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Laur zwycięstwa w zmaga-
niach w XXXVII olimpiadzie 
wiedzy i umiejętności rolni-
czych przypadł jaworzaninowi  
romanowi batheltowi,  obec-
nie uczniowi zespołu szkół 
rolniczych w międzyświeciu. 
uroczystość wręczenia na-
gród, którą zaszczycił mini-
ster rolnictwa i rozwoju wsi 
stanisław kalemba, odbyła 
się w sali kryształowej sggw  
w warszawie. 
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z prac wójta, rady gmIny I urzĘdu gmIny

reLacja z XXIV sesjI rady 
gmIny jaworze VI kadencjI 
przeprowadzonej  
w dnIu 29 maja 2013 r. 
SPORZąDZONA W OPARCIu O PROTOKóŁ

„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia.
 Żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach.
 Albowiem to dalej my, a nasze ciała to tylko zwiędłe liście na drzewie życia”
Albert Einstein

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
 

Wojciecha  Bertischa
(w 2007 roku pełniącego funkcję zastępcy redaktora naczelnego,  
zaś do sierpnia 2008 roku redaktora naczelnego Echa Jaworza)

Rodzinie Zmarłego składamy
głębokie wyrazy współczucia

Redakcja Echa Jaworza, wraz z Wójtem, Radą Gminy oraz Ośrodkiem Promocji Gminy

Obrady otworzył przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej 
Śliwka, stwierdzając obecność 14 radnych, co czyniło obrady 
prawomocnymi.

W punkcie wystąpień zaproszonych gości Walter Wesholy 
przedstawił informację dotyczącą organizacji i funkcjonowania 
klubu KS Czarni Jaworze, jednocześnie poinformował  
o uroczystościach organizowanych z okazji 10-lecia klubu. Z kolei 
radny Rady Powiatu Stanisław Herzyk będący wiceprezesem 
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej poinformował o zmianach 
w zarządzie stowarzyszenia.

omówienie sprawozdania z wykonania budżetu gminy 
jaworze za 2012 rok.

Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa poinformował, że 
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok zostało 
przedłożone radnym oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
w ustawowym terminie. Przedstawił szczegóły uchwalonego 
budżetu gminy oraz jego zmiany na przestrzeni roku, a także 
wykonanie na koniec 2012 r. Omówił sprawozdanie finansowe 
gminy oraz przedstawił szczegółowo bilans, jak i rachunek 
zysków i strat. Krzysztof Śliwa przedstawił również szczegółowo 
stan mienia komunalnego gminy. Następnie odczytał pozytywną 
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii  

o przedłożonym przez Wójta Gminy Jaworze sprawozdaniu 
z wykonania budżetu za 2012 rok, wraz z informacją o stanie 
mienia komunalnego, wraz z uzasadnieniem podjętej uchwały 
(uchwała RIO Nr 4100/I/67/2013).

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zbigniew Lisowski odczytał 
wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący udzielenia Wójtowi Gminy 
Jaworze absolutorium za 2012 rok wraz z uzasadnieniem. Z kolei 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jaworze Zbigniew Putek odczy-
tał pozytywną opinię – uchwałę Nr 4100/I/102/2013 Regionalnej 
Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania 
wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy Jaworze wraz z uzasadnieniem podjętej uchwały.

W toku dyskusji podniesiono, iż na wspólnej komisji poświęconej 
omówieniu budżetu za 2012 rok przedstawił protokół z czynności 
kontrolnych, jakie przeprowadziła Komisja Rewizyjna, a które do-
tyczyły zaplecza sportowego budynku przy ul. Koralowej, a także 
zużycia mediów w urzędzie Gminy Jaworze. Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej Zbigniew Lisowski poinformował, iż wnioski 
z powyższej kontroli zostały złożone do przewodniczącego Rady 
Gminy Jaworze celem ustosunkowania się do nich. Zaś zastępca 
wójta poinformował, że odpowiedź na nie zostanie udzielona po 
ich analizie. Radna Danuta Mynarska stwierdziła, że podobnie 
w ubiegłym roku opinia Komisji Rewizyjnej odnośnie udzielenia 
absolutorium ograniczyła się tylko do zbadania sprawozdania fi-
nansowego, nie uwzględniając przy tym innych czynności i kontroli 
prowadzonych przez komisje Rady. W związku z powyższym takie 
fakty powinny zostać odnotowane w opinii dotyczącej udzielenia 
lub nieudzielenia absolutorium. Dodatkowo zwróciła uwagę, że 
Komisja Rewizyjna nie przedstawiła sprawozdania ze swojej pracy. 
Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka wyjaśnił rolę 
komisji Rewizyjnej. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jaworze 

Żródło foto: Facebook
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Zbigniew Putek przedstawił pozytywną opinię klubu „Jaworze 
Górą” odnośnie sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok. 
Poprosił o wyjaśnienie pozycji – skutki udzielonych ulg – znajdu-
jącej się w powyższym sprawozdaniu. Skarbnik Gminy Jaworze 
Krzysztof Śliwa wyjaśnił, że wartość ta wynika z różnicy między 
maksymalną wartością danego podatku, a stawką przyjętą przez 
Radę Gminy Jaworze.

W dalszej kolejności opinie co do wniosku o udzielenie wójtowi 
absolutorium z wykonania budżetu przedstawili przewodniczący 
poszczególnych komisji:

Przewodnicząca Komisji Samorządu i Spraw Lokalnych Kry-
styna Szczypka poinformowała, iż Komisja Samorządu i Spraw 
Lokalnych wydała pozytywną opinię w sprawie sprawozdania  
z wykonania budżetu.

Przewodnicząca Komisji Mienia i Gospodarki Nieruchomościami 
Irena Mikler poinformowała, iż Komisja Mienia i Gospodarki Nieru-
chomościami wydała pozytywną opinię w sprawie sprawozdania 
z wykonania budżetu.

Przewodniczący Komisji Gospodarki i Infrastruktury Krzysztof 
Kleszcz poinformował, iż Komisja Gospodarki i Infrastruktury wyda-
ła pozytywną opinię w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu.

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Gustaw 
Bohucki poinformował, iż Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej 
wydała pozytywną opinię w sprawie sprawozdania z wykonania 
budżetu.

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Jan 
Bathelt poinformował, iż Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
wydała pozytywną opinię w sprawie sprawozdania z wykonania 
budżetu.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Roman Kruczek 
poinformował, iż Komisja Budżetu i Finansów wydała pozytywną 
opinię w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu.

Następnie Rada przystąpiła do podejmowania uchwał w sprawie:
· zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok gminy 

jaworze wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,
Rada Gminy przegłosowała uchwałę: 11 – głosów za, 2 – głosy 
wstrzymujące, 1 – głos przeciwny.

· udzielenia wójtowi gminy jaworze absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2012 rok,

 Rada Gminy przegłosowała uchwałę: 11 – głosów za, 2 – głosy 
wstrzymujące, 1 – głos przeciwny.

Wójt Gminy Jaworze Zdzisław Bylok podziękował za udzielone 
absolutorium.

· zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
ośrodka promocji gminy jaworze za rok 2012,

 Dyrektor Ośrodka Promocji Gminy Jaworze Leszek Baron 
przedstawił wysokość otrzymanej dotacji na 2012 rok 
oraz koszty poniesione przez OPGJ w minionym roku. 
Przedmiotowe sprawozdanie zostało szczegółowo omówione 
na posiedzeniach problemowych komisji i uzyskało pozytywną 
opinię.

· zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
gminnej biblioteki publicznej w jaworzu za rok 2012,

 Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Jaworze Bernadeta 

Kluka poinformowała, iż przedmiotowe sprawozdanie zostało 
szczegółowo omówione na posiedzeniu komisji Budżetu  
i Finansów i uzyskało pozytywną opinię.

· zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 
samodzielnego gminnego zakładu opieki zdrowotnej  
w jaworzu za rok 2012,
 Kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opie-

ki  Zdrowotnej w Jaworzu lek. med. Katarzyna Dzię-
c io ł  po in formowała,  iż  przedmiotowe sprawozdanie 
zostało szczegółowo omówione na posiedzeniu komisji Budżetu  
i Finansów i uzyskało pozytywną opinię.
· zmiany uchwały o wieloletniej prognozie finansowej 

gminy jaworze na lata 2013 – 2022,
 Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa poinformował, 

iż przedmiotowa zmiana wynika z dodania nowego 
przedsięwzięcia związanego z gospodarką odpadami na terenie 
gminy Jaworze. Środki na przedsięwzięcie przewidziane były 
w budżecie na 2013 rok. Omówił pozostałe zmiany zgodnie 
z przedstawionym radnym opisem do WPF. Radna Danuta 
Mynarska zapytała, czy kwota 1 mln. złotych pochodząca ze 
sprzedaży majątku była zaplanowana w budżecie na 2013 
rok. Skarbnik Gminy Jaworze poinformował, iż kwota ta była 
planowana, a środki pochodzić miałyby m.in. ze sprzedaży 
gruntów z dawnej oczyszczalni ścieków w Jasienicy położonej 
przy wytwórni wódek „TOORANK” i ze sprzedaży kanalizacji 
sanitarnej na ul. Azaliowej i Turystycznej.

· zmian w budżecie gminy na rok 2013,
 Skarbnik Gminy Jaworze poinformował, że zmiany w budżecie 

wynikają z konieczności wyposażenia budynku urzędu gminy 
w system monitoringu oraz wymiany drzwi wejściowych do 
budynku zarówno od ulicy Zdrojowej, jak i parkingu. Powyższa 
inwestycja jest niezbędna z uwagi na zmianę siedziby 
komisariatu Policji. 

· Radna D. Mynarska poprosiła również o wycofanie punktu 
projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości 
położonych w Jaworzu przy ul. Cisowej wraz z zabudowaniami, 
stanowiącymi własność Gminy Jaworze z porządku obrad. 
Prośbę uzasadniła tym, iż projekt uchwały nie został omówiony 
m.in. na komisji Budżetu i Finansów i nie posiada ona w tym 
względzie żadnej wiedzy. Wójt Gminy Jaworze Zdzisław 
Bylok poinformował, że urząd od dłuższego czasu planował 
zagospodarowanie budynku po byłej szkole, składał kilka 
różnych wniosków o jego wykorzystanie. W chwili obecnej 
urząd nie ma koncepcji oraz środków na jego utrzymanie,  
a stan techniczny budynku nie jest dobry. W związku z prośbą 
radnej Danuty Mynarskiej wnioskował o wycofanie projektu 
uchwały z porządku obrad, na co Rada Gminy (przy trzech 
głosach przeciwnych) wyraziła zgodę.

· zmiany uchwała nr VI/61/11 rady gminy jaworze z dnia 
28 czerwca 2011r. w sprawie powołania młodzieżowej rady 
gminy jaworze oraz nadania jej statutu.

Zastępca wójta poinformował, iż wniosek o zmianę statutu złożyli 
radni młodzieżowej rady, a wynika to z pewnych doświadczeń. 
Zmiany mają charakter kosmetyczny, które szczegółowo omówił. 

Żródło foto: Facebook
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Podsumował 2 letnią kadencję MRG, stwierdzając, iż był to 
czas nauki i eksperymentu, szukania pomysłu na działalność 
tej rady. Poinformował, iż szersze sprawozdanie z działalności 
MRG zostanie przedstawione przez jej przedstawicieli w terminie 
późniejszym.

sprawozdanie z pracy wójta gminy jaworze w okresie 
międzysesyjnym

Zastępca Wójta Gminy Jaworze poinformował, iż zgodnie  
z sugestiami radnych skierowane zostało pismo do prezesa 
Gminnej Spółdzielni Samopomoc Jasienica-Jaworze odnośnie 
zmiany wysokości czynszu i na chwilę obecną urząd czeka na 
odpowiedź w tej sprawie. Przedstawił też informację dotyczące 
możliwości pozyskania środków unijnych na kanalizację, czy 
infrastrukturę, z której wynika, że środki na ten cel skończyły się, 
następne  skierowane będą na inwestycje ponadregionalne, a także 
na działania miękkie. Poinformował również o otwarciu ofert na 
odbiór odpadów komunalnych, które będą obecnie analizowane. 
Omówił sposób wyłonienia wykonawcy i ewentualne zagrożenia 
wynikające z niewywiązywania się z umowy w zakresie odbioru 
odpadów komunalnych. 

zapytania, interpelacje i wnioski radnych dotyczyły:

· Ilości przyjętych przez uG deklaracji śmieciowych (radna  
D. Mynarska). Zastępca wójta poinformował, że spłynęło 
około 1800 deklaracji z planowanych około 2200. Przedstawił 
sprawy organizacyjne związane ze składaniem deklaracji 
śmieciowych w urzędzie gminy. Stwierdził, iż jest pozytywnie 
zaskoczony podejściem i wyrozumiałością mieszkańców do 
nowej gospodarki śmieciowej.

· Rozwiązania sprawy zbiórki śmieci „problemowych”, tzn. tych 
których nie wolno wrzucać ani do pojemników na odpady 
suche, ani mokre (radny J. Ryrych). Zastępca wójta wyjaśnił, iż 
ta sprawa została rozwiązana w postępowaniu przetargowym, 
gdzie zobowiązano przewoźnika do organizacji zbiórek 
odpadów problemowych. Tego typu śmieci nie są produkowane 
codziennie i dlatego zobowiązano przewoźnika do organizacji 
zbiórek sezonowo. Szczegóły zostaną jednak ustalone po 
wyborze i podpisaniu umowy z przewoźnikiem, który przedstawi 
harmonogram wywozu śmieci. Poinformował o punkcie 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (stacjonarne 
miejsce), który gmina również zobowiązana jest utworzyć,  
a do którego w każdej chwili można przywieść przesegregowane 
śmieci. Poinformował o konieczności podjęcia jeszcze jednej 
uchwały w zakresie gospodarki odpadami, a dotyczącej 
dodatkowych usług płatnych za wywóz odpadów komunalnych.

· Tego czy dzwony śmieciowe pozostaną w dotychczasowych 
miejscach (radny Z. Podkówka). Zastępca wójta poinformował, 
że tak, a dodatkowo zostaną postawione dzwony na papier, 
szkło i plastiki, a także dodatkowe przy wspólnotach 
mieszkaniowych. Podsumowując wypowiedź stwierdził, że 

należy pozwolić nowemu systemowi gospodarki odpadami 
funkcjonować przez trzy miesiące po którym to okresie nastąpi 
jego analiza np. ewentualny ruch cenowy, zmiana sposobu 
segregacji i inne organizacyjne sprawy. 

· Oświadczeń majątkowych – Przewodniczący Rady Gminy 
Jaworze Andrzej Śliwka poinformował, że w terminie złożone 
zostały wszystkie oświadczenia majątkowe. Poinformował 
także, iż brał udział w przeglądzie działalności bibliotek powiatu 
bielskiego, podczas którego wyróżniono naszą bibliotekę.

· Padła także prośba o wyjaśnienia dlaczego sprawozdanie 
z Komisji Rewizyjnej za 2012 rok nie zostało złożone  
w ustawowym terminie, jak i kwestii szaty graficznej Echa 
Jaworza oraz umieszczonego na winiecie gazety herbu. 
Zastępca Wójta wyjaśnił, iż herb na okładce Echa Jaworza jest 
tzw. wariacją herbu z czym mamy nieraz do czynienia (m.in. 
orzeł na gazecie Rzeczpospolita). Tego typu opracowanie 
zostało zrobione graficznie, tak by całość była spójna.

· Kolejne pytanie (wiceprzewodniczący Rady Z. Putek) dotyczyło 
tego czy realizowana będzie inwestycja dotycząca budowy 
kanalizacyjnej na ul. Promienistej, Stokrotek (przy okazji 
Azaliowa) zgodnie z zamierzeniami inwestycyjnymi firmy 
AQuA S.A. na 2013 roku. Przedstawiono pismo dotyczące 
braku realizacji projektu wodociągu na ul. Turystycznej, 
Wąwóz, Sosnowej i Zdrojowa, rzekomo z uwagi na niskie 
zainteresowanie mieszkańców przedmiotową inwestycją. 
Kierownik JRP Daniel Godziszka odnośnie budowy kanalizacji 
na ul. Stokrotek poinformował, iż przygotowywany jest 
przetarg i zgodnie z przewidywaniami, firma AQuA S.A. ma go 
zrealizować w tym roku. Odnośnie fragmentu kanalizacji na ul. 
Azaliowej zapewnił, iż sprawa zostanie rozeznana. Co do sieci 
wodociągowej poruszanej wyjaśnił, iż nie był to projekt gminy, 
a tym samym gmina nie miła wpływu na wybór wykonawcy.  
W związku z zaistniałą sytuacją urząd zwróci się do firmy AQuA 
S.A. z zapytaniem dlaczego odstąpiono od przedmiotowej 
inwestycji.

· Ostatnią poruszaną kwestią była sprawa otwartego listu 
mieszkańców ul. Zacisznej dotyczącego m.in. działalności firmy 
„Operatus”. Zastępca wójta zaproponował, by zorganizować 
komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska, na którą zaproszono 
by pozostałych radnych i wyjaśniono szczegółowo wszystkie 
kwestie związane z „problemami” mieszkańców ul. Zacisznej. 

Radny Powiatu Stanisław Herzyk pogratulował uzyskanego 
absolutorium przez Wójta Gminy Jaworze. Wiceprzewodnicząca 
Rady Gminy Jaworze Joanna Buzderewicz podziękowała  
w imieniu rodziców za rozbudowę placu zabaw w Parku 
Zdrojowym, a jednocześnie poprosiła o wymianę piasku,  
w związku z tym, że piasek tam użyty jest piaskiem ostrym.

Przygotowano na podstawie protokołu
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gmInny ośrodek pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu w roku 
2013 kontynuuje realizację projektu systemowego PO 
KL pt. „Program aktywnej integracji w Gminie Jaworze”.  
Zatwierdzony przez Komisję Europejską w dniu 28 września 2007r. 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki zawiera Priorytet VII -  Promo-
cja integracji społecznej  obejmujący działania z zakresu polityki 
integracji społecznej, których celem jest zapewnienie równego 
dostępu do zatrudnienia osobom wykluczonym, zagrożonym wyklu-
czeniem społecznym oraz dyskryminowanym na rynku pracy, a tak-

że podwyższenie ich statusu zawodowego i społecznego, poprzez 
przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy. W tym 
Priorytecie zawiera się Działanie 7.1 –  Rozwój i upowszechnienie 
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 Jaworzu. Zadaniem tut. 
Ośrodka jest działanie na rzecz aktywizacji osób: bezrobotnych, 
nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych - zagrożonych wy-
kluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku 
aktywności zawodowej (15 – 64 lata), korzystającymi ze świadczeń 
pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.  
Cały projekt jest współfinansowany przez unię Europejską w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. Koszty projektu przeznacza-

PROGRAM AKTYWNEJ  
INTEGRACJI W GMINIE JAWORZE

PF

DZIEń SENIORA W JAWORZu

Jak co roku w czerwcu  na zaproszenie Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej, seniorzy  
z Jaworza spotkali się w Szkole Podstawowej nr 1 .

Pomimo wieku gości i zdarzających się już 
dolegliwości zdrowotnych,  impreza ta cieszy się 
niesłabnącym powodzeniem. To znakomita okazja, 
by nie tylko wyjść z domu, ale nade wszystko spo-
tkać się w doborowym gronie przy kawie i ciastku 
i kolejny raz powspominać czasy nie tak przecież 
odległe.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się zastępca 
wójta Radosław G.Ostałkiewicz, przewodniczący 
Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka wraz ze swo-
im zastępcą  Zbigniewem Putkiem, przewodniczący 
Komisji  Zdrowia i Polityki Społecznej Gustaw 
Bohucki, radna  Danuta Mynarska  ( zarazem 
przewodnicząca KGW nr 1 w  Jaworzu Dolnym), 
radny Jan Bożek, Krystyna Plaza Popielas- prze-
wodnicząca Koła Emerytów i Rencistów w Jaworzu, 
Ewa Cholewik – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1.

Dorota Sacher-Wejster

Dorota Sacher-Wejster Kierownik GOPS w Jaworzu powitała 
wszystkich zebranych. Następnie głos zabrał  Radosław G.Ostał-
kiewicz- składając seniorom najserdeczniejsze życzenia  w imieniu 
swoim, jak i wójta Zdzisława Byloka.

Poczęstunek przygotowali pracownicy Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Jaworzu, zaś duchową strawę Zespół 
Regionalny Jaworze. Po wspólnym odśpiewaniu życzeń- „Sto 
lat” przyszedł czas na prezentacją folkloru Śląska Cieszyńskiego.
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gmInna bIbLIoteka pubLIczna
z ŻycIa bIbLIotekI

Tegoroczny, 13. konkurs na najlepszą bibliotekę powiatu biel-
skiego w roku 2012/2013 przebiegał pod hasłem „BIBLIOTEKA 
PRZESTRZENIą DLA KREATYWNYCH”.

Komisja w składzie: józef krajewski - przewodniczący Komisji 
Edukacji, Kultury i Sztuki Rady Powiatu w Bielsku-Białej, alina 
macher przedstawicielka Starostwa Powiatowego, łucja ruchała 
- Książnica Beskidzka, przewodnicząca Zarządu Oddziału Stowa-
rzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz ewa troneczek i łucja gola 

z Książnicy Beskidzkiej i SBP oceniała zgłoszone do konkursu 
23 placówki – biblioteki gminne i ich filie, jakość i różnorodność 
prezentowanych ofert, dynamikę rozwoju działalności w różnych 
aspektach. Szczegółowej ocenie podlegały: stan czytelnictwa, 
działalność informacyjna, działalność edukacyjna, formy pracy  
z użytkownikiem, w tym gama działań promujących dorobek inte-
lektualny i artystyczny społeczności lokalnej, doradztwo, pomoc 
w rozwijaniu zainteresowań użytkowników, cykliczne programy 

BIBLIOTEKA PRZESTRZENIą DLA  
KREATYWNYCH

Od dwunastu lat w całej Polsce czerwiec jest miesiącem głośne-
go czytania dzieciom. Fundacja ABCXXI propagująca akcję „Cała 
Polska czyta dzieciom” co roku ogłasza Tydzień Czytania Dzieciom, 
w tym roku przypadał on w dniach 1-8 czerwca. W każdej kolej-
nej akcji coraz liczniej biorą udział różne organizacje i instytucje. 
Biblioteki od początku są najbardziej 
aktywnymi ambasadorami kampanii na 
rzecz czytelnictwa  najmłodszych.

