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XXVII jaworzański Wrzesień
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

140-lecie OSP
w Jaworzu cz. 1

Informacje i komunikaty
Urzędu Gminy Jaworze

Nowa oferta językowa
w Gimnazjum nr 1

Z wizytą w Galerii
na Zdrojowej

XXVII jaworzański Wrzesień
Sobota 31 sierpnia 2013 r.

Mariusz Kalaga

Klub Honorowych Dawców Krwi
przy OSP Jaworze
Laureaci Międzynarodowych Zawodów Strong Drwal
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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 wniosek 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 podpisania 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 Projektu pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły wraz
z przebudową systemu ogrzewania” i złożenia wniosku 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 decyzji o przyznaniu dofinansowania,
Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury Marcin Bednarek 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 Infrastruktury 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 – nieobecny.
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,
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Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa poinformował, że
gmina uzyskała rekomendację do realizacji przedmiotowego
projektu. Projekt jest kontynuacją przedsięwzięcia realizowanego 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 – nieobecny.
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 wprowadzenia 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 uzasadnieniem.
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 programów 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 europejskich – 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 związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 13 717,04 zł.

wrzesień
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

Ośrodek Promocji 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

GOSPODARKA ŚMIECIOWA
– ILE TO KOSZTUJE ?

Minęły już dwa miesiące funkcjonowania nowego sytemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Jak już informowaliśmy w poprzednich wydaniach Echa Jaworza, nowy system
gospodarowania odpadami od 1 lipca 2013 r. objął wszystkie
nieruchomości na terenie gminy Jaworze czyli zamieszkałe, niezamieszkałe 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 nieruchomości z Jaworza.
Poniżej przedstawimy dane finansowe dotyczące funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy
Jaworze z pierwszych miesięcy.
Właściciele nieruchomości złożyli 2112 szt. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

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, zadeklarowanych 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 dotyczy 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

wrzesień
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Koszty poniesione przez Urząd Gminy Jaworze w związku z wprowadzeniem nowego gospodarowania odpadami komunalnymi.

Urząd Gminy Jaworze
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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 województw (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

„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 wzmocnienie 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 aktywnego 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.

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.
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gminna biblioteka publiczna
Z ŻYCIA BIBLIOTEKI
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. Dzieciakom 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 „Papierowe kwiaty” pozwoliły stworzyć fantastyczny świat owadów
przy użyciu drucików kreatywnych oraz kwiatowe girlandy
z papierów kolorowych. Prosta technika i niezbyt kosztowny materiał 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 lekturach szkolnych, które są
również dostępne w naszej 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 czynnikach, które pomogą
dzieciom łatwiej przyswoić lektury. Najważniejszy jest odpowiedni
okres czasu, by dziecko mogło spokojnie
czytać i zdążyć przed
wyznaczonym terminem. Bardzo przydatne
jest zapoznanie dziecka 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 każemy dzieciom czytać „za karę”.
Serdecznie dziękujemy naszym darczyńcom za książki o które
wzbogaciła się Biblioteka.
Dziękujemy Wszystkim mieszkańcom Jaworza za udział w zbiórce makulatury.
Zapraszamy w nasze progi
Pracownicy GBP

Rok 2013 jest rokiem
poety Juliana Tuwima

W tym roku przypada sześćdziesiąta rocznica śmierci poety oraz mija sto lat od jego poetyckiego debiutu.
“Obie rocznice stanowią okazję do oddania hołdu
temu wielkiemu poecie, który kształtował język, wyobraźnię i społeczną wrażliwość wielu pokoleń Polaków, 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 polskich” stanowi żywotną i atrakcyjną propozycję dla
odbiorców w każdym wieku. Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu dorobku poety dla dziedzictwa narodowego, ogłasza rok
2013 Rokiem Juliana Tuwima” – głosi tekst przyjętej
w grudniu 2012 uchwały.
Nam znany przede wszystkim jako autor znakomitych, ponadczasowych wierszy dla dzieci, m.in. Lokomotywa, Ptasie radio, Okulary, Słoń Trąbalski, Bambo,
Kotek, Abecadło, Rzepka, i wielu innych

