnego Romana Lorka.
Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka odczytał
proponowany porządek obrad. Rada Gminy przegłosowała proponowany porządek obrad XXIII sesji Rady Gminy Jaworze. Rada
Gminy zatwierdziła również protokół z poprzedniej sesji.
Uchwały w sprawie:
a)
zmiany uchwały nr XXII/201/13 Rady Gminy Jaworze
z dnia 21 marca 2013r. w sprawie ustalenia wysokości stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
Zastępca Wójta Gminy Jaworze poinformował, iż Regionalna
Izba Obrachunkowa wszczęła postępowanie nadzorcze w sprawie
częściowego uchylenia uchwały XXII/201/13. Zapisem spornym
przedmiotowej uchwały jest ten dotyczący sposobu udzielania
zwolnień dla osób najuboższych. Ustawa o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach dopuszcza tylko zwolnienia przedmiotowe,
stąd konieczność uchwalenia zaproponowanych przez organ
nadzoru zmian. Uchwała miała charakter techniczny i dotyczyła
tylko i wyłącznie zmiany formuły udzielanej dotacji. Zgodnie z zaproponowanym projektem pomoc będzie udzielna w formie dopłat,
co zostało uzgodnione z RIO (słowo „zwolnienie” zastąpiono wyrażeniem „dopłata z budżetu”). Zwrócił on także uwagę na pewne
problemy związane z udzielaniem przedmiotowych dotacji, które
mogą w konsekwencji powodować konieczność wliczania ich
w dochód mieszkańca na kolejny rok. Niemniej sprawa zostanie
jeszcze dokładnie wyjaśniona, a stosowne informacje przekazane
zainteresowanym mieszkańcom.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę: 13 – głosów za,1 – głos
wstrzymujący, (1 – zmarł).
b)
wprowadzenia zmian w Statucie Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Jaworzu,
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dorota Sacher-Wejster poinformowała, iż od września 2012 roku Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej został wskazany, jako realizator
części zadań z zakresu Gminnego Programu Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych tj. prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej. W związku z powyższym przedmiotowe zadanie należało
dopisać do zadań realizowanych przez GOPS i stąd konieczność
wprowadzenia zmian w statucie. Przedmiotowa uchwała (zmiana
w statucie) została omówiona na Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej oraz poddana konsultacjom społecznym.
Rada Gminy przegłosowała: 14 – głosów za, (1 – zmarł).
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka
poinformował, iż sprawozdanie z pracy wójta wraz z zarządze-
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niami zostało dostarczone radnym z materiałami na sesję. W tym
punkcie wiceprzewodniczący Rady Gminy Jaworze Zbigniew
Putek zapytał, czego dotyczyło spotkanie w sprawie kanalizacji
sanitarnej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej – zastępca wójta poinformował, iż dotyczyło
ono terminu realizacji III etapu budowy kanalizacji sanitarnej.
Zaś radna Danuta Mynarska zapytała czego dotyczyło spotkanie
z firmą Operatus – w tym zakresie zastępca wójta odpowiedział,
iż spotkanie zorganizowano w związku ze skargami mieszkańców
na działalność tej firmy w byłej fabryce mebli. Poinformował, że
stosowne postępowanie prowadzone jest poprzez instytucje, które
posiadają możliwości kontroli i nadzoru w tej sprawie (m.in. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Starostwo Powiatowe,
Nadzór Budowlany i inne), natomiast Urząd Gminy współpracuje
jedynie z wyżej wymienionymi instytucjami w tej sprawie, gdyż sam
dysponuje ograniczonymi środkami prawnymi, niemniej jednak
stara sie pomóc mieszkańcom w rozwiązaniu ich trudnej sytuacji.
W dalszej części obrad Pełnomocnik Wójta ds. Przeciwdziałania
Narkomanii Waldemar Saltarius poinformował, iż sprawozdanie
z realizacji programu na rok 2012 zgodnie z obowiązkiem ustawowym zostało w stosownym terminie złożone w Biurze Rady.
W gminie Jaworze nie stwierdzono przypadków choroby narkomanii, a jedynie przypadki eksperymentowania przez młodzież
(posiadania środków zabronionych). Efektem powyższego było
prowadzenie 7 postępowań z ustawy o narkomanii, w tym jedno dotyczyło osoby niepełnoletniej, która nie była uczniem jaworzańskiej
szkoły. Program w 2012 roku skupiał się na profilaktyce szkolnej
i środowiskowej, współpracując tym samym z palcówkami oświaty,
kultury i organizacjami pozarządowymi.
Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka przypomniał też o konieczności składania oświadczeń majątkowych przez
radnych, a wiceprzewodnicząca Rady Gminy Joanna Buzderewicz
poprosiła radnych o pomoc w roznoszeniu zaproszeń na dzień
seniora, którego organizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej. Dzień Seniora zorganizowany zostanie w Szkole
Podstawowej Nr 1 w dniu 14 czerwca 2013 r.
Zapytania i interpelacje radnych dotyczyły:
• Z. Podkówka zadał pytanie odnośnie posiadanych przez Urząd
Gminy informacji dotyczących zagospodarowania działki naprzeciw sklepu Wiarus. Pracownicy Urzędu Gminy wyjaśnili, że
jak dotąd do urzędu nie wpłynęła żadna informacja dotycząca
tej kwestii. Poinformowano radnych, w jakich okolicznościach
i w jakim terminie do urzędu wpływają informacje m.in. odnośnie zmian własnościowych oraz pozwolenia na budowę.
Zapytał też o to, kiedy będzie asfaltowana ul. Cyprysowa oraz
o uszkodzone w sezonie zimowym chodniki. Kierownik JRP
Daniel Godziszka poinformował, iż nastąpi to w najbliższym
czasie.
• Kolejne pytanie w kwestii sprzątania ulic po zimie zadała D.
Mynarska. Zastępca Wójta poinformował, że firma Eurovia
rozpoczęła kilka dni wcześniej czyszczenie i sprzątanie ulic.
Jeśli zaś chodzi o trakty powiatowe, zarząd dróg powiatowych
nie ma środków na ich sprzątanie. Udało się jedynie wynegocjować, by zostało posprzątane centrum Jaworza. Natomiast
porządkowaniem chodników zajmie się brygada gminna, co
jednak będzie wymagało czasu.
• Z. Putek dociekał z kolei, czy w budżecie są środki na zimowe
utrzymanie dróg w sezonie 2013/2014 oraz czy gmina ogłosiła przetarg na cząstkowe remonty dróg. Sprawę wyjaśnił

czerwiec
zastępca wójta, zwracając uwagę, że większe ubytki wykona
wykonawca zewnętrzny, zaś te mniejsze naprawiane będą
własnymi siłami, gdyż urząd ma dostęp do masy asfaltowej
umożliwiającej tego typu naprawę. Zwrócił się zarazem do
radnych o wskazywanie miejsc wymagających remontów,
o czym mówił wcześniej też radny Z. Putek.

3
• Radny Z. Lisowski zwrócił uwagę na uszkodzone chodniki po
sezonie zimowym. Zastępca Wójta Gminy Jaworze poprosił
o zgłaszanie tego typu uwag bezpośrednio do Urzędu.
• Radny J. Ryrych złożył na ręce Przewodniczącego Rady
Gminy Jaworze A. Śliwki interpelację dotyczącą pielęgnacji
i wycinki drzewostanu parkowego.
Przygotowano na podstawie protokołu.
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Od redakcji:
W wyniku niedopatrzenia ze strony redakcji, w kondolencjach dla Rodziny śp Romana Lorka, nie został umieszczony podpis Rady
Gminy. Za ten niezamierzony błąd serdecznie przepraszamy Rodzinę Zmarłego, jak i wszystkich radnych Rady Gminy Jaworze.
Redakcja Echa Jaworza

Z wielkim bólem pożegnaliśmy ś. p. Romana Lorka
Naszego kolegę, dla wielu z nas przyjaciela, wieloletniego radnego.
Człowieka wielkiego serca, sumienia, pełnego troski o rozwój Jaworza.

Cześć Jego pamięci!
Rodzinie Zmarłego
składamy wyrazy współczucia i zapewnienia, iż pozostanie On w naszych sercach i pamięci
Przewodniczący Rady Gminy Jaworze oraz Rada Gminy Jaworze

„Umarłych wieczność dotąd trwa,dokąd pamięcią im się płaci”
Wisława Szymborska

„Bóg widzi śmieć inaczej niż my. My widzimy ją jako ciemny
mur, Bóg jako bramę”
Walter Flex

Serdeczne podziękowania

Annie Skotnickiej-Nędzka
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci Matki
składają
Wójt z Radą Gminy Jaworze
oraz pracownicy Urzędu Gminy Jaworze

dla wszystkich, którzy w tak przykrej i bolesnej

dla nas chwili byli razem z nami. Okazali wiele
współczucia, serca, zrozumienia i wsparcia.

śp. Rozalia Skotnicka

była dla nas częścią lepszego świata, jej utrata
bardzo boli, a zgody na jej odejście w naszych
sercach jeszcze nie ma.

Dziękujemy
Anna Skotnicka-Nędzka wraz z rodziną.

„Pan Bóg zabiera człowieka wtedy, gdy widzi, że zasłużył sobie
na niebo”				
Jan Grzegorczyk

Informacja redakcji Echo Jaworza
Informujemy czytelników, że zgodnie z informacjami uzyskanymi od UG Jaworze, po podpisaniu umowy z firmą,
która zwyciężyła w przetargu na odbiór odpadów komunalnych z jaworzańskich nieruchomości otrzymacie Państwo
niezwłocznie harmonogram odbioru odpadów, a także indywidualny numer rachunku bankowego, na który będziecie
Państwo mogli wpłacać opłatę śmieciową (jeśli nie zdecydujecie się na wpłaty gotówką w kasie). 		
Redakcja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
WYCIECZKI ZE ŚWIETLICĄ
W JAWORZU – ZAPROSZENIE
dla dzieci i młodzieży
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu informuje,
że w miarę wolnych miejsc w autokarze, dzieci z naszej gminy
w wieku od 7 do 16 lat będą mogły skorzystać z wycieczek organizowanych w każdą środę w lipcu i sierpniu 2013 roku przez
świetlicę środowiskową. Planujemy wycieczki w zależności od
pogody, albo na basen w Cieszynie albo na kryte pływalnie, na
Szyndzielnię i powrót górami przez Błatnią do Jaworza, do Centrum Nauki w Świnnej i na górę Żar. Zbiórka i wyjazd z parkingu
w Jaworzu przy ulicy Koralowej – o godz. 9.00. Powrót do godziny

17.00. Udział w wycieczkach jest bezpłatny. Opiekę nad dziećmi
sprawują wychowawcy ze świetlicy.
Warunkiem udziału w wycieczce jest dokonanie rezerwacji wolnego miejsca w autobusie – uzgodnienia rezerwacji należy dokonać
osobiście lub telefonicznie w GOPS w Jaworzu, ul. Zdrojowa 85
– w dni robocze w godzinach od 7.00 do 15.00 - nie później niż na
7 dni przed planowaną wycieczką (tel. GOPS 33-8173826). Kontakt
z Kierownikiem Ośrodka lub panią Ewą Winek. Dane niezbędne do
ubezpieczenia dziecka to: nazwisko i imię, adres i pesel lub data
urodzenia. Prosimy podać także telefon kontaktowy do rodzica
lub opiekuna dziecka. O ewentualnej rezygnacji z wyjazdu należy
wcześniej powiadomić GOPS.

czerwiec
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gminna biblioteka publiczna
Z ŻYCIA BIBLIOTEKI
Maj w Bibliotece jest miesiącem szczególnym, a to
za sprawą obchodów „Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek” W tym roku już po raz dziesiąty Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich zorganizowało w dniach 8-15 maja 2013
Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma

Klasa 1b

w celu uzmysłowienia mieszkańcom roli biblioteki w lokalnej kulturze i edukacji.
W  naszej jaworzańskiej bibliotece już po raz kolejny
wręczaliśmy uczniom klas pierwszych szkoły podstawowej symboliczne „Paszporty Młodego Czytelnika”. Akcja
ta ma na celu zapoznanie młodych jaworzan z ofertą
usług bibliotecznych, zasadami korzystania ze zbiorów

Klasa 1c

on na celu podkreślanie roli bibliotek w poprawie jakości życia,
edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa polskiego. Hasło
Tygodnia Bibliotek 2013 „Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych”
pozwala w różnych formach pokazać pozytywne zmiany, które
zachodzą w naszych placówkach. Staje się miejscem inspiracji
i realizacji wielu niezwykłych pomysłów na promowanie literatury
i zachęcanie do sięgania po książki każdego odbiorcę, bez
względu na wykształcenie, wiek czy światopogląd. Akcja ta w swoim zamyśle ma m. in.
przyczynić się do obalenia mitu biblioteki jako
miejsca, w którym zmagazynowane są zbiory,
głównie książki, a czytelnik w ciągu krótkiego
czasu zaspokoi swoje potrzeby kulturalne.
Współczesne biblioteki prowadzą ożywioną
działalność we wszystkich możliwych kierunkach

Klasa 1a

i oczywiście zachęceniem do skorzystania
ze wszystkich dostępn y c h m a t e r i a ł ó w.
Stałymi gośćmi w Bibliotece są jaworzańskie przedszkolaki.
W trakcie majowych
spotkań poznawaliśmy twórczość
Juliana Tuwima, którą dzieci
uwielbiają i bardzo chętnie powtarzają proste
i zabawne rymy
wierszyków.
Jak zawsze,
serdecznie
zapraszamy
w nasze progi
wszystkich chętnych do odbywania podróży w czasie i przestrzeni za sprawą magii książek,
audiobooków, filmów i czasopism.
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Galeria na Zdrojowej organizuje Festiwal filmów amatorskich.