Nasza jaworzańska Biblioteka od lat 
podejmuje działania promujące czytanie. 
Tradycyjnie już, w trakcie ogólnopol-
skiego tygodnia czytania dzieciom, 
bibliotekarze odwiedzają jaworzań-
skie przedszkolaki. Spotkania te mają 
na celu poinformowanie najmłodszych  
o istnieniu takiego „domu książek”  
z którego każdy może pożyczać bajki - 
również te, które są czytane dzieciom  
w trakcie spotkań. Bardzo cieszy nas fakt, iż  

w przedszkolach Panie wychowawczynie gło-
śne czytanie wprowadziły jako stały element 
codziennych zajęć. Współpraca z jaworzań-
skimi przedszkolami jest dla nas czystą przy-
jemnością - dziękujemy!

Czerwiec to również 
Dzień Dziecka,  świę-
to naszych milusińskich. 
Biblioteka zaprosiła dzie-
ci na spektakl teatralny  
w wykonaniu aktorów te-
atru maska z krakowa. 
Przedstawienie pt. Ta-
jemnica zaginionych liter 
świetnie połączyło dobrą 
zabawę z przekazem edu-
kacyjnym. Sala sesyjna 

„Pod Goruszką” wypełniła się gwarem i śmiechem - i chyba na 
tym polega dziecięce świętowanie.

W bibliotece można również oglądać cykliczne wystawki prac 
plastycznych  wykonywanych przez pacjentów oddziału dzie-
cięcego bzLr. Jak zwykle prace są pomysłowe i barwne, często  
stanowią inspiracje dla innych użytkowników naszej placówki.

pragniemy również z pewnym wyprzedzeniem poinformo-
wać mieszkańców,  że planujemy zbIórkĘ makLuLatury 
na dzień 5 września 2013 r. na parkingu przed wejściem  
do biblioteki. Szczegóły będą podane w kolejnym numerze Echa 
Jaworza oraz na  afiszach informacyjnych umieszczonych w ga-
blotach na terenie gminy.

Pracownicy GOPS

Info:GOPS

ne 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 zawodowej. Wszystkie 
działania, jakie są projektowane i realizowane przez uczestni-
ków projektu dają realną szansę na zdobycie przez nich pracy.  
Działania projektu realizowane są w kolejności: od rekrutacji 
uczestników, poprzez indywidualne konsultacje z doradcą zawo-
dowym, treningi kompetencji i umiejętności społecznych, trening 
ekonomiczny i prowadzenia gospodarstwa domowego z treningiem 

kulinarnym. Jednocześnie realizowane są porady psychologiczne.  
Wkrótce rozpoczną się kursy/szkolenia zawodowe, któ-
re pozwolą osobom podnieść lub zdobyć nowe kwali-
f ikacje i umiejętności zgodnie z indywidualną ścieżką 
aktywizacji zawodowej ustaloną z doradcą zawodowym.  
Wszystkie instrumenty aktywnej integracji są zastosowane według 
indywidualnych ścieżek reintegracji – dobranych odpowiednio do 
potrzeb uczestników projektu.
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Alina Macher

rozmowa z zastĘpcą wójta gmIny jaworze

O ŚMIECIACH I NIE TYLKO…

Mamy pierwszy miesiąc funkcjonowania nowej ustawy śmie-
ciowej, nowych zasad segregacji śmieci, oraz wiele wątpliwości i 
niejasności. O wyjaśnienie kilku spraw związanych z gospodarką 
odpadami w Gminie Jaworze poprosiliśmy zastępcę wójta – Ra-
dosława G. Ostałkiewicza

ej: jesteśmy już po przetargu, proszę powiedzieć ile firm 
brało w nim udział i która z nich ostatecznie zwyciężyła?

zastępca wójta: W przetargu wzięły udział cztery firmy. I tak 
były to: 

Tak więc wygrała firma OPERATuS z Bielska-Białej. O wyborze 
tej, a nie innej oferty decydowała cena, ale nie tylko. Pod uwagę 
braliśmy dodatkowe warunki, jakie każda z firm startujących  
w przetargu musiała spełnić, a więc dysponowanie odpowiedni-
mi: sprzętem, bazą i personelem. Do tego firma musiała spełnić 
finansowe wymogi, takie jak między innymi zdolność kredytowa 
oraz polisa ubezpieczeniowa. Dnia 24 czerwca 2013 r. podpisano 
umowę z Operatusem. Do tego dnia pozostałe firmy miały prawo 
wnieść odwołania i skargi do Krajowej Izby Odwoławczej. Dodam 
tylko, że żadna tego nie uczyniła, tak więc mogliśmy zawrzeć 
umowę z firmą Operatus.

ej: tu i ówdzie pojawiają się głosy zaniepokojonych miesz-
kańców, że firma operatus nie posiada odpowiedniego zaple-
cza do składowania odpadów, a jej funkcjonowanie w jaworzu 
zagraża uzdrowiskowym walorom naszej gminy. czy i na ile 
te obawy są uzasadnione?

zastępca wójta: Firma Operatus świadczy dwa rodzaje usług. 
Pierwsza polega na sortowaniu odpadów, zaś druga dotyczy 
transportu odpadów. Co do Gminy Jaworze, nie ma możliwości 
składowania na jej terenie odpadów komunalnych pochodzących 
zarówno z posesji, jak i działających u nas firm. Śmieciarka, która 
zabierze danego dnia odpady nie może z nimi jechać w żadne do-

promujące czytelnictwo, biblioteki oraz zawód bibliotekarza, kom-
puteryzacja, współpraca z lokalnymi organizacjami stowarzysze-
niami, innymi, modernizacja lokali bibliotecznych.

uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród ufun-
dowanych przez starostę bielskiego miało miejsce 10 maja  
w Mesznej, w nowej siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Wilkowicach Filii nr 2 , w obecności starosty bielskiego andrzeja 
płonki, członka Zarządu Powiatu renaty franasik, wiceprzewod-
niczącego Rady Powiatu Bielskiego bogusława stolarczyka, 
wicedyrektora Biblioteki Śląskiej marii gutowskiej, wójta gminy 
Wilkowice mieczysława rączki, dyrektora Książnicy Beskidzkiej 
bogdana kocurka oraz przedstawicieli gminnych samorządów 
i reprezentantów placówek kultury.  

Komisja konkursowa stwierdziła, że przystępujące do konkursu 
biblioteki w sposób znaczący zmieniły swoje oblicze. Wiele podej-
mowanych działań silnie wpłynęło na środowisko lokalne, poprzez 
wspieranie, pomoc i wspólnie realizowane zadania. Biblioteki 
współpracowały z wieloma instytucjami działającymi na terenie 
gmin, szkołami , przedszkolami, parafiami, klubami seniorów, 
stowarzyszeniami osób niepełnosprawnych, towarzystwami re-
gionalnymi i innymi organizacjami. Wspólnie realizowane projekty 
owocowały  rozwojem  twórczości i  zainteresowań  mieszkańców, 
podniesieniem poziomu wiedzy wśród dzieci i młodzieży, integracją 
ze środowiskiem,  poszerzeniem wiedzy regionalnej. Biblioteki 
podejmują starania o pozyskiwanie dodatkowych środków przy-

stępując do wielu programów.- poinformował zebranych Józef 
Krajewski, przewodniczący komisji konkursowej. 

bibliotekami roku 2012/2013 ex aequo zostały miejskiej 
biblioteki publicznej w czechowicach-dziedzicach za dzia-
łalność w środowisku miejskim, bardzo dobre wskaźniki biblio-
teczne i szeroką działalność kulturalno-edukacyjną oraz gminna 
biblioteka publiczna w jaworzu za działalność w środowisku 
małej miejscowości, duży postęp we wskaźnikach bibliotecznych 
i szeroką działalność kulturalno –edukacyjną. II miejsce w kon-
kursie zajęła gminna biblioteka publiczna w wilkowicach, 
a III miejsce ex aequo gminna biblioteka publiczna w be-
stwinie oraz gminna biblioteka publiczna w buczkowicach.
Poza regulaminem przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury  
i Sztuki Rady Powiatu w Bielsku-Białej przyznał dyplom uznania 
dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czechowicach-Dziedzicach 
Filii Nr 1 oraz dla zofii górnej, bibliotekarza Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Szczyrku,  a także przewodnicząca Zarządu Oddziału 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Bielsku-Białej przyznała 
dyplom uznania dla krystyny knycz, bibliotekarza Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Kozach.

Bibliotekarzom i gościom spotkanie umilił występ Dziecięcego 
Zespołu Fletni Pana „Beskidy” ze Szkoły Podstawowej w Wilko-
wicach pod kierunkiem marii prostak.

za zgodą autora wykorzystano tekst ze strony:
http://www.powiat.bielsko.pl/
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wolne miejsce, tylko prosto do Bielska-Białej na ul. Krakowską, do 
Zakładu Gospodarki Odpadami. Każdy samochód – w tym wypadku 
firmy Operatus – musi być wyposażony w system monitorowania 
trasy przejazdu (GPS), co pozwala śledzić ruch danego pojazdu 
konkretnego dnia. Stąd będziemy również wiedzieli, z jakich posesji 
danego dnia zostały zabrane śmieci. Pojazdy muszą również być 
wyposażone w czujniki rozładunku i załadunku śmieci. Mówiąc 
inaczej, żaden pracownik Operatusa, czy osoba postronna nie ma 
prawa ruszyć zabranych nam śmieci, poza pracownikami Zakładu 
Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej. Nasza gmina zawarła  
z miastem Bielskio-Biała porozumienie na budowę oraz wspólne 
utrzymanie i eksploatację instalacji do przetwarzania i składowa-
nia śmieci czyli tzw. RIPOK (Regionalna Instalacja Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych) na wyżej wspomnianym terenie. Zgod-
nie z tym porozumieniem cały strumień odpadów z naszej gminy 
musi trafić właśnie do Bielska-Białej. Tak więc do bazy Operatusa 
na koniec dnia może zjechać pusta śmieciarka, czyli dopiero po 
rozładunku śmieci na ul. Krakowskiej w Bielsku-Białej.

Natomiast całkowicie odrębną kwestią jest problem lokalizacji 
firmy Operatus, a co za tym idzie szczególna uciążliwość dla rodzin, 
które zamieszkują w sąsiedztwie tej firmy wynajmującej plac i po-
mieszczenia w byłej Fabryce Mebli Giętych w Jaworzu. W chwili 
obecnej toczy się szeroko zakrojone postępowanie administra-
cyjne wobec tej firmy, obejmujące nie tylko urząd Gminy Jaworze, 
ale inne organy, w tym Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, 
SANEPID, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowalnego, Wojew-
ódzki Inspektorat Ochrony Środowiska czy Regionalną Dyrekcję 
Ochrony Środowiska w Katowicach, a ostatnio i Samorządowe 
Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej. Wszystkie te instytucje 
wyjaśniają zarzuty, jakie mieszkańcy ul. Zacisznej i okolic zgłosili 
wobec firmy Operatus. Trwa wyjaśnianie czy firma nie naruszyła 
prawa, prowadząc swoją działalność na terenie byłej FMG. 
Chciałbym w tym miejscu podkreślić, że urząd Gminy Jaworze 
jest również zaangażowany w rzetelne wyjaśnienie stawianych 
zarzutów, gdyż za główny cel stawiamy sobie dobro mieszkańców, 
a nie interes tej czy innej firmy. Jednak pragnę podkreślić, że nie 
jest to łatwe zadanie także dla nas, chociażby z tego względu, 
że wymaga dokładnego wyjaśnienia i doprecyzowania różnych 
zapisów prawnych oraz wydanych przez inne urzędy decyzji, które 
nie zawsze są jednoznaczne, a ich interpretacja nastręcza nieraz 
wiele problemów samym prawnikom. Ponadto zakres kompetencji 
poszczególnych instytucji w tej sprawie jest tak zróżnicowany, że 
czasem i same inspektoraty czy inne służby mają problem z przyz-
naniem się, że do nich należy taka czy inna możliwość działania. 
To dodatkowo nastręcza nam problemów w tym zakresie. Tak czy 
inaczej, my jako urząd dostrzegamy problem na linii mieszkańcy, 
a działalność firmy i robimy wiele, by przynajmniej na początek 
doprowadzić chociaż do przywrócenia stanu zgodnego z prawem. 
Pragnę zapewnić przy tej okazji mieszkańców, że będziemy starali 
się za wszelką cenę rozwiązać wszelkie niejasności z korzyścią 
dla nich samych.

ej: 20 maja minął termin składania przez mieszkańców 
jaworza deklaracji śmieciowych, proszę powiedzieć jak stat-

ystycznie ta sytuacja przedstawia się na dzień dzisiejszy tzn. 
jaki procent mieszkańców złożyło deklaracje i jaki procent 
zadeklarowało segregowanie odpadów?

zastępca wójta: To jest teraz trudne do oszacowania 
z aptekarską dokładnością (stan na 22 czerwca br.- przyp.red.). 
Liczyliśmy na otrzymanie 2200-2500 deklaracji śmieciowych, 
ponieważ tyle mniej więcej jest punktów adresowych w Ja-
worzu. Do tego dochodzą domki letniskowe zamieszkiwane  
w określonych miesiącach lub przez weekendy. Na chwilę obecną 
mogę powiedzieć, że 80% deklaracji zostało złożonych. Również 
w urzędzie Gminy zatrudniony jest jeden pracownik, który zajmuje 
się na chwilę obecną tylko analizowaniem tychże deklaracji i ich 
wprowadzaniem do systemu informatycznego. Na tej podstawie 
będą generowane indywidualne rachunki dla właścicieli konkret-
nej posesji wraz z kwotami wynikającymi z danych zawartych 
w deklaracjach śmieciowych. Na dwa tygodnie przed terminem 
złożenia deklaracji czyli do 20 maja urząd pracował do godz-
iny 17.00, sam osobiście też miałem dyżur, gdy przyjmowałem 
mieszkańców składających deklaracje lub chcących wyjaśnić jakieś 
niejasności. Często były dni gdy, aż siedmiu pracowników naszego 
urzędu było zaangażowanych tylko w obsługę interesantów 
pragnących złożyć deklaracje czy uzyskać jakieś wyjaśnienia. 
Zdecydowana większość mieszkańców zadeklarowała segregację 
odpadów. Około 2% złożonych deklaracji zawierało informacje, 
że mieszkańcy danej posesji nie będą segregowali odpadów. 
Próbowaliśmy ich przekonać do segregacji, gdyż to nie tylko będzie 
wiązało się z niższymi dla nich samych opłatami z tytułu wywozu 
śmieci, ale i nam jako gminie obniży koszty składowania odpadów 
na wysypisku w Bielsku-Białej. Tak więc ze swego rozeznania 
wiem, że mamy tylko pojedyncze przypadki osób, które jednak 
wybrały wyższą opłatę, gdyż z różnych przyczyn odmówiły seg-
regacji odpadów.

ej: jakie kary czy może konsekwencje mogą dotknąć 
właścicieli posesji, którzy zadeklarowali segregację odpadów, 
a np. przez pomyłkę dojdzie do zmieszania odpadów?

zastępca wójta: Przyjęty przez nas i nie tylko (w innych 
miejscowościach jest podobny system segregacji odpadów) jest 
bardzo prosty. Mamy przykładowo dwa pojemniki – jeden na 
odpady suche, a więc podlegające recyklingowi, i drugi pojem-
nik na odpady mokre, czyli krótko mówiąc powstałe w naszych 
kuchniach i łazienkach. No i trzeci pojemnik na popiół – dla tych 
co w sezonie grzewczym ogrzewają mieszkania węglem. System 
wydaje się być prosty i przejrzysty. Co do postawionego przez Pana 
pytania dotyczącego kar, pragnę wyjaśnić powstałe nieścisłości. 
Często w ostatnim czasie w mediach pojawiały się informacje na 
temat grożących obywatelom wysokich kar finansowych z tytułu 
nieprawidłowego segregowania odpadów. Otóż pragnę wyjaśnić 
powstałe w ostatnich miesiącach niedomówienia. Ewentualne 
kary z tego tytułu poniesie gmina, jeżeli do roku 2020 nie osiągnie 
odpowiedniego poziomu odzysku odpadów, co jest zapisane  
w Traktacie Akcesyjnym RP z unią Europejską. Tak więc każda 
gmina w Polsce będzie musiała w tym okresie sprawdzać, w ja-
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kim procencie spełnia wymogi zapisane w protokole z negocjacji  
z Komisją Europejską (choć de facto leżeć to powinno po stronie 
władz rządowych). Mieszkańcy nie będą płacili kar, a jedyną 
konsekwencją jest to, że gdy firma wywożąca od nas odpady 
stwierdzi, że pomimo zadeklarowania przez nas segregacji w po-
jemnikach znajdują się odpady mieszane, wówczas taką informację 
musi przekazać do urzędu wraz z dokumentacją fotograficzną. 
urząd będzie to wyjaśniał z mieszkańcami posesji. Jeżeli sytuacja 
ta będzie się powtarzała, wówczas w trybie administracyjnym 
wydana zostanie decyzja administracyjna o zmianie wysokości 
opłaty za śmieci dla danego punktu adresowego, podnosząc 
stawkę do poziomu opłaty za śmieci niesegregowane, a więc na 
dzień dzisiejszy 16 zł od osoby. Oprócz tego do tej decyzji zostaną 
doliczone koszty postępowania administracyjnego, a mieszkaniec 
utraci ewentualne zwolnienia, jakie uzyskał z uwagi na swoją 
sytuację dochodową.

Muszę jednak podkreślić, że rozmawiając z mieszkańcami 
odniosłem wrażenie, że wszyscy wiedzą jakie są zasady seg-
regacji, a poza tym są świadomi tego, że składając deklaracje pod-
pisali zarazem pewne zobowiązania. Z doświadczenia, jakie mam 
w pracy w urzędzie Gminy, mogę powiedzieć, że zdecydowana 
większość mieszkańców Jaworza to odpowiedzialni obywatele 
naszej społeczności i raczej nie obawiam się tutaj jakiś problemów, 
aczkolwiek pojedyncze przypadki zawsze mogą się zdarzyć. 
Dodam jeszcze, że w trakcie tych rozmów spotykałem się raczej 
z pozytywnym odbiorem nowych zasad wynikających z ustawy 
śmieciowej, to znaczy o wiele więcej było opinii pozytywnych aniżeli 
negatywnych. Na początku obawy części mieszkańców wynikały  
z obawy, że miesięczna stawka opłaty od osoby będzie dodatkowo 
uzależniona od częstotliwości wywozu odpadów lub ilości pojem-
ników na posesji. Gdy jednak mieszkańcy uświadomili sobie, że jest 
to tylko miesięczna opłata od osoby, zaś częstotliwość wywozu, czy 
ilość pojemników nie mają wpływu na wysokość opłaty, wówczas 
ewentualni sceptycy zmieniali zdanie.

ej: mamy początek lipca, a więc pierwszy miesiąc, gdy nowa 
firma będzie zabierała od nas odpady. gdzie mieszkańcy mogą 
uzyskać informacje na temat harmonogramu wywozu od-
padów, ewentualnego zaopatrzenia w pojemniki na śmieci itd.?

zastępca wójta: Pierwszy harmonogram mieszkańcy powinni 
dostać w pierwszej dekadzie lipca, a więc zaraz po podpisaniu 
umowy z urzędem Gminy. Terminy wywozu z poszczególnych ulic 
Jaworza będą umieszczane na przystankach autobusowych i na 
stronie internetowej www.czystejaworze.pl. Niestety ten pierwszy 
miesiąc, a i być może sierpień będą pod tym względem pewnego 
rodzaju „testem”. Jednak chcemy, aby jak najszybciej każdy miesz-
kaniec, a właściwie posesja otrzymała informację – harmonogram 
wywozu na kolejne miesiące tj. do końca roku. W harmonogramie 
muszą być podane dni wywozu odpadów oraz orientacyjne godziny, 
w których śmieciarka podjedzie pod nasz dom. Dodatkowo każdy 
punkt adresowy zostanie zaopatrzony przez firmę wywożącą od-
pady w naklejki na kubły śmieciowe ( „mokre”, „suche”, „popiół”). 
Pod koniec lipca właściciel każdej posesji otrzyma z uG Jaworze 

informację o indywidualnym rachunku bankowym w BS Jasienica, 
na który co dwa miesiące będzie – BEZ WEZWANIA dokonywał 
płatności za wywóz odpadów zgodnie z danymi złożonymi  
w deklaracji śmieciowej. Płacić za wywóz śmieci będzie można – 
bez dodatkowych opłat – w kasie uG Jaworze, w każdej placówce 
Banku Spółdzielczego Jasienica (tam także bez opłat) lub poprzez 
przelewy internetowe.

ej: do końca czerwca br. wielu z mieszkańców miało pod-
pisane umowy na wywóz śmieci z firmami, które bezpłatnie 
użyczały mieszkańcom swoje pojemniki na śmieci. czy nowa 
firma również zaproponuje jaworzanom podobne rozwiązania?

zastępca wójta: Zgodnie z obowiązującymi zapisami 
w gminie Jaworze każdy właściciel posesji jest zobowiązany 
do wyposażenia w odpowiednie pojemniki swojej pos-
esji na własny koszt. Z całą pewnością pojemniki nie 
są najtańsze, ale wiele domostw dysponuje własnymi. 
Trzeba też podkreślić, że uchwałą RG Jaworze zostały 
na naszym terenie dopuszczone do użytku wszelkie 
pojemniki na śmieci, jakie są dostępne od lat na polskim 
rynku. Natomiast dodatkowo zapisaliśmy w przetargu, 
że firma która w Jaworzu go wygra, musi zaproponować 
mieszkańcom pojemniki na śmieci – albo w formie 
sprzedaży lub w użyczenie. Tak czy inaczej z tego tytułu 
gmina nie może ponosić żadnych kosztów – będzie to 
indywidualna sprawa umowy pomiędzy mieszkańcem,  
a firmą wywożącą odpady.

ej: kolejna sprawa również dotycząca kubłów. tym razem 
chodzi o składowanie popiołu. czy rzeczywiście mieszkańcy, 
którzy zadeklarowali, iż będą także oddawać popiół muszą 
kupić metalowe pojemniki?

zastępca wójta: Nie, nie ma takiego bezwzględnego obowiązku. 
Zalecane są kubły metalowe na wypadek, gdyby wsypywano do 
nich gorący popiół. Rada Gminy uchwalając przepisy śmieciowe 
miała na względzie głównie bezpieczeństwo mieszkańców. Jeżeli 
natomiast ktoś chce wziąć na siebie odpowiedzialność i będzie do 
plastikowego pojemnika wrzucał zimny popiół, to oczywiście popiół 
z takiego pojemnika zostanie również odebrany.

