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z PraC wójTa, raDY  

GMINY I UrzĘDU GMINY

relaCja z XXVI sesjI NaDzwYCzajNej
raDY GMINY jaworze
PrzePrOwadzOneJ w dniu 
06.08.2013 r
Obrady otworzył przewodniczący rady Gminy Jaworze 

andrzej Śliwka stwierdzając obecność 13 radnych, co czyni 
obrady prawomocnymi 

Przewodniczący poinformował, iż do biura rady wpłynął wnio-
sek o zwołanie sesji nadzwyczajnej, w związku z koniecznością 
podjęcia dwóch uchwał. Pierwsza z nich niezbędna jest do 
złożenia wniosku na realizację inwestycji, zaś druga do pod-
pisania umowy na realizację projektu. Odczytał proponowany 
porządek obrad. zwrócił się z zapytaniem, czy są propozycje 
zmian do proponowanego porządku obrad?

rada Gminy przegłosowała proponowany porządek obrad 
XXVi sesji rady Gminy Jaworze:14 – głosów za.

rada Gminy zatwierdziła protokół z XXV sesji rady Gminy 
Jaworze przeprowadzonej w dniu 4 lipca 2013 r.: 13 – głosów 
za, 1 – nieobecny.
 
Głosowane uchwały:

a) wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji Pro-
jektu pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły wraz 
z przebudową systemu ogrzewania” i złożenia wnio-
sku o jego dofinansowanie ze środków Mechanizmu 
Finansowego europejskiego obszaru Gospodarczego 
2009-2014 oraz w sprawie zabezpieczenia środków 
niezbędnych na realizację Projektu w przypadku jego 
umieszczenia na liście rankingowej i otrzymania de-
cyzji o przyznaniu dofinansowania,

kierownik referatu Gospodarki i infrastruktury marcin Bed-
narek poinformował, iż pojawiła się możliwość na wystąpienie 
z wnioskiem i uzyskanie dofinansowanie na termomodernizację 
budynku szkoły podstawowej wraz z przebudową systemu 
ogrzewania, stąd konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały.

Przewodniczący komisji Gospodarki i infrastruktury krzysztof 
kleszcz, przewodnicząca komisji mienia i Gospodarki infra-
struktury irena mikler oraz przewodniczący komisji Budżetu 
i finansów roman kruczek poinformowali, iż projekt uchwały 
został omówiony na komisjach i uzyskał pozytywną opinię.
rada Gminy przegłosowała uchwałę: 13 – głosów za, 1 – nie-
obecny.

b) zatwierdzenia projektu pod nazwą “efektywna 
Fachowa skuteczna edukacja przedszkolna 
w jaworzu” w ramach działania 9.1.1. Programu 
operacyjnego kapitał ludzki finansowanego ze 
środków europejskiego Funduszu społecznego,

Skarbnik Gminy Jaworze krzysztof Śliwa poinformował, że 
gmina uzyskała rekomendację do realizacji przedmiotowego 
projektu. Projekt jest kontynuacją przedsięwzięcia realizo-
wanego w gminie Jaworze w latach 2010-2012. Przedstawił 
założenia projektu oraz całkowite koszty wraz z wysokością 
dofinansowania. dodał, iż podjęcie uchwały jest warunkiem 
koniecznym podpisania umowy o dofinansowanie, tak aby 
była możliwość rozpoczęcia jego realizacji z dniem 1 września.

Przewodnicząca komisji Samorządu i Spraw lokalnych 
krystyna Szczypka poinformowała, iż projekt uchwały został 
omówiony na komisji i uzyskał pozytywną opinię.

Przewodniczący komisji Budżetu i finansów roman kruczek 
poinformował, iż projekt uchwały został omówiony na komisji 
i uzyskał pozytywną opinię.
rada Gminy przegłosowała uchwałę: 13 – głosów za, 1 – nie-
obecny.

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

Skarbnik Gminy Jaworze krzysztof Śliwa poinformował, iż 
zmiana w wPfie podyktowana jest koniecznością wprowadze-
nia nowego przedsięwzięcia pod nazwą “efektywna fachowa 
Skuteczna edukacja przedszkolna w Jaworzu”, które zostało 
omówione wyżej. Przedstawił szczegółowo wydatki na zadanie 
w latach 2013, 2014 i 2015, oraz pozostałe zmiany w wPf, 
zgodnie z objaśnieniem stanowiącym integralną część uchwały.

Przewodniczący komisji Budżetu i finansów roman kruczek 
poinformował, iż projekt uchwały został omówiony na komisji 
i uzyskał pozytywną opinię.

rada Gminy przegłosowała uchwałę: 13 – głosów za, 1 – 
nieobecny.

d) zmian w budżecie gminy na rok 2013,
Skarbnik Gminy Jaworze krzysztof Śliwa omówił szczegółowo 
poszczególne pozycje zmian w budżecie zgodnie z uzasad-
nieniem.

zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 194 396,56 
zł. w dziale 758 różne rozliczenia w tym dochody bieżące 
o kwotę 23 000,00 zł z tego pozostałe odsetki o kwotę 20 
000,00 zł oraz wpływy z różnych dochodów o kwotę 3 000,00 
zł. w dziale 801 Oświata i wychowanie w tym dochody bieżące 
o kwotę 171 396,56 zł, z tego dotacje celowe w ramach pro-
gramów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 
środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 
5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków euro-
pejskich – płatności w zakresie budżetu środków europejskich 
o kwotę 151 396,56 zł oraz dotacje celowe otrzymane z gminy 
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 
20 000,00 zł.

zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 208 113,60 zł. 
w dziale 801 Oświata i wychowanie rozdział 80104 Przedszkola 
w tym wydatki bieżące o kwotę 208 113,60 zł. z tego dotacje 
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na zadania bieżące o kwotę 30 000,00 zł; wydatki na programy 
finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 
1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki 
samorządu terytorialnego o kwotę 178 113,60 zł.

zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 13 717,04 zł. 
w dziale 750 administracja publiczna rozdział 75075 Promocja 
jednostek samorządu terytorialnego w tym wydatki bieżące 
z tego wydatki jednostek budżetowych w tym na wydatki zwią-
zane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 13 717,04 zł.

Przedmiotowe zmiany nie powodują zwiększenia zadłużenia 
gminy, nie zmieniają deficytu, przychodów i rozchodów.

Przewodniczący komisji Budżetu i finansów roman kruczek 
poinformował, iż projekt uchwały został omówiony na komisji 
i uzyskał pozytywną opinię.

rada Gminy przegłosowała uchwałę: 13 – głosów za, 1 – 
nieobecny.

Przewodniczący rady Gminy andrzej Śliwka podziękował 
za aktywny udział w obradach oraz zamknął obrady XXVi sesji 
nadzwyczajnej rady Gminy Vi kadencji.

Opracowano na podstawie protokołu

Podziękowanie Wójta Gminy Jaworze
W imieniu własnym oraz Rady Gminy Jaworza 

pragnę podziękować wszystkim, którzy organizowali 

Jaworzański Wrzesień, tym którzy wspomagali to piękne 

przedsięwzięcie. 
Nade wszystko wdzięczny jestem rolnikom za ich trud 

i pracę, za to, że dbają, by na naszych stołach nie zabrakło 
chleba i wciąż pielęgnują tradycję, która jest integralną 

częścią tożsamości społecznej.

Dziękuję Gospodarzom Dożynek 

Jolancie i Marianowi Mrowiec 
za godne reprezentowanie wszystkich jaworzańskich 

gospodarzy, nie tylko prezentujących dziedzinę rolnictwa.
Jestem przekonany, że ta impreza - jak i poprzednie - 

pozostanie w naszej pamięci, jako symbol dobrze spędzonego 
czasu i znakomitej, wspólnej zabawy.

Zdzisław Bylok wójt Gminy Jaworze

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze

Pragnie podziękować wszystkim firmom i osobom 
prywatnym,

które przyczyniły się do organizacji XXVII Jaworzańskiego 
Września, a w tym korowodu i ceremoniału dożynkowego. 

Chcielibyśmy również podziękować 

Gospodarzom Jolancie i Marianowi Mrowiec oraz 
rolnikom, wszystkim uczestnikom korowodu, którzy 
przyczynili się do tego, że pomimo kapryśnej pogody 

gminne dożynki były dostojne i kolorowe.

Słowa uznania należą się również tym, którzy pomimo 
tego iż nie są mieszkańcami naszej gminy, co roku czynnie 

wspierają to przedsięwzięcie.

Ośrodek Promocji Gminy

GosPoDarka ŚMIeCIowa
– ile tO kOSztuJe ?
minęły już dwa miesiące funkcjonowania nowego sytemu go-

spodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Jak już informo-
waliśmy w poprzednich wydaniach echa Jaworza, nowy system 
gospodarowania odpadami od 1 lipca 2013 r. objął wszystkie 
nieruchomości na terenie gminy Jaworze czyli  zamieszkałe, nieza-
mieszkałe jak również „mieszane” (czyli w części zamieszkałe oraz 
niezamieszkałe). Odpady komunalne odbierane są więc nie tylko 
od rodzin zamieszkujących domy mieszkalne i bloki, ale również  
z firm, szkół, szpitali, domków letniskowych, czyli wszystkich nie-
ruchomości z Jaworza.

Poniżej przedstawimy dane finansowe dotyczące funkcjono-
wania nowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy 
Jaworze z pierwszych miesięcy. 

właściciele nieruchomości złożyli  2112 szt. deklaracji o wyso-
kości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

do dnia 30 sierpnia 2013 r. 1610 właścicieli nieruchomości 
wpłaciło kwotę w wysokości 128 862,00 zł (trzeba zaznaczyć, że 
niewielka liczba mieszkańców wniosła opłatę już do końca 2013 r.). 

Ponadto 384 właścicieli nieruchomości nie wpłaciło opłat, zade-
klarowanych w złożonych deklaracjach. kwota zaległości wynosi 
26 219,50 zł.

na chwilę obecną będą podejmowane czynności wyjaśniające, 
dlaczego właściciele nieruchomości nie uiścili zadeklarowanej 
opłaty.

trzeba również podkreślić, że część złożonych deklaracji doty-
czy nieruchomości, na których nie są zgodnie z oświadczeniem 
właściciela wytwarzane odpady komunalne. 

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 
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urząd Gminy Jaworze

koszty poniesione przez Urząd Gminy jaworze w związku z wprowadzeniem nowego gospodarowania odpadami komunalnymi.
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oBwIeszCzeNIe
GMINNej koMIsjI wYBorCzej w jaworzU

z dnia 2 września 2013 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

w wyborach do rady Gminy jaworze
zarządzonych na dzień 29 września 2013 r.

na podstawie art. 109 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje-
wództw (dz. u. z 2010 r. nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. nr 34, poz. 172) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 
Przepisy wprowadzające ustawę – kodeks wyborczy (dz. u. nr 21, poz. 113 z późn. zm.1) Gminna komisja wyborcza w Jaworzu 
podaje informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych.

okręg wyborczy Nr 14
lista nr ...... – kww zDzIsŁawa BYloka „jaworze GórĄ”
 1. lOrek Paweł Jerzy, lat 71, zam. Jaworze Przewodniczący

Gminnej komisji wyborczej
Szymon wiśniewski

koMUNIkaT

Urząd Gminy jaworze informuje,

 że woda ze źródełka „szalinowe”

!!! nie nadaje się do spożycia przez ludzi !!!