Integralną częścią Festiwalu jest Konkurs Etiud i Filmów Amatorskich. W  konkursie na najlepszego twórcę - reżysera mogą
brać udział amatorzy w każdym wieku. Części składowe filmu (np. kreacje aktorskie, dźwięk, montaż, zdjęcia, charakteryzacja)
i reżyseria obrazu muszą być dziełem wyłącznie amatora. Filmy oraz etiudy zgłoszone do konkursu oceniane będą w kategorii
„Najlepszy reżyser filmu amatorskiego”.
TEMATYKA FILMÓW - DOWOLNA.
- Zgłoszenie filmu jest bezpłatne.
- Gatunek i sposób nakręcenia zgłaszanych filmów jest dowolny.
- Maksymalny czas trwania nadesłanych filmów nie jest ograniczony.
- Film powinien posiadać czołówkę i napisy końcowe (tytuł, nazwiska twórców);
Chętnych do udziału zapraszamy o zgłaszanie się do Galerii lub biura OPGJ – osobiście lub na adres
e-mail; biuro@opgj.pl
UCZESTNIK zgłaszając film do udziału w konkursie wyraża jednocześnie zgodę na jego publiczną prezentację w ramach projekcji
konkursowych, pokazów promujących Festiwal (także po jego zakończeniu).
Termin zgłoszenia uczestnictwa - do końca lipca 2013 r
Pokaz zgłoszonych i dostarczonych filmów zaplanowany jest na sierpień 2013 r.
Jednocześnie zapraszamy wszystkich ,,reżyserów’’ na warsztaty przygotowujące do kręcenia filmów prowadzone przez profesjonalistę - Aleksandrę Kubas. Termin warsztatów będzie wcześniej podany na afiszach, w Internecie na stronie OPGJ.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

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

.VLĊJDZL]XDOL]DFML]QDNX3URJUDPX5R]ZRMX2EV]DUyZ:LHMVNLFKQDODWD
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RUSZYŁ KONKURS „JA TO KRĘCĘ”!
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Nagrody w konkursie:
- dla/RJR0LQLVWHUVWZD5ROQLFWZDL5R]ZRMX:VL
filmów nominowanych
– podwójne karnety na Czecho/RJR0LQLVWHUVWZD5ROQLFWZDL5R]ZRMX:VL
LGD Ziemia Bielska i Stowarzyszenie Przyjazny Zabrzeg wickie Prezentacje Filmowe
zapraszają do wzięcia udziału w konkursie „Ja to kręcę”
na
(XURSHMVNL)XQGXV]5ROQ\QDU]HF]
(XURSHMVNL)XQGXV]5ROQ\QDU]HF]
- dla (XURSHMVNL)XQGXV]5ROQ\QDU]HF]
zwycięzców
– bony podarunkowe na zakupy w Media
(XURSHMVNL)XQGXV]5ROQ\QDU]HF]
5R]ZRMX2EV]DUyZ:LHMVNLFK
(XURSHMVNL)XQGXV]5ROQ\QDU]HF]
(XURSHMVNL)XQGXV]5ROQ\QDU]HF]
5R]ZRMX2EV]DUyZ:LHMVNLFK
5R]ZRMX2EV]DUyZ:LHMVNLFK 5R]ZRMX2EV]DUyZ:LHMVNLFK
5R]ZRMX2EV]DUyZ:LHMVNLFK
krótki film prezentujący obszar LGD (gminy: Jaworze, Jasienica,
5R]ZRMX2EV]DUyZ:LHMVNLFK
Markt (w kwocie: I miejsce
– 700 zł, II miejsce – 500 zł, III miejsołectwa Czechowic-Dziedzic, Bestwina, Wilamowice, Kozy, sce – 300 zł).

/RJR/HDGHU

/RJR/HDGHU

/RJR/HDGHU
Porąbka, Wilkowice).
Obie inicjatywy stanowią realizację projektu autorstwa StowaPokaż w trzy minuty niezwykłość miejsca, w którym żyjesz. rzyszenia Przyjazny Zabrzeg, który zwyciężył w III edycji konWybierz i nakręć to, co stanowi o jego atrakcyjności: zabytki, kursu dla organizacji pozarządowych na najciekawszą inicjatywę
wydarzenia, ludzie, elementy tradycji, itd. Forma i konwencja filmu aktywizującą
/RJR8QLL(XURSHMVNLHMQDELDá\PLF]DUQ\PWOH
i integrującą mieszkańców obszaru LGD „LEADER
/RJR8QLL(XURSHMVNLHMQDELDá\PLF]DUQ\PWOH
/RJR8QLL(XURSHMVNLHMQDELDá\PLF]DUQ\PWOH

jest dowolna, nie ma też ograniczeń wiekowych ani zawodowych. – razem


możemy więcej”.
Ważne, by film dotyczył obszaru LGD – całości lub jego części.
Szczegóły, regulamin i i formularz zgłoszeniowy dostępne są
Termin składania prac: 1 czerwca – 14 sierpnia 2013 r. w sie- na stronie www.ziemiabielska.pl oraz facebooku
(XURSHMVNL)XQGXV]5ROQ\QDU]HF]
(XURSHMVNL)XQGXV]5ROQ\QDU]HF]
dzibie LGD (osobiście lub pocztą). Wymagany nośnik – DVD lub
(XURSHMVNL)XQGXV]5ROQ\QDU]HF]
(XURSHMVNL)XQGXV]5ROQ\QDU]HF]
5R]ZRMX2EV]DUyZ:LHMVNLFK
(XURSHMVNL)XQGXV]5ROQ\QDU]HF]
5R]ZRMX2EV]DUyZ:LHMVNLFK
(XURSHMVNL)XQGXV]5ROQ\QDU]HF]
5R]ZRMX2EV]DUyZ:LHMVNLFK
5R]ZRMX2EV]DUyZ:LHMVNLFK 5R]ZRMX2EV]DUyZ:LHMVNLFK
Europejski
Fundusz
Rolny
na rzecz5R]ZRMX2EV]DUyZ:LHMVNLFK
Rozwoju Obszarów
Blue-Ray; format wmv, mpg, mpeg, mp4 lub avi.

Wiejskich:
Europa
inwestująca
w
obszary
wiejskie

Spośród zgłoszonych filmów komisja wybierze do piętnastu
Stowarzyszenie
Lokalna
Grupa
Działania
Ziemia
Bielska
najlepszych.
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
Zwieńczeniem konkursu będzie Piknik Filmowy „Nakręcona
w
ramach osi 4-LEADER Programu Rozwoju Obszarów
Ziemia Bielska” – 31 sierpnia 2013 r. na stadionie Zabrzegu.
Wiejskich na lata 2007-2013
W  programie m.in. pokaz nominowanych filmów w kinie pleInstytucja
Zarządzająca
Programem Rozwoju Obszarów
nerowym i wybór zwycięzców, koncert zespołu „Dzień Dobry”,
Wiejskich
na
lata
2007-2013
– Ministerstwo Rolnictwa i
projekcja filmu fabularnego i inne atrakcje.
Rozwoju Wsi

.VLĊJDZL]XDOL]DFML]QDNX3URJUDPX5R]ZRMX2EV]DUyZ:LHMVNLFKQDODWD
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.VLĊJDZL]XDOL]DFML]QDNX3URJUDPX5R]ZRMX2EV]DUyZ:L

/RJR/HDGHU
/RJR/HDGHU
/RJR/HDGHU
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flesz najważniejszych wydarzeń w Jaworzu
EXPO ZDROWIE w Jaworzu
Z wielką przyjemnością informujemy, iż w niedzielę, 19 maja
2013 r. w Jaworzu, przy pięknej, słonecznej pogodzie, odbyła się
całodniowa impreza plenerowa pod hasłem EXPO ZDROWIE.
Wystawa EXPO ZDROWIE odbyła się z inicjatywy Jaworzańskiego Klubu Zdrowia i pod honorowym patronatem Wójta Gminy
Jaworze, zaś jej celem było propagowanie idei zdrowego stylu
życia w oparciu o 8 podstawowych zasad zdrowia tj: właściwa
dieta, ruch - ćwiczenia, woda, światło słoneczne, świeże powietrze,
wstrzemięźliwość, odpoczynek, oraz pokój wewnętrzny.
Podczas imprezy mieszkańcy Jaworza mieli możliwość bezpłatnego wykonania podstawowych badań diagnostycznych takich jak:
pomiar ciśnienia, pomiar poziomu cukru we krwi, pomiar cholesterolu, pomiar tkanki tłuszczowej, BMI – wskaźnik otyłości, pomiar
wydolności oddechowej, test harwardzki, a także komputerowe
badanie wieku biologicznego.
Mieli również możliwość skorzystania z szeregu bezpłatnych
konsultacji z lekarzami różnych specjalizacji, promotorami zdrowego stylu życia, a nawet zielarzem. Dużym zainteresowaniem

cieszyły się bezpłatne masaże, degustacja zdrowej żywności, jak
również sklepik zielarski.
Podczas gdy dorośli korzystali z dobrodziejstw Expo, dzieci pod
okiem instruktorów mogły bezpłatnie korzystać z profesjonalnej
ścianki wspinaczkowej, trampoliny oraz wielu innych atrakcji.
Wystawa zakończyła się pokazem instruktażowym z zakresu
NORDIC WALKING, oraz praktycznymi zajęciami w postaci godzinnego spaceru z kijami.
Podczas wystawy zarejestrowanych, przebadanych i z konsultowanych zostało blisko 200 osób, uzyskując wielu cennych
informacji na temat swojego aktualnego stanu zdrowia, kondycji,
zagrożeń,oraz profilaktyki. Jesteśmy przekonani , że wystawa
w znaczący sposób przyczyniła się również, do rozbudzenia
w społeczeństwie idei zdrowego stylu życia. Wiele pozytywnych
opinii ze strony uczestników skłania nas ku decyzji, aby wystawę
Expo Zdrowie uczynić imprezą cykliczną.
A zatem do zobaczenia za rok.
Jednocześnie wszystkich zainteresowanych sprawami zdrowia
zapraszamy na co miesięczne spotkania Jaworzańskiego Klubu
Zdrowia. Najbliższe spotkanie klubu poświęcone będzie profilaktyce i leczeniu boreliozy. Serdecznie zapraszamy.
Jaworzański Klub Zdrowia

IX Piknik Parafialny w Jaworzu
Już po raz dziewiąty Parafia Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu zorganizowała Piknik Parafialny z okazji Dnia Matki i Dziecka.
To rodzinne spotkanie miało miejsce w niedzielne popołudnie
2 czerwca. Całość rozpoczęło nabożeństwo, które prowadził
ks. Andrzej Krzykowski, śpiewem służył zespół młodzieżowy,
zaś duchową ucztę zakończył występ zespołu dziecięcego. Po
nabożeństwie wszyscy chętni mogli spotkać się na pikniku przy
cieście, grillu i herbacie.