Ze swej strony chciałbym dodać jeszcze jedną informację. 
Do końca tego roku będziemy testować nowy system odbioru 
śmieci, samej segregacji odpadów przez i wpływu opłat ze strony 
mieszkańców do kasy urzędu. Jeżeli system będzie funkcjonował 
prawidłowo, to jest realna szansa, aby od stycznia 2014 roku 
stawka opłaty za wywóz śmieci z terenu Jaworza została obniżona. 
ustawodawca tak skonstruował zapisy ustawy śmieciowej, iż 
żadna gmina nie ma prawa zarabiać na śmieciach. Pieniądze od 
mieszkańców z tytułu wywozu odpadów są ewidencjonowane na 
oddzielnym rachunku. Dodam też, że ewentualna nadwyżka z tego 
podatku śmieciowego nie może być zużyta przez gminę, ani jako 
dodatkowe środki na wypłaty dla pracowników, ani na szkoły, ani 
na remonty dróg, a jedynie np. na rozbudowę wysypiska śmieci, 
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budowę sortowni odpadów, pokrycie opłat za tzw. „śmieciowych 
pasażerów na gapę” albo opłata musi zostać zmniejszona.  
Liczymy tutaj na solidarność społeczną i zbiorową odpowiedzialność 
mieszkańców Jaworza, a więc jeżeli wpływy z tytułu wywozu 
odpadów będą takie jak wynikają ze złożonych już deklaracji 
śmieciowych, to od stycznia 2014 roku uchwałą RG Jaworze może 
ta opłata ulec obniżeniu. Na tę chwilę nie wiemy wciąż jednak, jak 
wielki strumień odpadów z Jaworza będzie wpływał do wysypiska  
w Bielsku-Białej i czy śmieci z Jaworza będą segregowane zgodnie 
z zaleceniami. Dotąd każdy płacił za ilość śmieci, teraz jest to ryczałt 
od osoby, a nie od ilości kubłów, czy częstotliwości wywozu, poza 
tym ważna jest NASZA SEGREGACJA W GOSPODARSTWACH 
DOMOWYCH. Jeżeli będziemy odpowiedzialni, to koszty wywozu 
odpadów z terenu Jaworza zmieszczą się w naszych szacunkach, 
ale jeżeli zbagatelizujemy odpowiedzialność za segregację u źródła 
czyli w naszych domach, wówczas koszty takiej postawy ponie-
siemy wszyscy. Bielskie wysypisko obciąży nas praktycznie opłatą 
większą o 100% za wywóz śmieci z naszej gminy. Zatem do końca 
roku będziemy mogli wykonać pierwsze ekonomiczne obliczenia 
kosztów funkcjonowania nowego systemu. Dlatego RZETELNA 
SEGREGACJA ODPADóW oraz TERMINOWA WPŁATA ZA ICH 
WYWóZ stanowią podstawę do rozważenia możliwości obniżenia 
opłat za śmieci. Wierzę w odpowiedzialną postawę wszystkich 
jaworzan i w to, że od 2014 roku będziemy mogli obniżyć opłaty 
śmieciowe.

Ponadto na jesienią wspólnie z Radą Gminy będziemy rozważali 
podjęcie uchwały w sprawie dodatkowych usług związanych  
z gospodarką odpadami na zasadzie dodatkowej odpłatności od 
mieszkańców. Chodzi o wywóz np. gruzu w przypadku remontu, el-
ementów wielkogabarytowych. Mieszkaniec będzie mógł zamówić 
kontener pod swój dom celem wywozu w/w odpadów. Każdy 
właściciel nieruchomości będzie mógł uzyskać nieodpłatnie od 
firmy wywożącej odpady w ciągu roku cztery worki biodegradow-
alne na wywóz liści, suchej trawy, pociętych gałęzi itp.

ej: co w ewentualnych marginalnych przypadkach, gdy 
ktoś zapomni o zapłaceniu podatku śmieciowego?

zastępca wójta: Ta sprawa jest uregulowana w odpowiedniej 
ustawie niejako z automatu. Gmina nie ma tu niestety tzw. wolnego 
pola manewru. urząd traktuje opłatę śmieciową identycznie, jak np. 
podatek gruntowy czy podatek od działalności gospodarczej. Każdy 
mieszkaniec czy właściciel posesji składając deklarację śmieciową, 
podpisywał oświadczenie, że deklaracja ta stanowi podstawę 
dla wystawienia tytułu wykonawczego, a więc zobowiązania 
do ponoszenia opłaty śmieciowej. My musimy kontrolować czy 
wszystkie zadeklarowane opłaty wpływają w odpowiednim czasie 
na wskazane konta. W deklaracjach prosiliśmy także o podanie 
numeru telefonu, aby np. w sytuacjach opóźnienia w realizacji 
wpłat móc powiadomić o tym fakcie mieszkańca bez wszczyna-
nia niepotrzebnych nikomu formalności. Tak więc na początku 
zamiast wysyłania pism ponaglających będziemy zwyczajnie 
dzwonić do danej osoby i wyjaśniać, bądź przypominać o niedo-

konaniu wpłaty. Jeżeli po wykonaniu takiego telefonu, mieszkaniec  
w kolejnych dniach także nie wniesie opłaty na konto uG Jaworze, 
wówczas urząd zgodnie z ustawą musi wszcząć postępowanie 
na podstawie ordynacji podatkowej – najpierw ustalić wysokość 
należnej zaległej opłaty, następnie wysłać pismo do mieszkańca, 
kolejnym krokiem jest czas na ewentualne odwołanie i decyzja  
o egzekucji administracyjnej. Jednakże nie wierzę, aby taka sy-
tuacja miała mieć miejsce w Jaworzu, gdyż jaworzanie pod tym 
względem są niezwykle skrupulatni i poważnie traktują swoje 
wszelkie zobowiązania podatkowe. Jednak kontynuując ten wątek, 
dodam, że w najgorszym razie egzekucja opłaty śmieciowej 
może obciążyć nasze wynagrodzenia, emerytury czy renty, konta 
bankowe czy nawet przedmioty ruchome. Ale to już naprawdę 
ostateczność i nie wyobrażam sobie, by coś takiego mogło się  
w ogóle zdarzyć.

echo jaworza

KANALIZACJA W GMINIE JAWORZE
ej: trwa budowa kanalizacji w gminie jaworze, mówimy już 

o III etapie tej inwestycji, jak przebiegają prace?

Zastępca wójta: Mamy ukończoną 1/3 tej inwestycji czyli ok. 
4 km kolektora głównego. Prace przebiegają zgodnie z harmo-
nogramem, pomimo że zima w tym roku dość długo nie chciała 
odpuścić. Stąd wczesną wiosną wykonywane były tylko doraźne 
prace – zależnie od warunków atmosferycznych. Od kwietnia dzia-
łania ruszyły pełna parą. Dodam jeszcze, że obecny wykonawca 
inwestycji – firma Eurovia – dysponuje nie tylko odpowiednią ilością 
sprzętu, ale i pracowników, co przekłada się na utrzymanie wyso-
kiej dynamiki robót. Nie mówię, że nie borykamy się z problemami 
na linii inwestor-wykonawca, ale jak do tej pory zawsze wspólnie 
osiągamy porozumienie i wszystko idzie do przodu. Dlatego istnieje 
możliwość zakończenia tej inwestycji do końca roku. Wówczas na 
2014 rok zostałoby położenie asfaltu na ostatnich drogach.

ej: dokładnie kiedy planowane jest zakończenie tego etapu 
budowy?

Zastępca wójta:: To już końcowy, trzeci etap przedsięwzięcia i 
jeśli pogoda nie pokrzyżuje planów, to do października 2014 roku 
ostatni mieszkańcy powinni podłączyć się do tego odcinka kanali-
zacji, a tym samym cała inwestycja ze środków unijnych powinna 
zostać zakończona. Mamy też jako gmina plany na kolejne lata, 
aby do kanalizacji podłączać kolejne dzielnice Jaworza, które nie 
znalazły się w tym projekcie finansowanym ze środków unijnych. 
Jednak pozwolę sobie zastrzec, iż te działania będą zależne od 
wolnych środków w Gminie Jaworze lub ewentualnych możliwości 
uzyskania dofinansowania z innych źródeł. Przykładowo część ulicy 
Cieszyńskiej/Bielskiej na pograniczu Jaworza i Jasienicy wymaga 
podjęcia szeregu różnych i trudnych uzgodnień nie tylko pomiędzy 
gminami , ale i spółką Aqua.

echo jaworza
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nasI nIezwyczajnI

nasze dzIecI, nasza młodzIeŻ

JAWORZANIN NAJLEPSZY W POLSCE

urszula Pasieka

CIEKAWOSTKI Z ŻYCIA PuBLICZNEGO 
PRZEDSZKOLA SAMORZąDOWEGO
nr 1 w jaworzu

    

Laur zwycięstwa w zmaganiach 
w XXXVII Olimpiadzie Wiedzy  
i umiejętności Rolniczych przy-
padł Romanowi Batheltowi, 
uczniowi Zespołu Szkół Rol-
niczych w Międzyświeciu. Do 
finału dostał się po eliminacjach 
okręgowych w Nakle Śląskim,  
w których po raz drugi z rzędu 
zajął pierwsze miejsce. W mi-

niony weekend  na terenie kampusu Szkoły Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie odbył się etap centralny  XXXVII 
Olimpiady Wiedzy i umiejętności  Rolniczych. Ma ona na celu 
rozwijanie zainteresowania rolnictwem  oraz popularyzację i po-
głębianie wiedzy z zakresu tej dziedziny, w tym wiadomości i umie-
jętności zawodowych objętych programem nauczania w szkołach 
rolniczych. umożliwia też zdobycie dyplomu szkoły wyższej na 
deficytowych  kierunkach studiów dzięki uzyskaniu tytułu laureata. 
Zwycięstwo naszego ucznia jest dla szkoły ogromnym sukcesem 
i wyróżnieniem.  W kolejnych etapach olimpiady brało udział aż  
25 tysięcy uczniów z 350 szkół rolniczych z całego kraju. Jednak-

że do finału na szczeblu centralnym zakwalifikowali się jedynie 
uczestnicy, którzy najlepiej odpowiedzieli na test składający się  
z 60 pytań oraz wykonali prawidłowo 3 zadania praktyczne. W roku 
bieżącym w zmaganiach finałowych wystartowało 220 uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.  Roman Bathelt zwyciężył  
w pionie produkcji roślinnej. Za współtwórczynię tego sukcesu 
niewątpliwie należy uznać  nauczycielkę Zespołu Szkół Rolniczych  
w Międzyświeciu mgr inż. Małgorzatę Dziendziel. Warto nadmienić, iż  
w roku poprzednim Roman zdobył II miejsce w tej samej olim-
piadzie. uroczystość wręczenia nagród, którą zaszczycił Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Stanisław Kalemba, odby-
ła się w Sali Kryształowej 
SGGW w Warszawie. 
Oprócz przepustki na stu-
dia wyższe uczeń nasze-
go technikum otrzymał 
laptopa marki Acer.  Osią-
gnięcia Romana Bathelta 
są efektem zarówno czte-
roletniej sumiennej nauki 
w szkole, jak i  pracy w rodzinnym gospodarstwie rolnym w Jaworzu 
gdzie zrodziło się zapewne jego zainteresowanie rolnictwem.

W kalendarium imprez Publicznego Przedszkola Samorządo-
wego Nr 1 już na stałe wpisał się Dzień Rodziny. 

W tym roku ta ważna uroczystość odbyła się 25 maja w jawo-
rzańskim amfiteatrze, na którą przedszkolaki zaprosiły swoich 
rodziców. Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych,  
dzieci zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie, wokalne 
oraz taneczne.

Imprezę rozpoczęła Jolanta Bajorek - dyrektor przedszkola 
krótkim powitaniem zebranych gości i zaprosiła wszystkich 
do obejrzenia i wysłuchania przygotowanego repertuaru.  
W pierwszej kolejności zaprezentowała swe umiejętności  grupa 
najmłodsza. Swoim rodzicom zadedykowały piosenki oraz tańce: 
z motylami i kapeluszami. Po występie grupy młodszej, średniaki 

zaprezentowały inscenizację pt.: „Kolorowe kredki”, taniec z chu-
stami. Najstarsze  grupy wiekowe zaprezentowały  inscenizację 
pt.: „Sprzeczka kwiatowa”, zatańczyły „Taniec motyli”, „Taniec 
hiszpański”, „Taniec ze wstążkami”  oraz „Taniec z kwiatkiem”. 
Po skończonych występach, każde dziecko obdarowało swoich 
rodziców własnoręcznie wykonanymi upominkami.

Wszyscy przybyli goście byli zachwyceni występami swoich 
pociech i niejednemu rodzicowi zakręciła się łezka w oku ze 
wzruszenia.

Jak co roku, nie zawiedli rodzice, którzy jak zwykle, gdy zachodzi 
potrzeba, chętnie służą pomocą – pomogli wraz z nauczycielami 
przygotować humorystyczną bajkę dla dzieci pt.: „Królewna Śnież-
ka i siedmiu krasnoludków”. Wszyscy z uwagą i podziwem obejrzeli 
przedstawienie, byli bardzo zachwyceni i braw nie było końca. 

uroczystość przebiegła w miłej i ciepłej atmosferze i na pewno 
na długo pozostanie w pamięci dzieci i rodziców. 
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przedszkoLe nr 2 
FESTYN RODZINNY

Katarzyna Dwornik-Rychta, Dorota Zboś

Ponadto w maju dzieci zaprezentowały swoje umiejętności na 
XXI Festiwalu Kultury Przedszkolnej w Hałcnowie. Przedstawiły 
program muzyczno-wokalny pt.: „Sprzeczka kwiatowa”, „Taniec 
motyli” oraz piosenka„Witaj wiosno”. Na uwagę zasługuje 
indywidualne wyróżnienie w konkursie Marty Buzderewicz za 
talent wokalny.

Przedszkolaki również zaprezentowały swój program 
artystyczny w Przeglądzie Twórczości Artystycznej w Jasienicy. 
Program obejmował inscenizację pt.: „Kolorowe kredki”, piosenkę 
oraz taniec. Dyrekcja i Grono Pedagogiczne składa serdeczne 
podziękowania wszystkim rodzicom za  wszelką pomoc  
w zorganizowaniu festynu rodzinnego, szyciu strojów tanecznych 
dla dzieci i za poświęcony czas w przygotowanie przedstawienia 
teatralnego.

W dniu 8.06. 2013 w Amfiteatrze w Jaworzu odbył się festyn 
rodzinny zorganizowany przez Przedszkole nr 2 z okazji Dnia 
Dziecka, Dnia Matki i Dnia Ojca. uroczystego otwarcia dokonała 
pani dyrektor Czesława Cybułka witając przedstawicieli urzędu 
Gminy, rodziców i wszystkich gości a w szczególności małych 
artystów czyli nasze dzieci. Serdeczne podziękowania padły  
w stronę mam z Rady Rodziców, które poświęciły mnóstwo czasu 
aby wspomóc tak duże przedsięwzięcie, w którym mogliśmy wziąć 
udział. Na początku na scenie pojawiły się wszystkie przedszko-
laki w pięknych kolorowych koszulkach z logo Przedszkola nr 2, 
których by nie było bez pomocy finansowej uzyskanej od babć  
i dziadków oraz od panów prowadzących rytmikę i 
taniec w naszym przedszkolu.

Każda z grup przygotowała 
swój program artystyczny, 
który był niezwykle bogaty i 
dostarczył nam wielu wzru-
szeń. Na początku wszystkie 
dzieci zaprezentowały się w 
tańcu z serduszkami oraz w 
piosence, której nauczyły się 
na zajęciach języka angielskie-
go. Średniaczki zaprezentowały 
swój taniec z szarfami a następie 
mogliśmy oglądać maluszki w 
przedstawieniu „Tort dla mamy 
i taty”. Najmłodsze dzieci umiliły 
również sobotnie dopołudnie „Tań-
cem z laleczkami” oraz tańcem 
nowoczesnym. Kolejnym punktem 

było przedstawienie „Księżniczka na 
ziarnku grochu” w wykonaniu grupy 
średniaczków, którzy swój występ 
zakończyli weselnym tańcem w rytm 
piosenki: „Ona tańczy dla mnie”. 
Pierwsza grupa starszaków zapre-
zentowała wymowne wiersze dla 
mamy i taty, piękny taniec motyli 
oraz wyjątkową piosenkę promu-
jącą zdrowy styl życia. Na końcu 
swoje przedstawienie zaprezen-
towała druga grupa starszaków 
recytując wzruszające wiersze. 
Ostatnia grupa zakończyła swój 
występ piosenką oraz bardzo 
ciekawym tańcem z butelkami. 
Obie grupy starszaków na finał 
zaprezentowały swoje umie-

jętności przygotowując aranżację do piosenki 
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Nauczycielka Małgorzata Gwóźdź

DZIEń DZIECKA
Międzynarodowy Dzień Dziecka w naszym przedszkolu 

obchodziliśmy 3 czerwca 2013r. W tym dniu przyjechali do 
nas aktorzy z teatru „Duet” w Krakowie. Dzieci brały czynny 
udział w przedstawieniu pt. „Kot w butach” z bajkowymi posta-
ciami. Pomimo deszczowej pogody zabawa była wspaniała, 
humory dopisywały, co widać było po uśmiechniętych buziach 
przedszkolaków. Słodkie upominki zostały wręczone dzieciom 
8 czerwca 2013r. na pikniku rodzinnym w Jaworzańskim am-
fiteatrze. Koszty organizacji Dnia Dziecka pokryto z funduszu 
Rady Rodziców Przedszkola.

„Gangam style”. Cały program artystyczny był niezwykle cie-
kawy, odzwierciedlał codzienną pracę pań z przedszkola, która 
przynosi ogromne efekty i jest silną podstawą pod przyszłą 
edukację naszych pociech. Dlatego szczególnie pragniemy 
podziękować wszystkim Paniom za trud, poświęcenie, cier-
pliwość, zrozumienie i każdy uśmiech kierowany w kierunku 
naszych dzieci.

Po wspaniałych występach na wszystkich uczestników Festy-
nu Rodzinnego czekała jeszcze moc atrakcji: loteria fantowa, 
kiermasz ciast i napojów, stoiska z rękodziełem, malowanie 
twarzy. Odbyło się również losowanie, w którym można było 
wygrać wejściówki do teatru, karnety na jazdę konną i wiele 
innych atrakcyjnych nagród. W imieniu wszystkich rodziców 
pragniemy serdecznie podziękować Dyrekcji Przedszkola nr 
2 w Jaworzu i wszystkim pracownikom za zorganizowanie tej 
uroczystości, która dostarczyła nam wiele pozytywnych emo-
cji i wzruszeń. Serdeczna podziękowania kierujemy również  
w stronę wszystkich rodziców i sponsorów, którzy przyczynili 
się  do zorganizowania tak udanej imprezy.

Rodzice Danielka ze średniaków

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna Publicznego Przedszkola Sa-
morządowego nr 2 w Jaworzu składa serdeczne podziękowania 
wszystkim rodzicom, którzy chętnie włączyli się w przygotowanie 
naszego Pikniku Rodzinnego, który odbył się 8 czerwca 2013r. 
w Amfiteatrze w Jaworzu.

Składamy również podziękowanie Panu Radnemu Janowi 
Bożkowi za pomoc w organizacji pikniku. 

Ponadto gorąco dziękujemy naszym sponsorom:
BERNDORF BADERBAu  Sp. z o.o. - Jaworze
CARMEN Sp.z o.o. -  Jasienica
Centrum Sportów Górskich TRANGO - Bielsko-B
DAKO Dawid Kowalski -  Jaworze
DAN  INWEST - Bielsko-B
FIGLO-PARK - Bielsko-B
Gabinet Kosmetyczny „ANITA” - Bielsko-B
HOTEL & SPA KOCIERZ Targowice
INNA SC - Jaworze
KJK SOLKA Aleksandra Solorz - Międzyrzecze
LEWIATAN - Świętoszówka
Nadleśnictwo Bielsko-B
NETA FOTO Aneta Ciepielewska
Opowiadamy o Świecie - Cieszyn
PARK DINOZAuRóW w ustroniu
Park Wodny – KOMPLEKS ZAGROń - Istebna
Park Wodny w Krakowie
Parki Linowe TROLLANDIA
Pracownia Ceramiki Artystycznej - Jolanta Herma-Pasińska
REX Sp.J. Zając, Putyra - Bielsko-B
ROBOTOWO - Kraków
Rodzinny Park Atrakcji - Rybnik
Salon Fryzjerski „ELEGANCE” - Bielsko-B
Salon Kosmetyczny „AFRODYDYTA”
Studio urody „ MAGIA KASZMIRu” - Bielsko-B
Teatr Lalek BANIALuKA - Bielsko-B
TEATR POLSKI - Bielsko-B
Trumpf  Mauxion  Chocolates – INDA - Skoczów
„u LuCYNY” Henryk Penkała - Jaworze
uniwersytet Dziecięcy uNIKIDS - Bielsko-B
WIARuS II  Supermarket - Jaworze
Wydawnictwo PASCAL - Bielsko-B
Z FOTO.PL - Inowrocław
Zakład Piekarniczo – Cukierniczy J.M. MROWIEC - Jaworze
Zakład Przetwórstwa Mięsa DuDA - Chybie 
ZYGZAG KARTING - Bielsko-B

Przedszkole Nr 2 w Jaworzu, we współpracy 
ze Szkołą Podstawową, zorganizowały dnia 19 
czerwca 2013 r. zwiedzanie szkoły dla naszych 
przedszkolaków – a już niedługo uczniów.