Ponowne badanie laboratoryjne próbki wody pobranej ze źródełka „Szalinowe” wykonane przez Powiatową Stację 
Sanitarno-epidemiologiczną w Bielsku-Białej wykazało obecność w wodzie bakterii z grupy coli.

„ProGraM akTYwNej INTeGraCjI w GMINIe jaworze” w 2013 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu realizuje projekt pt. „Program aktywnej integracji w gminie Jaworze” w 2013 r., 
który jest wpisany w Program Operacyjny kapitał ludzki (Priorytet Vii, działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1). ma on na celu wzmoc-
nienie integracji społecznej mieszkańców Gminy Jaworze, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym. Projekt podejmuje także 
walkę z ubóstwem, bezradnością i bezrobociem, a realizowany jest poprzez wdrażanie różnych instrumentów, które mają za zadanie 
osiągnięcie wytyczonych celów. 

instrumentem aktywnej integracji, który zaczął być zrealizowany we sierpniu 2013 r. w ramach w/w projektu to kursy zawodowe, 
tzw. szkolenia twarde. Pierwszym, który został zrealizowany był kurs „Profesjonalna obsługa klienta (sprzedawca) z obsługą kasy 
fiskalnej”. celem kursów jest podniesienie bądź nabycie nowych kwalifikacji zawodowych, dzięki którym uczestnicy projektu będą 
mogli podjąć pracę i rozpocząć samodzielne, aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie oraz na rynku pracy.

Jak widać udział w projekcie  jest świetnym sposobem na aktywizację zawodową, jak i społeczną. fundamentalnym efektem 
udziału w programie jest przeciwdziałanie marginalizacji społecznej, zachęcenie osób bezrobotnych i niepełnosprawnych do ak-
tywnego poszukiwania pracy, ale ponadto wszystko przywrócenie im wiary w siebie, pokazanie im jak wiele zależy od nich samych 
i że to oni sami tworzą swoją ścieżkę życiową, są jej twórcami.
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w tym roku przypada sześćdziesiąta rocznica śmier-
ci poety oraz mija sto lat od jego poetyckiego debiutu.

“Obie rocznice stanowią okazję do oddania hołdu 
temu wielkiemu poecie, który kształtował język, wy-
obraźnię i społeczną wrażliwość wielu pokoleń Pola-
ków, ucząc ich zarazem poczucia humoru i ukazując 
optymizm codziennego życia. (…) Poezja juliana 
Tuwima jest jedną z najważniejszych w XX 
wieku propozycji uprawiania sztuki słowa. 
Bogata i różnorodna twórczość autora “kwiatów pol-
skich” stanowi żywotną i atrakcyjną propozycję dla 
odbiorców w każdym wieku. Sejm rzeczypospolitej 
Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu do-
robku poety dla dziedzictwa narodowego, ogłasza rok 
2013 rokiem Juliana tuwima” – głosi tekst przyjętej 
w grudniu 2012 uchwały.

nam znany przede wszystkim jako autor znakomi-
tych, ponadczasowych wierszy dla dzieci, m.in. loko-
motywa, Ptasie radio, Okulary, Słoń trąbalski, Bambo, 
kotek, abecadło, rzepka, i wielu innych

Sierpień, drugi z wakacyjnych miesięcy w naszej Bibliotece 
przebiegał równie intensywnie jak lipiec. zorganizowaliśmy 
kolejne spotkania w ramach warsztatów wakacyjnych dla dzieci, 
inspirowane po części lipcowymi warsztatami lalkarskimi. dzie-
ciakom tak spodobał się pomysł drewniano - szmacianych 
kukiełek, że ponownie tworzyły lalki, tym razem przedstawiały 
bohaterów bajek. wystawka kukiełek jeszcze przez jakiś czas 
będzie prezentowana w Bibliotece.

następne spotkania „Owady, pająki i stworki z łąki” i „Papie-
rowe kwiaty” pozwoliły stworzyć fantastyczny świat owadów 
przy użyciu drucików kreatywnych oraz kwiatowe girlandy 
z papierów kolorowych. Prosta technika i niezbyt kosztowny ma-
teriał pozwoliły dzieciom 
na swobodne realizowanie 
różnych pomysłów. mamy 
nadzieję , że tego typu 
zajęcia na stałe wpiszą się 
w naszą działalność. 

słów kilka na temat 
lektur szkolnych;

wakacje za nami, więc 
czas przypomnieć o lek-
turach szkolnych, które są 
również dostępne w na-
szej placówce. drodzy czytelnicy, zachęcajcie wasze pociechy 
do czytania lektur szkolnych. niech „lektura obowiązkowa” nie 
kojarzy im się z przymusem, nudą, strasznym koszmarem który 
dosięga niejednego ucznia! Przecież kanon lektur tworzony jest 
przez specjalistów i znawców tematu, wiadomo, że znajdują się 

w nim pozycje wartościowe i nie bez powodu zaleca 
się je młodym ludziom. może warto poświęcić nieco 
czasu i wspólnie z dzieckiem poczytać? może fajnie 
będzie z perspektywy czasu i doświadczeń życiowych 
ponownie zanurzyć się w świat bohaterów literackich, 
których nie byliśmy w stanie polubić zapoznając się 

z nimi w swoich latach szkolnych. a może ciekawość skłoni was do 
zaznajomienia się z nowymi tytułami w kanonie lektur. Pamiętajcie 

o kilku ważnych czyn-
nikach, które pomogą 
dzieciom łatwiej przy-
swoić lektury. najważ-
niejszy jest odpowiedni 
okres czasu, by dziec-
ko mogło spokojnie 
czytać i zdążyć przed 
wyznaczonym termi-
nem. Bardzo przydatne 
jest zapoznanie dziec-
ka z autorem, epoką 
w jakiej toczy się akcja, 

czy najważniejszymi wątkami lektury, bo to w znacznym 
stopniu ułatwia przyswojenie i zrozumienie treści. zadbajmy 
o odpowiednie warunki do czytania, oświetlenie, wygodną 
pozycję i oczywiście spokój, by nic dziecka nie rozpraszało. 
czytanie to PrzywileJ naszej cywilizacji, a nie obowiązek, 
środek przymusu czy kara!!! Pamiętajmy o tym zanim każe-
my dzieciom czytać „za karę”.

Serdecznie dziękujemy naszym darczyńcom za książki o które 
wzbogaciła się Biblioteka.

dziękujemy wszystkim mieszkańcom Jaworza za udział w zbiór-
ce makulatury.

zapraszamy w nasze progi 

rOk 2013 JeSt rOkiem 
PoeTY jUlIaNa TUwIMa

Pracownicy GBP

GMINNa BIBlIoTeka PUBlICzNa
z Życia BiBliOteki

Gminna Biblioteka Publiczna w jaworzu ogłasza 
konkurs plastyczny 

pt. „Tuwimowe aBeCaDŁo”

na współczesną wersję ilustracji do najbardziej znanych wierszy
Juliana tuwima.

regulamin konkursu:
• konkurs skierowany jest do dzieci w wieku szkolnym;
 kategoria I - dzieci w wieku 7 - 9 lat
 kategoria II - dzieci w wieku 10 -13 lat
• zadanie konkursowe polega na wykonaniu oryginalnej pracy plastycznej, 
będącej ilustracją
 treści dowolnie wybranego wiersza Juliana tuwima
• technika wykonania jest dowolna
• konkurs jest jednoetapowy
• prace powinny być opisane 
 imię i nazwisko, wiek, adres, telefon
Prace, które nie będą zawierały wyżej wymienionego opisu nie zostaną za-
kwalifikowane do konkursu.
• nagrody i wyróżnienia przyznawane będą w poszczególnych kategoriach 
wiekowych.
• termin składania prac: do 30 września 2013 r. w siedzibie GBP w ja-
worzu, ul. szkolna 97
• ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w terminie wy-
znaczonym przez
 organizatora o którym uczestnicy zostaną powiadomieni.
• prace przechodzą na własność GBP
• oceny prac dokona jury powołane przez organizatora
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zgodnie z naszymi zapowiedziami w majowym i czerwcowym 
wydaniu echa Jaworza, w okresie wakacyjnym przy wsparciu 
GOPS, ze środków posiadanych w ramach Gminnego Programu 
Profilaktyki rozwiązywania Problemów alkoholowych i Przeciw-
działania narkomanii, zorganizowano letni wypoczynek dla dzieci 
uczęszczających na popołudniowe zajęcia w świetlicy przy ul. 
wapienickiej 317 oraz dla najmłodszych Jaworzan. każde dziecko 
mogło wziąć udział w przedsięwzięciu, które corocznie jest kie-
rowane do wszystkich zainteresowanych milusińskich- uczniów 
podstawówki, jak i młodzieży gimnazjalnej. Jak powiedziała dorota 
Sacher-wejster kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Jaworzu, z oferty letniego wypoczynku skorzystało w sumie 68 
dzieci. co tydzień- w każdą środę- około 40-cioro dzieci wyjeżdżało 
na całodniowe wycieczki. z oferty wycieczkowej GOPS skorzystali 
stali bywalcy świetlicy, jednak zdecydowaną większość stanowiły 
dzieci, które w ciągu roku szkolnego korzystają tylko z zajęć po-
zalekcyjnych w swoich szkołach. Oprócz wyjazdów na kąpieliska 
w cieszynie, pływalni w kętach i wyjazdu do aquaparku w tar-
nowskich Górach, dzieci odwiedziły również Beskidzkie centrum 
nauki „naukotechnika” w Świnnej, gdzie pod okiem specjalistów 
mogły poznać tajniki fizyki. aktywnie wypoczywały w górach na 
trasie Szyndzielnia-Błatnia.zatem raz w tygodniu dzieci bezpłatnie 
mogły spędzić ciekawie i pożytecznie wolny czas, a wszystko to 

pod okiem czterech pedagogów - wychowawców, na co dzień pra-
cujących w świetlicy, jak i jaworzańskich szkołach, którzy czuwali 
nad bezpieczeństwem powierzonym ich opiece pociech.

Od 2 września jaworzańska świetlica wznawia swoją statutową 
działalność: w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godzinach od 
14.00-do 18.00, w budynku dawnej agronomówki przy ul. wapie-
nickiej 317. Ponadto w środy w budynku Pod Goruszką będzie 
można skorzystać z pomocy logopedy w godzinach 14.00-18.00.

augustyn Szczypka jest znany od lat w Ja-
worzu i nie tylko, głównie za sprawą jego 
nietuzinkowych prac - haftowanych obrazów 
przedstawiających martwą naturę, przyrodę, 
ludzi i obrazy biblijne. w echu już kilkakrotnie 
prezentowaliśmy jego prace, obecny zawsze 
podczas imprez gminnych, skromny, a za-
razem pełen uśmiechu i radości- przyciąga 
swoją osobowością i twórczością. nietuzinkowy jeszcze z jednego 
względu - rzadko zdarza się, aby mężczyzna zajmował się haftem 
i by w tym dziele mógł konkurować z niejedną kobietą. augustyn 

Szczypka w sierpniu prezento-
wał swoje prace w Galerii na 
zdrojowej. wśród prezentowa-
nych prac było wiele nowych 
obrazów.