Foto flesz OPG ze spotkania
w Galerii na Zdrojowej
z Karolem Śliwką

czerwiec

Procesja ulicami Jaworza
w święto Bożego Ciała
W  czwartek 30 maja przypadało święto Bożego Ciała. W  to
jedno z największych świąt katolickich wierni udają się w procesji
z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy ustawionych
przy ulicach. Przy tych ołtarzach modlitwę i rozważania prowadził ks. Adam
Gramatyka - proboszcz parafii pw.
Opatrzności Bożej w Jaworzu. W tym
roku symbolika wszystkich ołtarzy nawiązywała do hasła roku liturgicznego
ustanowionego jeszcze przez papieża
Benedykta XVI - Roku Wiary. W  tym
roku obrazy do ołtarzy namalowali Ewa
i Krzysztof Czaderowie.
Pierwszy ołtarz u Sióstr Służebniczek
zatytułowany był „Postawcie Eucharystię w centrum swojego życia”(wystrój
ołtarza przygotowały Siostry). Drugi

9
ołtarz przy ul. Południowa nosił tytuł „Chlebie życia, Tyś sam jest
naszą siłą”. Ołtarz ten przygotowali Rada Parafialna i mieszkańcy.
Trzeci ołtarz ustawiony na amfiteatrze zatytułowany był „Panie,
do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” i został
przygotowany przez Akcję Katolicką i Strażaków OSP.
Ostatni- czwarty ołtarz- przygotowany przez młodzież ustawiono
przy kościele. Tytuł ołtarza także nawiązywał do wiary płynącej
z eucharystii - „Niech Eucharystia kształtuje nasze życie.” Ze
względu na deszcz uroczystości
Bożego Ciała rozpoczęły się Mszą
św. w kościele, a nie jak tradycyjnie bywało przy dobrej pogodzie
- w amfiteatrze. Uroczystość Bożego Ciała stanowi dla katolików wyraz uwielbienia i okazję do oddania
czci sakramentowi Eucharystii, ma
zawsze niezwykle podniosły charakter, procesji towarzyszą śpiewy,
dzieci sypią kwiaty na trasie, którą
idzie pochód z Najświętszym Sakramentem.
POAK
Foto: Józef Czader

Rozśpiewane zuchy
Piąty Festiwal Piosenki Zuchowej pt „Spotkajmy się
w piosence” odbył się w sobotę 1 czerwca, na scenie jaworzańskiego amfiteatru. Imprezę otwarł hm. Zdzisław Konecki
– komendant Hufca Beskidzkiego ZHP, zaś całość prowadzili hm. Joanna Buzderewicz
i hm. Sławomir Gajda
Poszczególne gromady zuchowe prezentowały się w kategoriach:
piosenka żeglarska, piosenka turystyczna, duety. Ponadto na scenie
amfiteatru można było oglądać
plakaty zachęcające dorosłych do
porzucenia nałogów- w tym szczególnie palenia tytoniu. Hasło tej akcji
brzmiało „Zuch walczy z nałogami”
i także w tej kategorii jury miało za zadanie wyłonić finalistów. Choć w sumie
najważniejsza dla zuchów jest sama
zabawa, a także możliwość wspólnej
dobrej zabawy z kolegami i koleżankami z innych
gromad zuchowych. Pomimo niezbyt sprzyjającej
pogody, kolejna edycja festiwalu piosenki zuchowej
przyniosła widzom i uczestnikom wiele pozytywnych
doznań artystycznych.
Imprezę zorganizowali Hufiec Beskidzki ZHP
wspólnie z Ośrodkiem Promocji Gminy. Nagrody
i dyplomy ufundowali: Hufiec Beskidzki ZHP, Urząd
Gminy Jaworze wraz z OPG. W  składzie jury konkursu znaleźli się: hm Zdzisław Konecki , Bernadeta
Kluka- reprezentująca UG Jaworze i instruktor Hufca
Beskidzkiego ZHP Dagmara Kowalczyk.
PF
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X Międzynarodowy Festiwal
Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA
W  ramach festiwalu odbywającego się w dniach 1-2 czerwca
w Kozach, na scenie jaworzańskiego amfiteatru w sobotnie popołudnie 1 czerwca koncertowały trzy orkiestry: Orkiestra Dęta
z Osieka, jaworzańska Orkiestra Dęta Glorieta i gościnnie zespół
z Łotwy. Festiwal Złota Trąbka 2013 to konkurs, który odbywał się
w ramach Dni Kóz. Patronat nad festiwalem objęli posłanka Parlamentu Europejskiego Małgorzata Handzlik, poseł Jacek Falfus,
starosta bielski Jacek Płonka oraz Krzysztof Fiałkowski - wójt gminy
Kozy. Patronat artystyczny objęli Łukasz i Paweł Golec. Zgodnie
z programem imprezy, orkiestry koncertowały w Kozach, Jaworzu,

Godziszce, Mazańcowicach i Bielsku-Białej.
Poczęstunek podczas imprezy - żurek z jajkiem i kiełbasą - zorganizowało Stowarzyszenie Nasze Jaworze.
PF

legenda o trzech siostrach
Wstęp i zaproszenie do lektury
„Legendy o Trzech Siostrach”
Poniżej publikujemy pierwszą legendę na temat „trzech sióstr”,
lub „trzech dziewic”, czy też jak niektórzy mówią- „trzech panien”
w Parku Zdrojowym. Oczywiście rzecz dotyczy fontanny solankowej, przy której, gdy tylko warunki atmosferyczne pozwalają
gromadzą się prawdziwe tłumy mieszkańców i gości Jaworza.
Dlaczego akurat fontannę stanowią trzy kobiece twarze z ułożonym nad ich głowami głazem i tryskająca solanką?
To pytanie zapewne wielu z nas sobie stawiało. W Dębowcu
jest to np. fontanna w kształcie grzyba, w innych miejscach są
to małe gejzery, czy tradycyjne fontanny. U nas … „trzy głowy
kobiet”, wyglądających, jak siostry…To skłoniło jednego z czy-

telników do przesłania nam „legendy” w swoim opracowaniu.
Jako, że fontanna ta w porównaniu z Glorietą, Młyńska Kępą czy
Zomczyskiem jest rzeczywiście młoda, gdyż ma kilka lat, to wyżej
wymienione wzgórza czy obiekty mają historię datująca się na
czasy nieomal prehistoryczne (oczywiście poza samą budowlą
Gloriety na wzgórzu Goruszka).
Kraków ma swego „smoka wawelskiego”, Cieszyn - „Trzech
Braci”, Warszawa - „Syrenkę”, jak się okazuje i nam nie brak
legendy-wizytówki gminy. W  końcu w każdej legendzie może
być szczypta prawdy, czasami warto pomarzyć, przenieść się
w wyobraźni w „hańdowniejsze czasy”, w krainę baśni i legend.
Niekoniecznie tych serwowanych obecnie w elektronicznych
mediach czy wszelkiego rodzaju kinoplexach. Możemy mieć coś
swojego, coś co być może ktoś kiedyś przeniesie na duży ekran?
Redakcja EJ

FONTANNA SŁONYCH ŁEZ
zw. też Fontanną Trzech Sióstr
Legenda mówi, że przed wiekami trzy siostry tutaj żyły, zrodzone z zacnych rodziców – panów gór i lasów beskidzkich. Podług
podań ówczesnych pełne do tego cnót wszelakich oraz o wielkiej
urodzie i bystrości rozumu były, co zazdrość okrutną w księstwach
sąsiednich powodowało. O rękę panien czcigodnych, które niczym
trzy cnoty niebiańskie – Wiara, Miłość i Nadzieja – były, wielu
szlachetnie urodzonych kawalerów się starało. Lecz one zjednane
w siostrzanej miłości i w trosce o wiekiem podeszłego ojca, gdy ich
rodzicielka przy połogu z tego świata odeszła, starcem opiekować
się przysięgły i sprzeciwiać się skłonne uczucia potrzebie były.
Trwały w tym postanowieniu lat wiele z pożytkiem, jako że śluby
na honor złożyły, że gdyby kiedyś miłość poznały, miast o ojcu
pamiętać, w głaz by się zamieniły i oddychać przestały.
I oto jednej nocy, gdy w parkowej sadzawce pod wielkim jaworem
kąpieli zażyć zapragnęły, braci trzech zacnych ujrzały, którzy wody
dla koni zmęczonych marszem szukali. Poznawszy ich męstwo i rycerstwo wielkie, miłością do nich prawdziwą zapałały. Oczy w nich
swe zatopiwszy, zmysły i poznanie skutecznie utraciły, zapominając
przy tym o przysiędze uroczystej wcześniej ojcu złożonej. Wtem
oto ich rodzic, w przyrzeczenia złamaniu rozczarowan, zemstę
srogą umyślił. Oto bowiem – zakrzyknął – bracia studnię z wodą
słodką odnajdą i miasto piękne przy niej założą, ale miłości córek

jego nigdy nie posiądą i w smutku pogrążeni o trzech pięknych
pannach myśleć będą. A jedyną ich pociechą gród ów będzie, który
przy źródle powstanie, a zaś córki niewierne na zawsze bez nich
łzami słonymi zapłaczą.
Wtem matka ich, co po śmierci królową gór i panią natury się
stała, mszcząc się na małżonku okrutnym i samolubnym, co względem córek serce miał z kamienia, zmieniła dzieci swe w piękne
wzgórza, które ojcowe oko ucieszą wprawdzie, ale na zawsze
przypominać mu o samotności i wielkiej niesprawiedliwości będą.
Lecz oto jednak powstanie na nich kiedyś piękna, jak siostry osada,
która z miastem trzech braci na zawsze w wielkiej miłości dzieje
swe zwiąże. A łzy ich słone w rwące potoki wód podziemnych się
zamienią, by ze studnią braci móc się połączyć i ziemiom tutejszym
żyzności przydać zarazem.
Tak oto powstały Goruszka, Kalwaria i Młyńska Kępa – trzy wzgórza, na których Jaworze zbudowano, nazwanego tak od drzewa,
pod którym panny w sadzawce kawalerów ujrzały. I dopóki sól łez
siostrzanych drąży skały, na których osadę tę założono, dopóty
ze Śląskiem Cieszyńskim jej losy związane będą. Podobnie jak
trzy serca siostrzane spod kamienia bijące z sercami braci pod
jaworem poznanymi. A  gdy Jaworze z Cieszynem się zjedna
i bracia siostry w ramiona swe wezmą, otworzą się wówczas ich
oczy zamknięte przecudne i słona woda słodką się stanie. Tedy
klątwa w przeszłość odejdzie.

czerwiec
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nasze dzieci, nasza młodzież
Przedszkole NR 2
warsztaty przyrodnicze „pod lupą”
W  dniu 6 maja 2013 roku Starszaki z naszego przedszkola
uczestniczyływ ciekawych warsztatach przyrodniczych pt.: ”Pod
lupą” organizowanych przez Dwujęzyczną Szkołę Podstawową
im. W. Kopalińskiego. Były to zajęcia badawcze przybliżające
dzieciom świat przyrody. Warsztaty składały się z krótkiego filmu
przyrodniczego o owadach, mikroskopie i innych urządzeniach
powiększających. W czasie zajęć dzieci dowiedziały się jak jest

zbudowany i jak działa mikroskop i lupa. Przedszkolaki mogły
samodzielnie zaobserwować w powiększeniu „mikroświat”: trawę,
liść, skrzydło muchy, motyla, ważkę, pająka. Dodatkowo dzieci poznały nazwy preparatów badawczych i przyrządów do obserwacji
mikroskopijnej w języku angielskim. Każdy uczestnik warsztatów
otrzymał dyplom. Przeprowadzone eksperymenty pomogły im
wyjaśnić wiele zagadek nurtujących małego człowieka.
Dzieci były bardzo zainteresowane obserwacją i długi czas po
zajęciach rozmawiały, o tym jak ciekawie wyglądają owady czy
rośliny w powiększeniu.
Nauczycielka Magdalena Ćmok

Przedszkole NR 2
wycieczka do teatru
Dnia 15 maja 2013 roku Starszaki z naszego przedszkola wybrały się na wycieczkę do Miejskiego Domu Kultury w Skoczowie
na spektakl pt.”Opowieści z Narnii”. Spektakl wystawił gościnnie
TEATR WSPÓŁCZESNY W KRAKOWIE. W tym roku, zgodnie z

rocznym planem pracy, w naszej placówce skupiamy się tematyce
związanej z teatrem.
Kultowa opowieść autorstwa Clivea Staplesa Lewisa otwiera
wrota do świata nieskrępowanej wyobraźni dziecka. Historia
opowiedziana w zaskakujący sposób bardzo podobała się naszym przedszkolakom, a teatr „na żywo” wywołał u dzieci sporo
pozytywnych emocji.
Nauczycielka Magdalena Ćmok

Przedszkole NR 2
Zabawnie i wesoło – Kidsland
w Bielsku-Białej”
W dniach 8.05 i 10.05 dzieci z Przedszkola nr 2 wybrały się na
wycieczkę autokarową do figloparku Kidsland w Bielsku-Białej.
Na dzieci czekało wiele atrakcji: dmuchany zamek, tor przeszkód,
tunele, ścianki wspinaczkowe, zjeżdżalnie, slalomy, mosty, baseny
wypełnione kolorowymi piłeczkami. Dzieci były zachwycone. Dla
zmęczonych przygotowano kącik odpoczynku z krzesełkami i „pufami” z gąbki. Wesołą zabawę przerwano konkursem tańca przy
muzyce disco. Najlepsi tancerze otrzymali niespodzianki z formie
naklejek z gąbki. Pobyt w parku rozrywki zakończono malowaniem
twarzy i wykonaniem pamiątkowych zdjęć.
Nauczycielka Lidia Kubala
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Z życia Szkoły Podstawowej nr 1
Ratownictwo medyczne
W  dniu 23 kwietnia gościliśmy w naszej szkole ratowników
medycznych. Na spotkaniu z uczniami klas 1a i 3b, goście udzielili instruktażu oraz zademonstrowali tok postępowania podczas
udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
Już na początku zainteresowanie i ciekawość wzbudził profesjonalny strój ratowników.
Pani Daria - ratownik medyczny, prowadziła z dziećmi pogadankę
na temat zachowania się w trudnych, nietypowych sytuacjach.
Z pewnością wszyscy uczniowie zapamiętali numery alarmowe
oraz sposób, w jaki należy zgłaszać pomoc.
Następnie odbyło się praktyczne udzielanie pierwszej pomocy.
Pan Ryszard - ratownik, omówił, jak należy zakładać opatrunki na