Dzieci obejrzały budynek szkoły: sale lekcyjne, bibliotekę, świetlicę 
oraz salę gimnastyczną. uczniowie klasy pierwszej ciepło nas przy-
jęli. Wspólnie - przedszkolaki i pierwszaki rozmawiały jak wygląda 
codzienne „życie” w szkole. Nie zabrakło zabaw integrujących. Na-
tomiast w bibliotece, dzieci miały okazję skorzystać z komputerów, 
a gry dydaktyczne okazały się dla nich bardzo łatwe. Szkoła bardzo 
podobała się zarówno dzieciom, jak i nauczycielom przedszkola.

WYCIECZKA DYDAKTYCZNA DO SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ

Nauczycielka  Magdalena Ćmok
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z ŻycIa szkoły podstawowej nr 1 
WIELKI PIKNIK RODZINNY

15 czerw-
ca na tere-
nie SP nr 1 
odbył się po 
raz  ko le j -
ny Wielki Piknik Rodzinny. Imprezę rozpoczął  
w auli szkoły  koncert pod tytułem „Scena 
dla ucznia”. Publiczność miała przyjemność 
wysłuchać występów zespołu instrumen-
talnego „Sinfonietta” oraz chóru „Jaworowa 
Gromada”. Na scenie swoje umiejętności 
wokalne zaprezentowały klasy 1a, 1b, 1c, 
2a, 2c, 3a, 3b, 3c, 3d, 4a, 4c i 5b. Dopełnie-
niem występów  były pokazy tańca w układzie 
z chustą i aerobiku  w wykonaniu szkolnego 
zespołu tanecznego. Po południu zaproszono 
wszystkich rodziców z dziećmi do udziału 
w konkursach sportowych, plastycznych i na-
ukowych. W pierwszym rodziny rywalizowały 
ze sobą w konkurencjach koszykówki, piłki 
siatkowej i nożnej, tenisa stołowego, skakanki 
i jazdy na rowerze. W drugim za pomocą techniki 
wycinanki tworzyły prace na temat „Niby zwykła 
okolica, a zachwyca”. W trzecim sprawdzały swoją wiedzę encyklopedyczną 
i umiejętności praktyczne. 

W trakcie konkursów odbywały się różne imprezy towarzyszące. Miłośnicy go-
rących wrażeń mogli zajrzeć do wnętrza wozu strażackiego i terenowego, zdobyć 
kilkumetrową ściankę wspinaczkową lub przeżywać mrożący krew w żyłach desant 
spadochroniarzy. Nieco spokojniejsi próbowali swoich sił w grach fabularnych, 
puszczaniu mega baniek i łowieniu rybek na wędkę. Spragnionych atrakcji kuli-
narnych podejmowano żołnierską grochówką, węgierskim gulaszem, grillo-
waną kiełbaską i karczkiem, chlebem 
ze smalcem i ogórkiem. 
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Z ŻYCIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W SZKOLE 
PODSTAWOWEJ NR 1 W JAWORZu”

W kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” uczestniczę wraz  
z uczniami naszej szkoły od kilku lat pełniąc funkcję koordynatora. 
Akcja czytania dzieciom bajek objęta jest  projektem czytelniczym 
naszej szkoły. Przewiduje on również  coroczny konkurs  Mistrz 
głośnego czytania, dzięki któremu wyłonieni zostają najlepsi 
czytelnicy. To oni w formie dodatkowej nagrody  uczestniczą w 
akcji czytania bajek dla przedszkolaków w Przedszkolu w Jawo-
rzu Średnim oraz Przedszkolu w Jaworzu Dolnym. Dzięki temu 
angażują się w działalność społeczną, zdobywają doświadczenie  
w wystąpieniach publicznych, doskonalą technikę czytania na głos. 
Spotkania odbywają się w stałych terminach 1 raz w miesiącu.  
Wspólnie z p. Marią Kuś wybieram dostosowaną do wieku litera-
turę, którą przygotowujemy zwracając uwagę na dykcję, modulację 
głosu, akcentowanie smutnych i wesołych momentów opowiadań. 
Przedszkolaki słuchają z zainteresowaniem, często domagając 
się kolejnej bajki. Po przeczytaniu tekstów wspólnie rozmawiamy 

„Dzielimy się z innymi radością czytania”

na temat  literackich bohaterów, omawiamy sytuacje, które często 
kończą się morałem. Nasza współpraca z przedszkolami przebiega 
w bardzo miłej atmosferze, jesteśmy przyjmowani z  entuzjazmem, 
za co jesteśmy wdzięczni, bo korzyści naszej akcji są obustronne. 
Poprzez ścisłą współpracę z wychowawczyniami Przedszkola  
w Jaworzu Dolnym, również od kilku już lat, w miesiącu maju go-
ścimy uczniów zerówki  
w naszej szkolnej bi-
bliotece. Podczas zajęć 
zapoznaję miłych gości 
z naszymi obszernymi 
zbiorami oraz prezentu-
ję bogate kalendarium 
wydarzeń biblioteki. 
Ostatnim, ciekawym 
wydarzeniem było spo-
tkanie z pisarką Joanną 
Olech w Książnicy Be-
skidzkiej w Bielsku-Bia-
łej. Kilkuosobowa grupa 
naszych uczniów pod 
opieką pani Magdaleny 
Tyla- Styra, która zor-
ganizowała ten wyjazd, 
miała okazję posłuchać 
ciekawych historii z ży-
cia pisarki oraz zapo-
znać się z jej bogatym 
dorobkiem. Dzięki takim wydarzeniom zbiory naszej biblioteki 
wzbogaciły się o kolejną pozycję z autografem pani Joanny Olech. 
Moim zdaniem warto uczestniczyć w takich akcjach. Populary-
zują one czytelnictwo wśród naszych dzieci, jako jedną z form 
właściwego spędzania wolnego czasu. Potwierdzeniem tego jest 
zadowolenie na twarzach dzieci oraz wysoki procent czytelnictwa 
wśród uczniów jaworzańskiej jedynki. 

Nauczyciel bibliotekarz- mgr Dorota Krzykowska

polonista Tomasz Zdunek

Na deser serwowano kilkanaście rodzajów ciast, watę cukrową 
i soki owocowe. Można było też zakosztować szczęścia, bio-
rąc udział w Konkursie Fantowym lub zostawić gotówkę przy 
stoisku z Giełdą Zabawek lub rękodziełem artystycznym, pod 
wdzięczną nazwą Kramik z Cudeńkami.  Zasobność port-
fela topniała też gwałtownie podczas Licytacji Dzieł Sztuki. 
Piknik zakończył się podsumowaniem rodzinnych potyczek. 
Najlepszymi plastykami w swoich kategoriach okazali się pań-

stwo Pałka oraz uczenni-
ce- Beata Janas, Kasia 
Macura, Kinga Mieszczak, 
Julia Gawęda, Ola Pał-
ka i Kasia Jarosz . Naj-
większą wiedzę na wesoło 
zaprezentowała rodzina 
Buzderewiczów. Za najbar-
dziej wysportowany team 
uznano familię Jarominów. 
Wielki Piknik Rodzinny cie-
szył się dużym zaintere-
sowaniem mieszkańców 
Jaworza i na pewno zo-
stanie powtórzony za rok 
jako jedna z najważniej-
szych szkolnych imprez. 
O jego atrakcyjności za-
decydowało ogromne zaangażowanie dyrekcji, nauczycieli  
i rodziców, wśród których znalazło się bardzo wielu sponsorów.  
Serdecznie im za okazaną pomoc dziękujemy.
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gImnazjum nr 1 
PIKNIK RODZINNY W GIMNAZJuM NR 1 
W tym roku z powodu ulewnych deszczy termin imprezy mu-

sieliśmy przełożyć na ostatnią sobotę roku szkolnego. Ten dzień  
z kolei poprzedziła fala upałów... Koniec końców gimnazjalny „Orlik” 
wypełnił się gośćmi 22 czerwca.

Zadanie dla klas polegało na prezentacji wylosowanego wcze-
śniej kraju europejskiego. uczniowie przygotowali stoiska z po-
trawami charakterystycznymi dla Włoch, Czech, Hiszpanii, Grecji, 
Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. komisja konkursowa a następnie 
goście zapraszani byli do degustacji przygotowanych dań i zaką-
sek, a co ważne -wszystko za darmo! Stoiska zostały przygotowane 
z dbałością o każdy detal. Trudno wyróżnić którekolwiek, bo każde 
czymś nas urzekło. Element rywa-
lizacji pozostał. W tym roku klasy 
walczyły o dodatkowy dzień wolny 
do wykorzystania w czerwcu bądź 
wrześniu na klasowy wyjazd do 
kina w całości fundowany przez 
Radę Rodziców.

Piknik otworzył pokaz tańca 
nowoczesnego zespołu naszej 
trzecioklasistki Ewy Kłody. Nagro-
dzeni zostali gromkimi brawami  
i otwarli etap rywalizacji w pierw-
szym konkursie wiedzy o krajach 
europejskich. W drużynach zna-
leźli się poza uczniami również 
rodzice. Ich zadaniem było wy-
brać spośród rozsypanych na stoliku haseł te, które pasowały do 
ich kraju i umieścić je na swojej tablicy. Po ocenie stanu wiedzy, 
nadszedł czas na artystyczne potyczki. Należało zaprezentować 
dane państwo w sposób muzyczny, taneczny lub teatralny. I tak 
zaśpiewała dla nas Czeszka - Ewa Farna, Grecy odtańczyli „Zorbę”, 
brytyjska przewodniczka oprowadziła nas po zabytkach Londynu, 
Włosi zaprezentowali wiązankę utworów, Niemcy zatańczyli w 

krótkich spodenkach niczym na Octoberfest, Hiszpanie zagrali na 
gitarze z towarzyszeniem marakasów i gorącego tańca flamenco. 
Zdecydowanym hitem okazał się francuski Kankan, zakończony 
widowiskowym szpagatem w wykonaniu naszej wuefistki Pani 
Renaty Stojak!

Pozostały jeszcze rywalizacje sportowe - i te na wesoło i te na 
poważnie. Mecz piłki nożnej rodzice kontra pracownicy gimnazjum 
wcale nie wyglądał „towarzysko”. Mamy biegały do zdetermi-
nowanych by wygrać mężów-z kubeczkiem wody dla ochłody, 
nauczyciele i spółka walczyli o wszystko-honor, godność, szacu-
nek, poważanie...:) Na szczęście wygrali! W rolę komentatorów 

wcielili się Sebastian Kołakow-
ski i Szymon Chromik, a mecz 
sędziował Patryk Romaniak.  
W międzyczasie na drugim bo-
isku rozgrywał się mecz piłki 
siatkowej. Chyba ze strachu 
przed umiejętnościami naszych 
znakomitych siatkarek, mama 
stawiła się tylko jedna... Wsparta 
jednak uczennicami walczyła 
dzielnie.

Na finał chór zaśpiewał swój 
program a soliści dali występ 
indywidualny. Bezkonkurencyjny 
statyw (Robin Śliwka) dzielnie 
wspierał gitarzystę Szymona 

Chromika, podtrzymując mikrofon tuż przy pudle rezonansowym.
Ogłoszenie wyników, punkty liczone w setkach- dodatkowy dzień 

laby i bajeczny kremowy tort odebrała klasa II b, miejsce drugie 
zdobyła Ib, a trzecie IIIc.

Na pewno spotykamy się za rok!
Barbara Szermańska 

Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Jaworzu  

Nauczyciel WF – Jacek Kruszyński

MISTRZOWSKA „DąBROWSKA”

Mijający rok szkolny obfitował w wiele sukcesów sportowych , 
odniesionych przez uczniów SP1 w Jaworzu . Zarówno dziewczyny 
jak i chłopcy mogą się pochwalić spektakularnymi sukcesami, 
wywalczonymi przede wszystkim na  bieżniach lekkoatletycznych. 
Dziewczyny królowały w zawodach LA, natomiast chłopcy znakomi-
cie odnaleźli się w sztafecie  szwedzkiej. Drużyna żeńska w składzie 
: Asia Greń, Julka Pilch, Ania Słomińska, Ola Jakubiec, Beata Janas  

i Ala Greń, spisując 
się doskonale we 
wszystkich konku-
rencjach czwórboju 
tj. biegu na 60m, 
rzuc ie  p i łeczką 
palantową, skoku  
w dal i biegu na 
600m,  pokonywały 
kolejne szczeble eli-
minacji, by awanso-
wać do mistrzostw 
Śląska, gdzie zaję-
ły 2 miejsce z wy-
nikiem 1331 pkt. 
 Chłopcy startu-

jący w sztafe-
cie szwedzkiej 
( 4 zawodników 
biegnie kolejno 
1 0 0 m ,  2 0 0 m , 
300m, 400m), po 
zajęciu 1 miejsca 
w mistrzostwach 
Ś ląska  rep re -
zentowali nasze 
województwo na 
mis t rzos twach 
Polski, które od-
były się w Łodzi. 
Tam napotkali już 
bardzo mocną konkurencję i w stawce 16-stu mistrzów woje-
wództw zajęli 11 miejsce, co jest najlepszym wynikiem sportowym 
w  historii szkoły w zawodach organizowanych przez Polski Zwią-
zek Sportowy. Drużyna chłopców startowała w składzie: Mikołaj 
Bonk, Kamil Kruczek, Wilhelm Subocz oraz Krzysztof Rieck, 
uzyskując czas 2:30. Niewiele brakowało, by również dziewczyny 
w tej samej konkurencji zakwalifikowały się do mistrzostw Polski  
(3 miejsce w mistrzostwach Śląska- przegrana rzędu 3 sekund). 
Wszystkim startującym za wielki wysiłek  i wielkie  zaangażowanie 
w imieniu Grona Pedagogicznego, Dyrekcji  i  własnym składam  
ogromne gratulacje i podziękowania.

cd.informacji na stronie 18
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PODSuMOWANIE ROKu SZKOLNEGO  
W „MACZKu”
Kończymy najdłuższy rok szkolny od lat. W Gimnazjum nr1 

uczyło się 156 uczniów, z czego 3 osoby realizowały nauczanie 
indywidualne w domach. W klasyfikacji końcoworocznej, w tym 
roku już elektronicznej, średnia ocen w szkole wyniosła 3,5 średnia 
frekwencja 91%.

Personalnie najwyższy wynik w szkole uzyskała uczennica klasy 
IIIa Angelika Tobias – 5,5 uzyskując zarazem najwyższy średni 
wynik na egzaminie gimnazjalnym, z czego bezbłędnie, na 100%, 
rozwiązała testy z języka angielskiego na poziomie podstawowym  
i rozszerzonym. Najlepszą średnią w szkole uzyskała klasa IIIb 
3,72, najlepszą frekwencję kl.IIa 95%. Najlepszą, 100% frekwencję 
w tym roku uzyskało aż pięciu uczniów – P.Romaniak, K.Krzempek, 
Ł.Dobija, D.Wieja, M.Kisiała. 

O tytuł Absolwenta Roku 2012/2013 walczyło 3 uczniów - kandyda-
tów z klas trzecich. W wyniku głosowania to wyróżnienie przyznano 
Krzysztofowi Włodarkowi – finaliście konkursu przedmiotowego  
z chemii, corocznie otrzymującemu średnią ocen powyżej 5. 
Krzysztof uzyskał drugi wynik w szkole na egzaminie gimnazjalnym, 
zdobywając maksymalną ilość punktów w części matematyczno – 
przyrodniczej. Oczywiście na wybór absolwenta roku wpływa też 
postawa, osobowość, zaangażowanie w pracę klasy i samorządu 
szkolnego jak również nieposzlakowana opinia. Cieszą też osiągnię-
cia pozostałych uczniów, które szczegółowo opisujemy na stronie 
internetowej szkoły www.gimmaczekjaworze.pl (zakładka „nasze 
osiągnięcia”).

W tym roku szkolnym grupa nauczycieli – M.Janik, B.Szermańska, 
J.Spodzieja, K.Kowal, M.Wajda-Parzyk, M.Gawenda - walczyła  
o tytuł „Szkoła z klasą”. uczennice -  M.Poręba, E.Romik i M.Pomper 
- prowadziły bloga uczniowskiego, opisując wszelkie działania szkoły 
związane z udziałem w projekcie ogólnopolskim prowadzonym przez 
Centrum Edukacji Obywatelskiej. Klasy drugie  realizowały projekt  
wychowawczy „Pola nadziei 2013”, który podsumowano publiczną 
prezentacją z udziałem gości 24 czerwca, a szkoła otrzymała po-
dziękowanie za szczególnie wyróżniające zaangażowanie.

Czterech gimnazjalistów uczy się jeszcze do egzaminów popraw-
kowych, a reszta społeczności uczniowskiej udała się na wyczeki-
wany odpoczynek, a więc WAKACJE!!!

Barbara Szermańska 
Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Jaworzu  

„MORSKI FLIS” CZYLI GIMNAZJALIŚCI  
Z „MACZKA” W PuCKu

Patrycja Leś

W dniach 15 – 21 czerwiec br. odbył się Flis tj. obóz szkoleniowo 
– wypoczynkowy w Pucku nad Zatoką Pucką. Wzięło w nim udział 
jedenastu uczniów naszego gimnazjum wraz z opiekunem panem 
Grzegorzem Olejnikiem.

Obóz miał na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi 
umiejętnościami dotyczącymi żeglarstwa, a także umożliwiał 
zdobycie nowych doświadczeń i nowej wiedzy. Był również okazją 
do odwiedzenia miejscowości położonych nad morzem i poznania 
ciekawych obiektów położonych na ich terenie oraz zawarcia no-
wych znajomości z członkami innych Szkolnych Kół LMiR między 
innym z Republiki Czech. Pierwszego dnia obozu uczniowie mogli 
poznać miasto Puck, a także po raz pierwszy popłynąć żaglówką 
pod opieką instruktora. W niedzielę odbyło się ognisko powitalne 
z wizytą prezydenta miasta Puck, członkami Zarządu Głównego 
LMiR oraz prezesem panem A. Królikowskim, a także kolejne 
wyprawy w morze, tym razem w większej grupie. Po południu 
odbył się chrzest morski. Pan Szpoczek pełnił rolę Neptuna,  
a jego trójzębem był mop.

Następnego dnia uczestnicy wybrali się z portu w Gdyni promem 
do Helu, gdzie odwiedzili fokarium i zwiedzili miasto, w tym latarnię 
morską. We wtorek uczestnicy pojechali do Władysławowa do 
Ocean Park oraz zażywali kąpieli słonecznej  na plaży. Dużym 
zainteresowaniem ze strony młodzieży cieszyły się zgromadzone 

w Ocean Parku eksponaty zaprezentowane przez pana dr Guzika 
z uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, który pełnił role prze-
wodnika. Kolejnego dnia można było wypocząć na plaży i popływać 
w morskiej wodzie w kurorcie Kuźnice oraz Chałupy. W czwartek 
uczestnicy wybrali się do Gdańska do Muzeum Morskiego, gdzie 
mieli możliwość obejrzenia wystawy poświeconej morzu i pojęć  
z nim związanych. W Sopocie zwiedziliśmy molo i amfiteatr Opery 
Leśnej gdzie swoimi umiejętnościami wokalnymi zaskoczyli nas 
pan Szpoczek wraz z małżonką i pan dr Marek Guzik wykonując 
utwór „Szumi Jawor”. Następnie pojechaliśmy do Akademii Ma-
rynarki Wojennej w Gdyni, gdzie mieliśmy możliwość zwiedzania 
okrętu podwodnego. W ostatni dzień obozu można było trochę 
odetchnąć. Niektórzy wybrali się na plażę do Władysławowa, inni 
pozostali w Pucku, gdzie również jest piękna, piaszczysta plaża. 

Pobyt w Pucku był okazją do wypoczynku jak i zdobycia nowej 
wiedzy. Pogoda zdecydowanie nie zawiodła i obdarowywała kolej-
ne dni pięknym słońcem. uczestnicy wrócili opaleni i zadowoleni, 
z pewnością bardzo im się podobało i gdyby tylko mogli, zostaliby 
nad naszym polskim morzem jeszcze dłużej. Obóz zdecydowanie 
dał możliwość rozrywki i krótkiego odpoczynku od szkolnej nauki. 
Mogę więc zapewnić, iż w przyszłym roku sukces będzie jeszcze 
większy, ponieważ już w tym miał on ogromną skalę. Myślę, że 
każdy będzie mile wspominał Flis 2013.
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Dyrektor szkoły   
Ewa Cholewik

ZAKOńCZENIE ROKu SZKOLNEGO  
W SP1 2012/2013 
cd. ze strony 16
Koniec roku szkolnego to czas podsumowań, zestawień i analiz. 

Wyliczamy średnie, analizujemy wyniki, wyciągamy wnioski do 
przyszłorocznej pracy. Kolejny już raz mamy powody do dumy 
i zadowolenia. Wynik sprawdzianu klas szóstych plasuje nas  
w czołówce szkół nie tylko powiatu bielskiego, miasta Bielsko ale 
i całego województwa śląskiego.

Po raz czwarty nasi trzecioklasiści przystąpili w tym roku szkol-
nym do Ogólnopolskiego Badania umiejętności Trzecioklasistów 
OBuT 2013. Wyniki zmagań z zadaniami z języka polskiego  
i matematyki są dla nas w pełni zadawalające i pozwalają  na 
optymistyczne spojrzenie w przyszłość.

Tradycją stał się już udział naszych uczniów w licznych konkur-
sach, przeglądach i zawodach sportowych. Do tegorocznych suk-
cesów zaliczyć możemy bardzo dobre wyniki w Międzynarodowym 
Konkursie Języka Angielskiego „FOX” oraz Międzynarodowym 
Konkursie Matematycznym „Kangur”.

III miejsce i dwoje laureatów w Międzynarodowym Ekumenicz-
nym Konkursie Biblijnym „Jonasz” oraz I miejsce w Powiatowym 
Przeglądzie Zespołów Artystycznych Saga 2013 to osiągnięcia, 
które napawają nas niezmiennie dumą i radością.

Szkoła nasza nie szczyci się tylko osiągnięciami edukacyjnymi, 
stawiamy również na promowanie zdrowego stylu życia i rozbu-
dzanie aktywności fizycznej. Stąd też liczne sukcesy w zawodach 
sportowych. Zdobyte przez naszych lekkoatletów tytuły Mistrza  
i Wicemistrza Śląska oraz udział w zawodach na szczeblu ogól-
nopolskim świadczą o wielkiej wszechstronności  i aktywności na 
wielu płaszczyznach. Tym samym promujemy szeroko nie tylko 
naszą szkołę ale i całe lokalne środowisko.