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 zakwalifikowane do konkursu.
• nagrody i wyróżnienia przyznawane będą w poszczególnych kategoriach
wiekowych.
• termin składania prac: do 30 września 2013 r. w siedzibie GBP w Jaworzu, ul. Szkolna 97
• ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w terminie wyznaczonym przez
organizatora o którym uczestnicy zostaną powiadomieni.
• prace przechodzą na własność GBP
• oceny prac dokona jury powołane przez organizatora
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Wakacje ze świetlicą

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 Przeciwdziałania 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 kierowane 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 pozalekcyjnych w swoich szkołach. Oprócz wyjazdów na kąpieliska
w Cieszynie, pływalni w Kętach i wyjazdu do Aquaparku w Tarnowskich 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

wrzesień
pod okiem czterech pedagogów - wychowawców, na co dzień pracujących 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. Wapienickiej 317. Ponadto w środy w budynku Pod Goruszką będzie
można skorzystać z pomocy logopedy w godzinach 14.00-18.00.

Info: PF

Galeria na Zdrojowej
Augustyn Szczypka
- wystawa haftu
Augustyn Szczypka jest znany od lat w Jaworzu 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 zarazem 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 prezentował swoje prace w Galerii na
Zdrojowej. Wśród prezentowanych prac było wiele nowych
obrazów.
Po raz pierwszy jaworzański
artysta zachwycił się haftem
w latach 50 tych XX wieku,
urzekał go lecz wówczas myślał o nim w kategoriach niedostępności, 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 hafciarzem-artystą Władysławem Duźniakiem z Bielska-Białej i dzięki tej
nawiązanej znajomości miał możliwość zapoznania się z wszystkimi
procesami pracy tzn. od zakupu
potrzebnych rzeczy do sposobu haftowania. Zaryzykował, postanowił
spróbować i tak próbuje do dzisiaj.
Żałuje, że tak późno zajął się tym
jakże niezwykłym rodzajem sztuki.

PF
Foto: OPG i PF
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Galeria na Zdrojowej
Wystawa prac dzieci wykonanych
pod kierunkiem Alicji Wątor

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

Galeria na Zdrojowej
zaproszenie opg
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.

OPG
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XXVVII Jaworzński wrzesień
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

W aurze sportu i dobrej zabawy

Pod egidą doskonałej pogody rozpoczął się pierwszy dzień
Jaworzańskiego Września. Świętowanie uroczyście zainaugurowali: 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 Września.
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 Sebastian Pilarski
V miejsce - drużyna Strečno ze Słowacji
Turniej Piłki Siatkowej
I miejsce Czarni JaworzeII miejsce MOW Alcatraz JaworzeIII 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 pochmurnym 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 LasTech, 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 składzie- 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 Rehabilitacji 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

wrzesień
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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, Przedstawiciel firmy Husqvarna oraz przedstawiciel Nadleśnictwa.

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

Czas na odpoczynek przy dobrej muzyce

Po południu przyszedł czas na dobrą rozrywkę. Kolejno na scenie 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 Stevensa. 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 założona 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 zabawą 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.
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Orkiestra Dęta Glorieta

Zespół ze Strečna

Zawody Strong Drwal

Stoisko LGR Bielska Kraina

13

wrzesień

XXVIII Jaworzański Wrzesień
(NIEDZIELA 1 WRZEŚNIA)
Wystawa drobnego inwentarza
czyli Latające i pływające
Drugi dzień Jaworzańskiego
Września, jak co roku zainaugurowała wystawa ozdobnych
ptaków i zwierząt hodowlanych.
Zatem w niedzielne przedpołudnie, na ekspozycji zorganizowanej przez Regionalną Ligę
Hodowli Ptaków i Drobnego
Inwentarza z Czechowic-Dziedzic, można było podziwiać
bażanty, różne rasy gołębi, gęsi,
kaczek. Barwne odmiany hodowlane kur oraz króliki. W tym
roku ekspozycję poszerzono
o ciekawe, ozdobne gatunki ryb,
które zaprezentowano w specjalnym akwarium. Pomimo