czerwiec

zranione miejsca, kiedy i w jaki sposób zakładać opaski uciskowe,
jak usztywniać złamane kończyny. Po instruktażu uczniowie pod
okiem fachowców uczyli się bandażowania. Po krótkiej przerwie
ratownicy dokładnie opisali i omówili, co znajduje się w Apteczce
Pierwszej Pomocy, co do czego służy i jak to zastosować. Oczywiście, było dużo pytań i emocji.
Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły się wskazówki związane z masażem serca i sztucznym oddychaniem. Każdy uczeń
na fantomie przećwiczył czynności związane właśnie z masażem
serca pod kierunkiem ratownika medycznego, skrzętnie korzystając
z jego wskazówek.
Zajęcia były bardzo ciekawe i pouczające. Dzieci chętnie i aktywnie uczestniczyły w spotkaniu. Wierzymy, że wszyscy przeszkoleni
uczniowie potrafią właściwie zachować się w nagłych wypadkach
zagrażających zdrowiu, a nawet życiu.
Marta Białobrzycka, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Z życia Szkoły Podstawowej nr 1
Dzień Patronki Szkoły
20 maja w SP nr 1 odbywały się uroczystości poświęcone
Patronce Szkoły. Mijała 48 rocznica śmierci Marii Dąbrowskiej,
wybitnej pisarki, przez wiele lat związanej z Jaworzem. To tutaj,
w nieistniejącej już willi „Maria”, powstawały pierwsze strony „Nocy
i dni”, powieści porównywanej przez krytyków do „Pana
Tadeusza” Adama Mickiewicz.
O samym Jaworzu Maria Dąbrowska pisała zawsze
w ciepłych słowach:
„Znam je wiosną, jesienią, latem- o każdej porze roku
powaby tego krajobrazu są inne. Czy wczesną wiosną,
gdy pnie wspaniałych drzew brodzą w powodzi wonnych
fiołków, czy początkiem lata, gdy kwieciste łąki bujają
trawą i zielem na wysokość człowieka, czy jesienią, kiedy zazłocą i zaczerwienią się wśród czarnych świerków
i modrzewi bukowe lasy, czy zimą, kiedy na śniegach
słońce położy wszystkie kolory tęczy.”
Uroczystości Dnia Patronki odbywały się w szkolnej auli. Klasy
szóste, pod opieką pana Tomasz Zdunka, przygotowały dla publiczności teleturniej „Jeden z dziesięciu” poświęcony życiu i twórczości
Marii Dąbrowskiej. Prowadzący, wcielając się w rolę telewizyjnego
prezentera- Tadeusza Sznuka, zadawał pytania piątce uczestników.
Teleturniej przerywały multimedialne reklamy sponsorów i oklaski

widzów. Po trzeciej serii pytań wyłoniono zwycięzcę. Została nią
Julia Zielina z klasy 6c, która w nagrodę spędzi weekend w hotelu
Gołębiewski.
Dniu Patronki Szkoły tradycyjnie towarzyszył konkurs plastyczny,
w którym przedstawiciele klas 4-6, pod okiem pani Marii Gabryś,
tworzyli słoneczne ilustracje w technice akwareli do fragmentu
„Nocy i dni”. Najładniejsze prace wykonali uczniowie klasy 6c i 5 b,
zajmując ex aequo pierwsze miejsce.
Jak co roku, Dzień Patronki Szkoły
jest też lekcją odpowiedzialnościodbywają się bowiem wyboru do
Samorządu Uczniowskiego. Nad ich
prawidłowym przebiegiem czuwała
pani Joanna Lorańczyk-Czader,
opiekun SU. W  tej pierwszej lekcji
demokracji wzięły udział klasy 3-5,
głosując na jednego kandydata. Tegoroczną faworytką okazała się Gabriela
Witkowska z klasy 5b, która od września zacznie pełnić obowiązki
przewodniczącej szkoły. Jej zastępcą została Karolina Ptak z klasy 5c. Trzecią osobą w zarządzie SU będzie Wiktoria Salewska
z klasy 4a. ”Słaba płeć, a jednak najsilniejsza…” śpiewamy za
przedwojennym szlagierem i życzymy dziewczętom odważnych
i mądrych decyzji.
polonista Tomasz Zdunek

GIMNAZJUM nr 1
Finaliści Konkursów
Przedmiotowych
Po raz kolejny nasi uczniowie sięgnęli po laury w konkursach
przedmiotowych o największym prestiżu, odbywających się pod
patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty. W tym roku wiedzą na
najwyższym poziomie popisali się chłopcy. Tytuły finalisty zdobyli:
Krzysztof Włodarek z chemii oraz Szymon Chromik z biologii.

Przedmioty ścisłe stają się powoli mocnym punktem naszej jaworzańskiej edukacji. Łukasz Labza i Krystian Greń z klasy IIIa
zdobyli również tytuły finalistów konkursu wojewódzkiego z fizyki
„Od Einsteina do…”. Zarówno uczniom jak i ich opiekunom Panu
G.Olejnikowi i Pani M.Wajdzie-Parzyk gratulujemy. O osiągnięciach naszych uczniów informujemy na bieżąco na naszej stronie
internetowej www.gimmaczekjaworze.pl, do której odwiedzania
serdecznie zapraszamy!

Dyrektor szkoły
Barbara Szermańska
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GIMNAZJUM nr 1
Ligowy piknik wędkarski
W  sobotę, 18.05.2013 r. 50-ciu członków szkolnych Kół Ligi
Morskiej i Rzecznej Okręgu Bielskiego obsiadło brzeg zbiornika wodnego „Rybaczówka” w Bierach.
Powitani przez kierownika obiektu, p.
Czesława Biesoka z Polskiego Związku
Wędkarskiego oraz Wójta Gminy Jasienica, p. Janusza Pierzynę przystąpili do rywalizacji w ramach IX Międzynarodowych
Zawodów Wędkarskich. Po kilku godzinach okazało się, że najwięcej ilościowo
i wagowo złowili: kadeci: Kacper Jasiński,
Przemysław Gola i Klaudiusz Mędrek –
Szkoła Podstawowa w Jasienicy, juniorzy
– Marcin Kokociński, Krzysztof Brzeziński
– z Gimnazjum nr 2 w Jaworzu oraz Tobiasz Nguyen Dinh i Kamil
Binda z Gimnazjum nr 1 w Jaworzu, juniorki – Katarzyna Zontek,

Klaudia Krehut i Maja Minor ze Szkoły Podstawowej w Jasienicy.
Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy i sprzęt wędkarski ufundowane przez Bielski Okręg PZW.
Dziękując fundatorom za pomoc w przeprowadzeniu zawodów,
prezes okręgu złożył gratulacje za to, że kolejny raz MSKLMiR
w Gimnazjum w Jaworzu okazało
się wiodącym kołem w Ogólnopolskim Konkursie „Młodzież na Morzu”
w kategorii – Najlepiej Pracujące
Koło. Nagrodę przyznaną przez Zarząd Główny LMiR na ręce „sternika
koła” przekazała pani Alicja Iskrzycka
opiekun SKLMiR w Zespole SzkolnoPrzedszkolnym z Jasienicy.
Zabawy sportowo – wodniackie, oraz
obfity posiłek z Pubu Pizzeria – Drzewiarz Jasienica, a nie ze złowionych
ryb, bo one wróciły do wody, zakończyły to radosne integrujące
spotkanie.
opiekun MSKLMiR Grzegorz Olejnik

GIMNAZJUM nr 1
„Zlot Jungów” w Kołobrzegu
W dniach 24-26 maja br. sześciu uczniów naszej szkoły wraz
z opiekunem, panem Grzegorzem Olejnikiem uczestniczyło w ramach Ligii Morskiej i Rzecznej w Zlocie Jungów, który odbywał
się w Kołobrzegu.
Z powodu odległości dzielącej Jaworze i Kołobrzeg, uczestnicy
z naszej szkoły wraz z uczniami LO nr 4 im. KEN i SP z Jasienicy
musieli udać się w drogę już w czwartek 23 maja w godzinach
wieczornych. Po trwającej około trzynaście godzin podróży dotarli
do Zespołu Szkół Morskich (ZSM) w Kołobrzegu, gdzie znajdował

się nocleg, posiłek i najważniejsze: możliwość odpoczynku. Zanim
jednak otrzymali klucze do pokoi, mieli przyjemność wypocząć
w holu, pograć w bilarda lub zwiedzić budynek. Po obiedzie uczniowie udali się nad Bałtyk na plażę, gdzie mogli podziwiać morze
w słonecznej aurze. Na szczęście i nieszczęście były to ostatnie
słoneczne godziny pobytu w Kołobrzegu, ponieważ przez resztę
czasu padało lub temperatura nie wynosiła więcej niż piętnaście
stopni. Po pobycie na plaży uczestnicy wybrali się na uroczyste

otwarcie Dni Kołobrzegu oraz koncert Orkiestry Reprezentacyjnej
Ligii Morskiej i Rzecznej. Następnie wszyscy popłynęli w rejs statkiem po Bałtyku i wrócili do ZSM, gdzie czekała kolacja i nocleg.
Kolejnego dnia tj. w sobotę po śniadaniu nastąpiło uroczyste
podniesienie bandery, później przemarsz do portu Marina Solna.
W porcie odbyły się rozgrywki sportowe, dla każdej z grup wiekowych były różne atrakcje. Następnie odbyły się uroczystości
nadania imienia portu jachtowemu Marina Solna oraz koncert
Orkiestry Reprezentacyjnej Ligii Morskiej i Rzecznej, a także pokaz
musztry wykonywany przez uczniów ZSM. Później nastąpił czas na
konkurs piosenki żeglarskiej. Po powrocie kucharki przygotowały
obiad. Następnie uczestnicy mieli okazję do dłuższego wypoczynku, czyli tzw. czas wolny.
W niedzielę po śniadaniu, ponieważ był
to dzień wyjazdu, należało się spakować.
Następnie uczestnicy wyruszyli do centrum
Kołobrzegu, konkretnie do Muzeum Oręża
Polskiego, gdzie odbył się koncert Orkiestry
Reprezentacyjnej Ligii Morskiej i Rzecznej
oraz oficjalne zakończenie Zlotu Jungów,
a także rozdanie nagród. Nasi reprezentanci zdobyli liczne wyróżnienia: 3 miejsce
w rozgrywkach sportowych, a także certyfikaty pobytu. Uczniowie zwiedzili muzeum,
a następnie udali się do ZSM na obiad. Po
posiłku uczniowie pożegnali się z morzem
i wyjechali z ośrodka do Jaworza. Podróż
zakończyła się pomyślnie.
Tegoroczny Zlot Jungów mimo pogody można zaliczyć do udanych. Wszyscy uczestnicy byli zadowoleni z pobytu. Zlot był okazją
do poznania nowych osób, nauki nowych rzeczy, ale z zakresu
pozaszkolnego jak np. pływanie kajakiem, był również miejscem
wypoczynku, a także podziwiania Bałtyku o tej porze roku. Dobra
zabawa, sympatyczna atmosfera, bardzo dobre warunki składają
się na pozytywną ocenę Zlotu Jungów 2013.
Patrycja Leś
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GIMNAZJUM nr 1
Współpraca polsko-węgierska
kwitnie!
W dniach 22-25 maja klasa IIIb wraz z opiekunami odwiedziła
zaprzyjaźnioną szkołę w Jászszentandrás na Węgrzech. Wycieczka miała charakter dydaktyczny, młodzież ćwiczyła komunikację
w języku angielskim, poznając jednocześnie sposób życia Węgrów
poprzez branie udziału w ich codzienności. Nasi uczniowie byli
zakwaterowani w domach uczniów węgierskich, którzy w przyszłym
roku odwiedzą Jaworze.