Za te sukcesy, za całoroczną pracę składam podziękowanie 
uczniom, nauczycielom i rodzicom, za ich inicjatywy, wsparcie, 
czas i energię poświęconą naszej szkole. Życzę udanych i bez-
piecznych wakacji.

Zebrała - Dyrektor Gimnazjum 
Barbara Szermańska 

W naszym gimnazjum na koniec jest taka tradycja, że gimna-
zjaliści a właściwie już absolwenci wypełniają tak zwaną – ankietę 
zdań niedokończonych. Oto przykład takiej ankiety

klasa 3a
spośród trzecich klas wyróżnia nas....

- brak organizacji, najlepszy wychowawca, inteligencja, pomy-
słowość, zróżnicowanie, koleżeństwo, poczucie „chumoru”, 
(pisownia oryginalna)
kiedy po raz pierwszy pojawiłem się w gimnazjum pomy-

ślałem...
- żeby tylko pan Hoczek nie miał z nami matematyki, że zacznę 

się dobrze uczyć, że to będą najlepsze 3lata, że zostanę tu 
dłużej niż 3lata
teraz, kiedy opuszczam szkołę wiem...

- że Pan Hoczek jest fajnym nauczycielem, że się nie myliłem 
wybierając tą szkołę i że naprawdę dużo się w niej nauczyłem, 
że nic nie wiem, że były to najlepsze lata, że nauczono mnie 
tu czegoś więcej niż tylko przedmiotów, że jestem mądrzejszy, 
że są ludzie, którzy naprawdę chcą pomóc, kim będę chciał 
zostać w życiu
nie zapomnę nigdy...

Mojej klasy, czasu spędzonego w tej szkole, atmosfery, lekcji  
i wycieczek, przyjaciół, nauczycieli, Pana Wieji
klasa 3b
spośród trzecich klas wyróżnia nas...

- organizacja, aktywność, poczucie humoru, przyjaźń, że naj-
bardziej nas lubią nauczyciele, że mieliśmy 3wychowawców, 
„ewentualna ale dość konkretna mobilizacja”, Tobiasz, niesa-
mowita inteligencja
kiedy po raz pierwszy pojawiłem się w gimnazjum pomy-

ślałem...
- że będzie ciężko, że będzie fajnie, jak ja tu sobie poradzę, jak 

przyjmie mnie klasa, że się starzeję, gdzie ja jestem-co ja robie-
jak tu dużo ludzi, jestem na to za piękny i za młody, chcę iść 

do domu...”że to bardzo fajna szkoła, że wszyscy się znają i są 
dla siebie mili-nawet nauczyciele”, „o mój Boże, ile tu schodów, 
kiedy zrobią windę”,  „o Boże, jak ja tu przeżyję...”
teraz, kiedy opuszczam szkołę wiem...

- że w życiu nie jest tak kolorowo, że chciałbym cofnąć czas, że 
zmieniono mój pogląd na świat, że będę tęsknić, to było najlepsze 
gimnazjum i najlepsi koledzy, że nauka nie jest moją mocną stro-
ną, że przez te 3 lata stałem się zupełnie innym człowiekiem, że 
jestem odpowiedzialna i wiem już co w życiu jest najważniejsze,
nie zapomnę nigdy...

- p.Olejnika i jego tekstów, pikników rodzinnych, naszej wycho-
wawczyni, pana Hoczka, p.Parzyk, p. Zmełtego i jego kawałów, 
p.Wróbla, uśmiechu p. Olejnika i sarkazmu p.Hoczka przy 
których czasem się śmiałem a czasem bałem, naszej wycieczki 
na Węgry, atmosfery przed sprawdzianem, strachu przed lekcją 
matematyki, 
klasa 3c
spośród trzecich klas wyróżnia nas...

- inteligencja, poczucie humoru, zgranie, pomysłowość, uzdolnienia 
artystyczne, pani wychowawczyni, 

Kiedy po raz pierwszy pojawiłem się w gimnazjum pomyślałem...
- że będzie tragicznie, że to będą najlepsze lata, że nic nie będzie 

już tak samo jak w podstawówce, że nauczyciele są srodzy, że 
jest bardzo mała sala gimn i fajna pani dyr., że prawie nikogo tu 
nie znam, że sobie nie poradzę
teraz kiedy opuszczam szkołę wiem...

- że mogę już nigdy nie spotkać takich ludzi, że zabawa się skoń-
czyła, że miałem najlepszą klasę, że będę tęsknił, strasznię będę 
tęsknił, za gronem ped., za pierwszakami, że jeśli umiem liczyć, 
muszę liczyć na siebie, że to były prawdopodobnie najlepsze lata 
w moim życiu, wielu z tych chwil nie da się powtórzyć...
nie zapomnę nigdy...

- kolegów, koleżanek, wspaniałych nauczycieli, wszystkich 
naszych wycieczek i spotkań, tych ludzi, dzięki którym 
zrozumiałam ile jestem warta , lekcji biologii i geografii, p. 
hoczka, p. olejnika, wychowawczyni, p. parzyk, ukochanej 
p. spodzieji, moich przyjaciół i odpałów na wdŻ, przerw na 
których duuuużo się działo...

ODPOWIEDZI W ANKIECIE ZDAń  
NIEDOKOńCZONYCH ABSOLWENCI 
GIMNAZJuM NR 1 W JAWORZu
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LIga morska I rzeczna 
ZEW MORZA

Wewnętrzny głos wzy-
wający Ligowców z Pod-
beskidzia do korzystania  
z uroków polskiego Bałty-
ku i z gościnności mieszka-
jących nad nim ludzi, kazał 
im po całorocznej pracy  
w szkolnych kołach 

Lmir wyruszyć na północ kraju. Baza tegorocz-
nego (14-22.06) Obozu Szkoleniowo-Wypoczyn-
kowego, którego głównym organizatorem był 
Andrzej Stąsiek znajdowała się w Pucku. Miejsce 
nieprzypadkowe z kilku powodów. Po pierwsze- 
tutaj przed 93-laty gen. Józef Haller Zaślubił 
Polskę z Morzem. Po drugie – gościnne progi 
Harcerskiego 
Ośrodka Mor-
skiego oraz 
serdeczność 
komendanta 
S ł a w o m i r a 
Dębick iego 
powodowały, 
że 47 dzieci 
i młodzieży z 
Drogomyśla, 
Jasienicy, Ja-
worza, Mię-
d z y r z e c z a 
oraz Hnojni-
ka (Czechy) 
czuły się tam 
„jak u mamy”. Możliwość korzystania  
z żaglówek Ośrodka pędzących po wzbu-
rzonych falach Zatoki Puckiej dawała im 
poczuć smak prawdziwie morskiej przy-
gody. Z Pucka jest też blisko do miejsc, 
które w tym roku szczególnie uczestników 
obozu interesowały. Jak każe obyczaj, naj-
pierw musieli zdobyć łaskawość Neptuna 

poprzez poddanie się niekoniecznie miłej i przyjemnej ceremonii 
chrztu morskiego. Jak była ona potrzebna mogli się wkrótce prze-
konać płynąc kilka godzin po w miarę spokojnych wodach Zatoki 
Gdańskiej z Gdyni do Helu i z powrotem. W Fokarium zobaczyli 
dorosłe i nowo narodzone foki szare, ale też mogli poznać, jakie 
niebezpieczeństwa grożą tym sympatycznym zwierzętom ze strony 
nieodpowiedzialnych ludzi. Pobyt w latarni morskiej, w pozosta-
łościach fortyfikacji wybrzeża z 1939 roku oraz na cyplu helskim 

pozwolił poznać historię i teraźniejszość 
tego ważnego skrawka Polski. Wracając  
z Gdyni obozowicze zatrzymali się w Rewie 
przy krzyżu i tablicach upamiętniających 
wybitnych ludzi morza oraz dotarli na cypel 
(szpyrk), gdzie rozpoczyna się zanurzona  
w wodzie mierzeja, którą przy niskim po-
ziomie zatoki można przejść aż do Kuźnicy. 

Dla członków Ligi centralnym punktem 
we Władysławowie jest dawny dom, a 
obecnie muzeum gen. Hallera. Gospodarz 
„ Hallerówki” z wielkim wzruszeniem powitał 
ich przypominając, że to dzięki harcerzom | 
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z Bielska-Białej (Drużyna „Ha-
lerczyków” przy SP nr 33) 
prochy generała zostały spro-
wadzone do Polski i złożone 
w Kościele Garnizonowym pw. 
św. Agnieszki w Krakowie. Wi-
zyta w Ocean Parku była oka-
zją, by zobaczyć kilkadziesiąt 
naturalnej wielkości dawnych 
i obecnych mieszkańców mórz 
i oceanów. Przewodnikiem 
pośród nich był dr Marek Guzik 

z Instytutu Biologii uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 
który fachowo informował i objaśniał różne szczegóły z ich życia. 

Z latarni morskiej na Rozewiu można było zobaczyć bezmiar 
morza, zaś wewnątrz poznać inne latarnie polskiego wybrzeża, ale 
przede wszystkim poczuć obecność Stefana Żeromskiego, który 
tutaj spędzał wiele czasu, pozostawiając po sobie dużo pamiątek, 
rękopisów i drukowanych publikacji. Schodząc tzw. Lisim Jarem na 

plażę i wędrując w stronę Jastrzębiej Góry podziwiano wysoki klif,  
ale i uczono się pokory wobec niszczycielskiej siły morskiego 
żywiołu, który coraz głębiej wżyna się w ląd ,pochłaniając dorod-
ne drzewa i piękne budowle. Pobyt w Operze Leśnej w Sopocie 
został wykorzystany min. do przypomnienia tubylcom „skąd my 
są”, poprzez wykonanie pieśni – „Szumi jawor, szumi”. W Muzeum 
Morskim w Gdańsku można było skorzystać z 60 interaktywnych 

stanowisk, z batyska-
fem, mostkiem kapi-
tańskim i basenem ze 
zdalnie sterowanymi 
modelami statków, 
zobaczyć bogatą ko-
lekcję łodzi z różnych 
zakątków świata  
i poznać odkrycia 
archeologiczne  
i konserwacje za-
bytków wydoby-

tych z dna morskiego. 
Dużym przeżyciem, dostępnym tylko 

nielicznym był po-
byt w Porcie Mary-
narki Wojennej na 
Oksywiu. Można 
było zobaczyć różne 
okręty, ale przede 
wszystkim wejść do 
wnętrza okrętu pod-
wodnego „Sęp”, któ-
ry co dopiero wrócił  
z dwutygodniowego 
patrolu. Miła załoga 
pokazała wszyst-
kie miejsca – koje, 
kuchnię, stanowi-
sko dowodzenia 
i nawigacji, prze-
dz ia ł  rak ie towy, 
ale i opowiadała  
o codziennym życiu 
„podwodniaka” pod-
czas patroli, ćwiczeń i w porcie.

Rea l i zac ja  tak  bogatego  programu obozu ,  p rze-
platanego plażowaniem była możl iwa dzięki  wspar -
ciu Prezesa LMiR Andrzeja Królikowskiego, honorowych 
Patronek – Anny Królikowskiej i Ewy Siekanowicz oraz Staro-
stwu Powiatowemu w Bielsku-Białej, Wójtom w/w miejscowości  
i opiekunom – Alicji Iskrzyckiej, Renacie Piórkowskiej, Grzegorzowi 
Olejnikowi i Jarosławowi Molinowi.

Edward Szpoczek
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z ŻycIa organIzacjI pozarządowych

Informacja kLubu honorowych 
dawców krwI w jaworzu

W dniu 15 czerwca  br. w Jaworzu odbyła się po raz kolejny akcja krwiodawstwa.
Zgłosiło się 26 osób chcących oddać krew - mogło oddać 19. 

W sumie udało nam się zebrać 8,5 litra krwi.
W promowaniu honorowego krwiodawstwa wspomogła nas grupa rekonstrukcji historycznej 

,,THE JARHEADS’’. Tomasz Szymlak i Józef Paszek  obsługiwali akcję.
W imieniu Zarządu klubu HDK serdecznie dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w ten szlachetny czyn, 

jakim jest podzielenie się cząstką siebie dla ratowania ludzkiego życia.
koLejna akcja krwIodawstwa odbĘdzIe sIĘ 14 wrześnIa w godz.9.30 - 13.00 w stałym 

mIejscu czyLI na parkIngu obok LewIatana.      E.G.

Walne zebranie  Członków  Stowa-
rzyszenia LGR Bielska Kraina

11 czerwca w Jaworzu przy ul. 
Szkolnej 97 odbyło się XI Walne Ze-

branie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska 
Kraina , podczas którego podjęte zostały uchwały w sprawie: 
zmiany zapisów Regulaminów Zarządu Stowarzyszenia, Komi-
tetu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej. Ponadto podczas 
Walnego Zebrania zaktualizowano Lokalną Strategię Rozwoju 
Obszarów Rybackich oraz dokonano zmian w zapisach statutu 
Stowarzyszenia.

Lgr bIeLsk kraIna
SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA

Info: LGR Bielska Kraina

W miesiącu czerwcu Galeria „Na Zdrojowej” prowadzona przez 
Ośrodek Promocji Gminy Jaworze zorganizowała wystawę foto-
grafii Ryszarda Tomiczka pt.: „Bielsko-Biała w obiektywie”.  

Ponadto odbyło się spotkanie pt.: „Kremy na dzień, na noc  
i kremy do zadań specjalnych”- podczas których przedstawicielka 
firmy kosmetycznej tian-De - Katarzyna Zaręba, prezentowała 
naturalne kosmetyki do twarzy. Dodatkową niespodzianką dla 
uczestników spotkania był quiz dotyczący typu cery oraz darmowy 
zabieg „piękna cera”.

cd. informacji z Galerii na str 32

gaLerIa na zdrojowej
KREMY NA DZIEN, NA NOC...

Jak co roku od 5lat w końcu maja zebrała się komisja oceniająca 
prace plastyczne i fotograficzne uczniów naszych szkół. Konkurs 
ekologiczny pod hasłem „Zwierzęta chronione naszych lasów  
i pól” oceniany był w trzech kategoriach przez przedstawicieli 
organizatorów oraz opiekunów szkolnych. Komisja w składzie: 
hubert kobarski- nadleśniczy, ryszard stanclik i jerzy 
ryrych- tmj, Leszek baron- dyrektor opgj, panie 

mirosława hawełek- sp1 
małgorzata barutowicz- gimnazjum 
nr I/ opiekun grzegorz olejnik/ oraz 
mirosław wiśniewski, /mirosław 
hyjek- opiekun z gimnazjum nr 
II/  następująco oceniła prace 
konkursowe:
Szkoła podstawowa nr 1- prace 
fotograficzne:
kamil nowak- I miejsce
justyna nęcek- II miejsce
SP 1-prace plastyczne

towarzystwa mIłośnIków  
jaworza
FINAŁ KONKuRSu EKOLOGICZNEGO
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towarzystwa mIłośnIków  
jaworza
POSIADY W DNIu 23.06.2013R.
NOC ŚWIęTOJAńSKA OBYCZAJE  
I OBRZęDY

W dniu 23.06.2013r. tradycyjnie o godz. 15.00 odbyły się kolejne 
posiady zorganizowane przez towarzystwa miłośników jaworza 
przy współudziale stowarzyszenia „nasze jaworze”, tym razem 
zebraliśmy się w Gospodarstwie Agroturystycznym p. Steklów  
w Jaworzu Nałężu.

Tematem spotkania był wykład  Grzegorza STuDNICKIEGO pt. 
„Noc Świętojańska obyczaje i obrzędy”.

Nasz gość rozpoczął swój wykład od przedstawienia obrzędów 
od wiosny aż do czasu przesilenia letniego. Na św. Jerzego, tj. 23 
kwietnia odbywało się uroczyste wypędzanie bydła na pastwiska, 
któremu towarzyszyły różnego rodzaju obrzędy. Typowymi obrzę-
dami było okadzanie zwierząt ziołami zebranymi rok wcześniej  
i poświęconymi w dniu 15 sierpnia, tj. w Matki Boskiej Zielnej oraz 
kulanie jajkami, symbolem życia, po grzbietach krów w celu ochro-
ny przed „urokami”. Analogicznie jak na terenach nizinnych tak  
i w górach corocznie w maju następowało uroczyste wypędzanie 
owiec na hale tzw. „mieszani łowiec”, w czasie którego owce były 
okadzone i omodlone, co miało je zabezpieczyć przed atakami 
dzikich zwierząt oraz chorobą. Wcześniej po uzgodnieniu z bacą 
zapłaty za opiekę nad stadem następowało jego wypędzenie na 
letnie pastwiska w wyższe partie gór na  wypas. 

 Następnym zwyczajem było „stawianie moja”. „Moj” to oko-
rowane drzewo, o wysokości co najmniej 10 metrów, na końcu 
którego pozostawia się jedynie nietknięty wierzchołek przystrajany 
kolorowymi bibułkami. Moje stawia się w nocy z 30 kwietnia na 1 
maja. „Moja” stawiano na terenie zabudowania gospodarskiego 
dziewczynie, o której względy starał się chłopak lub na głównym 
placu wsi jako dar wszystkim dorosłym dziewczynom zamieszku-
jącym na terenie wsi. „Moj” stał do końca maja był pilnowany aby 
nikt go nie ukradł a następnie z „wiyrcha” robiono „rogolke”, którą 
panna młoda dostawała w posagu czyli „we wianie”.

  W czasie obchodów Świąt Zesłania Ducha Świętego tradycją 

było przyozdabianie domostw gałązkami drzew liściastych naj-
częściej była to brzoza. Innym obrzędem związanym z „Zielonymi 
Świętami” było obchodzenie pól po ich granicach z zapalonymi po-
chodniami co miało symbolizować oczyszczenie i zabezpieczenie 
pól przed nieszczęściami. W poniedziałek tj. w Drugi Dzień Zesłania 
Ducha Świętego pasterz, który najwcześniej wypędził swoje bydło 
na pastwisko zostawał królem pasterzy, a ten który był ostatni zo-
stawał ofermą na cały sezon wypasu bydła. Wierzono również, że 
gdy krowy będą zjadać trawę z rosą to zapewni im to dużo dobrego 
mleka. W poniedziałek smażono również jajecznicę na boczku lub 
słoninie ze szczypiorkiem i miętą. Jajka miały symbolizować nowe 
narodzenie, odradzanie się przyrody po zimowym śnie.

 W Boże Ciało organizowano procesje do czterech ołtarzy. 
Ozdoby z ołtarzy ludność zabierała do swoich domostw wierzono 
bowiem, że gałązki, którymi były przyozdobione ołtarze ochronią 
domostwa przed nieszczęściami. Pleciono również małe wianuszki 
z ziół które wieszano pod okapem domostw w celu zabezpieczenia 
przed burzą. Wierzono również, że od Bożego Ciała wody są wolne 
od wszystkich złych duchów, które w nich zamieszkiwały. 

Noc Kupały – przypada w dniu letniego przesilenia słońca około 
21 czerwca, Noc Świętojańska, Sobótki to nazwy tych samych 
obrzędów, które obchodzono na terenie Śląska Cieszyńskiego  

  
Jerzy Ryrych

Jakub Kluczewski – Imiejsce
Kamila Wełniak – IImiejsce
Martyna Tracz –  IIImiejsce 
Wyróżnienia: 
Wojciech Jarosz, Dominik Mieszczak, Karolina Ptak, 
Małgorzata Chmiała
 Gimnazjum nr I i II
Ola Dawidowicz  – I miejsce
Katarzyna Przerada – II miejsce
Marcelina Pomper, Monika Ryrych – III miejsce
Wyróżnienia: 
Patrycja Leś, Zuzanna Czader, Daniel Glockentin, Dawid 
Ignacek
W dniu 06 czerwca  w sali edukacyjno-wystawowej Nadleśnictwa 
Bielsko gdzie uczestnicy konkursu mogli zapoznać się ze 
zwierzętami żyjącymi w naszych lasach wręczono nagrody.
Dzięki naszym sponsorom każdy z uczestników otrzymał 

koszulkę z logo konkursu oraz podwójny bilet do kina Helios. 
Laureaci i wyróżnieni otrzymali min sztalugi, farby, MP4,MP3, 
pendrive, oraz mnóstwo mniejszych upominków. Przedstawiciele 
Nadleśnictwa wręczyli każdej szkole budki lęgowe, albumy  
o naszych lasach.
chcę z tego miejsca podziękować organizatorom a zarazem 
sponsorom konkursu: towarzystwu miłośników jaworza, 
ośrodkowi promocji, nadleśnictwu bielsko, a także 
sponsorom:
wójtowi gminy jaworze zdzisławowi bylokowi, jolancie 
polak- prezes banku spółdzielczego w jasienicy, markowi 
wrzalowi- prezesowi firmy berndorf-baderbau, państwu 
kindze i czesławowi sosulskim, firmie Inna- państwu 
cielenkiewiczom, oraz kinu heLIos.
mam nadzieję, że konkursy ekologiczne na stałe wejdą 
w kalendarz naszych wspólnych działań.
W imieniu organizatorów Jerzy Ryrych
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w nocy z 23 na 24 czerwca. Na pamiątkę Jana Chrzciciela  
o poranku 24 czerwca dziewczyny aby zachować młodość i piękno 
myły się rosą zebraną z trawy na pastwiskach. Rosa zebrana tego 
poranka przez czarownice mogła również posłużyć do rzucania 
czarów i uroków. W tę jedyną noc w roku normy moralne bardzo 
się rozluźniały, dziewczyny szukały mężów a chłopcy żon. Wie-
rzono, że Jan Chrzciciel w tę noc chrzci rośliny, które zabrane do 
domu ochronią go od nieszczęść. Również w tym dniu obchodzo-
no pola z zapalonymi pochodniami, których ogień miał oczyścić  
i zabezpieczyć pola uprawne aby wydały duży zbiór, który zapewni 
dobrobyt rodzinie. Tej nocy rozpalano na obrzeżach lasów lub nad 
zbiornikami wodnymi ogniska przy których śpiewano, tańczono  

i bawiono się do rana. Kolejnym zwyczajem tej niezwykłej nocy było 
puszczanie przez panny wianków na wodę, które były następnie 
wyławiane przez kawalerów. W innych rejonach kraju dziewczyny 
rzucały wianek za siebie na drzewo tyle razy, aż zawisnął na ga-
łęziach, każdy rzut symbolizował jeden rok po którym dziewczyna 
wyjdzie za mąż. Jeszcze inny zwyczaj związany z tą szczególną 
nocą to szukanie kwiatu paproci. Według legendy kwiat paproci 
znajdzie tylko osoba prawa i dobra, gdy jednak go odnajdzie 
posiądzie mądrość bóstw i stanie się jednym z nich. Zwyczaj ten  
w odróżnieniu od innych opisanych powyżej znany jest prawie w 
całej Europie. Na przełomie XIX i XX wieku polskojęzyczne cza-
sopisma i gazety nawoływały aby ludność Polska brała czynny 
udział w obrzędach Nocy Świętojańskiej, co było wyrazem zama-
nifestowania polskości. W owym czasie na terenie dzisiejszych 
Czech obrzędy Nocy Świętojańskiej symbolizowały spalenie Jana 
Husa na stosie.