XXVIII Jaworzański Wrzesień
(NIEDZIELA 1 WRZEŚNIA)
Dożynki Jaworze 2013
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, słowackich 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 maszyny rolnicze, pojazdy na co dzień pracujące w naszych lasach,
pszczelarze, firma brukarska, Ciuchcia Beskidzka oraz w sumie
kilkadziesiąt pojazdów, nie zabrakło także przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji, firm działających w Jaworzu, zespołów artystycznych oraz młodzieży. Zgromadzona przed sceną publiczność
witała oklaskami gospodarzy dożynek i gminy, rolników - wszystkich
jadących i idących w korowodzie. Z pewnością najwięcej emocjiszczególnie wśród znawców motoryzacji- wzbudzały zabytkowe
maszyny rolnicze, które można było podziwiać pośród innych pojazdów. 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 CukierniczoPiekarniczy. Wyroby- ciasta, torty, ciasteczka - są znane i chętnie
spożywane nie tylko przez mieszkańców Jaworza, zaś główną
specjalizacją zakładu jest pieczenie chleba. Prawdziwe rarytasy

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.

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

„Panie dobry jak chleb”
„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”
Po korowodzie przyszedł czas na dziękczynienie czyli ekumeniczne 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 Ewangelicki 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 dziękowania 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 rodzinach, w naszych małych ojczyznach, z tymi nam życzliwymi, jak
i tymi, którzy niekoniecznie są naszymi przyjaciółmi. Pobłogosławionym i pokrojonym bochnem członkinie Zespołu Regionalnego
Jaworze częstowały zgromadzonych w amfiteatrze wszystkich
wiernych - jako symbol wspólnej komunii - niezależnie od przynależności 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 dożynkowy Śląska Cieszyńskiego. Tradycyjnymi elementami dożynek
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jest wieniec, snop niezżętego zboża oraz chleb. Podczas tej inscenizacji 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 Czeskiej, 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
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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 rzęsistego 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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Wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński

Jolanta i Marian Mrowiec - Gospodarze Dożynek
Przygotowali: Agata Jędrysko i Piotr Filipkowski
Foto: R. Filipkowski

XXVIII Jaworzański Wrzesień
Dożynki - czas podsumowań
i dziękczynienia
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 kanalizacji. Warto przypomnieć, że wartość tego przedsięwzięcia przekracza prawie o 100% budżet gminy. Kolejnym
punktem jest rozpoczęta budowa Muzeum Fauny i Flory
Morskiej, w perspektywie dla gminy Jaworze bardzo ważne 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 funkcjonują 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, przecież wszyscy mamy za co dziękować.
Natomiast jeśli chodzi o audyt środowiskowy 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,
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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 koniecznebadanie wód solankowych.
Andrzej Śliwka
Współpraca między radnymi,
pracownikami Urzędu Gminy
oraz kierownikami poszczególnych referatów układa się bardzo dobrze. Zawsze uważałem
i uważam, że spokój w działaniu
jest najważniejszy, ponieważ
sprzyja rozwojowi. W  Jaworzu
widać to działanie, nowe drogi,
chodniki, różnego rodzaju inwestycje z większym lub mniejszym
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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 aspektach 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 zdecydowanym 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

nasze dzieci, nasza młodzież
Gimnazjum nr 1
Native speaker w Gimnazjum nr1
w Jaworzu
Od września wszyscy uczniowie naszej szkoły będą uczestniczyć 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 wykształcenie pedagogiczne uzupełnił na uniwersytecie w swoim kraju a