Pierwszego dnia zatrzymaliśmy się w Egerze – znanej miejscowości uzdrowiskowej, będącej niegdyś najbardziej znanym
punktem wycieczek polskich w te strony. Spacer po urokliwych
uliczkach Egeru był zarazem pierwszym kontaktem z kulturą
i obyczajowością węgierską. Późnym popołudniem przybyliśmy
do Jászszentandrás, gdzie przywitali nas rodzice, uczniowie, pani
dyrektor Erika Szabone oraz nauczycielka języka angielskiego
Adele Veresné Tóth. Przedstawiono nam plan pobytu i od razu
przełamaliśmy lody, witając się serdecznie i konsumując wspólnie

Sukces gimnazjalistów z „Maczka”
w zawodach „Sprawni jak kadeci”
Dnia 24.05.2013 roku już po raz dwunasty odbyły się zawody
sportowo-obronne „Sprawni jak kadeci” na terenie poligonu 18
Batalionu Powietrzno-Desantowego. (Główny Ośrodek Szkoleniowy) Blisko 50 drużyn rywalizowało o Puchar Ministra Obrony
Narodowej, w tym również
nasza szkoła w składzie:
Sylwia Kliber, Martyna Gruszczyk, Kamil Legut, Patryk
Strzelczyk, Mateusz Kukuła
i Szymon Kubala.
W  tym dniu zostały rozegrane następujące konkurencje; tor przeszkód OSF, rzut
granatem do celu, strzelanie
z KBKS-u oraz pierwsza
pomoc przedmedyczna. Celem zawodów było uczciwe
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ciasteczka przygotowane specjalnie na nasz przyjazd.
W czwartek pojechaliśmy wszyscy do Budapesztu. Naszym przewodnikiem były węgierskie nauczycielki i dzięki nim zwiedzanie stolicy nie było uciążliwym obowiązkiem ale prawdziwie przyjemnym
doświadczeniem. Zobaczyliśmy basztę rybacką na wzgórzu zamkowym, skąd rozciągał się przepiękny widok na Dunaj i usytuowany
tuż nad nim najbardziej okazały budynek parlamentu. Na wzgórzu
Gellerta opowiedziano nam historię powstania Pomnika Wolności,
który upamiętnił zakończenie II wojny światowej. Duże wrażenie
wywarł na nas również Zamek Vajdahunyad, będący zespołem
kopii obiektów z terenu Wielkich Węgier, reprezentujący różne
style w narodowej architekturze węgierskiej. Zimą tuż
przy zamku funkcjonuje ogromne, sztucznie oświetlone
lodowisko. Na koniec dnia młodzież zażyczyła sobie
wizyty w galerii handlowej, w której szybko przekonaliśmy się o tym, jak wygląda globalna wioska…
Piątek był na Węgrzech Dniem Dziecka. Zorganizowano więc dla wszystkich dzieci moc atrakcji,
konkursów, nagród. Uczniowie z Polski i Węgier uczyli
się wzajemnie słówek w swoich językach, brali udział
w występach tanecznych, przeciąganiu liny i innych
zabawach. Tego dnia zasadziliśmy wspólnie przywiezioną z Jaworza brzozę, która stała się symbolem
naszej wiecznej przyjaźni i współpracy. Na koniec dnia
odbyła się dyskoteka, na którą Węgrzy przygotowali
się nader starannie, badając aktualny rynek muzycznych hitów
w Polsce. „Ona tańczy dla mnie” porwała na parkiet nawet obie
Panie dyrektor.
Nasza wizyta w Jászszentandrás potwierdziła wagę współpracy
obu szkół. Przywieźliśmy znowu cudowne wspomnienia węgierskiej
życzliwości, gościnności i otwartości. Z niecierpliwością oczekujemy na przyszłoroczną rewizytę, aby móc odwdzięczyć się naszym
przyjaciołom dokładnie tym, czego zaznaliśmy od nich.
W końcu Polak i Węgier to dwa bratanki!
Podziwiała i zachwycała się Pani Dyrektor
Barbara Szermańska
współzawodnictwo, poznawanie nowych doświadczeń, integracja,
a przede wszystkim dobra zabawa.
Nasz skład pokazał klasę zajmując w kategorii drużynowej
3 miejsce, natomiast jedna z dziewcząt – Sylwia Kliber zdobyła
indywidualnie 2 miejsce zapewniając tym sobie stypendium do
LO im. Tadeusza Kościuszki. Droga do podium nie należała do
najłatwiejszych. Najwięcej problemu było z pokonaniem toru przeszkód OSF, który wymagał dużego wysiłku
fizycznego.
Pogoda w piątek nie dopisywała, była bardzo zimno i padał deszcz, co przeszkadzało
zawodnikom w dobrym wykonaniu zadań.
Na szczęście w oczekiwaniu na ogłoszenie
wyników organizatorzy zapewnili nam ciepłą
grochówkę, możliwość zagrania w paintball
oraz strzelanie z łuku. Odbyły się również
pokazy sztuk walki wręcz i wystawa sprzętu
wojskowego.
Uważam, że każdemu z nas utkwi w pamięci ta wspaniała przygoda.
Martyna Gruszczyk
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GIMNAZJUM nr 1
„Nigdy nie zrozumiemy – dlaczego,
ale też nigdy nie zapomnimy”
Kolejny zwyczajny dzień – 30 kwietnia 2013 roku. Wszyscy są
roześmiani i zadowoleni. Cieszymy się z dnia wolnego od zajęć
i z naszej wycieczki do Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau
w Oświęcimiu.
Podróż szybko mija. Rozmawiamy o muzyce, planach weekendowych i innych codziennych sprawach. Mijamy kolejne miejscowości
i jesteśmy na miejscu. Kiedy stoimy przed starymi murami, można
zauważyć, że na naszych twarzach maluje się powaga.
Naszą uwagę zwrócił napis na bramie „ARBEIT MACHT FREI”co za ironia! „Praca czyni wolnym” tak brzmi przetłumaczony cytat.
To jest kpina, ponieważ trud nie zapewniał swobody i wybawienia,
tylko doprowadzał do śmierci. Na dowód przedmiotowego traktowania osób trafiających do obozu przedstawiono nam sposób
ich selekcji. Jeżeli ktoś wyglądał dobrze i był sprawny fizycznie,
zostawał skierowany do pracy. Pozostałych więźniów skazywano
od razu na śmierć. Trafiali do komór gazowych, myśląc, że idą do
łaźni – tak im mówiono. Po czym przez małe otwory wrzucano
puszki z „Cyklonem B” i doprowadzano do uduszenia się.
Przewodnik prowadzi nas przez obóz i pokazuje warunki mieszkalne, opowiada o dostępności środków do higieny, o pożywieniu,
a raczej jego braku i straszliwych torturach, karach, które były
wymierzane za najdrobniejsze nawet przewinienia. Wchodzimy

do budynku poświęconego wszystkim ofiarom. Na ścianach są
wywieszone setki zdjęć osób, które „zakwalifikowały się” do obozu.
Pod portretami znajdują się daty: przyjęcia do Auschwitz i zgonu.
Przeciętny, ciężko pracujący więzień nie przeżył więcej niż 3-4 miesiące. W innej sali widzimy zdjęcia wychudzonych kobiet i dzieci.
Dociera do nas fala emocji: smutek, żal, współczucie.
Wchodzimy do następnego budynku, po wytartych schodach (jest
to ślad, jaki zostawiają po sobie zwiedzający ten obiekt) i widzimy
tym razem ogromne ilości rzeczy osobistych, które kiedyś miały
swojego właściciela. W  jednej sali grzebienie, szczotki, w innej
zaś ubrania i buty. Zdaję sobie sprawę z tego, że jest to zaledwie
niewielka część wszystkich rzeczy, które musiały tu kiedyś być,
ale ten ogrom jest przerażający. Widzę małe bucik i - pewnie jakiegoś 4-latka i starą laleczkę z porcelany, którą bawiła się mała
dziewczynka. W kolejnej sali za gablotą ułożone są tony włosów,
należących kiedyś do ofiar, do ludzi, których tu zamordowano.
Po przejściu przez obóz w Auschwitz jedziemy autokarem do
Birkenau. Przewodnik pokazuje nam baraki, w których spali więźniowie. Widzimy, w jakim stanie były ich łóżka, ile mieli miejsca do
spania. Dowodzi to, że więzień został całkowicie odarty z godności
osobistej i z praw człowieka.
Droga powrotna przebiega w zupełnie innej atmosferze. Nikt nie
ma ochoty do żartów ani do wygłupów. W mojej głowie ciągle jest
obraz tych wydarzeń, tego wszechobecnego okrucieństwa, niewinnych ofiar. Nie potrafię zrozumieć, jak ludzie mogli się nawzajem
tak traktować, ale wiem, że nigdy nie zapomnę o tej tragedii.
Angelika Tobias

z życia organizacji pozarządowych
liga morska i rzeczna
Uniwersytecki Medal dla Ligi
Przedstawiciele Ligi Morskiej i Rzecznej - Prezes kpt.
ż. w. dr Andrzej Królikowski, członkowie ZG Ryszard
Siekanowicz i Edward Szpoczek, członek GKR Jerzy Ryrych
i członek GSK Andrzej Stąsiek oraz reprezentująca Wójta Gminy
Jaworze Zdzisława Byloka, Dyr. Gimnazjum nr 1 Barbara Szermańska wzięli udział 13 maja 2013 r. w Uroczystym Posiedzeniu
Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie z okazji Święta
Uczelni. Wojewoda Małopolski Jerzy Miller wręczył jej pracownikom
odznaczenia państwowe, a JM Rektor prof. Michał Śliwa Medale
Uniwersytetu Pedagogicznego. Profesorowi Salahowi Mejri z Paryża, Senat nadał tytuł „Doktora Honoris Causa”.
240-lecie Komisji Edukacji Narodowej, której to imię nosi Uczelnia, przywodzi na myśl jednego z jej twórców - ks. Stanisława
Staszica. W traktacie „Przestrogi dla Polski” zawarł przemyślenia
nad przyczynami słabości ustrojowych Polski oraz postulaty naprawy państwa. Niektóre z jego refleksji są aktualne i dziś. Dlatego
warto je przypominać.
Liga Morska i Rzeczna od 95 – lat głosi i stara się wcielać w życie
staszicowskie przesłanie – „Trzymajmy się Morza”, w przekonaniu, że stanowi ono jedną z istotnych podstaw bytu narodowego.
Przed 15 – laty Okręg Ligi w Bielsku – Białej nawiązał współpracę
z Instytutem Biologii ówczesnej Akademii Pedagogicznej, z prof.

Andrzejem Rzepką, prof. Robertem Stawarzem, dr dr
Markiem Guzikiem, Włodzimierzem Wojtasiem, Lucjanem Schimscheinerem i Ryszardem Kozikiem. Przyjęli
na siebie troskę o wysoki poziom merytoryczny Obozów
Naukowych i Warsztatów Ekologicznych. Sprawowali też
pieczę nad Szkolnym Muzeum Fauny i Flory Morskiej
w Jaworzu oraz szkolili przewodników spośród uczniów. O tych
faktach przypominał podczas uroczystości Rektor Uniwersytetu,
prof. Marian Śliwa, uzasadniając decyzje Senatu o przyznaniu

Lidze Morskiej i Rzecznej Medalu Uniwersytetu Pedagogicznego.
Dziękując za to wyróżnienie, Prezes LMiR Andrzej Królikowski
poinformował, że zaangażowanie Instytutu w działalność Ligi
jest wysoko ceniona przez Zarząd Główny, czego wyrazem było
przyznanie najwyższych ligowych odznaczeń – Krzyża „Pro Mari
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Ostro” w 2010 r. i „Pierścienia Hallera” w 2013 r. Wyraził też przekonanie, że dotychczasowa nić sympatii i współpracy przekształcać
się będzie w nierozerwalną cumę łączącą Uniwersytet z Ligą oraz
Kraków z Bałtykiem. Najlepszym, bo naturalnym symbolem tych
więzi jest Wisła:
„Niedaleko Karpat
jest Barania Góra
urodziła jej się
Wisła, piękna córa.

Matko – prosi – matko
puść mnie z góralami,
bo mi tutaj smutno
pomiędzy górami”.

czerwiec

Zaś Stefan Żeromski doda : „Złote wiślane smugi niosą się
daleko w zielonawy
przestwór morza, w błękitnawy jego widnokrąg,
co z niebiosami nieskończonymi się spaja.
	W niebiosa znowu, tam skąd przyszła,
odchodzi Wisła”.
Prezes A. Królikowski zdecydował, że Uniwersytecki Medal
zajmie godne miejsce w Jaworzańskim Muzeum.

Edward Szpoczek

Ligowy piknik wędkarski
W  sobotę, 18.05.2013 r. 50-ciu członków szkolnych Kół Ligi
Morskiej i Rzecznej Okręgu Bielskiego obsiadło brzeg zbiornika
wodnego „Rybarzówka” w Bierach. Powitani przez kierownika
obiektu, p. Czesława Biesoka z Polskiego Związku Wędkarskiego
oraz Wójta Gminy Jasienica, p. Janusza Pierzynę przystąpili do rywalizacji w ramach IX Międzynarodowych Zawodów Wędkarskich. Najpierw
jednak Prezes Okręgu p. Edward Szpoczek
przypomniał fragment wiersza Jana Brzechwy:
„Ryby, żaby i raki
Raz wpadły na pomysł taki,
Żeby opuścić staw, siąść pod drzewem
I zacząć zarabiać śpiewem.
No, ale cóż, kiedy ryby
Śpiewały tylko na niby,
Żaby
Na aby-aby,
A rak
Byle jak.”
Zachęcił przeto zawodników, by
nie brali przykładu z mieszkańców
tego stawu, ale mądrze i cierpliwie
zanęcali, zarzucali, oraz łowili dziś
i w codziennym życiu:
Bo morał z wiersza jest taki,
Miłe ryby, żaby i raki:
Nie szukajcie łatwego chleba,
bo za darmo, nikt go wam
nie da.
Po kilku godzinach okazało się, że
najwięcej ilościowo i wagowo złowili:
Kadeci: Kacper Jasiński, Przemysław Gola i Klaudiusz Mędrek – Szkoła Podstawowa w Jasienicy.
Juniorzy – Marcin Kokociński, Krzysztof Brzeziński
– z Gimnazjum nr 2 w Jaworzu oraz Tobiasz Nguyen
Dinh z Gimnazjum nr 1 w Jaworzu.
Juniorki – Katarzyna Zontek, Klaudia Krehut i Maja
Minor ze Szkoły Podstawowej w Jasienicy.
Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy i sprzęt
wędkarski ufundowane przez Bielski Okręg PZW.
Dziękując fundatorom oraz pp. Alicji i Piotrowi
Iskrzyckim, za doskonałą organizację zawodów, a także opiekunom SK LMiR w Jasienicy, Jaworzu, Bielsku – Białej, Drogomyślu
i Hnojniku (Czechy) za pomoc w ich przeprowadzeniu ,Prezes

Okręgu złożył im gratulacje i za to, że kolejny rok ich Szkolne Koła
zdobyły w swoich grupach wiekowych pierwsze i drugie miejsca
w Ogólnopolskim Konkursie „Młodzież na Morzu” w kategorii –
Najlepiej Pracujące Koło, Wiedza o Pomorzu i Morzu, Plastyka.
Dzięki temu będą mogły brać udział w spotkaniach, imprezach
i rejsach organizowanych przez Zarząd Główny i Okręg z okazji
95 – lecia Ligi Morskiej i Rzecznej, np. Flis
Odrzański połączony z paradą Żaglowców w Szczecinie, Flis Pętlą Żuławską,
Zlot Jungów w Kołobrzegu, Obóz Szkoleniowo – Wypoczynkowy w Pucku, Święto
Morza na Podbeskidziu itd.
Zabawy sportowo – wodniackie, oraz
obfity posiłek z Pubu Pizzeria – Drzewiarz Jasienica, a nie ze złowionych
ryb, bo one wróciły do wody, zakończyły
to radosne integrujące spotkanie.