 Zgodnie z tradycją przedstawioną na wykładzie w części prak-
tycznej słuchaczki założyły wianki wykonane przez Panią Małgo-
rzatę Kobielę-Gryczkę, po czym rzuciły je do  potoku. Zakończenie 
wieczoru przebiegało przy wspólnym śpiewie z akompaniamentem 
akordeonu i pieczeniu kiełbasy na ognisku.

Na następne posiady zapraszamy do Galerii Pod Groniem  
w Gospodarstwie Agroturystycznym p. Steklów 21.07.2013r.  
o godz. 15.00. tematem spotkania z Janem CHMIELEM będzie 
„Popołudnie poezji i muzyki”.

Sekretarz TMJ
Marcin Biłek

POSIADY W DNIu 19.05.2013R. 
OD ROŚLINY DO TKANINY
W dniu 19.05.2013r. tradycyjnie o godz. 15.00 odbyły się kolejne 

posiady zorganizowane przez Towarzystwa Miłośników Jaworza 
zebraliśmy się w Galerii Pod Groniem w Gospodarstwie Agrotu-
rystycznym p. Steklów.

Tematem spotkania był wykład  Leszka Richtera „Od rośliny do 
tkaniny … len i wełna na naszych terenach”.

 W czasie posiad można było również obejrzeć wystawę foto-
grafii artystycznej pod tytułem „Codzienność widziana inaczej niż 
zwykle” przygotowaną przez p. Tomasza Wróbla, oraz odbyła się 
promocja wydawnictw Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego 
w Republice Czeskiej.

Posiady rozpoczęła Małgorzata KOBIELA-GRYCZKA od powi-
tania naszego gościa a zarazem prowadzącego posiady Leszka 
RICHTERA, który  jest przewodniczącym Sekcji Ludoznawczej 
Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej.

W gospodarstwach górali karpackich dwoma podstawowymi 
materiałami z których szyto ubrania był len i wełna.

Nasz gość przedstawił wszystkie etapy produkcji ubrań z lnu 
od momentu wysiania ziarna do utkania tkaniny. Wysiew lnu 
następował w maju w czasie gdy przybywało księżyca i zawsze 
ze wschodu na zachód. W naszym rejonie siano dwa rodzaje lnu 
włoski (italiański) o niebieskich kwiatach i cieńszym włóknie oraz 
niemiecki kwitnący na biało o grubszym włóknie. Len dojrzewał pod 
koniec sierpnia po czym następował jego zbiór i po wysuszeniu 
był przenoszony na strych gdzie musiał się wyleżeć aby paździe-
rze odeszły od włókien. Następnie należało len „wydziergać” tzn. 
pozbyć się ziaren lnu, których było około 15 kg. Na jedno gospo-
darstwo i służyły one do ponownego zasiewu w roku następnym 

oraz jako środek leczniczy. Następną czynnością było „międlenie” 
lnu polegało ono na pozbyciu się łusek z lnu czuli paździerza, które 
wykorzystywano do utykania fug w chałupach zbudowanych z bali 
drewnianych. Następnie można było przystąpić do czesania lnu 
oraz jego przędzenia które odbywało się na kołowrotku. Wszystkie 
powyższe czynności wykonywano w gospodarstwie. Tkaniem zaj-
mowali się tylko mężczyźni którzy jako zapłatę za pracę brali część 
gotowego materiału. Następnie należało lniane tkaniny „wybielić” 
co czyniono przez jej gotowanie w wodzie zmieszanej z bukowym 
popiołem a następnie kilkukrotnie suszono i polewano wodą.

 Drugim materiałem wykorzystywanym do szycia ubrań była 
wełna z owiec hodowanych w gospodarstwach górali karpackich 
na masową skalę. Owce strzyżono dwa razy w roku. Wełna ze 
strzyżenia wiosennego była lepszej jakości bo była wełną „zimową”. 
Przed strzyżeniem należało owce wymyć co czyniono w górskich 
potokach i po ich wysuszeniu można było przystąpić do strzyżenia. 
Wełnę z wiosennego strzyżenia przechowywano do jesieni na stry-
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Na wycieczkę organizowaną przez towarzystwo miłośników 
jaworza przy udziale stowarzyszenia nasze jaworze wyruszy-
liśmy w piątek rano 21 czerwca. Drogę do Jabłonkowa Mostów 
pokonaliśmy w 1,5h  jadąc serpentynami Kubalonki. W Jabłonkowie 
wsiadł nasz przewodnik p. Leszek Richter z Polskiego Związku 
Kulturalno -Oświatowego/PZKO/, który w maju na posiadach  
w Jaworzu przedstawił nam temat „Od rosliny do tkaniny”. Po 
drodze na Przełęcz Jabłonkowską zatrzymaliśmy się w Mostach w 
Fojtowej Chacie/ replice z 2008r  drewnianej chaty wójta z 1790/. 
Mieści się tutaj obecnie muzeum pożarnictwa i Góralskie Tury-
styczne Centrum . Nasz przewodnik L. Richter przekazał nam dużo 
informacji na temat PZKO i sytuacji polskiej mniejszości na Zaolziu. 
Sytuacja naszych rodaków pogarsza się a to między innymi za 
sprawą tzw. „szkopyrtoków” czyli ludzi o polskich korzeniach, którzy 
stali się bardzo mocnymi Czechami. W Mostach w nocy z  25-26.
sierpnia 1939 miał miejsce „incydent jabłonkowski”, który można 
uznać   za początek II wojny. Na Przełęczy Jabłonkowskiej na wys. 

550m npm przyjemny wiaterek chłodził nas w czasie zwiedzania 
pozostałości po szańcach pochodzących z XVI-XIXw. To tutaj na 
styku Polski, Czech i Górnych Węgier/ Słowacji/ powstał system 
umocnień strzegących szlaku używanego od czasów rzymskich. 
Droga czyli „furmaniec” wyłożona na długości 4km drewnianymi ba-

WYCIECZKA TMJ I STOWARZYSZENIA 
NASZE JAWORZE

  
Marcin Biłek

chach gdyż w czasie prac polowych wiosną i latem nie było czasu 
na jej obróbkę. Następną czynnością było „kręplowanie” wełny, 
które polegało na jej rozdrobnieniu. Gdy wełna była odpowiednio 
„skręplowana” można było przystąpić do jej przędzenia co czyniono 
tak jak w przypadku przędzy lnianej na kołowrotkach. Z gotowych 
nici wełnianych robiono skarpety „kopyca”, porwozy a także tkano 
sukno na góralskie spodnie.

Nasz gość przywiózł ze sobą kil-
ka eksponatów z chaty regionalnej  
z Jabłonkowa, abyśmy mogli sami 
przekonać się jak ciężka i żmudna 
była kiedyś praca w gospodar-
stwach.

 Po wykładzie i prezentacji nastą-
piła promocja wydawnictw Polskiego 
Związku Kulturalno-Oświatowego  
w Republice Czeskiej, które można 
było zamówić a zostaną one prze-
kazane przez naszego prelegenta 
w czasie wycieczki do Jabłonkowa 
w czerwcu 2013r.

Spotkanie zakończył Prezes To-
warzystwa p. Ryszard STANCLIK 
dziękując naszemu gościowi za bardzo interesujący i pouczający 
wykład i pokaz zapraszając jednocześnie wszystkich zebranych 
na kawę i tradycyjny „kołocz”. Bardzo wielu ciekawych informacji 
wysłuchały 33 osoby członkowie i sympatycy Towarzystwa Miło-
śników Jaworza.

A teraz kilka informacji przybliżających nam Polski Związek 
Kulturalno-Oświatowy (w skrócie PZKO) to organizacja społeczna 
w Republice Czeskiej mająca na celu razem z Kongresem Pola-
ków reprezentować mniejszość polską w państwie czeskim. Jest 
to największa pod względem liczby członków (obecnie 12300) 
polska organizacja w Czechach, choć liczba ta systematycznie się 
zmniejsza wraz z kurczącą się mniejszością polską.

Przed II wojną światową w Republice Czeskiej funkcjonowało 
wiele polskich organizacji, kiedy jednak w 1947 roku zakładano 
PZKO, powstanie innych było niemożliwe. Była to więc w okresie ko-
munizmu jedyna organizacja reprezentująca mniejszość polską, do 

tego pod silnym wpływem Komunistycznej Partii Czechosłowacji. 
PZKO zyskało pozycję monopolistyczną i stało się odpowiedzialne 
za wszelką działalność Polaków, którzy nie mogli zrzeszać się w in-
nych zakazanych organizacjach. W miarę upływu czasu PZKO jesz-
cze silniej ulegało wpływom Partii, będąc przez władze w latach 50. 
XX wieku wcielonym do Frontu Narodowego Czechów i Słowaków.  

W latach 60. do głosu dochodzili re-
formatorzy, ale po praskiej wiośnie  
w 1968 przeprowadzono czystki 
i pozwalniano ich ze stanowisk. 
ówczesny prezes PZKO, Ernest 
Symbol również został zwolniony. 
Zaczęła się tak zwana era nor-
malizacji, a PZKO pogrążyła się  
w sidłach komunistów. Po aksa-
mitnej rewolucji w 1990, PZKO 
oczyściła osoby dyskryminowane 
po 1968, włącznie z najbardziej 
znaczącymi postaciami jak: Jan 
Rusnok, Henryk Jasiczek, Wiesław 
Adam Berger, Tadeusz Siwek i Er-
nest Sembol.

Celem PZKO jest promocja  
i patronat w miarę możliwości nad wszelką kulturalną i edukacyjną 
aktywnością polskiej mniejszości. PZKO organizuje i wspiera kluby 
sportowe, publikacje, koncerty, wycieczki, bale, grupy folklorystycz-
ne i muzyczne, chóry, grupy artystyczne, wystawy, różne imprezy 
sportowe czy społeczne itd. Największą i najbardziej znaną imprezą 
pod patronatem PZKO jest coroczne Gorolski  Święto w Jabłonko-
wie, wśród innych największym wydarzeniem jest Festiwal PZKO. 
Organizacja ściśle współpracuje z polskimi szkołami na Zaolziu  
i ze Sceną Polską w Teatrze Cieszyńskim w Czeskim Cieszynie.

PZKO składa się z Miejscowych Kół, które obecne są w prawie 
wszystkich gminach i wsiach na Zaolziu. Większość tych placówek 
posiada własne budynki, tzw. Domy PZKO, które służą jako miejsce 
spotkań i różnych wydarzeń, np. kulturalnych.

Zarząd Główny mieści się w Czeskim Cieszynie. Jego obecnym 
prezesem jest Jan Ryłko.
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Jerzy Ryrych

lami przez miejscowych mieszkańców- „mościorzy”.
System obronnych szańców budowany przez 

Piastów  Cieszyńskich a później Austriaków służył 
do obrony przed Turkami, powstańcami węgierski-
mi, wojskami szwedzkimi w czasie wojny 30letniej  
a także Prusakami w XVIII w. Do umocnienia uży-
wano kamieni i bali jodłowych- tylko w 1630 zużyto 
19 tys jodłowych pni. Ostatnich żołnierzy wycofano  
w połowie XIX w po ataku Węgrów  Lajosa Kossu-
tha. Do dzisiaj zachowane, ale w dużej części ro-
zebrane przez miejscową ludność szańce świadczą 
o wielkości głównej twierdzy w kształcie gwiazdy. 
System obronny składał się z szeregu redut po-
łączonych również podziemnymi przejściami. Po 
przejściu „furmańcem” przez zarośnięty wysoką 
trawą środek głównej twierdzy wsiedliśmy do au-
tobusu i zjechaliśmy do miasta. Jabłonków liczy 
5200mieszkańców i ma bogate tradycje rzemieśl-
nicze i kupieckie. Po wizycie w ratuszu zjedliśmy 
bardzo smaczny obiad w siedzibie PZKO,  a następnie odbyliśmy 
wędrówkę ścieżką historii po muzeach i zabytkach: Wojskowości 
gdzie zachowano liczne dokumenty, zdjęcia i pamiątki po żołnier-
zach I i II Korpusu Polskiego,Muzeum Ziemi Cieszyńskiej, Rynku 
Mariackim z fontanną i figurą Matki Boskiej Immaculaty z 1655roku, 
klasztorze Elżbietanek, dzielnicy tkaczy Biała za rzeką Łomna.

W drodze powrotnej w późnych godzinach popołudniowych 
odwiedziliśmy wieś Łomna Dolna, ale w związku z brakiem 

czasu i zmęczeniem do puszczy karpackiej się nie wybraliśmy. 
Tam również na każdym kroku widać polskie akcenty, takie jak 
Szkoła Polska, pomnik z polskimi napisami. Do Jaworza pełni 
wrażeń, ale i nieco zmęczeni wróciliśmy w godzinach wieczornych 
przejeżdżając przez miejscowości Gródek, Wendrynię, Trzyniec  
i Cieszyn.

Czas upragnionej wiosny w tym roku, w oddziale PTEw. w Ja-
worzu, minął niepostrzeżenie, kiedy to na comiesięcznych zebra-
niach oddziału można było wysłuchać kilku ciekawych prelekcji, 
jedne dotyczyły stricte zagadnień, które interesują węższe grono 
odbiorców, drugie mogły zainteresować szerszy krąg i te właśnie 
zostaną zaprezentowane. 

8 kwietnia prelekcję pt. „Śladami Jury Gajdzicy i Jana Wantuły” 
wygłosił inż. Władysław Sosna z Cieszyna.   Jura  Gajdzica  uro-
dził się 19 grudnia 1777 roku w Małej Cisownicy na Śląsku Cie-
szyńskim, zmarł 16 lutego 1840 roku – chłop z Cisownicy, rolnik, 
furman, bibliofil, autor pamiętników, twórca pierwszego polskiego 
ekslibrisu chłopskiego. 

Gajdzica był jednym z najbardziej znanych (o ile nie najsławniej-
szym) śląskich „piśmiorzy”, czyli autorów chłopskich „zapiśników” 
(pamiętników). Gajdzica gromadził książki i posiadał też wyjątkowo 
bogatą, jak na chłopa, bibliotekę z licznymi starodrukami (ponad 60 
tomów), w części własnoręcznie oprawionymi. Co najmniej od roku 
1812 posługiwał się też pierwszym w Polsce chłopskim ekslibrisem.    

 Jan Wantuła ( 20.IX. 1877 – 29.VII.1953, urodził się i zmarł  
w ustroniu), chłop, hutnik, publicysta i pisarz ludowy, działacz 
narodowy i społeczny, założyciel biblioteki, zbieracz książek.. 
Pracował w hucie i prowadził gospodarstwo rolne. Działał w wielu 
organizacjach społecznych. Zajmował się m.in. kolportażem ksią-
żek polskich, zakładał biblioteki, gromadził własny księgozbiór.  
W 1896 r. wraz z kilkoma robotnikami z huty zorganizował „spółkę 
czytelniczą” w ustroniu, która kupowała i wypożyczała książki. Był 
to zalążek pierwszej publicznej wypożyczalni książek w ustroniu 
istniejącej do II wojny światowej  jako Biblioteka Koła Macierzy 
Szkolnej  Księstwa Cieszyńskiego.   Gromadzenie własnego księ-
gozbioru rozpoczął od 1891 roku, kupował aktualności wydawni-
cze i poszukiwał zabytków piśmiennictwa śląskiego u miejscowej 
ludności. Jego księgozbiór liczył ponad 3 tysiące dzieł, zawierał 

stare druki  ( m.in. dzieła treści religijnej), elzewiry i nowsze książki  
z zakresu filozofii, historii, beletrystyki, ekonomii, socjologii, 
biografii,  publicystyki i innych. Napisał on ponad 300 artykułów, 
zamieszczanych od 1900 roku w czasopismach śląskich i mało-
polskich. W 1935 roku  odznaczony został  Srebrnym Wawrzynem 
Polskiej Akademii Literatury.  

27 maja ks. Karol Macura wygłosił prelekcję i wyświetlił prezen-
tacje multimedialną pt. „Jan Matejko – polski Leonardo da Vinci?” 
Jan Alojzy Matejko urodził się 24 czerwca 1838 roku w Krakowie 
– polski malarz, twórca obrazów historycznych i batalistycznych, 
historiozof. Ojciec malarza, Franciszek  Matĕjka był Czechem  
i katolikiem, natomiast matka Joanna była ewangeliczką z rodziny 
zamożnych rymarzy. Jan Matejko namalował wiele wybitnych ob-
razów : Stańczyk, Kazanie Piotra Skargi, Rejtan, unia Lubelska, 
Bitwa pod Grunwaldem, Kościuszko pod Racławicami i inne. Do 
końca życia cieszył się wielką sławą, tak w Polsce jak i na całym 
świecie, do czego przyczyniły się liczne nagrody. Został dyrektorem 
Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie, walczył o upiększenie Krakowa 
i zachowanie jego zabytków. Zmarł po pęknięciu wrzodu żołądka 
w wieku 55 lat  1 listopada 1893 roku. W czasie jego pogrzebu bił 
dzwon Zygmunta, a w ostatniej drodze towarzyszyły mu tysiące 
krakowian. Jego ciało spoczęło w grobowcu rodzinnym na głównej 
alei na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.  

3 czerwca miało miejsce spotkanie z „Rodzimą Twórczością 
Literacką”  Swoje wiersze prezentowali miejscowi poeci: Maria 
Miarka, Halina Broda-Kubaczka, ks. Ryszard Janik, Roman Rucki, 
Piotr Michalik, swe gawędy w cieszyńskiej gwarze prezentował 
Józef Niesyt. Wszystko to przeplatane było śpiewem znanych 
pieśni ludowych. 18 maja zorganizowana została wycieczka,  
o której pisano w poprzednim numerze. Następna na Morawy 13 
lipca.  Pozostając w nadziei na dobrą pogodę i udany wypoczynek, 
życzymy tego sobie i czytelnikom Echa Jaworza! 

poLskIe towarzystwo
ewangeLIckIe

  
Jan Kilber
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koncert chórów  
ewangeLIckIch 
„ŚPIEW JEST NAM ŻYCIEM…”
22 czerwca  2013 roku w jaworzańskim amfiteatrze   odbył 

się  IX  Koncert Ewangelich Chórów Ziemi Cieszyńskiej, 
zorganizowany  przez Parafię Ewangelicko-Augsburską  
w Jaworzu i Ewangelicki Chór Kościelny z Jaworza.

Wszyscy uczestnicy Koncertu, jak i goście oraz widzo-
wie zostali serdecznie powitani przez pastorstwo Annę  
i ks. Władysława  Wantuloków słowami hasła biblijnego  
z Psalmu 65;12 : „Wieńczysz rok dobrocią swą”. Za tę do-
broć dziękowaliśmy pieśnią, muzyką i tańcem.

IX Międzynarodowy Koncert oficjalnie  został otwarty 
przez proboszcza parafii ewangelickiej ks. Władysława  
Wantuloka, po czym w wykonaniu wszystkich obecnych 
chórzystów pod batutą pani pastorowej Ruty Janik za-
brzmiała pieśń  M.A.Charpentier’a pt. „ Niech imię JEZuS 
głośno brzmi!”

W Koncercie wzięły udział  chóry z Drogomyśla, z Cieszy-
na i Bażanowic, chóry  z parafii wiślańskich, z Dzięgielowa 
i Puńcowa oraz Wieszcząt i chór z Jaworza. Ponadto na-
szymi gośćmi byli  tancerze Zespołu Pieśni i Tańca „Olza” 
z Czech , oraz artyści z Gliwickiego Teatru Muzycznego.

Ten pięknie niosący się śpiew ku czci i chwale Pana, mógł się 
nieść  dzięki finansowemu wsparciu:

-Marszałka Województwa Śląskiego i tu  kierujemy podzięko-
wania p. Januszowi Buzkowi - radnemu Sejmiku Województwa 
Śląskiego za wszelką pomoc,

-Wójtowi Gminy Jaworze  i Ośrodkowi Promocji Gminy Jaworze
-Bankowi Spółdzielczemu w Jasienicy
-p. Michałowi Bożkowi – prezesowi Zarządu firmy „uSTRO-

NIANKA”, który dbając o nasze zdrowie  poił obecnych wodą  
z zawartością  jodu i magnezu.

Szczególne podziękowania  należą się  kol.kol. Romanowi 
Chmielowi  i Józefowi Królowi  i wszystkim osobom, które w imieniu 
parafii i chóru  przygotowały ten piękny koncert.

Wśród słuchaczy   śpiewających Chórów byli nie  tylko miesz-
kańcy Jaworza, ale również przedstawiciele  władzy gminnej  
w osobach wice-wójta p. Radosława Ostałkiewicza, wice-prze-
wodniczącego  Rady Gminy –p. Zbigniewa Putka, radnych u.G. 

Również obecny był   
Diecezjalny Duszpa-
sterz Chórów i Orkiestr  
- ks. Roman Dorda.

Program Koncertu 
składał się z  dwóch 
podstawowych części: 
I- pieśni religijnej i II- 
część pieśni ludowych.

I część prowadzona  była przez  ks. Władysława  i Annę Wantu-
lok, a pieśniczki Ziemi Cieszyńskiej przez  kol.kol. Olgę Kaulbert 
i Ryszarda Milli.  Część ludowa poprzedzona była  wspólnym 
śpiewem  chórzystów hymnu  beskidzkiego „Szumi Jawor” pod 
kierunkiem pastorowej  Joanny Sikory z Cieszyna. urozmaiceniem  
tej części  był występ  zespołu Pieśni i Tańca  „OLZA” z Czech, 
który w swym repertuarze  przedstawił tańce  Ziemi Cieszyńskiej 
i Regionu Waskiego.