Po raz pierwszy jaworzański 
artysta zachwycił się haftem 
w latach 50 tych XX wieku, 
urzekał go lecz wówczas my-
ślał o nim w kategoriach nie-
dostępności, wydawał mu się zbyt trudny. Szkoła, nakaz pracy, 
i inne obowiązki nie pozwalały mu zająć się tym rodzajem sztuki. 

w 2008 roku spotkał się z hafcia-
rzem-artystą władysławem duź-
niakiem z Bielska-Białej i dzięki tej 
nawiązanej znajomości miał możli-
wość zapoznania się z wszystkimi 
procesami pracy tzn. od zakupu 
potrzebnych rzeczy do sposobu ha-
ftowania. zaryzykował, postanowił 
spróbować i tak próbuje do dzisiaj. 
Żałuje, że tak późno zajął się tym 
jakże niezwykłym rodzajem sztuki.

wakacJe ze Świetlicą

GalerIa Na zDrojowej
auGuStyn SzczyPka
- wyStawa haftu

info: Pf

Pf
foto: OPG i Pf
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GalerIa Na zDrojowej
wyStawa Prac dzieci wykOnanych 
POd kierunkiem alicJi wątOr

GalerIa Na zDrojowej
zaPrOSzenie OPG

OPG

Prace te i inne można było podziwiać na wystawie 
plenerowej, także podczas dożynek gminnych.

Galeria na zdrojowej zaprasza na wystawę pt.„16 oktobar”. autor 
wystawy to bałkańsko jaworzański artysta Brano savić.
autor o swoich pracach mówi;
,,Moja sztuka to ekspresja, impresja, surrealizm, kubizm i kosmos 

kobieta …życie.  Swoją sztuką wyrażam piękno i miłość do sztuki.’’
na wystawę bardzo indywidualnych i pełnych niespodzianek prac 

zapraszamy od 31.08 do 30.09.
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XXVVII jaworzńskI wrzesIeń

w aUrze sPorTU I DoBrej zaBawY 
Pod egidą doskonałej pogody rozpoczął się pierwszy dzień 

Jaworzańskiego września. Świętowanie uroczyście zainauguro-
wali: zbigniew Putek, walter wesholy wraz z andrzejem Śliwką w 
obecności aleksandra machnika i waltera wehsolego. na terenie 
kompleksu Sportowego przy ulicy koralowej podczas turnieju 
Piłki nożnej zmierzyły się cztery drużyny z: Jaworza, Łękawicy, 
Pogwizdowa i andrychowa. 

również kibice siatkówki mogli podziwiać drużynowe zmagania. 
nieomal tradycją wrześniowej imprezy stała się wielość doznań 
sportowych i rozrywkowych, tak więc znalazło się miejsce także 
dla łuczników i wielbicieli tej dziedziny sportu. zawodnicy z ukS 
dziesiątka pod okiem trenera Stanisława hoczka, prezentowali 
swoje możliwości i precyzję, strzelając do tarcz. w tej dyscyplinie 
każdy mógł popróbować swoich sił i odkryć talent mistrza łuku 
i strzały, zatem doskonale bawili się i starsi i dzieci. 

wyniki zmagań sportowych w I dniu jaworzańskiego wrze-
śnia.

Turniej Piłki Nożnej
i miejsce drużyna z Pogwizdowa - najlepszy zawodnik Grzegorz 

kukla
ii miejsce drużyna z Jaworza - najlepszy zawodnik tomasz 

dłużniak
iii miejsce drużyna z Łękawicy - najlepszy zawodnik wiesław 

harężak
iV miejsce - drużyna z andrychowa - najlepszy zawodnik Se-

bastian Pilarski
V miejsce - drużyna Strečno ze Słowacji

Turniej Piłki siatkowej
i miejsce czarni Jaworze-
ii miejsce mOw alcatraz Jaworze-
iii miejsce intergroc z Bielska-Białej
iV miejsce - drużyna o wdzięcznej nazwie „raz do roku”
najlepszym zawodnikiem został Łukasz Górecki z mOw alcatraz 

Jaworze, zaś zawodnikiem fair play marcin Płonka z intergros.
drużyna ze Słowacji otrzymała dyplom uczestnictwa w turnieju 

piłki siatkowej. 
medale, nagrody i dyplomy wręczali wójt zdzisław Bylok, główny 

organizator imprezy aleksander machnik, Przewodniczący rady 
Gminy Jaworze andrzej Śliwka oraz walter wesholy.

**********
MIĘDzYNaroDowe zawoDY sTroNG Drwal

jaworze 2013
siła podziwu godna

niestety zawody Strong drwali rozpoczęły się już przy pochmur-
nym niebie i lekkiej mżawce. Jednak aura nie była w stanie ostudzić 

gorącej atmosfery panującej w amfiteatrze. zawodnicy z pasją 
startowali w kolejnych konkurencjach, zaś kibice z entuzjazmem 
dopingowali ich do działania. zadania były niebagatelne, m.in. 
cięcie piłą ręczną, spalinową i łańcuchową, rozłupywanie pociętych 
na kawałki konarów drzew na równe części, czy wtaczanie sporych 
rozmiarów pnia pod górę. w sumie w zawodach wzięło udział 12 
drużyn z Jaworza oraz gmin czeskich i słowackich. Punktowane 
były: siła, skuteczność, wytrzymałość, precyzja, dokładność, 
w cięciu. trzeba było uważać, aby nie utracić cennych punktów 
i nie zostać zdyskwalifikowanym. ważny był też czas, w którym 
zadania były wykonywane. w jury zasiedli: zdzisław Bylok wójt 
Gminy Jaworze, kazimierz Szczotka - przedstawiciel firmy las-
tech, zbigniew Putek - wiceprzewodniczący rady Gminy Jaworze, 
krzysztof kawaler - podleśniczy leśnictwa Jaworze, marek wieja 
- specjalista OPG Jaworze.

teraz czas na wyniki:
I miejsce zajęła drużyna Urząd Gminy jaworze w składzie: 

leszek Baron, Marcin Bolączka i robert jamrozik, uzyskując 
67 punktów

nagrody to: Pilarka husqvarna, dwie siekiery i drobne upominki 
od firmy husqvarna.

II miejsce zajęła drużyna Torpil z republiki Czeskiej w skła-
dzie- karel Turoń, Paweł zapałka i jakub …., 58 pkt.

nagrody: Piła spalinowa Stihl, siekiera i upominki od firmy 
husqvarna

III miejsce drużyna osP I, w składzie krzysztof Malchar, 
adam Binda i roman Pomper - 49 pkt.

nagrody - dla każdego kanister combi oraz karnet do SPa hotelu 
Jawor- możliwość skorzystania z basenu, jacuzzi oraz kompleksu 
Świata Saun dla dwóch osób.

i kolejne miejsca: 
IV miejsce- zDH reka (republika Czeska) Petr Feher, Martin 

kubina, oldřich Maj - 49 pkt 
każdy z zawodników otrzymał niezbędnik turysty i ręczniki firmy 

Baden Berndorf
V miejsce- Drużyna Maciejowski w składzie jan Maciejowski, 

Bartek Maciejowski i Marcin Maciejowski - 43 pkt
nagrody: piła prosta 30 cm., oraz lampy kinkietowe firmy lodek 

z Jaworza, a także zaproszenie do centrum zdrowia i rehabili-
tacji Villa Barbara dla 1 osoby - możliwość skorzystania z sauny, 
jacuzzi i basenu.

VI miejsce- Drużyna knapek w składzie: leszek knapek, 
krzysztof Tomala, Mateusz Przybyła 40 pkt

nagrody: piła prosta 24 cm dla każdego zawodnika oraz lampy 
kinkietowe firmy lodek z Jaworza

VII miejsce -Drużyna strečno II ( słowacja) -33 pkt 

XXVIII jaworzańskI wrzesIeń 
(SOBOta 31 SierPnia)
w aurze SPOrtu i dOBreJ zaBawy

Projekt pn. „Dzielmy się kulturą w euroregionie Beskidy” współfinansowany przez Unię europejską z europejskiego Funduszu rozwoju 
regionalnego w 85% w ramach Programu współpracy Transgranicznej rzeczpospolita Polska - republika słowacka 2007-2013

oraz budżetu państwa w 10% za pośrednictwem euroregionu Beskidy
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nagrody: piła prosta 22 cm oraz upominki firmy husqvarna dla 

każdego z zawodników 
VIII miejsce- Drużyna konar w składzie: krzysztof studnicki, 

krystian Biesok, aleksander Nowak -30 pkt
nagrody: piła składana 18 cm dla każdego z zawodników oraz 

upominki firmy husqvarna
IX miejsce - Drużyna strečno I 28 pkt 
nagroda: toporek
X miejsce- drużyna tomala team w składzie: Sławomir tomala, 

kubala Piotr, krzysztof Skrobacz 28 pkt
nagrody: kanister 5 l upominki firmy husqvarna
XI miejsce - Drużyna Urzędu Gminy z reki „ obec reka” 

(republika Czeska) w składzie: Tomasz Tomeczek starosta 
Gminy, ladislav swerczek i Tomasz Tomeczek junior -24 pkt

nagrody: sztuczne ognie kanister 5 l.
XII miejsce - drużyna OSP ii- czesław malchar, tomasz malchar 

i Sebastian mucha 
nagroda: kanister 5 l. 19 pkt
nagrody wręczali: zdzisław Bylok wójt Gminy Jaworze, Przed-

stawiciel firmy husqvarna oraz przedstawiciel nadleśnictwa.

Czas Na oDPoCzYNek PrzY DoBrej MUzYCe
Po południu przyszedł czas na dobrą rozrywkę. kolejno na sce-

nie prezentowały się: Grupa Śpiewaków „Jesienka” ze Strečna, 
Orkiestra dęta Glorieta oraz gwiazda wieczoru- mariusz kalaga. 
muzyk, piosenkarz, artysta estradowy, w swoim repertuarze ma 
znane przeboje roya Orbisona, elvisa Presleya czy Shakin Ste-
vensa. w latach 1994-1997 związany z zespołem Gang marcela, 
po 1997 roku rozpoczął karierę solową, zaś w 2000 r. wydał płytę, 
nad która pracował 3 lata. występuje solo lub z zespołem Partners. 
Jego kilka utworów znalazło się na liście Śląskich Szlagierów, 
emitowanej na antenie tVS. 

wracając do Orkiestry dętej Glorieta- należy w tym miejscu 
przypomnieć, że orkiestra uświetnia swoimi występami różne 
gminne i nie tylko gminne uroczystości, już od 10 lat. została za-
łożona w 2003 roku z inicjatywy kilku zapaleńców, między innymi 
zygmunta Podkówki. zatem w tym roku orkiestra świętować będzie 
okrągły jubileusz swojej działalności. 