Edward Szpoczek
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14 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Honorowego Dawcy Krwi.
Z okazji tego święta Zarząd Klubu HDK PCK
działającego przy OSP Jaworze życzy Honorowym Dawcom Krwi zdrowia,
szacunku i zrozumienia dla idei, którą realizujemy - pomoc potrzebującym.
W Polsce honorowe krwiodawstwo popularyzuje się od 1945roku,kiedy to zakończyła się druga wojna światowa. Honorowi Dawcy Krwi dają tak naprawdę więcej niż krew - dają życie, a z nim nadzieję na lepsze jutro.
Piękno takiej postawy polega na czynieniu tego bezinteresownie, na rzecz jakiegoś nieznanego nam biorcy, osoby potrzebującej.
Zapraszamy na kolejną akcję w Jaworzu na parkingu pod Supermarket Jaworze
dnia 15 czerwca (sobota) w godz.9.30 do 13.00

Polskie towarzystwo
ewangelickie
„Radość z Domu Bożego”
Taki tytuł nosi książki autorstwa Jana Klibera ( mieszkańca
Jaworza, obecnie prezesa Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego- oddział w Jaworzu), której prezentacja miała miejsce
25 maja w ośrodku wydawniczym Augustana w Bielsku-Białej.
Publikacja zawiera zebrane i udokumentowane materiały dotyczące 136 lat współpracy parafii ewangelickich na Śląsku
Opawskim i Cieszyńskim. W prosty i zarazem rzetelny sposób prezentuje poszczególne lata rozwoju wielu parafii, jak
uświadamia czytelnikowi trudności, na które napotkały parafie
ewangelickie na przełomie lat. Z autorem książki rozmawiał
Bartłomiej Harkawik.
Bartłomiej Harkawik- Co Pana skłoniło do napisania książki
„Radość z Domu Bożego”?
Jan Kliber- Duża rolę odegrały kontakty tak rodzinne, jak i zawodowe. Częste wyjazdy do rodziny czy znajomych związane były
z udziałem w nabożeństwach. Po pewnym
czasie zacząłem się interesować budowlami
kościelnymi. Następstwem tego było zwiedzanie różnych parafii, stopniowe zbieranie
informacji dotyczących budowli ewangelickich, a z czasem doszło do małych publikacji
w gazetach parafialnych. Po pewnym czasie,
gdy uzbierało się sporo materiałów zaproponowałem wydawnictwu wydanie większej
publikacji, co spotkało się z aprobatą.
B. H - Pisząc książkę mocno zarysował Pan
wątki historyczne- to spojrzenie zawodowca
czy pasjonata?
Jan Kliber - Z wykształcenia nie jestem
historykiem, to jest zdecydowanie moja pasja.
Ponieważ piszę od lat, uzbierało się sporo
publikacji- na tyle dużo, że bez problemu
można było rzecz zebrać w całość i wydać książkę.
B. H - Czy poza książką „Radość z Domu Bożego” posiada Pan
wcześniejszy dorobek literacki?
Jan Kliber - Tak jak wspominałem pisałem publikacje dla lokalnych parafii. Jestem też współautorem książki „Leśne kościoły”
zostało tam opublikowanych kilka tekstów mojego autorstwa. Poza
tym na bieżąco piszę artykuły dla lokalnych gazet parafialnych.
B. H - Pisząc książkę i zbierając materiały opierał się Pan na

archiwach, relacjach osób trzecich?
Jan Kliber - Głównie opierałem się na literaturze. Były to teksty
zarówno w języku polskim, jak i czeskim. Oczywiście ze zbieraniem
informacji w Polsce nie było większego problemu, zawsze gdzieś
funkcjonowały wcześniejsze teksty bądź zapiski dotyczące danego
kościoła. Bazowałem też na archiwach parafialnych w Cieszynie,
gdzie znajdują się zapiski sprzed stu lat, co znacznie ułatwiało
prace. Większą trudność sprawiały parafie na Śląsku Opawskim ,
gdyż zapiski były w języku czeskim.
B. H - Czy poza językowymi miał Pan inne trudności w czasie
pisania i wydawania książki?
Jan Kliber - Po zebraniu materiałów trzy lata temu wysłałem do
wydawnictwa zgłoszenie o wydanie książki. Po roku otrzymałem
odpowiedź nawiązania współpracy i ruszyły prace redakcyjne
związane z wydaniem i ewentualnymi korektami. Nie odczułem
żadnej niechęci czy braku współpracy. Można zatem powiedzieć,
ze czynnik ludzki nie zawiódł.
B. H - Książka podejmuje temat powstawania kościołów na
Śląsku Cieszyńskim i Opawskim od końca XVII wieku. Zawiera
mnóstwo informacji historycznych, czy w związku z tym kierowana jest do osób będących historykami
z zamiłowania czy też do szerszego grona
odbiorców, nie związanego ściśle z historią kościoła?
Jan Kliber - Książka jest pisana bardzo
prostym językiem. Pozbawiona jest wielu
terminów fachowych z zakresu architektury. Nie jestem z wykształcenia historykiem
czy architektem więc starałem się dobierać
proste określenia. Jest to literatura popularna, pisana z myślą o każdym czytelniku.
Może też być kierowana dla pasjonatówamatorów, a jeśli skorzystają z niej historycy to będę bardzo szczęśliwy. Książkę
można traktować, jako przewodnik po
Śląsku Opawskim oraz Cieszyńskim.
B. H - Czy pracując nad książką kierował
się Pan jakimś przesłaniem mającym na
celu uświadomienie czegoś, czy też tworzona była, jako swego
rodzaju informator?
Jan Kliber - Celem książki, a więc i przesłaniem jest uświadomienie ogromnej zażyłości, jaka była i jest we współpracy ewangelickiej
między Śląskiem Opawskim, a Cieszyńskim, która trwa już 136 lat.
Współpraca ta była narażona na wiele przeciwności poczynając od
pierwszej wojny, a kończąc na roku 1989. Kontakty i współpraca
na przełomie tych lat była znacznie utrudniona. Obecnie nie mamy
żadnych barier czy to z przejściem przez granice, a tym bardziej
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poznaniem całej historii ewangelickiej współpracy. Książka ma
zachęcić czytelnika do poznania owych dziejów, a może nawet
do ewentualnego wyjazdu i zobaczenia na własne oczy przedstawionych parafii.
B. H - Na koniec jeszcze sprawa tytułu: „Radość z Domu Bożego”
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Jan Kliber - Tytuł odnosi się do tego, że ewangelicy do XVIII w.
nie mieli prawa do organizowania parafii, aż do czasu wybudowania pierwszego kościoła w Cieszynie. Wydany później patent
tolerancyjny zezwalający na organizowanie parafii, wyzwolił tą
radość z powstawania domów modlitwy. Na tym właśnie oparłem
tytuł mojej najnowszej książki, który jak sądzę pasuje do ogólnego
przesłania tekstu.
Rozmawiał Bartłomiej Harkawik

Jaworzański oddział PTEw
rozpoczął sezon wycieczkowy
Pierwsza wycieczka, która się odbyła 18.05.2013 r. zorganizowana przez oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego,
generalnie wiodła na Ziemie Opolską. Zanim jednak tam dojechali
uczestnicy wycieczki, pierwszym punktem programu było zwiedzanie pałacu Ballestremów w Pławniowicach w gminie Toszek. Pałac

pochodzi z lat 1882-85 i należał do rodu potentatów przemysłowych na Górnym Śląsku. Po II wojnie właścicielem stał się Kościół
Katolicki. W  miejscowości ustanowiono odrębną parafię, której
siedziba znajduje się w zamku , a zamkowa kaplica jest kościołem

Telewizja cyfrowa naziemna i satelitarna

„ROB-SAT”
świadczy usługi instalacyjne:
• antenowe: satelitarne i naziemne
• elektryczne
• domofonowe
• zbiorcze i indywidualne
dodatkowo oferuję:
• materiały instalacyjne wysokiej klasy
• fachową obsługę z wieloletnim doświadczeniem
• profesjonalną ekspertyzę
• konkurencyjne ceny

tel. 602 669 804

43-385 Jasienica ul. Czarny Chodnik 1323
e-mail: robsat@op.pl

parafialnym. Pozostałe pomieszczenia przeznaczono na klasztor,
dla przesiedlonych ze Lwowa, Sióstr Benedyktynek od Nieustającej
Adoracji Najświętszego Sakramentu, które przebywały tu do 1976 r.
W tym samym roku obiekt przejęli OO. Augustianie, mieszkając tu
dwa lata. Oprócz klasztoru i parafii w pałacu mieściły się czasowo także biura administracji spółdzielni rolnej. Obiekt zmieniając
często mieszkańców i przeznaczenie ulegał szybko zniszczeniu.
Od 1978 r. gospodarzem kompleksu pałacowo-parkowego stała
się Diecezja Opolska, przeznaczając go
na diecezjalny dom rekolekcyjny. Od 1992
roku zespół pałacowo-parkowy jest własnością Diecezji Gliwickiej i mieści się w nim
Ośrodek Edukacyjno-Formacyjny tejże
diecezji. W rok później rozpoczęto remont
zamku, który trwa nieustannie – jak nas
informował kompetentnie niezwykle miły ks.
dr Krystian Worbs – proboszcz parafii. Po
krótkim spacerze wokół pałacu wyruszono
na Ziemie Opolską, gdzie zamiarem było
odwiedzenie kilku parafii ewangelickich
- dziś nielicznych, ale dobrze zorganizowanych, z pięknymi i zadbanymi obiektami
sakralnymi. Tak więc zwiedzono Lasowice
Wielkie i Małe, Pokój i Lubienię. Po wszystkich tych kościołach
oprowadzali nas miejscowi księża. W Pokoju ponadto na miejscowym cmentarzu ewangelickim, parafianie z Jaworza z wdzięczną
pamięcią pokłonili się i złożyli wiązankę kwiatów na grobie swego
proboszcza z lat wojennych (1940-1945), a wcześniej duszpasterza
dla Polaków w parafii w Starym Bielsku (1935-1939) – ks. Hugona
O. Pudella. Służył On w Pokoju w latach 1946-1976 do czasu swej
śmierci. Po tak spędzonym dniu, pełni wrażeń wszyscy szczęśliwie,
z pieśniczkami na ustach – „Słoneczko zaszło” i „Czas do domu
czas”– wracali do domu.
W imieniu Zarządu Oddziału
Jan Kliber
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W SPORTOWEJ RYWALIZACJI
Beskid Dragon
W dniach 24-26.05 2013 odbyły się Mistrzostwa Polski Fullcontact juniorów
Wyniki zawodników Beskid-Dragon:
Wicemistrzowie Polski
-Filip Bieliakow kat 75 kg
-Adrianna Kubaszek kat 70 kg
-Weronika Pytlarz kat 60 kg
Brązowe medale
-Sylwia Szymala kat 65 kg
-Sandra Paszek kat 50 kg
-Emilia Sender kat 55 kg
W dniach 15-18.05 2013 w Szeged odbył się Puchar Świata
kick-boxingu
Jest to drugi w cyklu Pucharów organizowanych od 17 lat Insbrucck Szeged Rimini. Nasze kadrowiczki nie zawiodły
Marta Waliczek zdobyła Puchar Świata 2013 Szeged w kicklight - 70 kg-senior
Sylwia Szymala srebrny medal - 65 kg kick-light-junior. Sylwia
zaczęła od brązu w Austrii może we Włoszech będzie złoto.
Info: Beskid Dragon

seniorzy wyniki
Jaworze, dn. 1 maja 2012
Czarni Jaworze – Beskid Godziszka 3:1 (1:0)
Bramki dla Czarnych zdobyli: Adam Waliczek (dwie) i Tomasz
Gwóźdź
Skład:
Turek - Jaroszewski, Stronczyński (46’ Handzel), Duława,
Grusiecki - Pilorz (37’ Pałecki), Pawluk-Jaszczuk, Gucwa,
Sztykiel - Gwóźdź (80’ Walasiński), Waliczek