Przerywnikiem między I i II częścią Koncertu był występ  artystów 
z Gliwickiego Teatru Muzycznego – Jolanta Kremer , Arkadiusz 
Dołęga i Michał Musioł-:, którzy ku ogromnej  radości  obecnych 
w amfiteatrze, śpiewali najpiękniejsze arie  ze znanych operetek 
oraz „karmili”  nas (widzów) niefrasobliwym humorem.

Koncert zakończony został  wspólnym śpiewaniem znanych 
śląskich  pieśniczek przez wszystkich obecnych w amfiteatrze, 
zaś finałową pieśnią był „Ojcowski Dom”.

Na zakończenie dopisuję   dalszą część zaczętej  pieśni jako  
tytułu artykułu:

„Śpiew jest nam życiem, naszą radością,
Śpiew  jest miłością, co w sercu tkwi,
Śpiew jest nadzieją, śpiew jest pokojem.
Niech w niebo wzlata we wszystkie dni”

/Jurgen Henkys/

Relację z IX Koncertu  Ewangelickich Chórów  Ziemi Cieszyńskiej 
napisała  kronikarz Chóru-Jaworze  Renata Podstawny

Przyjmę mężczyznę  do prac porządkowych wokół domu( koszenie-porządkowanie).
Informacja pod numerem telefonu:   601-333-328
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stowarzyszenIe mIłośnIków 
sztukI
INFORMACJA WSTęPNA - II MINI  
MARATON SZTuKI

W dniach 29 – 30 czerwca br. Stowarzyszenie Miłośników Sztuki 
wraz z urzędem Gminy Jaworze i Ośrodkiem Promocji Gminy 
zorganizowało II mini Maraton Sztuki. Pierwszy -w ubiegłym roku 
został zorganizowany przy wsparciu LGD Ziemia Bielska. W ra-
mach imprezy odbyło się szereg warsztatów- zarówno z rękodzieła, 
jak i wokalno-tanecznych. Poniżej kilka foto z  tej imprezy. Pełna 
relacja i szczegóły dotyczące warsztatów znajdą się w sierpniowym 
wydaniu Echa Jaworza.

  
Redakcja

KICK BOXING

w sportowej rywaLIzacjI

W dniach 14-16 06 2013 odbyły się Mistrzostwa Polski light-
contact juniorów będące jednocześnie ostatnią kwalifikacją do 
Mistrzostw Europy które odbędą się we wrześniu w Krynicy-
Zdroju 
Wyniki naszych zawodników 
 Mistrzynią Polski po raz trzeci z rzędu została Sylwia Szymala 
która wszystkie swoje walki wygrała 3 do 0 i została najlepszą 
zawodniczką Mistrzostw 
-tytuły wicemistrzów Polski zdobyły  

- Sandra Paszek kat - 55 kg 
-Adrianna Kubaszek - 70 kg 
- pozostali zawodnicy  
-Emilia Sender 5 miejsce 
-Weronika Pytlarz 5 miejsce 
-Filip Beliakow 5 miejsce 
-Mateusz Zoń 6 miejsce 
- Jakub Peterko 5 miejsce 
- w klasyfikacji Ministerstwa sportu miejsca do 8 są punktowane. 
- do kadry Narodowej została powolana Sylwia Szymala oraz 
Sandra Paszek.
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Jaworze, dn. 1 czerwca 2013
czarni jaworze – ks bestwinka 1:1 (0:0)

Bramkę dla Czarnych zdobył: andrzej pawluk-jaszczuk
Skład:

feruga - kobza, handzel, grusiecki, nowak - pałecki (77’ 
roik), gucwa, pawluk-jaszczuk, sztykiel - gwóźdź (65’ 

walasiński), waliczek 
---------

Jaworze, dn. 8 czerwca 2013
czarni jaworze – sokół hecznarowice 3:0 (wo)

Drużyna z Hecznarowic wycofała się z rozgrywek po rundzie 
jesiennej.

---------
Jaworze, dn. 16 czerwca 2013

czarni jaworze – soła kobiernice 1:2 (1:1)
Bramkę dla Czarnych zdobył: marcin sztykiel

Skład:
feruga - duława (32’ miagkyj), handzel, kobza, nowak 
- grusiecki, gucwa (75’ trybała), pawluk-jaszczuk (67’ 

walasiński), sztykiel - waliczek, gwóźdź (60’ król) 
---------

Kozy, dn. 23 czerwca 2013
orzeł kozy - czarni jaworze 1:1 (0:0)

bramkę dla czarnych zdobył: marcin sztykiel 
Skład:

feruga - grusiecki, handzel, kobza, nowak - gucwa, 
waliczek, pawluk-jaszczuk, sztykiel - trybała (75’ Lapczyk), 

gwóźdź (60’ król) 
---------

Jaworze, dn. 29 czerwca 2013
czarni jaworze – gLks wilkowice 1:1 (1:0)

Bramkę dla Czarnych zdobył: tomasz gwóźdź
Skład:

feruga - nowak, kobza, handzel, grusiecki - gucwa (75’ 
roik), waliczek (57’ walasiński), pawluk-jaszczuk (65’ 

Lapczyk), sztykiel - gwóźdź, trybała 

KS CZARNI  JAWORZE - LIGA ŻAKóW

tabeLa – kLasa „a” senIorów

Miejsce Klub Il. meczów Punkty Bramki
1. Soła Kobiernice 26 66 100 – 24 

2. Pionier Pisarzowice 26 63 73 – 24 

3. Przełom Kaniów 26 57 82 – 36 

4. GLKS Wilkowice 26 50 51 – 30 

5. KS Międzyrzecze 26 48 54 – 36 

6. KS Bestwinka 26 45 65 – 40 

7. Czarni Jaworze 26 41 52 – 40 
8. Sokół Buczkowice 26 38 59 – 47 

9. LKS Mazańcowice 26 26 38 – 51 

10. Orzeł Kozy 26 26 37 – 49 

11. MRKS II  
Czechowice-Dziedzice

26 21 25 – 62

12. Sokół Zabrzeg 26 20 25 – 82 

13. Beskid Godziszka 26 19  36 – 87 

14. Sokół Hecznarowice 26 1 8 – 106 
1.miejsce – awans do Ligi Okręgowej
13. - 14. miejsce – spadek do Klasy B
uWAGA! Sokół Hecznarowice wycofał się z ligi. 
Jego wynik są weryfikowane jako walkower 3:0 na korzyść rywali.

termInarz meczów LIga „c” junIorów

LP Data Godz. Gospodarz Gość Wynik Strzelcy

1 29.05.2013
(środa)

1800 KS Czarni 
Jaworze

KS Bestwinka 4:0
Król – 2
Dymek

Nowiński
2 1.06.2013

(sobota)
1130 Sokół Heczn-

arowice
KS Czarni 
Jaworze

2:4 Król – 3
Kopij

3 20.04.2013
(sobota)

1130 KS Czarni 
Jaworze

Groń Bujaków 2:0 Bula - 2

4 27.04.2013
(sobota)

1130 Przełom 
Kaniów

KS Czarni 
Jaworze

1:2 Janos
Bula

5 1.05.2013
(środa)

1130 KS Czarni 
Jaworze

LKS Czaniec 0:2

6 5.05.2013
(niedziela)

1600 GLKS Wilko-
wice

KS Czarni 
Jaworze

4:3 Król – 2
Ruff

7 11.05.2013
(sobota)

1130 KS Czarni 
Jaworze

Sokół Zabrzeg 3:0 Król – 2
Janos

8 18.05.2013
(sobota)

1130 KS Czarni 
Jaworze

Zamek 
Grodziec

5:0 Król – 4
Bula

9 25.05.2013
(sobota)

1130 LKS 
Mazańcowice

KS Czarni 
Jaworze

0:6 Król – 3
Sztykiel

Ruff
Nowiński

10 8.06.2013
(sobota)

1130 KS Czarni 
Jaworze

BKS Stal 
Bielsko-Biała

0:5

11 15.06.2013
(sobota)

1130 LKS Best-
wina

KS Czarni 
Jaworze

4:2 Ruff – 2

o ewentualnych zmianach będziemy pisać na stronie 
internetowej ks czarni jaworze...

Pogrubione – spotkania rozgrywane na Kompleksie 
Sportowym w Jaworzu

tabeLa – LIga „c” junIorów

Miejsce Klub Il.  
meczów

Punkty Bramki

1. LKS Czaniec 22 58 98 – 10 
2. Sokół Zabrzeg 22 52 73 – 23 
3. LKS Bestwina 22 47 72 – 22 
4. Czarni Jaworze 22 45 86 – 30 
5. BKS Stal Bielsko-Biała 22 43 71 – 34 
6. GLKS Wilkowice 22 43 65 – 36 
7. Sokół Hecznarowice 22 25 46 – 67 
8 Przełom Kaniów 22 23 42 – 44 
9. LKS Mazańcowice 22 17 39 – 108 
10. KS Bestwinka 22 17 36 – 82 
11. Groń Bujaków 22 15 41 – 73 
12. Zamek Grodziec 22 3 14 – 154 

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

senIorzy - wynIkI
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termInarz meczów LIga „c” trampkarzy

LP Data Godz. Gospodarz Gość Wynik Strzelcy
1 29.05.2013

(środa)
1630 KS Czarni 

Jaworze
KS  

Bestwinka
1:7 Mrożek

2 1.06.2013
(sobota)

1000 Sokół  
Hecznarowice

KS Czarni 
Jaworze

2:4
Mrożek – 2

Kulański
samobójczy

3 20.04.2013
(sobota)

1000 KS Czarni 
Jaworze

Groń 
Bujaków

0:2

4 27.04.2013
(sobota)

1000 Przełom 
Kaniów

KS Czarni 
Jaworze

10:0 

5 1.05.2013
(środa)

1000 KS Czarni 
Jaworze

LKS 
Czaniec

0:8

6 5.05.2013
(niedziela)

1430 GLKS  
Wilkowice

KS Czarni 
Jaworze

4:1 Derkowski

7 11.05.2013
(sobota)

1000 KS Czarni 
Jaworze

Sokół 
Zabrzeg

9:0

Heinrich – 3
Kręcichwost 

- 2
Mrożek
Waszek
Krzak

samobójczy
8 18.05.2013

(sobota)
1000 KS Czarni 

Jaworze
Zamek 

Grodziec
1:4 Mrożek

9 25.05.2013
(sobota)

1000 LKS 
Mazańcowice

KS Czarni 
Jaworze

3:0

10 8.06.2013
(sobota)

1000 KS Czarni 
Jaworze

BKS Stal 
Bielsko-

Biała

0:1

11 15.06.2013
(sobota)

1000 LKS Bestwina KS Czarni 
Jaworze

2:2 Mrożek
Kulański

o ewentualnych zmianach będziemy pisać na stronie inter-
netowej ks czarni jaworze...

Pogrubione – spotkania rozgrywane na Kompleksie Sportowym 
w Jaworzu

tabeLa – LIga „c” trampkarzy
Miejsce Klub Il. meczów Punkty Bramki

1. LKS Bestwina 22 49 78 – 20 

2. KS Bestwinka 22 47 51 – 15 

3. Zamek Grodziec 22 45 68 – 32 

4. LKS Czaniec 22 42 56 – 20 

5. BKS Stal Bielsko-
Biała

22 42 68 – 23 

6. GLKS Wilkowice 22 37 64 – 28 

7. Groń Bujaków 22 34 55 – 41 

8. LKS Mazańcowice 22 30 57 – 41 

9. Przełom Kaniów 22 24 41 – 42 

10. Sokół Hecznaro-
wice

22 17 30 – 90 

11. Czarni Jaworze 22 10 35 – 90 
12. Sokół Zabrzeg 22 3 6 – 167 

więcej informacji  
na oficjalnym serwisie internetowym klubu 

www.czarnijaworze.futbolowo.pl

terminarz meczów ks czarni jaworze –  
LIga Żaków 2013

LP Data Godz. Gospodarz Gość Wynik
1 19.04.2013

(piątek)
1700 CWS Kozy KS Czarni 

Jaworze
28:0

2 17.05.2013
(piątek)

1700 KS Czarni Jaworze pauza -

3 15.04.2013
(poniedziałek)

1700 GLKS Wilkowice KS Czarni 
Jaworze

11:0

4 22.04.2013
(poniedziałek)

1700 BBTS Podbeskidzie 
II Bielsko-Biała

KS Czarni 
Jaworze

19:0

5 29.04.2013
(poniedziałek)

1700 KS Czarni Jaworze Zapora 
Wapienica

4:4

6 6.05.2013
(poniedziałek)

1700 Rekord Bielsko-
Biała

KS Czarni 
Jaworze

25:0

7 13.05.2013
(poniedziałek)

1700 KS Czarni Jaworze Trójka 
Czechowice-

Dziedzice

0:15

8 20.05.2013
(poniedziałek)

1700 KS Czarni Jaworze CWS Kozy 0:26

9 27.05.2013
(poniedziałek)

1700 KS Czarni Jaworze pauza -

10 3.06.2013
(poniedziałek)

1700 KS Czarni Jaworze GLKS Wilko-
wice

3:11

11 10.06.2013
(poniedziałek)

1700 KS Czarni Jaworze BBTS Pod-
beskidzie II 

Bielsko-Biała

2:20

12 28.06.2013
(piątek)

1700 Zapora Wapienica KS Czarni 
Jaworze

3:1

13 24.06.2013
(poniedziałek)

1700 KS Czarni Jaworze Rekord 
Bielsko-Biała

0:30

14 1.07.2013
(poniedziałek)

1700 Trójka Czechowice-
Dziedzice

KS Czarni 
Jaworze

Pogrubione – spotkania rozgrywane na Orliku w Jaworzu

tabeLa – LIga Żaków 2013 (stan na 30 czerwca 2013)

Miejsce Klub Il. meczów Punkty Bramki
1. Rekord Bielsko-Biała 11 33 186 – 15 
2. CSW Kozy 10 24 115 – 30 
3. BBTS Podbeskidzie II 

Bielsko-Biała
12 21 109 – 52 

4. GLKS Wilkowice 11 15 56 – 72 
5. Trójka Czechowice-

Dziedzice
10 15 51 – 36 

6. Zapora Wapienica 11 4 14 – 144 
7. Czarni Jaworze 11 1 10 – 192 
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tel. 338289700    biuro@berndorf.pl

AKTUALIZACJA MAP DO CELÓW PROJEKTOWYCH
POMIARY INWENTARYZACYJNE PRZYŁĄCZY:

POBYT NAD MORZEM BAŁTYCKIM

Dzieciom do lat 10 przysługuje zniżka.

Koszt całkowity: 890zł/os. dorosła.

Termin 25.08-31.08.2013r.

Cena obejmuje: przejazd autokarem, 6 noclegów, wyżywienie /3 posiłki dziennie/, 
1 ognisko, 1 wycieczkę, wieczorek zapoznawczy, opłata klimatyczna, 
ubezpieczenie NNW. 

Zgłoszenia przyjmuje Lidia Sztwiorok
 tel. 33/8152916 lub 692 405 825 zapraszam

ostatnie wolne

miejsca

jastrzębia Góra – 7 Dni

Odpłatność w ratach. Zaliczka 200zł/os./

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

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

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

e-mail:	robsat@op.pl

Telewizja cyfrowa naziemna i satelitarna

„ROB-SAT”

Do wynajęcia w centrum Jaworza
- atrakcyjne biuro o pow. 56m2

składające się z dwóch pomieszczeń,
- biuro o pow 20m2

POMIESZCZENIA MOGĄ BYĆ UMEBLOWANE

POSIADAJĄ KLIMATYZACJĘ
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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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znaczenie wyrazów

pozIomo
1) Miłośnik Jaworza i kolekcjoner 
starych pocztówek z naszej miej-
scowości
7) Afrykański ptak podobny do 
bociana 
11) utwory Andersena lub braci 
Grimm
12) Miasto z Państwowym Mu-
zeum Auschwitz - Birkenau
13) Trwałe rysunki na skórze
14) Rasa angielskich psów myśliw-
skich
15) Zaczyn na chleb lub żur
17) Bezradność, chorowitość
21) Pracuje na kutrze
25) Okno wystawowe lub strona 
internetowa
28) Odłożenie, przesunięcie w czasie

29) Mieszkaniec Bliskiego Wschodu
31) Wielki port handlowy w Indiach
32) Pani motorniczy w miejskim 
pojeździe szynowym
36) Duże drzewo parkowe
37) Kwitnie na biało lub różowo 
nim pojawią się liście
40) Drugie imię Niemcewicza
43) Dziecko karmione mlekiem 
matki
46) Śledź marynowany zwijany
47) Słup przyścienny
48) Greczynka śpiewająca po 
polsku, również w Jaworzu
49) Pisarz angielski, autor “Władcy 
pierścieni”
50) Przyrząd optyczny przydatny 
w teatrze
52) Wszechświat
53) Najbardziej znany wodospad
54) Paplanina, czcza mowa

pIonowo:
1) Pobliskie miasteczko z Muzeum 
Morcinka
2) Reprezentuje przed sądem 
oskarżonego
3) Przedmioty o dużej wadze
4) Ptak egipski w starożytności 
otoczony kultem
5) Atrybut operatora filmowego
6) Kwiat zwany kaczeńcem
7) Mieszaniec rasy białej i indiań-
skiej 
8) Kopytko sarny lub cielątka
9) Okrzyk wyrażający radość
10) Fabuła filmu lub książki
16) Góra Mojżesza
18) Mielizna na rzece
19) Miasto w Holandii z cmenta-
rzem Maczkowców
20) Spływają kanalizacją
23) Jadowity wąż

24) Towarzyszy występującym na 
scenie
26) Obraz zdobiący cerkiew
27) Czerwony kamień szlachetny
30) Mapy w postaci książkowej
33) Druh Aramisa i Portosa
34) Dzieci naszych dzieci
35) Kąpielisko na Mierzei Helskiej
36) Można ją nucić lub śpiewać
37) Bieg na najdłuższym dystansie
38) Kraina historyczna w Izraelu
39) Pobliski obszar, teren
41) Zapiski
42) Typowy XVII - wieczny polski 
szlachcic
44) Bohater epopei Wergiliusza
45) Zakończenie, końcówka
51) Nielubiany owad

Autorką krzyżówki jest  
aniela mieszczak.
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Piknik rodzinny dla najmłodszych 
zawodników ks czarni jaworze

24 czerwca na obiekcie ks czarni jaworze 
odbył się rodzinny piknik dla dzieci z sekcji 
Żaki i Żaczki. z tej okazji rozegrane zostały dwa 
mecze rodzice kontra dzieciaki. pierwszy mecz 
dzieci z sekcji Żaczków zakończył się wyni-
kiem 2 do 3 dla Żaczków-gościnnie w drużynie 
najmłodszych wystąpił trener arkadiusz Lanc. 
mimo kiepskiej pogody duch walki nie opusz-
czał obydwu drużyn. rodzice licznie przybyli na 
piknik, jak i też wzięli czynny udział w meczu. 
nawet jedna z pań wystąpiła w składzie drużyny 
rodziców. drugi mecz Żaki kontra rodzice to 
również klęska rodziców 2 do 4. po meczu od-
była się oficjalna część uroczystości-wszyscy 
młodzi piłkarze, w tym jedna dziewczynka, zostali 
odznaczeni symbolicznymi medalami, „za spor-
tową postawę”- odznaczenia dokonywały władze 
klubu oraz przewodniczący rady gminy andrzej 
śliwa oraz pełnomocnik wójta do spraw sportu 
walter wehsoly. rada rodziców która czynnie 
przyczyniła się do organizacji pikniku podzię-
kowała wszystkim dzięki którym młodzi adepci 
piłki nożnej mogą uprawiać sport a dzieciaki 
osobiście podziękowały trenerowi, za „anielską 
cierpliwość” wręczając koszulkę „dLa trenera 
numer 1”.

na zakończenie spotkania odbył się gril, mimo kiepskiej pogody atmosfera była 
gorąca. 

rada rodziców składa podziękowania dla władz klubu, dla wójta i wszystkich 
sponsorów ks czarni jaworze oraz wszystkich dzieci i rodziców za udział w pikniku, 
wsparcie i pomoc.

agnieszka nieborak - przewodnicząca 
rady rodziców sekcji zaki  
i Żaczki ks czarni jaworze

foto: renata nikiel

„Dawniej i Dziś” w Galerii na zDrojowej
W czerw-

cu, w Ga-
l e r i i  n a 
Zdrojowej, 
m i e l i ś m y 
okazję wy-
s t a w i a ć 
prace Ry-
szarda To-
m i c z k a . 
B y ł y  t o 
fo tograf ie 
p rzeds ta -
wiające Biel-
sko-Białą, a 
więc miasto 
graniczące 
z  J a w o -

rzem. Cała wystawa oparta była o myśl 
przewodnią: „dawniej i dziś”. W jednej sali 
znalazły się zdjęcia sprzed lat, na które pa-
trząc mogliśmy przypomnieć sobie, jak kiedyś 
prezentowało się to miasto. Druga z kolei, 
wypełniona została zdjęciami bardziej współ-
czesnymi. Mogliśmy odnaleźć wśród nich 
wszystkie najważniejsze miejsca w Bielsku, a 
także budynki i ulice, których być może wcze-
śniej nie zauważaliśmy. Artyście doskonale 
udało się wydobyć piękno każdego zakątka 
Bielska. Patrząc na te zdjęcia często dziwi-
liśmy się, że dotąd nie dostrzegaliśmy tego 
niezwykłego uroku i klimatu, jakie panują w 
tymże mieście. Bardzo często przechadzając 
się ulicami nie zwracamy uwagi na cudow-

ne, stare kamienice, które swoją 
architekturą przypominają Wiedeń. 
To naprawdę niezwykłe, że dzięki 
fotografiom Ryszarda udało nam 
się odkryć Bielsko na nowo.