Pierwszy dzień wrześniowego świętowania zakończył się zaba-
wą taneczną, podczas której przygrywał zespół akord. Oczywiście 
wszyscy spragnieni i złaknieni mogli pożywić się w miasteczku 
gastronomicznym, uzupełniając kalorie, wszakże dobra zabawa 
generuje sporo pozytywnej energii. 

ośrodek Promocji Gminy jaworze serdecznie 
dziękuje za wsparcie firmom:

- Bank Spółdzielczy Jasienica
- ceramika Pilch Sp. z o.o. Sp. k. z Jasienicy
- Okmar-Plastik marek Szczypka z międzyrzecza Górnego
- SureX firma rodzinna z Bielska-Białej
- Berndorf Baderbaau Sp. z o.o.
- nadleśnictwo Bielsko
- nadleśnictwo ustroń
- laS-tech kazimierz Szczotka z Bielska- Białej
- Budwag rybnik 
- SPa hotel**** Jawor z Jaworza
- centrum zdrowia i rehabilitacji Villa Barbara z Jaworza
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Orkiestra Dęta Glorieta

Zawody Strong Drwal Stoisko LGR Bielska Kraina

Zespół ze Strečna
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DzIĘkCzYNIeNIe DożYNkowe
nieodłącznym elementem jaworzańskiego święta plonów stał 

się barwny korowód dożynkowy, który przejeżdża ulicami gminy 
do miejsca głównej celebry - amfiteatru. władze gminy: wójt 
z małżonką, przewodniczący rady, przedstawiciele organizacji 
pozarządowych, goście z zaprzyjaźnionych gmin czeskich, sło-
wackich oraz węgier- udali się do domu tegorocznych Gospodarzy 
dożynek - Jolanty i mariana mrowców, później na boisku przy ul. 
folwarcznej uformowano korowód dożynkowy. w pochodzie, który 
wyruszył do amfiteatru znalazły się m.in. przystrojone ciągniki i ma-
szyny rolnicze, pojazdy na co dzień pracujące w naszych lasach, 
pszczelarze, firma brukarska, ciuchcia Beskidzka oraz w sumie 
kilkadziesiąt pojazdów, nie zabrakło także przedstawicieli stowa-
rzyszeń i organizacji, firm działających w Jaworzu, zespołów arty-
stycznych oraz młodzieży. zgromadzona przed sceną publiczność 
witała oklaskami gospodarzy dożynek i gminy, rolników - wszystkich 
jadących i idących w korowodzie. z pewnością najwięcej emocji- 
szczególnie wśród znawców motoryzacji- wzbudzały zabytkowe 
maszyny rolnicze, które można było podziwiać pośród innych po-
jazdów. zbigniew Putek wiceprzewodniczący rady Gminy Jaworze 
ze znawstwem i profesjonalizmem wcielił się w rolę konferansjera. 
atmosfery doskonałej zabawy nie zepsuła nawet kapryśna aura. 

GosPoDarze DożYNek 2013
w tym roku Gospodarzami dożynek byli jolanta i Marian 

Mrowiec z Jaworza, na co dzień prowadzący zakład cukierniczo-
Piekarniczy. wyroby- ciasta, torty, ciasteczka - są znane i chętnie 
spożywane nie tylko przez mieszkańców Jaworza, zaś główną 
specjalizacją zakładu jest pieczenie chleba. Prawdziwe rarytasy 

można kupić nie tylko w sklepach, ale także wprost z samochodów, 
które na takową sprzedaż posiadają atesty unijne.

 
„PaNIe DoBrY jak CHleB”

Po korowodzie przyszedł czas na dziękczynienie czyli ekume-
niczne nabożeństwo dożynkowe, celebrowane przez duchownych 
miejscowych parafii: katolickiej i ewangelickiej. Przygotowany na 
tę okazję porządek nabożeństwa pozwolił wszystkim włączyć się 
w pieśni dziękczynne, zaś dodatkowo pieśnią służył chór ewange-
licki pod dyrekcją ruty Janik. Słowem Bożym w tym roku służył ks. 
władysław wantulok- proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej 
w Jaworzu. kaznodzieja zwrócił uwagę nie tylko na potrzebę dzię-
kowania za dar chleba cytując słowa pieśni - „z twoich rąk Panie 
żyjemy, choć swoimi pracujemy”. dlatego, jak podkreślił pastor, 
Bogu winniśmy dziękować za wszelkie otrzymywane dary. Jednak 
obliguje nas to także do dzielenia się tym symbolicznym chlebem 
z innymi potrzebującymi, zarówno z najbliższymi w naszych rodzi-
nach, w naszych małych ojczyznach, z tymi nam życzliwymi, jak 
i tymi, którzy niekoniecznie są naszymi przyjaciółmi. Pobłogosła-
wionym i pokrojonym bochnem członkinie zespołu regionalnego 
Jaworze częstowały zgromadzonych w amfiteatrze wszystkich 
wiernych - jako symbol wspólnej komunii - niezależnie od przy-
należności konfesyjnej. wspólne odśpiewanie pieśni „Boże coś 
Polskę”, zakończyło duchową część dożynek.

„PloN, NIesIeMY PloN”
Po nabożeństwie członkowie zespołu regionalnego Jaworze 

wraz z chórem ewangelickim zaprezentowali ceremoniał dożyn-
kowy Śląska cieszyńskiego. tradycyjnymi elementami dożynek 

drugi dzień Jaworzańskiego 
września, jak co roku zainau-
gurowała wystawa ozdobnych 
ptaków i zwierząt hodowlanych. 
zatem w niedzielne przedpołu-
dnie, na ekspozycji zorganizo-
wanej przez regionalną ligę 
hodowli Ptaków i drobnego 
inwentarza z czechowic-dzie-
dzic, można było podziwiać 
bażanty, różne rasy gołębi, gęsi, 
kaczek. Barwne odmiany ho-
dowlane kur oraz króliki. w tym 
roku ekspozycję poszerzono 
o ciekawe, ozdobne gatunki ryb, 
które zaprezentowano w spe-
cjalnym akwarium. Pomimo 

deszczowej aury wystawa cieszyła sporym zainteresowaniem nie 
tylko osób goszczących w gminie, ale także mieszkańców Jaworza. 
imprezę otwarli: zdzisław Bylok wójt Gminy jaworze, andrzej 
Śliwka przewodniczący rady Gminy jaworze oraz leszek 
Baron dyrektor Gminnego ośrodka Promocji Gminy jaworze.

warto i trzeba przypomnieć, że przez wiele poprzednich lat 
przedsięwzięcie to koordynował z ogromną pasją i znawstwem 
nieżyjący już - rudolf Galocz.

XXVIII jaworzańskI wrzesIeń 
(niedziela 1 wrzeŚnia)
wyStawa drOBneGO inwentarza 
czyli lataJące i PŁywaJące

XXVIII jaworzańskI wrzesIeń 
(niedziela 1 wrzeŚnia)
dOŻynki JawOrze 2013

„Cośmy z pola sprowadzili i w spichlerzach zgromadzili,
Za to Ci dziś dziękujemy, cześć i chwałę oddajemy.
Według Twojej świętej woli, owocami hojnej roli,
Chcemy dzielić się ze wszystkimi spragnionymi i głodnymi”
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jest wieniec, snop niezżętego zboża oraz chleb. Podczas tej in-
scenizacji dawnych zwyczajów, Gospodarze dożynek otrzymują 
wieniec dożynkowy i chleb, który przekazują na ręce Gospodarza 
Gminy- czyli wójta. Przy tej okazji wójt dziękuje rolnikom za ich 
całoroczny trud, nie wyłączając z tego nikogo, kto pracuje także 
w sektorze pozarolniczym. 

Po części oficjalnej przeszedł czas na tę bardziej rozrywkową. 
na scenie można było oglądać występy zespołów regionalnych 
z republiki Słowackiej oraz Powiatu Bielskiego. 

Pośród uczestników imprezy nie zabrakło gości z republiki cze-
skiej, republiki Słowackiej, węgrzech, również do Jaworza zawitał 
Grzegorz szetyński wicestarosta bielski. Jeśli ktoś nie mógł 
osobiście przyjechać do amfiteatru, mógł słuchać relacji na żywo, 
które były transmitowane dzięki polowemu studiu radia Bielsko.

wszyscy interesujący się rozwojem gminy mogli odwiedzać 

stoiska koła zainteresowań Parafii ewangelicko-augsburskiej 
oraz Szkolnego koła ligii morskiej i rzecznej, działającego przy 
Gimnazjum nr 1 w Jaworzu. Ponadto można się było zapoznać 
z materiałami promocyjnymi gmin słowackich, a przede wszystkim 
partnera projektu „dzielmy się kulturą w euroregionie Beskidy 
– Gminy Strečno oraz zasmakować regionalnych słowackich 
przysmaków przywiezionych przez zaprzyjaźnioną Gminę zazriva.

choć pogoda była w czasie drugiego dnia zmienna - od rzęsiste-
go deszczu, po nieśmiałe przebłyski słońca - to nie zabrakło fanów 
dobrej zabawy. wszystko zaś zakończyło się zabawą taneczną, tu 
jak i dnia poprzedniego przygrywał zespół akord. 

Do zobaczenia za rok!

więceJ zdJęĆ z tegorocznych dożynek można zobaczyć na stronie
Ośrodka Promocji Gminy: www.opgj.pl
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O krótkie i treściwe podsumowanie pracy nie tylko rolniczej 
poprosiliśmy 
Zdzisława Byloka wójta Gminy Jaworze oraz Andrzeja Śliwkę 
Przewodniczącego Rady Gminy Jaworze.

zdzisław Bylok
kończy się potężna inwestycja, jaką jest budowa kana-

lizacji. warto przypomnieć, że wartość tego przedsięwzię-
cia przekracza prawie o 100% budżet gminy. kolejnym 
punktem jest rozpoczęta budowa muzeum fauny i flory 
morskiej, w perspektywie dla gminy Jaworze bardzo waż-
ne zadanie, kolejne ciekawe miejsce, które warto będzie 
w Jaworzu zobaczyć. wiadomo, że dla turystycznej gminy 
takie inwestycje są kluczowe, bowiem goście odwiedzający 
tego typu miejscowości liczą na atrakcje. Przy gimnazjum 
będzie też budowa zaplecza gimnazjum, między innymi 
poszerzanie parkingów. niebagatelne znaczenie ma także 
budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej, 
mam nadzieję, że we wrześniu uda się podpisać projekt na 

finansowanie tego zadania z projektu słowackiego. teraz sprawy – 
nazwałbym je- drobne, ale ważne dla mieszkańców. Poszerzenie 
drogi i chodnika przy ulicy wrzosowej. to co trzeba będzie zrobić 
w przyszłości, na pewno gruntowny remont na pięciu mostach 
w Jaworzu oraz wybudowanie hali sportowej przy gimnazjum.

teraz czas wrócić do tematu dożynek, które są świętem nie tylko 
rolników, ale także rybaków, czy wielu innych firm, które funkcjo-
nują w Jaworzu. Święto plonów w dzisiejszym rozumieniu, to jest 
podsumowanie różnych rodzajów działalności, nie tylko związanych 

z rolnictwem. to swego rodzaju symbolika 
dziękczynienia dotycząca każdego z nas, prze-
cież wszyscy mamy za co dziękować. 