Zabrzeg, dn. 4 maja 2012
Sokół Zabrzeg - Czarni Jaworze 0:2 (0:1)
Bramki dla Czarnych zdobyli: Marcin Sztykiel
(z rzutu karnego) i Tomasz Gwóźdź
Skład:
Feruga - Handzel, Jaroszewski, Grusiecki, Duława - Pałecki (55’ Gucwa), Pawluk-Jaszczuk (70’ Urbaś), Sztykiel - Waliczek (85’ Nowak), Gwóźdź - Walasiński (80’ Stronczyński)

Międzyrzecze, dn. 12 maja 2012
KS Międzyrzecze - Czarni Jaworze 4:4 (0:3)
Bramki dla Czarnych zdobyli: Artem Miagkyj, Krzysztof Walasiński, Marcin Sztykiel i Adam Waliczek
Skład:
Feruga - Grusiecki, Duława, Kobza (72’ Stronczyński),
Handzel - Gucwa (82’ Nowak), Pawluk-Jaszczuk (55’ Trybała), Sztykiel - Miagkyj, Waliczek (68’ Lanc), Walasiński

Jaworze, dn. 18 maja 2012
Czarni Jaworze – LKS Mazańcowice 1:5 (1:3)
Bramkę dla Czarnych zdobył: Tomasz Gwóźdź
Skład:
Turek - Miagkyj, Jaroszewski, Duława, Grusiecki - Gucwa,
Pawluk-Jaszczuk, Sztykiel - Waliczek, Gwóźdź - Walasiński
(46’ Kobza)

Buczkowice, dn. 25 maja 2012
Sokół Buczkowice - Czarni Jaworze 4:1 (1:0)
Bramkę dla Czarnych zdobył: Szymon Duława
Skład:
Turek - Kobza, Jaroszewski, Duława, Stronczyński - Gucwa (78’ Pałecki), Pawluk – Jaszczuk (46’ Trybała), Waliczek,
Sztykiel - Miagkyj (60’ Walasiński), Gwóźdź

Pisarzowice, dn. 30 maja 2012
Pionier Pisarzowice - Czarni Jaworze 5:1 (2:1)
Bramkę dla Czarnych zdobył: Mateusz Grusiecki
Skład:
Feruga - Stronczyński (46’ Pawluk-Jaszczuk), Grusiecki,
Handzel, Kobza - Gucwa (78’ Roik), Pałecki (55’ Walasiński),
Sztykiel, Trybała (60’ Nowak), Waliczek - Gwóźdź
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TABELA – KLASA „A” SENIORÓW
(stan na 31 maja 2013 r.)
Miejsce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Klub
Soła Kobiernice
Pionier Pisarzowice
Przełom Kaniów
GLKS Wilkowice
KS Międzyrzecze
Czarni Jaworze
KS Bestwinka
Sokół Buczkowice
LKS Mazańcowice
Orzeł Kozy
Beskid Godziszka
Sokół Zabrzeg
MRKS II Czechowice-Dz.
Sokół Hecznarowice

Ilość
meczów
21
21
21
22
21
21
21
22
20
21
20
21
21
21

Terminarz meczów LIGA „C”
JUNIORÓW

Punkty

Bramki

54
51
44
43
39
35
34
34
22
19
19
16
11
1

69 – 17
61 – 19
64 – 28
46 – 26
43 – 27
45 – 35
54 – 35
54 – 43
28 – 41
29 – 39
31 – 61
21 – 57
14 – 54
8 – 91

1.miejsce – awans do Ligi Okręgowej
14. miejsce – spadek do Klasy B
UWAGA!
Sokół Hecznarowice wycofał się z ligi.
Jego wynik są weryfikowane jako walkower 3:0 na korzyść rywali.

Klub
LKS Czaniec
Sokół Zabrzeg
LKS Bestwina
Czarni Jaworze
BKS Stal Bielsko-Biała
GLKS Wilkowice
Sokół Hecznarowice
Przełom Kaniów
Groń Bujaków
LKS Mazańcowice
KS Bestwinka
Zamek Grodziec

Ilość
meczów
18
19
20
19
19
18
19
18
18
19
19
18

Punkty

Bramki

46
46
44
42
34
31
25
17
15
13
13
3

63 – 10
65 – 20
67 – 17
80 – 19
52 – 31
50 – 31
41 – 49
23 – 36
38 – 49
22 – 99
30 – 75
14 – 109

1. miejsce – awans do Ligi Okręgowej „B”
14. miejsce – spadek do Ligi D

1.06.2013
(sobota)
20.04.2013
(sobota)
27.04.2013
(sobota)
1.05.2013
(środa)
5.05.2013
(niedziela)
11.05.2013
(sobota)
18.05.2013
(sobota)

2
3
4
5
6
7
8

LKS Bestwina
Zamek Grodziec
LKS Czaniec
KS Bestwinka
BKS Stal Bielsko-Biała
GLKS Wilkowice
Groń Bujaków
LKS Mazańcowice
Przełom Kaniów
Sokół Hecznarowice
Czarni Jaworze
Sokół Zabrzeg

Ilość
meczów
20
19
18
19
20
18
18
19
18
19
19
19

1130
1130
1130
1130

Gospodarz

Gość

Wynik

KS Czarni
Jaworze

KS Bestwinka

4:0

Król – 2
Dymek
Nowiński

Groń Bujaków

2:0

Bula - 2

KS Czarni
Jaworze

1:2

Janos
Bula

LKS Czaniec

0:2

KS Czarni
Jaworze

4:3

Sokół Zabrzeg

3:0

Zamek
Grodziec

5:0

LKS Mazańcowice

KS Czarni
Jaworze

0:6

KS Czarni
Jaworze

BKS Stal
Bielsko-Biała
KS Czarni
Jaworze

Sokół
Hecznarowice
KS Czarni
Jaworze
Przełom
Kaniów
KS Czarni
Jaworze

1600 GLKS Wilkowice
1130
1130

25.05.2013
1130
(sobota)

9

8.06.2013
1130
(sobota)
15.06.2013
11
1130
(sobota)

10

KS Czarni
Jaworze
KS Czarni
Jaworze

LKS Bestwina

KS Czarni
Jaworze

Strzelcy

Król – 2
Ruff
Król – 2
Janos
Król – 4
Bula
Król – 3
Sztykiel
Ruff
Nowiński

Terminarz meczów LIGA „C”
TRAMPKARZY
LP
1
2
3
4
5

TABELA – LIGA „C” TRAMPKARZY
(stan na 31 maja 2013 r.)
Klub

Godzina

29.05.2013
1800
(środa)

1

6

Miejsce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Data

O ewentualnych zmianach będziemy pisać na stronie internetowej
KS Czarni Jaworze www.czarnijaworze.futbolowo.pl
Pogrubione – spotkania rozgrywane na Kompleksie Sportowym
w Jaworzu

TABELA – LIGA „C” JUNIORÓW
(stan na 31 maja 2013 r.)
Miejsce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

LP

7

Punkty

Bramki

45
39
38
38
36
33
28
27
20
13
6
3

72 - 18
61 - 24
53 - 16
42 - 12
65 - 22
58 - 21
48 - 35
51 - 35
35 - 33
24 - 84
29 - 85
4 – 157

Data
29.05.2013
(środa)
1.06.2013
(sobota)
20.04.2013
(sobota)
27.04.2013
(sobota)
1.05.2013
(środa)
5.05.2013
(niedziela)
11.05.2013
(sobota)

18.05.2013
(sobota)
25.05.2013
9
(sobota)
8.06.2013
10
(sobota)
15.06.2013
11
(sobota)
8

Godzina
16

30

10

00

1000
1000
1000
1430

1000

1000
10

00

10

00

1000

Gospodarz

Gość

Wynik

KS Czarni
KS Bestwinka
1:7
Jaworze
Sokół
KS Czarni Jaworze
Hecznarowice
KS Czarni
Groń Bujaków
0:2
Jaworze
Przełom
KS Czarni Jaworze 10:0
Kaniów
KS Czarni
LKS Czaniec
0:8
Jaworze
GLKS
KS Czarni Jaworze 4:1
Wilkowice
KS Czarni
Jaworze
KS Czarni
Jaworze
LKS Mazańcowice
KS Czarni
Jaworze

Strzelcy
Mrożek

Derkowski

Sokół Zabrzeg

9:0

Heinrich – 3
Kręcichwost - 2
Mrożek
Waszek
Krzak
samobójczy

Zamek Grodziec

1:4

Mrożek

KS Czarni Jaworze

3:0

BKS Stal BielskoBiała

LKS Bestwina KS Czarni Jaworze

O ewentualnych zmianach będziemy pisać na stronie internetowej
KS Czarni Jaworze...
Pogrubione – spotkania rozgrywane na Kompleksie Sportowym
w Jaworzu
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Terminarz meczów KS Czarni
Jaworze – LIGA ŻAKÓW 2013
(stan na 30 kwietnia 2013)
LP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Data
19.04.2013
(piątek)
17.05.2013
(piątek)
15.04.2013
(poniedziałek)
22.04.2013
(poniedziałek)
29.04.2013
(poniedziałek)
6.05.2013
(poniedziałek)
13.05.2013
(poniedziałek)
20.05.2013
(poniedziałek)
27.05.2013
(poniedziałek)
3.06.2013
(poniedziałek)
10.06.2013
(poniedziałek)
17.06.2013
(poniedziałek)
24.06.2013
(poniedziałek)
1.07.2013
(poniedziałek)

Godzina

Gospodarz

1700

CWS Kozy

1700

KS Czarni
Jaworze

pauza

1700

GLKS Wilkowice

KS Czarni Jaworze

1700
1700
1700

BBTS Podbeskidzie
II Bielsko-Biała
KS Czarni
Jaworze
Rekord BielskoBiała

Gość
KS Czarni Jaworze

KS Czarni Jaworze
Zapora Wapienica
KS Czarni Jaworze

1700

KS Czarni Jaworze

Trójka CzechowiceDziedzice

1700

KS Czarni Jaworze

CWS Kozy

1700

KS Czarni Jaworze

pauza

17

00

KS Czarni Jaworze

GLKS Wilkowice

1700

KS Czarni Jaworze

BBTS Podbeskidzie
II Bielsko-Biała

1700

Zapora Wapienica

KS Czarni Jaworze

1700

KS Czarni Jaworze

Rekord Bielsko-Biała

1700

Trójka CzechowiceDziedzice

KS Czarni Jaworze

TABELA – LIGA ŻAKÓW 2013
(stan na 31 maja 2013 r.)
Miejsce

Klub

Ilość
meczów

Punkty

Bramki

1

Rekord Bielsko-Biała

8

24

131 – 11

-

2

CSW Kozy

7

18

87 – 15

11:0

3

8

15

46 – 24

19:0

4

8

12

71 – 34

4:4

5

GLKS Wilkowice

7

6

32 – 52

25:0

6

Zapora Wapienica

7

1

6 – 113

7

Czarni Jaworze

7

1

4 – 128

Wynik
28:0

0:15

Trójka CzechowiceDziedzice
BBTS Podbeskidzie II
Bielsko-Biała

0:26
-

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

Pogrubione – spotkania rozgrywane na Orliku w Jaworzu

Jaworze w obiektywie
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POBYT NAD MORZEM BAŁTYCKIM

Jastrzębia Góra – 7 dni
lne
Termin 25.08-31.08.2013r.
e wo
i
n
t
a
t
s
o
Koszt całkowity: 890zł/os. dorosła.
sca
Dzieciom do lat 10 przysługuje zniżka.
miej

AKTUALIZACJA MAP DO CELÓW PROJEKTOWYCH
POMIARY INWENTARYZACYJNE PRZYŁĄCZY:

Cena obejmuje: przejazd autokarem, 6 noclegów, wyżywienie /3 posiłki dziennie/,
1 ognisko, 1 wycieczkę, wieczorek zapoznawczy, opłata klimatyczna,
ubezpieczenie NNW.
Odpłatność w ratach. Zaliczka 200zł/os./

ATRAKCYJNE CENY

najlepszy czas na formalności!!!