Dnia 28 czerwca odbyło się 
spotkanie autorskie z fotografikiem. 
Zainteresowanie Jego pracami 
było na tyle duże, że pomimo 
niesprzyjającej pogody, zjawiło się 
naprawdę sporo osób, które chciały 
poznać tego człowieka i usłyszeć 
co ma do powiedzenia na temat 
swojej twórczości. Wszyscy podzi-
wiali fotografie i nie mogli uwierzyć, 
że wykonał je człowiek, który robi to nie za-
wodowo, ale z zamiłowania. To niezwykłe, że 
osoba, która na co dzień pochłonięta jest pra-
cą, znajduje jeszcze czas i energię na to, by w 
porannych godzinach wybrać się do centrum 
Bielska i wykonać kilka cudownych zdjęć. 
Całe spotkanie przebiegało w miłej atmosfe-
rze. Swoją obecnością zaszczycił 
nas także Śliwka, Przewodniczący 
Rady Gminy. Mamy nadzieję, że w 
najbliższej przyszłości, uda nam się 
jeszcze zorganizować jakąś wysta-
wę we współpracy z Ryszardem 
Tomiczkiem.

Póki co od 1 lipca w naszej Ga-
lerii wyeksponowane będą prace 
Alicji Wątor, która prowadzi dla nas 
już od jakiegoś czasu warsztaty dla 
dzieci, cieszące się ogromnym za-

interesowaniem. Tytuł wystawy to „doznania”. 
Z pewnością patrząc na jej niezwykłe prace, 
w naszej głowie i sercu zrodzi się wiele roz-
maitych emocji, a na tym ostatecznie polega 
sztuka. Zapraszamy więc do obejrzenia 
wystawy, a dnia 18 lipca, o godzinie 17.00, 
na spotkanie autorskie z malarką.

opgj



GOSPODARKA ŚMIECIOWA 
w Gminie Jaworze  
po 1 lipca 2013 r.

Urząd Gminy Jaworze
ul. Zdrojowa 82
43 -384 Jaworze

tel.: 33 828 66 45
33 828 66 40
33 828 66 00



Z dniem 1 lipca 2013 r., zaczęły obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi nie tylko  
w naszej gminie, ale również w całym naszym kraju.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zmieniła dotychczasowy system gospodarowania 
odpadami komunalnymi. Głównym założeniem ustawy jest przejęcie przez gminy obowiązków właścicieli 
nieruchomości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w zamian za opłatę. Ponieważ wszelkie nie-
zbędne uchwały określające zasady funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami na terenie 
naszej gminy zostały już podjęte, przedstawiamy poniżej w skrócie podstawowe zasady jego funkcjonowania.

KTO BĘDZIE ODBIERAŁ ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jaworze będzie odbierała wyłoniona  
w drodze przetargu firma P.H.U. OPERATUS Marian Krajewski. 

Dane kontaktowe do firmy: 
 tel.: 33 816 84 82 / 603 658 658, 

fax: 33 815 03 80, 
email: biuro@operatus.pl

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”. Jest on również dostępny na stronie internetowej www.czystejaworze.pl.  

2. Gmina po ustawieniu pojemników przez firmę P.H.U. OPERATUS Marian Krajewski umożliwi pozby-
wanie się:

a) przeterminowanych leków, 

Lokalizacja miejsc:

Lp. Nazwa Adres 
1. Apteka „Ostoja” ul. Zdrojowa 138
2. Apteka „W Jaworzu” ul. Bielska 38
3. Apteka Jaworzańska ul. Szkolna 7

4.
Samodzielny Gminny Zespół Opieki
Zdrowotnej

ul. Lecznicza 272



b) zużytych baterii oraz żarówek,

Lokalizacja miejsc: 

Lp. Nazwa Adres 

1. Urząd Gminy Jaworze ul. Zdrojowa 82

2. Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 1 ul. Szkolna 180

3. Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 2 ul. Wapienicka 74

4. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej ul. Szkolna 180

5. Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni St. Maczka ul. Wapienicka 10

6. Supermarket Lewiatan (Jaworze Centrum) ul. Pałacowa 3

7. Wspólnota mieszkaniowa ul. Liliowa 64

8. Wspólnota mieszkaniowa Harenda ul. Pod Młyńską Kępą 20

c)  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 komu-
nalnych (tzw. gniazd dzwonów) do których będzie można dostarczać następujące rodzaje odpadów 
komunalnych:

1) tworzywa sztuczne (opakowaniowe) – pojemnik oznaczony kolorem żółtym,
2) szkło (opakowaniowe) - pojemnik oznaczony kolorem zielonym,
3) papier - pojemnik oznaczony kolorem niebieskim,

Lokalizacja miejsc:

Lp. Adres nieruchomości

  1. ul. Wapienicka koło Gimnazjum

  2. obok skrzyżowania ul. Średniej i ul. Kolonia Dolna

  3. parking przy ul. Leczniczej

  4. ul. Turystyczna na ostatnim przystanku autobusowym

  5. obok skrzyżowania ul. Cisowej z ul. Myśliwską (Jaworze Nałęże)

  6. Supermarket Jaworze, Bogusław Owczarz, 43-384 Jaworze, ul. Pałacowa 3

  7. Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Cieszyńskiej 212, 213, 248

  8. Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Cieszyńskiej 193,

  9. Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Cieszyńskiej 362 

10. Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Liliowej 64

11. Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Pałacowej

12. Wspólnota mieszkaniowa Harenda przy ul. Pod Młyńską Kępą 20

13. Wspólnota mieszkaniowa przy ul. Zacisznej 208, 215

14. Parking za Urzędem Gminy Jaworze

15. Parking przy ul. Wapienickiej (za fontanna solankową w kierunku Wapienicy) 



4. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nierucho-
mości 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 niebę-
dących 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.

W przypadku, gdy nie zostały zakupione pojemniki na odpady komunalne Właściciele nieruchomości M O G Ą za-
kupić pojemniki nowe lub używane na podstawie indywidualnych rozmów (bez udziału Urzędu Gminy Jaworze) 
z firmą P.H.U. OPERATUS Marian Krajewski. Telefon kontaktowy do firmy: 33 816 84 82, 603 658 658.

P.H.U. OPERATUS Marian Krajewski po interwencji Urzędu Gminy Jaworze poinformował o możliwości ratalnego wy-
kupu na własność pojemników używanych. Płatność nastąpi w trzech ratach w wysokości 40 zł brutto każda.

Właściciele nieruchomości mogą się również zaopatrzyć w pojemniki u innych sprzedawców lub wykorzystywać 
dotychczasowe.

W związku z występującymi trudnościami w zakupie pojemników informujemy,  że w miesiącu lipcu można odpady 
komunalne przygotować do odbioru w workach. Prosimy tylko o załączenie do worków informacji jakie odpady się  
w nim znajdują.

Na terenie gminy Jaworze zostały ustalone następujące rodzaje pojemników, przeznaczone do zbie-
rania 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).



ZASADY DOTYCZĄCE MINIMALNEJ POJEMNOŚCI POJEMNIKÓW 
PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA NA TERENIE  

NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNYCH

ZABUDOWA JEDNORODZINNA ZABUDOWA WIELORODZINNA

ODPADY „MOKRE”

Nieruchomości zamieszkałe przez 1-4 osób
jeden pojemnik o pojemności co najmniej 
0,11 m3 lub odpowiednia ilość mniejszych 
pojemników o łącznej pojemności min. 0,11 m3

Bloki zamieszkałe przez maksymalnie 20 osób 

jeden pojemnik o pojemności co najmniej 1,1 m3

Nieruchomości zamieszkałe przez 5-8 osób
dwa pojemniki o pojemności co najmniej 0,11 m3 
lub jeden pojemnik o pojemności min. 0,24 m3

Nieruchomości zamieszkałe przez min. 9 osób 

dwa pojemniki o pojemności min. 0,11 m3 
lub jeden pojemnik o pojemności min. 0,24 m3 
oraz dodatkowo: 
jeden pojemnik o pojemności min. 0,11 m3

na każde kolejne cztery osoby ponad 8 osób.

Bloki zamieszkałe przez 21-40 osób 

dwa pojemniki o pojemności co najmniej 1,1 m3

Bloki zamieszkałe przez powyżej 40 osób
dwa pojemniki o pojemności min. 1,1 m3

oraz dodatkowo 

jeden pojemnik o pojemności min. 0,11 m3 
(lub odpowiednio pojemnik stanowiący ich 
wielokrotność) na każdą kolejną rodzinę.

ODPADY „SUCHE”

Domy w zabudowie jednorodzinnej
co najmniej jeden pojemnik o pojemności 
co najmniej 0,11 m3 na jedną rodzinę

Wszystkie rodzaje bloków
pojemnik lub kontener o pojemności odpowiadającej 
w przeliczeniu wielokrotności min. 0,11 m3 
na każdą rodzinę

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 nieru-
chomości, odrębnie w zależności od ilości zamieszkujących osób oraz rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej.

ZASADY DOTYCZĄCE LOKALIZACJI POJEMNIKÓW I ICH  
PRZYGOTOWANIA DO ODBIORU ODPADÓW

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.



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 lub w kasie Urzędu Gminy Jaworze (parter).

W miesiącu lipcu Urząd Gminy Jaworze zacznie wysyłać do właścicieli nieruchomości indywidualne konta bankowe 
na które właściciele nieruchomości będą mogli wnosić opłaty.

GODZINY OTWARCIA KASY

Dni tygodnia Godziny otwarcia Przerwa

Poniedziałek 7.00 – 14.30 11.30 – 12.30

Worek 7.00 – 14.30 11.30 – 12.30

Środa 7.00 – 14.30 11.30 – 12.30

Czwartek 7.00 – 16.30 11.30 – 12.30

Piątek 7.00 – 12.00

Uwaga! Termin wpłaty pierwszej opłaty do dnia: 16 sierpnia 2013 r.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH   

Z TERENU NIERUCHOMOŚCI

1. Z nieruchomości letniskowych odpady komunalne będą odbierane w każdą drugą sobotę miesiąca.

2. Harmonogram odbioru z nieruchomości, na których jest zabudowa wielorodzinna (bloki) będzie do-
starczony do Zarządców nieruchomości oraz właścicieli lokali mieszkalnych (z prośbą o jego wywieszenie 
w miejscu publicznym).

3. Poniżej przedstawiamy harmonogram wywozu dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamiesz-
kałych i mieszanych na miesiąc lipiec oraz sierpień. Harmonogramy na pozostałe miesiące zawierające 
m.in. terminy zbiórek odpadów wielkogabarytowych, opon, odpadów problemowych oraz zużytego 
sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego zostaną dostarczone właścicielom nieruchomości w mie-
siącu sierpniu.

Wszelkie uwagi oraz nieprawidłowości prosimy zgłaszać 
do UG Jaworze pod numerami telefonów 

33 828 66 45, 33 828 66 40.

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.   



Urząd Gminy Jaworze 
ul. Zdrojowa 82 43-384 Jaworze

tel.: 33 828 66 45
       33 828 66 40
      33 828 66 00

Lp. Ulica Sektor

1. Agrestowa 9

2. Akacjowa 3

3. Aksamitna 8

4. Aleja Kościelna 4

5. Astrów 8

6. Azaliowa 3

7. Bażantów 6

8. Bielska 9

9. Bławatkowa 2

10. Boczna 7

11. Borsucza 4

12. Bratków 2

13. Brzoskwiniowa 3

14. Brzozowa 2

15. Bukowa 2

16. Cedrowa 9

17. Chabrowa 3

18. Cicha 4

19. Cieszyńska 9

20. Cisowa 1

21. Cyprysowa 8

22. Dawny Trakt 7

23. Dębowa 9

24. Dzwonkowa 8

25. Głogowa 9

26. Górecka 1

27. Górska 5

28. Grabka 1

29. Grabowa 9

30. Graniczna 9

31. Groszkowa 8

32. Irysów 7

33. Jałowcowa 4

34. Jarzębinowa 1

35. Jasienicka 1

36. Jaskółcza 4

37. Jaśminowa 2

Lp. Ulica Sektor

38. Jaworowa 2

39. Jesionowa 9

40. Jeżynowa 1

41. Jodłowa 1

42. Kaczeńcowa 3

43. Kalinowa 4

44. Kalwaria 4

45. Kasztanowa 9

46. Kaszyska 5

47. Klonowa 6

48. Kolonia Dolna 7

49. Kolonia Górna 7

50. Konwaliowa 6

51. Koralowa 7

52. Krokusowa 6

53. Krótka 6

54. Kryształowa 8

55. Kwiatowa 3

56. Lawendowa 6

57. Lecznicza 4

58. Legendarna 5

59. Leszczynowa 5

60. Letniskowa 4

61. Liliowa 3

62. Lipowa 9

63. Ładna 5

64. Łubinowa 8

65. Łukowa 6

66. Magnolii 7

67. Maków 1

68. Malinowa 5

69. Malwowa 8

70. Miętowa 8

71. Miodowa 7

72. Modrzewiowa 3

73. Morelowa 6

74. Morwowa 5

Wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, 

niezamieszkałych i mieszanych w Gminie Jaworze. 

ALFABETYCZNY WYKAZ ULIC WRAZ Z SEKTORAMI 



Lp. Ulica Sektor

75. Motylkowa 3

76. Myśliwska 1

77. Na Stoku 5

78. Nad Polami 9

79. Nad Rudawką 7

80. Nadbrzeżna 4

81. Nagietkowa 2

82. Narcyzowa 6

83. Niecała 9

84. Niewielka 6

85. Ogrodowa 7

86. Olszynowa 8

87. Orzechowa 2

88. Pagórkowa 7

89. Pałacowa 4

90. Panoramiczna 4

91. Pelchrim 3

92. Pierwiosnków 5

93. Piękna 8

94. Plac Kościelny 4

95. Pod Brzegiem 2

96. Pod Harendą 8

97. Pod Lasem 2

98. Pod Młyńską Kępą 8

99. Pod Palenicą 5

100. Podgórska 5

101. Pogodna 1

102. Polna 9

103. Południowa 
(od Podgórskiej 
do Wapienickiej)

6

104. Południowa (od 
Podgórskiej na południe)

5

105. Poprzeczna 7

106. Poziomkowa 3

107. Promienista 3

108. Pszczela 7

109. Relaksowa 5

110. Rodzinna 1

111. Romantyczna 6

112. Różana 3

113. Rumiankowa 5

114. Sarnia 5

115. Schowana 2

116. Sielska 7

117. Skowronków 9

118. Słoneczna (od 
Smrekowej do Cisowej)

1

Lp. Ulica Sektor

119. Słoneczna (od Zacisznej
do Smrekowej)

2

120. Słoneczna (od Zdrojowej
do Zacisznej)

3

121. Słonecznikowa 8

122. Słowicza 4

123. Smrekowa 2

124. Sosnowa 4

125. Spacerowa 4

126. Spadzista 6

127. Stokrotek 3

128. Storczyków 6

129. Stroma 7

130. Szkolna 4

131. Średnia 8

132. Świerkowa 6

133. Topolowa 6

134. Tulipanowa 3

135. Turystyczna 2

136. Ukryta 7

137. Ustronna 7

138. Wapienicka 6

139. Wąwóz 4

140. Wczasowa 7

141. Widok 3

142. Wiejska 8

143. Wierzbowa 9

144. Willowa 6

145. Wiosenna 3

146. Wiśniowa 5

147. Wrzosowa 1

148. Wschodnia 8

149. Wypoczynkowa 3

150. Za Goruszką 3

151. Zaciszna 2

152. Zagajnikowa 9

153. Zagrodowa 6

154. Zajęcza 4

155. Zawilcowa 2

156. Zbożowa 8

157. Zdrojowa 4

158. Zdrowotna 7

159. Zielna 8

160. Zielona 3

161. Zimowa 5

162. Złocista 1

163. Żurawinowa 5



LIPIEC 2013

PN WT ŚR CZW PT SB NDZ

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 26 27 28

29 30 31

SIERPIEŃ 2013

PN WT ŚR CZW PT SB NDZ

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

26 27 28 29 30 31

SEKTOR 2
ulice: Bławatkowa, Bratków, Brzozowa, Bukowa, Jaśminowa, Jaworowa, Nagietkowa, Orzechowa, Pod Brzegiem, 
Pod Lasem, Schowana, Słoneczna (od Zacisznej do Smrekowej), Smrekowa, Turystyczna, Zaciszna, Zawilcowa

SEGREGUJĄCY odpady mokre odpady suche

NIESEGREGUJĄCY odpady zmieszane

Harmonogram na kolejne miesiące zostanie dostarczony w sierpniu.

LIPIEC 2013

PN WT ŚR CZW PT SB NDZ
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8 9 10 11 12 13 14
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SIERPIEŃ 2013

PN WT ŚR CZW PT SB NDZ

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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SEGREGUJĄCY odpady mokre odpady suche

NIESEGREGUJĄCY odpady zmieszane

Harmonogram na kolejne miesiące zostanie dostarczony w sierpniu.

LIPIEC 2013

PN WT ŚR CZW PT SB NDZ

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 26 27 28

29 30 31

SIERPIEŃ 2013

PN WT ŚR CZW PT SB NDZ

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

26 27 28 29 30 31

SEKTOR 1
ulice: Cisowa, Grabka, Górecka, Jarzębinowa, Jasienicka, Jeżynowa, Jodłowa, Maków, Myśliwska,   

Pogodna, Rodzinna, Słoneczna [od Smrekowej do Cisowej], Wrzosowa, Złocista,

SEGREGUJĄCY odpady mokre odpady suche

NIESEGREGUJĄCY odpady zmieszane

Harmonogram na kolejne miesiące zostanie dostarczony w sierpniu.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI  
ZAMIESZKAŁYCH, NIEZAMIESZKAŁYCH I MIESZANYCH W GMINIE JAWORZE.

LIPIEC/SIERPIEŃ 2013

SEKTOR 3
ulice: Akacjowa, Azaliowa, Brzoskwiniowa, Chabrowa, Kaczeńcowa, Kwiatowa, Liliowa, Modrzewiowa, Motylkowa, 

Pelchrim, Poziomkowa, Promienista, Różana, Słoneczna (od Zdrojowej do Zacisznej), Stokrotek, Tulipanowa, Widok, 
Wiosenna, Wypoczynkowa, Za Goruszką, Zielona



LIPIEC 2013

PN WT ŚR CZW PT SB NDZ

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 26 27 28

29 30 31

SIERPIEŃ 2013

PN WT ŚR CZW PT SB NDZ

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

26 27 28 29 30 31

SEKTOR 5

ulice: Górska, Kaszyska, Legendarna, Leszczynowa, Ładna, Malinowa, Morwowa, Na Stoku, Pierwiosnków, Podgórska, 
Pod Palenicą, Południowa (od Podgórskiej na południe), Relaksowa, Rumiankowa, Sarnia, Wiśniowa,  

Zimowa, Żurawinowa

SEGREGUJĄCY odpady mokre odpady suche

NIESEGREGUJĄCY odpady zmieszane

Harmonogram na kolejne miesiące zostanie dostarczony w sierpniu.
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SIERPIEŃ 2013

PN WT ŚR CZW PT SB NDZ

1 2 3 4
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19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

SEKTOR 6

ulice: Bażantów, Klonowa, Konwaliowa, Krokusowa, Krótka, Lawendowa, Łukowa, Morelowa, Narcyzowa, Niewielka, 
Topolowa, Południowa [od Podgórskiej do Wapienickiej], Romantyczna, Spadzista, Storczyków, Świerkowa,  

Wapienicka, Willowa, Zagrodowa

SEGREGUJĄCY odpady mokre odpady suche

NIESEGREGUJĄCY odpady zmieszane

Harmonogram na kolejne miesiące zostanie dostarczony w sierpniu.
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1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21
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29 30 31

SIERPIEŃ 2013

PN WT ŚR CZW PT SB NDZ

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

26 27 28 29 30 31

SEKTOR 4

ulice: Aleja Kościelna, Borsucza, Cicha, Jałowcowa, Jaskółcza, Kalinowa, Kalwaria, Lecznicza, Letniskowa, Nadbrzeżna, 
Pałacowa, Panoramiczna, Plac Kościelny, Słowicza, Sosnowa, Spacerowa, Szkolna, Wąwóz, Zajęcza, Zdrojowa

SEGREGUJĄCY odpady mokre odpady suche

NIESEGREGUJĄCY odpady zmieszane

Harmonogram na kolejne miesiące zostanie dostarczony w sierpniu.



LIPIEC 2013

PN WT ŚR CZW PT SB NDZ
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8 9 10 11 12 13 14
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SIERPIEŃ 2013

PN WT ŚR CZW PT SB NDZ

1 2 3 4
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26 27 28 29 30 31

SEKTOR 8

ulice: Aksamitna, Astrów, Cyprysowa, Dzwonkowa, Groszkowa, Kryształowa, Łubinowa, Malwowa, Miętowa, Olszyno-
wa, Piękna, Pod Harendą, Pod Młyńską Kępą, Słonecznikowa, Średnia, Wiejska, Wschodnia, Zbożowa, Zielna

SEGREGUJĄCY odpady mokre odpady suche

NIESEGREGUJĄCY odpady zmieszane

Harmonogram na kolejne miesiące zostanie dostarczony w sierpniu.
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SIERPIEŃ 2013

PN WT ŚR CZW PT SB NDZ

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

26 27 28 29 30 31

SEKTOR 9

ulice: Agrestowa, Bielska, Cedrowa, Cieszyńska, Dębowa, Głogowa, Grabowa, Graniczna, Jesionowa, Kasztanowa, 
Lipowa, Nad Polami, Niecała, Polna, Skowronków, Wierzbowa, Zagajnikowa

SEGREGUJĄCY odpady mokre odpady suche

NIESEGREGUJĄCY odpady zmieszane

Harmonogram na kolejne miesiące zostanie dostarczony w sierpniu.

LIPIEC 2013

PN WT ŚR CZW PT SB NDZ

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14
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SIERPIEŃ 2013

PN WT ŚR CZW PT SB NDZ

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

26 27 28 29 30 31

SEKTOR 7

ulice: ulice: Boczna, Dawny Trakt, Irysów, Kolonia Dolna, Kolonia Górna, Koralowa, Pagórkowa, Poprzeczna, Pszcze-
la, Sielska, Stroma, Magnolii, Miodowa, Nad Rudawką, Ogrodowa, Ukryta, Ustronna, Wczasowa, Zdrowotna

SEGREGUJĄCY odpady mokre odpady suche

NIESEGREGUJĄCY odpady zmieszane

Harmonogram na kolejne miesiące zostanie dostarczony w sierpniu.