natomiast jeśli chodzi o audyt środowi-
skowy mamy świadectwo potwierdzające 
właściwości lecznicze klimatu części Jaworza 
wyodrębnionej, jako uzdrowisko - poza ulicami 
cieszyńską i zaciszną oraz Bielską. na razie 
wyodrębniamy strefę ochrony uzdrowiskowej 
w centrum Jaworza. zdajemy sobie sprawę 
z tego, że w przeciwnym razie narazilibyśmy 
mieszkańców gminy na utrudnienia. z biegiem 
lat będziemy przechodzić do kolejnych stref, 

Przygotowali: agata Jędrysko i Piotr filipkowski
foto: r. filipkowski 

XXVIII jaworzańskI wrzesIeń 
dOŻynki - czaS POdSumOwań
i dziękczynienia

Wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński

Jolanta i Marian Mrowiec - Gospodarze Dożynek
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Nasze DzIeCI, Nasza MŁoDzIeż

a w końcowym efekcie do pełnego uzdrowiska. dochodzimy do 
tego krok po kroku. najpierw było ograniczenie niskiej emisji pyłów, 
potem budowa kanalizacji, a z czasem kosztowne, ale konieczne- 
badanie wód solankowych. 

andrzej Śliwka
współpraca między radnymi, 

pracownikami urzędu Gminy 
oraz kierownikami poszczegól-
nych referatów układa się bar-
dzo dobrze. zawsze uważałem 
i uważam, że spokój w działaniu 
jest najważniejszy, ponieważ 
sprzyja rozwojowi. w Jaworzu 
widać to działanie, nowe drogi, 
chodniki, różnego rodzaju inwe-
stycje z większym lub mniejszym 

wkładem własnym. zatem ocena, podsumowanie może być tylko 
pozytywne. w tym roku weszła w życie nowa ustawa śmieciowa, 
warto przez chwilę przyglądnąć się temu tematowi w dwóch aspek-
tach porównawczych. Jeden punkt widzenia będzie z perspektywy 
miejsca, gdzie mieszkam czyli Jaworza nałęża, a drugi z punktu 
widzenia skarg dotyczących samego odbioru śmieci czyli kontaktu 
klienta z konkretną firmą wywożącą odpady. z mojego punktu 
widzenia Jaworze, jako nieliczna z gmin w miarę sprawnie radzi 
sobie w obliczu nowych przepisów . Oczywiście, że niedociągnięcia 
się zdarzają, ale generalnie możemy mówić o w miarę sprawnym 
działaniu. Pamiętać należy jednak o tym, że to dopiero początek, 
zatem na bardziej gruntowne podsumowania przyjdzie dopiero 
czas. Jednak już teraz patrząc na lasy i rowy można mówić o zde-
cydowanym postępie. zaś jeśli chodzi o plony rolnicze, te najlepiej 
były widoczne podczas niedzielnej ceremonii dożynkowej. myślę, 
że każdy z nas ma za co dziękować, aczkolwiek ludzką rzeczą jest 
ciągłe odczuwanie jakiegoś niedosytu…

Przygotowali: agata Jędrysko i Piotr filipkowski
foto: r. filipkowski 

Od września wszyscy uczniowie naszej szkoły będą uczestni-
czyć w cotygodniowych godzinnych zajęciach konwersacyjnych 
z native speakerem. lekcje te mają na celu wspierać kształcenie 
naszych uczniów w zakresie komunikacji w j. angielskim, ośmielać 
do otwartości w kontaktach językowych np. z młodzieżą z węgier 
czy holandii.

zajęcia poprowadzi irlandczyk John haslette. Swoje wykształ-
cenie pedagogiczne uzupełnił na uniwersytecie w swoim kraju a 

następnie kilka lat uczył w szkole w dublinie. zdecydował jednak, 
że chce pracować zagranicą ale nie w kraju najchętniej wybiera-
nym przez irlandzkich emigrantów (uSa, uk, australia). wybór 
padł na południe Polski. najpierw pracował w kędzierzynie-koźlu, 
następnie w Bielsku-Białej, gdzie m.in. uczył w international ho-
use. Jak sam o sobie mówi – bardzo polubił Polskę, nawet nasze 
mroźne zimy.

wiążemy duże nadzieje z tymi zajęciami, choć w tym roku ucznio-
wie nie będą otrzymywać z nich ocen decydujących o promocji do 
następnej klasy. Żadna szkoła w okolicy nie ma w swojej ofercie 
podobnych lekcji, mamy więc nadzieję, że stanie się kolejnym 
atutem dla kandydatów do naszego gimnazjum.

GIMNazjUM Nr 1
natiVe SPeaker w GimnazJum nr1 
w JawOrzu

GIMNazjUM Nr 1
„GimnazJum nr 1 w JawOrzu
= SzkOŁa z klaSą”
w roku szkolnym 2012/2013 Gimnazjum nr 1 im. gen broni St. 

maczka w Jaworzu przystąpiło do projektu Szkoła z Klasą 2.0 
. Szkoła z Klasą 2.0. to akcja prowadzona od 2002 roku przez 
centrum edukacji Obywatelskiej i „Gazetę wyborczą”. ma na celu 
wypracowanie zasad korzystania z nowoczesnych technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (tik) w edukacji i rozwijanie cieka-
wych dla uczniów sposobów nauczania, przede wszystkim metody 
projektu edukacyjnego. Program pomaga rozwijać umiejętności 
samodzielnego myślenia, odpowiedzialnego korzystania ze źródeł, 
i wykorzystywania wiedzy w praktyce (źródło: www.ceo.org.pl). 

do zespołu pracującego w ramach projektu Szkoły z klasą 
2.0. przystąpiły: pani dyrektor Barbara Szermańska, Jadwiga 
Spodzieja (nauczyciel geografii), małgorzata Janik (nauczyciel 
matematyki i informatyki). Pani Janik pełniła w zespole również 
funkcję koordynatora projektu. klaudia kowal (nauczyciel języka 
polskiego), marzena wajda-Parzyk (nauczyciel fizyki i techniki) 
oraz magdalena Gawenda (pedagog szkolny). celem programu 

jest wykorzystywanie tik przez nauczycieli na lekcjach i zajęciach 
pozalekcyjnych. nasza szkoła posiada szeroką listę zasobów tik 
(15 stanowiskową pracownię komputerową ze skanerem i drukar-
ką, 4 stanowiska internetowe centrum informacji multimedialnej 
z drukarką w bibliotece szkolnej, gdzie uczniowie mogą korzystać 
z komputerów na każdej przerwie, 4 tablice interaktywne w pra-
cowniach: matematycznej, biologiczno-chemicznej, regionalnej 
i języka angielskiego, przenośny projektor multimedialny z lapto-
pem, 2 kamery, 2 aparaty fotograficzne, komputer z urządzeniem 
wielofunkcyjnym oraz szerokopasmowy internet. korzystając z tak 
bogatego zaplecza przystąpiłyśmy do realizacji zadań projektu. 
dokumentację ze zrealizowanych działań każda z nauczycielek 
umieszczała na swoim profilu platformy. Początki były różne, bo 
pani moderator, która bacznie śledziła nasze działania, niejed-
nokrotnie dawała nam informację zwrotną, że opisy mają służyć 
innym nauczycielom z całej Polski. dlatego tak ważne jest, aby opis 
pozwalał na łatwe powtórzenie działania w innej szkole. wydaje się 
proste? w praktyce okazało się, że moderator ma względem nas 
bardzo ambitne plany. i wszystkie dokumentowane doświadczenia, 
mają służyć innym nauczycielom. w naszych opisach każda z nas 
dzieliła się sukcesami i refleksjami z podejmowanych działań.

 Pani marzena wajda-Parzyk zrealizowała projekt edukacyjny 



wrzeSień 17
„ Żyj smacznie i zdrowo „. Celem projektu, jest pokazanie, 
że edukacja o zdrowym żywieniu powinna mieć charakter 
interdyscyplinarny i uwzględniać najnowsze ekologiczne 
standardy. należy uczyć o tym, że postawa ekologiczna powinna 
towarzyszyć nam codziennie w trakcie przygotowywania posiłków, 
zakupów czy wyborów konsumenckich.

efektem programu edukacyjnego „Żyj smacznie i zdrowo” jest 
nauczenie młodzieży zasad prawidłowego i zdrowego odżywiania 
oraz zachęcenie do wspólnego spożywania posiłków i podejmowa-
nia pierwszych samodzielnych prób gotowania. w ramach projektu 
promowało się wśród gimnazjalistów postawę proekologiczną, 
a także ideę nie marnowania żywności.

wkrótce okazało się, że dokonywanie poprawek do jednego 
opisu opłaca się. lekcja matematyki, przeprowadzona przez 
panią małgorzatę Janik została wyróżniona odznaką „dobrej 
praktyki”. został założony uczniowski 
blog edukacyjny, na którym uczennice : 
marcelina Pomper, małgorzata Poręba, 
ewelina romik, aleksandra dawido-
wicz, Patrycja leś, dokonywały wpisów 
z przeprowadzanych na lekcjach działań 
z wykorzystaniem tik, zamieszczały 
zdjęcia i prezentacje multimedialne. 
w czasie trwania projektu okazało się, że 
nauczyciele w naszej szkole, często ko-
rzystają na lekcjach z tablicy interaktyw-
nej, dając uczniom możliwość tworzenia 
własnych prezentacji, i mobilizując do 
pracy nawet tych nieśmiałych. takie 
działania sprawiły, że młodzież uczyła 
się korzystać z wiarygodnych źródeł, 
podawać autora informacji, uważnie 
selekcjonować wiadomości znalezione 
w internecie. 

na zakończenie semestru pierwszego 
zespół prowadzący bloga uczniowskiego 
w projekcie otrzymał odznakę wyróżnia-
jącą „uczymy się z tik”, również „ko-
deks tik na wesoło” autorstwa uczennic 
m. Poręby i w. kluzik został nagrodzony odznaką „dobrej praktyki „.

rozpoczęcie semestru drugiego zapowiadało duże zmiany 
szczególnie dla uczniów, bo pani dyrektor przystąpiła do wdro-
żenia e-dziennika. w tym semestrze działania naszego zespołu 
skupiły się na dokumentowaniu przebiegu projektu edukacyjnego 
„Pola nadziei” i przygotowaniach do Szkolnego festiwalu nauki. 
w tle pobrzmiewały stale uwagi pani moderator. koordynatorem 
projektu „Pola nadziei” była pani Jadwiga Spodzieja, która tak 
wspomina cały projekt:

„Publiczna prezentacja projektu wychowawczego miała miejsce 
07.06.2013 roku w sali gimnastycznej naszej szkoły. Odbiorcami 
była młodzież klas drugich, która ten projekt realizowała, ich rodzice 
oraz zaproszeni goście. zaprosiłam Prezes Salwatoriańskiego 
Stowarzyszenia hospicyjnego, którego celem jest budowa sta-
cjonarnego hospicjum oraz księdza Piotra Schorę, który patronuje 
temu przedsięwzięciu, a także ściśle współpracujących z nami 
księży proboszczy parafii katolickiej i ewangelickiej w Jaworzu.

 dużym atutem realizacji wychowawczego projektu „Pola na-
dziei” było zaangażowanie uczniów i ich rodziców w dzieło budowy 
pierwszego w Bielsku-Białej stacjonarnego hospicjum. całość 
kampanii nauczyła naszą młodzież odpowiedzialności, wrażliwości, 
systematyczności oraz udanej współpracy między sobą.

 uczniowie dowiedzieli się czym jest wolontariat, opieka ho-
spicyjna, hospicjum oraz jakie są problemy osób nieuleczalnie 
chorych. niestety, uzmysłowiliśmy im, że nikt z nas nie wie, kiedy 

sam będzie takiej pomocy potrzebował.
 Ocena projektu została dokonana również przez organizatorów 

programu „Pola nadziei” 2013 w Bielsku-Białej, gdzie swój udział 
zgłosiło 90 szkół i my po raz czwarty z rzędu uzyskaliśmy najwyższą 
nagrodę (dyplom, puchar) za wzorowe zaangażowanie. dla wszyst-
kich biorących udział w tym wydarzeniu uczniów i nauczycieli było 
to ogromne wyróżnienie oraz radość z dobrze wykonanej pracy. 

 zakończenie projektu „Pola nadziei” odbyło się 17.06.2013r. 
przy udziale zaproszonych gości. Prezentacji dokonali uczniowie 
klas drugich, którzy realizowali projekt wychowawczy. uroczystość 
podzielona została na dwie części, w pierwszej wystąpili uczniowie 
z przedstawieniem „tryptyk rzymski Jana Pawła ii” oraz zespół 
wokalny, który w swoim repertuarze umieścili między innymi 
pieśń „Barka” wzbudzając tym wzruszenie wszystkich słuchaczy. 
druga część uroczystości to prezentacja, która ukazywała etapy 

budowy powstającego w Bielsku-Białej stacjonarnego hospicjum 
oraz zaprezentowane zostały wszystkie nasze akcje w ramach 
realizacji projektu.

cała uroczystość spotkała się z bardzo przychylnym przyjęciem 
przez gości i młodzież szkolną. Przygotowanie całej uroczystości 
przebiegło w przyjaznej i doniosłej atmosferze. na koniec wystąpiła 
Prezes Salwatoriańskiego Stowarzyszenia hospicyjnego, która 
podziękowała młodzieży za zaangażowanie i dobrze wykonaną 
pracę, podkreślając, że w dziewięcioletniej praktyce tego progra-
mu jesteśmy drugą szkołą, która „Pola nadziei” realizowała jako 
projekt wychowawczy. zaznaczyła również, że jest pełna podziwu 
dla pracy nauczycieli, uczniów i dyrekcji, gratulując jednocześnie, 
że młodzież po raz czwarty zdobyła najwyższą nagrodę czyli za 
szczególnie wyróżniające zaangażowanie w akcję programu „Pola 
nadziei” 2013.

uważam, że całoroczny projekt wychowawczy bardzo zbliżył 
zespoły klasowe, które go realizowały. nauczył pracy w grupie, 
sumienności, wrażliwości oraz odpowiedzialności. również nas 
nauczycieli bardziej zbliżył do tej grupy uczniów, bo przez cały 
rok byliśmy w stałym kontakcie, ściśle współpracowaliśmy i wiele 
rozmawialiśmy na trudne tematy jak na ten wiek (przemijanie, 
choroba nieuleczalna, hospicjum)„.

Prace naszego zespołu zostały uwieńczone 15 lipca b.r. zalicze-
niem programu i otrzymaniem certyfikatu 2.0.

zespół Szkoły z klasą
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foto r. filipkowski

140 lat minęŁO… częŚĆ 1.

z żYCIa orGaNIzaCjI PozarzĄDowYCH

w tym roku mija 140 lat od momentu powstania w Jaworzu 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Prawie dwa wieki ofiarnej służby, czę-
sto bezimiennych druhów, którzy z poświęceniem życia ratowali do-
bytek- zarówno publiczny, jak i prywatny. uroczystości jubileuszowe 
miały miejsce w sobotę 17 sierpnia. na mszę w kościele pw. Opatrz-
ności Bożej tuż po 13.30 sprzed jaworzańskiej remizy wyruszyły 
oddziały OSP z okolicznych gmin, zaprzyjaźnionych jednostek 
ze Słowacji i czech wraz z Orkiestrą dętą Glorieta i przedstawi-
cielami zr Jaworze. w mszy udział wzięli przedstawiciele rady 
Gminy Jaworze, władz samorządowych Powiatu Bielskiego i PSP. 
Przybyłych strażaków i gości powitał proboszcz parafii ks. adam 
Gramatyka. homilię wygłosił kapelan strażaków województwa 
Śląskiego ks. henryk kuczob, który podkreślił znaczenie bezinte-
resownej służby z narażeniem własnego życia, w dziele ratowania 
ludzi czy to z pożogi, czy innych kataklizmów. dziś strażacy nie 
tylko walczą z ogniem, ale często ratują ludzkie życie w różnych 
sytuacjach – podczas powodzi, po wypadkach drogowych, po 
przejściu huraganów. druhowie bez wahania często docierają tam, 
gdzie inni nie odważyliby się wejść. dlatego dziś składamy wam 

druhny i druhowie podziękowania za waszą służbę i bohaterską 
postawę - podkreślił duchowny. Po mszy druhny, druhowie wraz 
z pocztami sztandarowymi i przybyłymi wozami bojowymi straży 
pożarnej, przy dźwiękach orkiestry Glorieta udali się z powrotem do 
remizy OSP. tutaj nastąpiła część oficjalna, czyli odznaczenie za-
służonych strażaków, 
przemówienia przy-
byłych gości, występ 
zespołu regionalnego 
Jaworze i Orkiestry dę-
tej Glorieta, zaś całość 
zakończył festyn stra-
żacki. 

szczegóły tej czę-
ści imprezy znajdą się 
w oficjalnym tekście 
przygotowanym przez 
osP jaworze w paź-
dziernikowym wyda-
niu echa jaworza.

Okres wakacyjny w naszej parafii od wielu lat wzbogacony jest 
wizytą młodzieży oraz całych rodzin z terenu archidiecezji kato-
wickiej, którzy korzystając z gościny w naszym domu katechetycz-
nym nie tylko odpoczywają podziwiając piękne zakątki Jaworza 
i Beskidu Śląskiego, ale przy okazji „ładują tutaj swoje duchowe 
akumulatory”. w tym roku gościliśmy grupy oazowiczów  i grupę 
rodzin - w sumie ponad 100 osób, w różnym wieku. tegoroczne 
rekolekcje odbywały się pod wspólnym tytułem „faryzeizm – naj-
większe zagrożenie pobożnych”. Spacerując alejkami parku można 
było nie raz napotkać osoby skupione na modlitwie czy lekturze 
Pisma Świętego, a im bliżej kościoła i domu katechetycznego, tym 
głośniej słychać było pieśni oazowe. wielu uczestników wyjazdu 
po raz kolejny gościło w Jaworzu, najwyraźniej nasza miejscowość 
ma znakomity mikroklimat, także duchowy. 

Jak zaznaczyli organizatorzy rekolekcji letnich - warunki noc-
legowe są skromne, jednak to co przyciąga do Jaworza całe ro-

dziny oazowiczów to miejsce, piękny 
kościół w sercu Parku zdrojowego, 
cisza, doskonałe miejsce nie tylko do 
duchowej odnowy. dzięki staraniom 
proboszcza ks. adama Gramatyki 
i parafian nie tylko dom katechetycz-
ny jest udostępniony dla gości, ale 
również boisko dla dzieci i młodzieży, 
oraz zadbany teren wokół świątyni- to 
działa jak magnez. Ponadto dzięki 
staraniom Gminy Jaworze w parku 

funkcjonują dwa place zabaw dla dzieci, a zdrojowy klimat samego 
zespołu parkowego dopełnia całości.

w rekolekcjach uczestniczyły głównie rodziny, choć nie zabrakło 
młodzieży będącej po lub w trakcie formacji podstawowej ruchu 
Światło i Życie. Bez względu na wiek wszyscy razem spędzali 
czas według określonych we wspólnocie zasad: eucharystia, jako 
najważniejszy moment dnia, namiot Spotkania czyli medytacja, 
spotkania w małych grupach i dzielenie się w nich swoim życiem, 

z Życia Parafii Pw. OPatrznOŚci 
BOŻeJ w JawOrzu

O. M. Zaguła



wrzeSień 19

info: POak

PóŁkOlOnie dla dzieci w Parafii 
ewanGelickO-auGSBurSkieJ
w JawOrzu

spotkanie modlitewne z modlitwą spontaniczną, dyżury przy po-
siłkach, itp. 

rekolekcje pierwszego turnusu prowadził ks. dr Jarosław mię-
dzybrodzki - egzorcysta z archidiecezji katowickiej, zaś organiza-
torem było Stowarzyszenie katolickiej wspólnoty „emmanuel” 
z katowic. rekolekcje dla młodzieży oazowej prowadzili ks. dariusz 
kreihs oraz ks. wojciech kamczyk

w podobny sposób oazowicze z arhidjecezji katowickiej spędzali 
czas w koniakowie, wiśle i ustroniu. 

w sierpniu w naszej świątyni gościliśmy jaworzanina Ojca marci-
na zagułę, który należy do zgromadzenia Ojców Białych misjonarzy 
afryki i na co dzień posługuje w Burkina faso (afryka zachodnia).

członkowie i sympatycy Parafialnego Oddziału akcji katolickiej 
uczestniczyli 14 sierpnia w obchodach rocznicy męczeńskiej 
śmierci św Ojca maksymiliana marii kolbego w byłym niemiec-

kim nazistowskim obozie kl 
auschwitz. tutaj mszy prze-
wodniczył ks. Bp. tadeusz 
rakoczy Ordynariusz diecezji 
Bielsko-Żywieckiej. wraz z nim 
liturgię koncelebrowali: abp 
wiktor Skworc z katowic, abp 
ludwig Schick metropolita Bam-
bergu, bp Piotr Greger, a także 
kilkudziesięciu kapłanów, wśród 
nich bracia zakonni św. maksy-
miliana. Jak podkreślił abp w. 
Skworc, dwa lata po beatyfikacji 
polskiego męczennika z Oświę-
cimia, kilkanaście niemieckich 
stowarzyszeń katolickich po-
wołało dzieło „maximilian-kol-
be-werk”, aby przyczynić się 
do pojednania obu narodów, 

poprzez pomoc dla byłych ofiar 
obozów koncentracyjnych.

z kolei w niedzielę 18 sierpnia 
- po święcie wniebowzięcia nmP, 
przedstawicielki naszej parafii 
uczestniczyły w dorocznej piel-
grzymce kobiet do sanktuarium 
matki Sprawiedliwości i miłości 
Społecznej w Piekarach Ślą-
skich, gdzie również w tym roku 
posługiwał biskup pomocniczy 
diecezji Bielsko-Żywieckiej ks. 
Piotr Greger. Przed wielu laty, gdy 
stanowiliśmy część archidiecezji 

katowickiej, pielgrzymki stano-
we mężczyzn (w maju) i kobiet 
(w sierpniu) były bardziej znane 
także w naszej cieszyńskiej spo-
łeczności, aczkolwiek do dziś piel-
grzymowanie do Piekar Śląskich, 
jak i na „Górkę” do Szczyrku – do 
beskidzkiego sanktuarium matki 
Bożej królowej Polski jest dla wielu 
z nas potrzebą serca. Podobnie 
jak nawiedzenie sanktuarium na 
Jasnej Górze gdzie w diecezyjnej 
pielgrzymce w dniach 6-11.08 
uczestniczyli pielgrzymi z Jaworza.

Piekary Śląskie - Sanktuarium 
Matki Sprawiedliwości i Miłości 
Społecznej

Sanktuarium w Szczyrku na Górce

tegoroczne półkolonie odbyły się pod hasłem: Biblia – Boży 
głos w moim sercu, a wersetem przewodnim był psalm 119 wiersz 
11: „w sercu moim przechowuję słowo twoje, abym nie zgrzeszył 
przeciwko tobie”.

Oprócz zajęć biblijnych, śpiewu gier i zabaw na miejscu dzieci 
uczestniczyły w dniu sportu w hali sportowej Gimnazjum w Jasie-
nicy oraz dwóch wycieczkach: do drukarni augustana w Bielsku 
– Białej i do Szczyrku.

w drukarni dzieci spotkały się z biskupem diecezji ks. Pawłem 
anweilerem, zobaczyły jak wygląda proces drukowania książek 
oraz miały zajęcia biblijne w Sali augustany.

w czasie wycieczki do Szczyrku dzieci poszły najpierw z Białego 
krzyża na kotarz do europejskiego ołtarza. Później w Szczyrku-
Salmopolu w kościele miały spotkanie z gospodarzem ks. Janem 
Byrtem, któremu wręczyły dwie małe jodły, aby je zasadzić na 
pamiątkę wizyty oraz odbyło się wręczenie nagród dla sportow-
ców, którzy zdobyli największą liczbę punktów w swojej kategorii 

wiekowej. na zakończenie pobytu w Salmopolu dzieci zjadły 
pieczoną kiełbasę.

dla dzieci z Jasienicy półkolonie przeciągnęły się do niedzielnego 
poranku. dzieci razem z rodzicami zaśpiewały 3 pieśni w czasie 
nabożeństwa.

Pragniemy wrazić serdeczne podziękowania wszystkim, którzy 
włączyli się do prowadzenia oraz opieki nad dziećmi w czasie 
półkolonii.

Info: tekst  i foto ze strony http://www.parafiajaworze.pl/

Obraz św. M. M. Kolbe w kaplicy 
Kościoła NMP w Pogórzu autor-
stwa Jacka Grabowskiego
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SPrawOzdanie z POSiad 
TowarzYsTwa MIŁoŚNIków 
jaworza w dniu 21.07.2013r.

Sekretarz towarzystwa miłośników Jaworza
marcin BiŁek

w dniu 21.07.2013r. tradycyjnie o godz. 15.00 odbyły 
się kolejne posiady zorganizowane przez towarzystwo 
miłośników Jaworza w Galerii Pod Groniem w Gospo-
darstwie agroturystycznym p. Steklów.

tematem spotkania z Janem chmielem oraz kwartetem „kos” 
było  „Popołudnie poezji i muzyki”.

Posiady rozpoczęła p. małgorzata kobiela –Gryczka od powitania 
naszego gościa, który przybył na nasze spotkanie wraz z kwarte-
tem „kos”. kwartet wyodrębnił się około 1,5 roku temu z podsta-
wowego składu zespołu regionalnego „Strumień”, w którym na co 
dzień śpiewają. nasz gość jest od 3 lat kierownikiem artystycznym 
zespołu regionalnego „Strumień”, z którym występował aż 151 
razy. wcześniej prowadził zespoły regionalne m. in. w Jaworzu, 
Skoczowie, kowalach i chybiu oraz chóry kościelne w wiśle 
i Bładnicach. Jest On znanym na całym Śląsku cieszyńskim 
twórcą ludowym od 2004 roku piszącym swoje wiersze wyłącznie 
w gwarze cieszyńskiej. wydał cztery tomiki poezji (w przygotowa-
niu jest piąty) oraz Śpiewnik  „cieszyńskimi dolinami z ludowymi 
pieśniczkami”, który zawiera 165 unikalnych pieśniczek Śląska 
cieszyńskiego i dedykowany jest Janowi kubiszowi.

Po powitaniu gości oraz przybyłych na spotkanie z poezją i pie-
śnią członków i sympatyków towarzystwa miłośników Jaworza 
odśpiewaliśmy hymn Śląska cieszyńskiego pieśń „Szumi Jawor 
Szumi”.

Program artystyczny zaprezentowany przez naszych gości skła-
dał się z recytacji wierszy p. Jana chmiela, scenek w wykonaniu 

artystek z kwartetu „kos” oraz wspólnym wykonaniu kilku 
pieśniczek Śląska cieszyńskiego. niestety wszystko co dobre 
szybko się kończy a dzisiejszy występ w szczególności, gdyż 
nasi goście mieli następny występ już w pełnym składzie 
zespołu regionalnego „Strumień” w wiśle o godzinie 17.00. 
Po występie można było nabyć czwarty tomik poezji Jana 
chmiela oraz Śpiewnik  „cieszyńskimi dolinami z ludowymi 

pieśniczkami”.
Po spotkaniu z p. Janem chmielem był czas na rozmowy oraz 

kawę i przepyszne kołocze. Pięknych gwarowych wierszy oraz pie-
śniczek wysłuchało 31 osób członków i sympatyków towarzystwa 
miłośników Jaworza.

na następne posiady zapraszamy do Galerii Pod Groniem w Go-
spodarstwie agroturystycznym p. Steklów 15.09.2013r. o godz. 
15.00. tematem spotkania z p. Józefem Szymiczkiem będą  
„Polacy na zaolziu cd.”.

Viii BeSkid cuP

w terminie 13 sierpnia do 15 sierpnia 2013 roku odbyła się 
kolejna edycja turnieju tenisa ziemnego artystów Polskich pod 
Patronatem wicemarszałka województwa Śląskiego 

o Puchar Prezydenta miasta Bielska-Białej
Viii BeSkid cuP
Po  raz ósmy wybitni artyści sceny polskiej zmierzyli się w po-

jedynkach turniejowych.
Po zaciętej rywalizacji zwycięzcą został MarCIN DaNIeC.
II miejsce zajął GrzeGorz PoloCzek, III miejsce jaCek 

Mezo Mejer.

Pozostałe miejsca:
Miejsce IV:

wojCIeCH DĄBrowskI
Miejsca V:

jaN eNGlerT, MaUrYCY PolaskI, PIoTr CYrwUs, 
krzYszToF resPoNDek
Miejsca VI:

HeNrYk sawka, karol sTrasBUrGer, krzYszToF 
HaNke, leszek MalINowskI



wrzeSień 21

lGr BIelska kraINa

Miejsca VII:
jaCek CYGaN, sTaN BorYs, zBIGNIew GórNY, sTeFaN 

FrIeDMaNN

V turnieJ deBlOwy BeSkid cuP:
i miejsce:  jaN eNGlerT, wojCIeCH oŚwIĘCIMskI
ii miejsce: ToMasz sToCkINGer, wojCIeCH TYlka
iii miejsce: sTaN BorYs, karol sToPa
Pozostałe pary deblowe biorące udział w turnieju to:
henryk Sawka, Bartłomiej Ordanik
karol Strasburger, renata mulik
Stefan friedmann, celina Stopa
leszek malinowski, anna Guzik
mariola Borzyszkowska, Piotr cyrwus
krzysztof hanke, władysław Grzywna
Beata Ścibakówna, maurycy Polaski

dziękujemy uczestnikom za wspaniałą rywalizację oraz licz-
nej publiczności za przybycie oraz stworzoną, niepowtarzalną 
atmosferę. 

do zobaczenia za rok !!!

żródło: www.beskidcup.pl/ Foto: sPa Hotel jawor

w organizację imprezy włączył się Ośrodek Promocji Gminy Jaworze

lista restauracji podających ryby słod-
kowodne na terenie lGr Bielska kraina
1. karczma „Pod Błatnią”
43-384 Jaworze
ul. turystyczna 121
tel. 600894588
www.karczmapodblatnia.pl
2. „Pałac kotulińskich”
43-502 czechowice-dziedzice
ul. zamkowa 2
tel. 32 4944960
www.palackotulinskich.pl

3. smażalnia ryb „karp”
43-502 czechowice-dziedzice
ul. kręta 80
tel. 32 2143140
4. restauracja „Dwór Świętoszówka”
43-386 Świętoszówka
ul. Bielska 168
tel. 506132661
www.dworswietoszowka.pl

5. restauracja „lokalna”
43-385 Jasienica 319
tel. 881575755

6. restauracja „rogowa”
43-330 wilamowice
ul. rynek 4
tel. 33 8457226
www.restauracjarogowa.pl

7. restauracja „Hotel jawor”
43-384 Jaworze
ul. wczasowa 171
tel.33 8172300
www.spahoteljawor.pl 
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w sPorTowej rYwalIzaCjI

ks CzarNI 
taBela – klaSa „a” SeniOrów
(Stan na 30 SierPnia 2013)

SeniOrzy - wyniki
Pisarzowice, dn. 4 sierpnia 2013 (Puchar Polski)
Pionier Pisarzowice – Czarni jaworze 0:3 (0:2)

Bramki dla czarnych zdobyli: Marcin sztykiel , adam wali-
czek, artem Miagkyj

Skład:
Feruga - Gucwa, wacławski, szewczyk, kobza - Mołek (75’ 
M. Pilch), Bydliński, Mi. sztykiel (50’ sosna), Mańkus (68’ 
Pawluk-jaszczuk) - Ma. sztykiel (60’ Miagkyj), waliczek 

Bujaków, dn. 11 sierpnia 2013
Groń Bujaków – Czarni jaworze 1:3 (0:0)

Bramki dla czarnych zdobyli: Tomasz sosna – 2 i Tomasz 
Bydliński

Skład:
Machalica - kobza (73’ M. Pilch), Gucwa, Grusiecki, szew-

czyk - Bydliński, Mołek, Mańkus (55’ Pawluk-jaszczuk), Mi. 
sztykiel - Ma. sztykiel (63’ T. sosna), waliczek (85’ Gwóźdź) 

Jaworze, dn. 17 sierpnia 2013
Czarni jaworze - orzeł kozy 3:2 (1:0)

Bramka dla czarnych zdobyli: andrzej Pawluk-jaszczuk, 
Tomasz Bydliński i Marcin sztykiel

Skład:
Machalica - kobza, Gucwa, Grusiecki, szewczyk - Mi. 

sztykiel (80’ Mańkus), Pawluk-jaszczuk (60’ j. Pilch), Mołek 
(55’ Ma. sztykiel), Bydliński - sosna, waliczek (67’ M. Pilch) 

kaniów, dn. 25 sierpnia 2013
Przełom kaniów – Czarni jaworze 1:0 (1:0)

Skład:
Feruga - kobza (75’ Miagkyj), szewczyk, wacławski, 

Gucwa - Bydliński, Pawluk-jaszczuk (55’ Ma. sztykiel), 
Mi. sztykiel, M. Pilch (70’ Handzel) - j. Pilch (60’ T. sosna), 

waliczek 

Miej-
sce

klub
Il. me-
czów

Punkty Bramki

1 Przełom kaniów 3 9 11 – 5 
2 zapora wapienica 3 9 9 – 4 
3 Pionier Pisarzowice 3 7 10 – 3 
4 kS międzyrzecze 3 6 8 – 5 
5 kS Bestwinka 3 6 7 – 4  
6 Czarni jaworze 3 6 6 – 4 
7 Groń Bujaków 3 4 9 – 7 

8
mrkS ii czechowice-

dziedzice
3 4 8 – 7  

Miej-
sce

klub
Il. me-
czów

Punkty Bramki

9 lkS mazańcowice 3 3 7 – 10  
10 Orzeł kozy 3 3 4 – 7 
11 GlkS wilkowice 3 1 1 – 4 
12 Beskid Godziszka 3 1 4 – 8 
13 Sokół zabrzeg 3 1 2 – 7  
14 Sokół Buczkowice 3 0 3 – 14 
1. miejsce – awans do ligi Okręgowej
14. miejsce – spadek do klasy B

ks CzarNI
kadra SeniOrów na rundę 
wiOSenną 2012/13
Bramkarze:  
Mateusz Feruga 12.01.1987 zapora wapienica
Mateusz Machalica (m) 11.05.1994 Spójnia landek

Obrońcy: 
szymon Duława 11.06.1981 zapora wapienica
Bartłomiej Handzel 05.09.1983  zamek Grodziec
Łukasz szewczyk 15.12.1983 wilamowiczanka 

wilamowice
wacław kobza (kpt) 06.10.1984 drzewiarz Jasienica
robert roik 08.10.1984 Spójnia ii landek
Mariusz wacławski 22.08.1987 lkS Pogórze
Mateusz Grusiecki (m) 25.11.1993 drzewiarz Jasienica
Tomasz lapczyk (m, J) 26.01.1995 wychowanek

Pomocnicy:
janusz Gucwa 30.04.1973 zamek Grodziec
Paweł Mołek 06.05.1982 zapora wapienica
artem Miagkyj 03.04.1984 wychowanek
Michał Pilch 24.01.1989 zapora wapienica
Marcin sztykiel 15.03.1989 drzewiarz Jasienica
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ks CzarNI
kadra SeniOrów na rundę 
wiOSenną 2012/13

ks CzarNI
kadra tramPkarzy na rundę 
JeSienną 2013/2014

Bramkarze: 
kamil starczewski 06.01.1996 Orzeł nakło Śląskie
Maciej Matejko 21.06.1998 wychowanek

Obrońcy: 
Tomasz lapczyk 26.01.1995 wychowanek
Dariusz kucia 14.02.1995 wychowanek
Damian Dymek  02.03.1995 wychowanek
wojciech Tyrna 19.06.1995 drzewiarz Jasienica
Daniel Garbas 01.11.1995 drzewiarz Jasienica
jakub korzątkowski 27.11.1995 wychowanek
Patryk Gacek 17.06.1996 wychowanek

Pomocnicy: 
wojciech sikorski 18.01.1995 drzewiarz Jasienica
robert Nowiński 04.08.1995 drzewiarz Jasienica
jakub sztykiel 16.11.1995 wychowanek
Bartosz Bula 06.04.1996 wychowanek
sebastian kopij 23.04.1996 Olimpia lewin Brzeski
Patryk Drewniak 02.06.1997 zapora wapienica
sebastian Mrożek 20.01.1998 drzewiarz Jasienica

napastnicy:
Dawid Cader 21.01.1995 wychowanek
roland król 03.05.1996 czarni rząśnia

trener: janusz Gucwa
kierownik zespołu: artur Mazur

Bramkarze: 
jan Heller 17.11.2000 wychowanek
oktawian sznajdrowicz 23.11.2000 zapora 

wapienica
Michał Pietrzykowski 02.06.2001 wychowanek

Obrońcy: 
konrad krzak 16.06.1999 wychowanek
Marek Biesok 15.08.1999 wychowanek
kacper zaroda 02.12.2000 wychowanek
Przemysław Fołta  01.02.2001 wychowanek
kamil Droździk 14.05.2001 wychowanek
Marek zmełty 08.04.2002 wychowanek
Mateusz kukla 19.04.2002 wychowanek
Nikodem Brzezowski 19.05.2002 wychowanek
jakub witek 05.06.2002 wychowanek
Mateusz Głodzik 12.07.2002 wychowanek

Pomocnicy: 
kamil Binda 04.02.1999 wychowanek
konrad Mrózek 16.10.1999 drzewiarz

 Jasienica
engelbert Derkowski 12.09.2000 wychowanek
krzysztof Heinrich 18.08.2001 wychowanek
Patryk linnert 15.10.2001 wychowanek
wojciech jarosz 28.11.2001 wychowanek
Michał Donocik 18.06.2002 wychowanek
Filip Mrzygłód 16.09.2002 wychowanek
orfeusz sznajdrowicz 29.12.2002 wychowanek

napastnicy:
arkadiusz Hutyra 18.02.2001 wychowanek
Paweł Banaszewski 17.08.2001 wychowanek
Dominik Mieszczak 20.11.2002 wychowanek

trener: Mariusz wacławski
kierownik zespołu: Marcin Mazur

andrzej Pawluk
-jaszczuk 15.06.1991 wychowanek
Tomasz Bydliński 27.04.1991 Sokół Buczkowice
krystian Mańkus 24.12.1991 Sokół Buczkowice
szymon sosna 12.08.1992 Spójnia landek
Michał sztykiel (m) 12.11.1993 wilamowiczanka

 wilamowicenapastnicy:
Tomasz Gwóźdź 29.11.1977 wychowanek
Tomasz sosna 25.01.1986 Spójnia landek 

(juniorzy)
jakub Pilch 10.12.1990 zapora wapienica
krzysztof walasiński 04.04.1991 Sokół Buczkowice
adam waliczek (m) 21.11.1993 drzewiarz Jasienica
roland król (m,J) 03.05.1996 czarni rząśnia
(m) – młodzieżowiec, (J) – junior
trener: sebastian Gruszfeld
kierownik zespołu: artur Mazur

transfery:
Przybyli: 
adam waliczek, Mateusz Grusiecki (obaj drzewiarz Jasieni-

ca – transfer deninitywny), szymon Duława (zapora wapienica 
– transfer definitywny), szymon Nowak (zapora wapienica – wy-
pożyczenie), Mateusz Pilorz (drzewiarz Jasienica – wypożycznie), 
Tomasz rybarski (wolny transfer), Damian strzelczyk (iskra 
rybarzowice – powrót z wypożyczenia), szymon Trybała (powrót 
do treningów), rafał stronczyński (powrót po kontuzji)

Odeszli: 
Michał sztykiel (wilamowiczanka wilamowice – wypoży-

czenie), Mariusz wacławski (lkS Pogórze – wypożyczenie), 
robert roik, Damian strzelczyk (obaj przerwa w grze), adam 
waliczek, Mateusz Grusiecki (obaj drzewiarz Jasienica – powrót 
z wypożyczenia), Patryk klimczak, krzysztof kujawa, wojciech 
zagórski, Dariusz janas, kamil suchy, Paweł Mołek, robert 
Pasterny, Przemysław szary (wszyscy nie wznowili treningów)

W kadrze podano w następującej kolejności: Imię i Nazwisko, 
Data urodzenia, Poprzedni klub.

więcej informacji na oficjalnym serwisie internetowym klubuwww.czarnijaworze.futbolowo.pl
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Znaczenie wyrazów 

PozIoMo
1) Grupowanie, dzielenie np. odpadów
7) Pomocnicze wyposażenie maszyn czy 
urządzeń
11) wyspa koralowa otaczająca lagunę
12) Solenizantka z 1 września
13) kontynent od Portugalii po kamczatkę
14) drapieżna ryba słodkowodna
16) Przestrzeń nieograniczona
17) harpagon w sztuce moliera
18) Państwo z damaszkiem
20) Przedmiot stosowany na scenie
24) rodzaj ciastek z kremem
25) Brawa oznaczające podziw, uznanie
26) kontrola, analiza
27) autor poematu “fortepian Szopena”
30) droga okrężna
32) dzień z nocą
33) Odległość między dwoma dźwiękami
37) letni but
40) Bardzo lekkie drewno (lżejsze od korka)
43) rodzaj umowy międzynarodowej
45) wiadukt nad autostradą

47) twierdza trudna do zdobycia
48) Strefa głębinowa oceanu
49) Poemat homera opisujący wojnę tro-
jańską 
50) Słona pustynia w chile
51) Szkocki owczarek, bohater wielu filmów

PIoNowo:
1) miejsce obozu hitlerowskiego nad Bugiem
2) zielony w sałatce jarzynowej
3) trójkąty w uczniowskich tornistrach
4) miękka, jedwabista tkanina
5) drzewa kojarzone z nazwą naszej miej-
scowości 
6) napaść, agresja
7) Bohaterka “Potopu” - ukochana kmicica
8) na nim często kwiaty doniczkowe
9) wyzysk, lichwa
10) Ślepy przypadek
15) Popularna autorka tekstów piosenek 
“zielono mi”, “małgośka”
18) Budynek gospodarski - pełen po żniwach
19) aktorka - odtwórczyni “faustyny”

21) kinowy lub telewizyjny
22) na polu szachowym stoją na rogach
23) Sztuczne jezioro
24) miś żywiący się pędami bambusa
28) efekt korozji
29) Ptak znad nilu, kuzyn bociana
31) trująca wydzielina niektórych zwierząt
33) wieś znana z chaty kawuloka lub mu-
zeum wałacha
34) część kredytu bankowego
35) Ćwiczenia gimnastyczno - ruchowe
36) Brak odporności organizmu człowieka 
38) hodowlane zwierzę futerkowe
39) architektoniczne łuki wsparte na ko-
lumnach
41) Gafa, pomyłka
42) krzewy ozdobne - różaneczniki 
44) Patetyczny utwór literacki
46) Szwedzka grupa wokalna znana z prze-
boju “mamma mia”

autorką krzyżówki jest aniela Mieszczak.
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AKTUALIZACJA MAP DO CELÓW PROJEKTOWYCH
POMIARY INWENTARYZACYJNE PRZYŁĄCZY:

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.

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

LOKALIZACJA:
Szkoła Języków Obcych WORLD
ul. Pałacowa 3, 43-384 Jaworze
(nowy budynek obok Supermarketu 
Jaworze I piętro)

ZAPRASZAMY!!!

Zajęcia grupowe i lekcje
indywidualne z native 
speakers!

Efektywna nauka dzieci 

(od 4 lat), młodzieży 

i dorosłych w małych

4-8 os. grupach!

Atrakcyjne ceny i rabaty!

od 02.09.2013r. w godz. 15.00-18.00

Szkoła Języków Obcych
JawOrze

aleksandra Polak

Miejsce na

cena 1 modułu 40 zł + VAT
(49,20 zł bruTTo)

TWOJĄ REKLAMĘ
Reklamodawcy!

Kontakt w sprawie reklamy w Echu Jaworza:

jkos@jaworze.pl
Tel. 33 828-66-00