Zgłoszenia przyjmuje Lidia Sztwiorok
m
asza
tel. 33/8152916 lub 692 405 825 zapr

w PROJEKTY BUDOWLANE
w KIEROWNICTWO BUDOWY
w ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE
w FORMALNOŚCI URZĘDOWE

(W TYM LEGALIZACJE SAMOWOLI BUDOWLANYCH)

w PROTOKOŁY ODBIORU INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH
(

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.
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ODPADY KOMUNALNE
W GMINIE JAWORZE
PO 1 LIPCA 2013 R
Wielkimi krokami zbliża się data 1 lipca 2013 r., a wraz z nią
nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi nie tylko
w naszej gminie, ale również w całym naszym kraju.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmienia
dotychczasowy system gospodarowania odpadami komunalnymi,
który zakłada, że samorząd powinien być również odpowiedzialny
za odebranie i właściwe zagospodarowanie odpadów. Głównym
założeniem ustawy jest przejęcie przez gminy obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi
w zamian za opłatę. Ponieważ wszelkie niezbędne uchwały określające zasady funkcjonowania nowego systemu gospodarowania
odpadami na terenie naszej gminy zostały podjęte przez radnych
poniżej przedstawiamy w skrócie zasady jego funkcjonowania na
terenie gminy Jaworze.
KTO BĘDZIE OBJĘTY SYTEMEM GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI?
Nowy system gospodarowania odpadami obejmuje wszystkie
nieruchomości na terenie gminy Jaworze. Oznacza to, że objęci
zostali nim zarówno właściciele nieruchomości zamieszkałych,
niezamieszkałych jak również „mieszanych” czyli w części zamieszkałych oraz niezamieszkałych. Odpady komunalne odbierane
będą nie tylko od rodzin zamieszkujących domy mieszkalne i bloki,
ale również od prowadzących firmy, szkoły, szpitale, właścicieli
domków letniskowych, czyli praktycznie wszystkich nieruchomości
z terenu Jaworza.
ZASADY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW
(SEGREGACJI)
1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego
gromadzenia/zbierania odpadów komunalnych, z podziałem na
dwie frakcje, tj. „mokre”, „suche” oraz popiół (jeżeli powstaje
na nieruchomości) oraz pozbywania się ich w następujący
sposób:
1) odpady komunalne mokre gromadzą w odrębnym pojemniku, który odbierze uprawniony przedsiębiorca,
2) odpady komunalne suche gromadzą w odrębnym pojemniku,
który odbierze uprawniony przedsiębiorca,
3) w przypadku zadeklarowania wytwarzania popiołu, gromadzą popiół w metalowym pojemniku, który odbierze uprawniony przedsiębiorca,
Na ostatniej stronie znajdą Państwo mini informator dotyczący rodzajów odpadów „mokrych” oraz „suchych”. Będzie on
również dostępny na stronie internetowej www.czystejaworze.pl
2. Gmina umożliwi pozbywanie się przeterminowanych
leków, zużytych baterii, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
zużytych opon oraz odpadów problemowych w wyznaczonych
punktach. Ich lokalizacja oraz terminy zbiórki zostaną podane
do wiadomości publicznej z odpowiednim wyprzedzeniem.
3. Na terenie Gminy Jaworze zostaną utworzone mini-punkty
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. gniazd
dzwonów) do których będzie można dostarczać następujące

rodzaje odpadów komunalnych:
1) tworzywa sztuczne,
2) szkło,
3) papier, metal, opakowania wielomateriałowe.
4. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się
odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób
systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku
na nieruchomości.
5. Zabrania się:
1) gromadzenia odpadów medycznych lub weterynaryjnych powstających na terenie nieruchomości w wyniku prowadzonej
działalności w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych w pojemnikach na odpady komunalne,
2) gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu,
lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji żrących i niebezpiecznych, a także innych
odpadów niebędących komunalnymi, w szczególności
odpadów przemysłowych,
3) spalania w pojemnikach na odpady komunalne jakichkolwiek
odpadów komunalnych,
4) składowania lub magazynowania odpadów w miejscach do
tego nieprzeznaczonych,
5) umieszczania odpadów komunalnych z lokali handlowych,
gastronomicznych, usługowych, mieszkalnych itp. w koszach ulicznych,
6) podrzucania odpadów komunalnych na teren innej nieruchomości i do pojemników na odpady komunalne będących
w posiadaniu innego właściciela.
POJEMNIKI NA ODPADY
Za wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności uwzględniającej
częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym odpowiedzialny jest
właściciel nieruchomości.
Na terenie gminy Jaworze zostały ustalone następujące rodzaje
pojemników, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1) pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności
0,055 m3 (55 litrów),
2) pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności
0,06 m3 (60 litrów),
3) pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności
0,08 m3 (80 litrów),
4) pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności
0,11 m3 (110 litrów),
5) pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności
0,12 m3 (120 litrów),
6) pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności
0,24 m3 (240 litrów),
7) pojemnik z tworzywa sztucznego lub metalowy o pojemności
1,1 m3 (1100 litrów),
8) kontener o pojemności 1,5 m3,
9) kontener o pojemności 5,0 m3,
10) kontener o pojemności 7,0 m3,
11) kontener o pojemności 10,0 m3,
12) inne kontenery o pojemności od 11,0 m3 do 20,0 m3,
13) kosze uliczne o pojemności od 0,01 m3 do 0,07 m3 (od
10 do 70 litrów).
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ZASADY DOTYCZĄCE MINIMALNEJ POJEMNOŚCI POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA NA TERENIE
nieruchomośći niezamieszkałych
Na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wielkość pojemnika ustala
właściciel nieruchomości. Podstawą obliczenia wielkości pojemnika
są następujące założenia tygodniowego nagromadzenia odpadów:
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

•

szkoły, żłobki i przedszkola - 2 litry na każdego przedszkolaka, ucznia, studenta oraz pracownika,
sklepy, hurtownie i inne lokale handlowe, w tym handel
poza lokalem - 2 litry na każdy 1m2 powierzchni użytkowej,
przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika:
w przypadku selektywnego zbierania odpadów, każdy pojemnik o poj. 55 l,
lokale gastronomiczne - 5 litrów na każde średniotygodniowe miejsce konsumpcyjne, przy czym określa się minimalną
pojemność pojemnika:
w przypadku selektywnego zbierania odpadów, każdy pojemnik o poj. 55 l,
biura, zakłady usługowe, zakłady rzemieślnicze, zakłady
produkcyjne, urzędy – 10 litrów na każdą osobę wykonującą pracę, przy czym określa się minimalną pojemność
pojemnika:
w przypadku selektywnego zbierania odpadów, każdy pojemnik o poj. 55 l,
szpitale, hospicja, domy opieki itp. - 20 litrów na 1 łóżko,
hotele, pensjonaty, schroniska oraz inne placówki noclegowe - 20 litrów na 1 łóżko,
przychodnie i gabinety lekarskie – 15 litrów na każdą
osobę wykonującą pracę, przy czym określa się minimalną
pojemność pojemnika:
w przypadku selektywnego zbierania odpadów, każdy po-
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•

•
•
•
•
•

•
•
•

jemnik o pojemności 55 l,
•
inne niż prowadzone przez placówki
gastronomiczne ogródki gastronomiczne,
o których mowa wyżej,
punkty handlowe i gastronomiczne funkcjonujące poza lokalem,
w szczególności targowiska, przyuliczne punkty
szybkiej konsumpcji, stanowiska gastronomiczne
funkcjonujące doraźnie (np.
w trakcie imprez plenerowych lub masowych) – 50
litrów na każde stanowisko/
punkt handlowy, przy czym
określa się minimalną pojemność pojemnika:
•
w przypadku selektywnego zbierania odpadów, każdy pojemnik o poj.
120 l,
•
garaże (wolno stojące niezlokalizowane na
działce zabudowanej domem) - 10 l na każdy garaż,
obiekty wykorzystywane na cele imprez masowych lub
plenerowych (amfiteatr, stadiony, hale sportowe, korty
tenisowe, boiska itp.) - 1 litr na 1 osobę korzystającą
z obiektu w trakcie imprezy,
nieruchomości zajmowane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (w tym zabudowane
i niezabudowane domkami letniskowymi)
w okresie od 1 marca do 31 października – 40 litrów na
każdą nieruchomość,
poza tym okresem – 5 litrów na każdą nieruchomość, przy
czym w okresie od 1 marca do 31 października określa się
minimalną pojemność pojemnika:
w przypadku selektywnego zbierania odpadów, każdy pojemnik o poj. 55 l,
cmentarze - 2 litry na każde miejsce pochówku (grób),
inne - należy tygodniowy wskaźnik nagromadzenia odpadów stosować odpowiednio.

ZASADY DOTYCZĄCE MINIMALNEJ POJEMNOŚCI POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA NA TERENIE
nieruchomości mieszanych
Na „mieszanych” czyli w części stanowiącej nieruchomość,
na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość,
na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne ustala właściciel tej nieruchomości, odrębnie w zależności od ilości zamieszkujących osób oraz rodzaju prowadzonej
działalności gospodarczej.
ZASADY DOTYCZĄCE LOKALIZACJI POJEMNIKÓW
I ICH PRZYGOTOWANIA DO ODBIORU ODPADÓW
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1. Pojemniki właściciel nieruchomości rozmieszcza się na terenie
nieruchomości, której służą.
2. Pojemniki poddaje się obligatoryjnemu czyszczeniu i myciu, nie
rzadziej niż 1 raz na 3 miesiące oraz naprawie lub konserwacji,
nie rzadziej niż 1 raz na rok.
3. Pojemniki z odpadami muszą być wystawione w dniu wywozu
do godziny 7:00 przed posesję lub udostępnione w altance
śmietnikowej z wejściem od strony ulicy albo w miejscu
dostępnym bez konieczności wchodzenia na posesję, nie
powodując uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich.
4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania
w sezonie zimowym możliwości dojazdu do pojemników
(odśnieżenia).
5. Niewypełnienie ww. obowiązków, będzie skutkować
brakiem wywozu odpadów bez możliwości reklamacji,
a właściciel nieruchomości nie będzie mógł przekazać
odpadów komunalnych, na koszt gminy, innemu podmiotowi
odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
wpisanemu do rejestru działalności regulowanej.
DEKLARACJE
Właściciele nieruchomości w terminie do 20 maja 2013 r. mieli
obowiązek wypełnienia, a następnie złożenia w Urzędzie Gminy
Jaworze pierwszej deklaracje DGO-1 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wzór deklaracji określony
został w drodze uchwały przez Radę Gminy Jaworze. Deklaracje
DGO-1 dostępne są w Urzędzie Gminy Jaworze oraz stronie internetowej: www.czystejaworze.pl
Deklaracje składa się odrębnie dla każdej posiadanej nieruchomości, na której powstają odpady komunalne (w tym
sezonowo).
W  przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia
wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych
powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości
jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od
dnia nastąpienia zmiany.
Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości
pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości
odpadów komunalnych.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła
zmiana. Oznacza to, że jeżeli dziecko urodziło się w styczniu, to
opłatę wnosi się także za styczeń, a jeżeli któryś z członków rodziny
zmarł w lutym, to opłaty za luty nie pobiera się.
Do deklaracji DGO-1 należy dołączyć:
1) w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy lub która w części jest zamieszkała
oraz niezamieszkała pisemne oświadczenie o zamiarze
stałego pobytu w miejscu innym niż zameldowanie stałe oraz

2)

3)

4)

5)

6)

7)

dokument potwierdzający zamieszkanie w innej gminie, kraju
lub w innym niż miejsce zameldowania lokalu na terenie
gminy lub poświadczenie zameldowania,
w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy lub która w części jest zamieszkała oraz niezamieszkała dokument potwierdzający fakt
nieprowadzenia działalności gospodarczej np. w związku
z zawieszeniem lub likwidacją prowadzonej działalności
gospodarczej,
w odniesieniu do właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy lub która w części jest zamieszkała
oraz niezamieszkała wykaz osób przebywających na terenie
nieruchomości,
kopię umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz oświadczenie o pojemności zbiornika bezodpływowego, w przypadku nieruchomości na której powstają nieczystości ciekłe
wyposażonej w zbiornik bezodpływowy,
kopię pozwolenia wodno-prawnego w przypadku nieruchomości na której powstają nieczystości ciekłe wyposażonej
w przydomową oczyszczalnię ścieków.
oświadczenie o posiadanej przydomowej oczyszczalni
ścieków bez wymaganego przepisami prawa pozwolenia
wodno-prawnego.
w przypadku korzystania ze zwolnień od opłaty – kopię
odpowiedniej decyzji lub zaświadczenie właściwego
ośrodka pomocy społecznej, o których mowa w uchwale nr
XXII/211/13 Rady Gminy Jaworze z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklarację DGO-1 można złożyć:
1) w formie papierowej - osobiście w Urzędzie Gminy Jaworze
lub za pośrednictwem poczty,
2) w formie elektronicznej (format pdf) - za pośrednictwem
środków komunikacji elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej umieszczonej w systemie ePUAP
lub SEKAP oraz podpisaną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu
w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie
elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
W  razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych
wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji zostanie
określona w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione
szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających
na nieruchomościach o podobnym charakterze.
W  razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją
w wysokości niższej od należnej zostanie określona w drodze
decyzji wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
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OPŁATA ZA ODPADY KOMUNALNE
Wyliczoną w deklaracji przez właścicieli nieruchomości
opłatę za selektywne zbieranie odpadów komunalnych
na danej nieruchomości należy wpłacić każdorazowo
za okres 2 miesięcy bez wezwania w terminie do dnia:
•
15 lutego za styczeń i luty,
•
15 kwietnia za marzec i kwiecień,
•
15 czerwca za maj i czerwiec,
•
16 sierpnia za lipiec i sierpień,
•
15 października za wrzesień i październik,
•
15 grudnia za listopad i grudzień.
•
na rachunek bankowy Urzędu Gminy Jaworze, który
zostanie podany w terminie późniejszym lub w kasie
Urzędu Gminy Jaworze (parter).
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Uwaga! Termin wpłaty pierwszej opłaty do dnia: 16 sierpnia 2013 r.

UWAGA!
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE
GMINY JAWORZE ZAWIERAJĄCY DATY ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI ZOSTANIE PODANY DO WIADOMOŚCI PUBLICZNEJ
NIEZWŁOCZNIE PO JEGO USTALENIU.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonów: 33 828 66 45, 33 828 66 40.
Ponadto zapraszamy do korzystania ze strony internetowej www.czystejaworze.pl
Marcin Bednarek
Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury