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 ciekawych 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

następnie kilka lat uczył w szkole w Dublinie. Zdecydował jednak,
że chce pracować zagranicą ale nie w kraju najchętniej wybieranym 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 House. Jak sam o sobie mówi – bardzo polubił Polskę, nawet nasze
mroźne zimy.
Wiążemy duże nadzieje z tymi zajęciami, choć w tym roku uczniowie 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.

jest wykorzystywanie TIK przez nauczycieli na lekcjach i zajęciach
pozalekcyjnych. Nasza szkoła posiada szeroką listę zasobów TIK
(15 stanowiskową pracownię komputerową ze skanerem i drukarką, 4 stanowiska Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
z drukarką w bibliotece szkolnej, gdzie uczniowie mogą korzystać
z komputerów na każdej przerwie, 4 tablice interaktywne w pracowniach: matematycznej, biologiczno-chemicznej, regionalnej
i języka angielskiego, przenośny projektor multimedialny z laptopem, 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, niejednokrotnie 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
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„ 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 podejmowania 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 Dawidowicz, 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 korzystają na lekcjach z tablicy interaktywnej, 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 wyróżniającą „Uczymy się z TIK”, również „Kodeks 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 wdrożenia 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 stacjonarnego 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 Nadziei” 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 hospicyjna, 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 wszystkich 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 programu 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. zaliczeniem programu i otrzymaniem Certyfikatu 2.0.
Zespół Szkoły z Klasą
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z życia organizacji pozarządowych
140 lat minęło… część 1.
W  tym roku mija 140 lat od momentu powstania w Jaworzu
Ochotniczej Straży Pożarnej. Prawie dwa wieki ofiarnej służby, często bezimiennych druhów, którzy z poświęceniem życia ratowali dobytek- zarówno publiczny, jak i prywatny. Uroczystości jubileuszowe
miały miejsce w sobotę 17 sierpnia. Na Mszę w kościele pw. Opatrzności 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 przedstawicielami 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 bezinteresownej 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 zasłużonych strażaków,
przemówienia przybyłych gości, występ
Zespołu Regionalnego
Jaworze i Orkiestry Dętej Glorieta, zaś całość
zakończył festyn strażacki.
Szczegóły tej części imprezy znajdą się
w oficjalnym tekście
przygotowanym przez
OSP Jaworze w październikowym wydaniu Echa Jaworza.

Foto R. Filipkowski

Z życia parafii pw. opatrzności
bożej w jaworzu
Okres wakacyjny w naszej parafii od wielu lat wzbogacony jest
wizytą młodzieży oraz całych rodzin z terenu Archidiecezji Katowickiej, którzy korzystając z gościny w naszym Domu Katechetycznym 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 – największe 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 noclegowe 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 Katechetyczny jest udostępniony dla gości, ale
również boisko dla dzieci i młodzieży,
oraz zadbany teren wokół świątyni- to
działa jak magnez. Ponadto dzięki
O. M. Zaguła
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,
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spotkanie modlitewne z modlitwą spontaniczną, dyżury przy posiłkach, itp.
Rekolekcje pierwszego turnusu prowadził ks. dr Jarosław Międzybrodzki - egzorcysta z Archidiecezji Katowickiej, zaś organizatorem 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 Marcina 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 niemieckim nazistowskim obozie KL
Auschwitz. Tutaj mszy przewodniczył ks. Bp. Tadeusz
Rakoczy Ordynariusz Diecezji
Bielsko-Żywieckiej. Wraz z nim
liturgię koncelebrowali: abp
Wiktor Skworc z Katowic, abp
Ludwig Schick metropolita Bambergu, bp Piotr Greger, a także
kilkudziesięciu kapłanów, wśród
nich bracia zakonni św. Maksymiliana. Jak podkreślił abp W.
Skworc, dwa lata po beatyfikacji
polskiego męczennika z Oświęcimia, kilkanaście niemieckich
stowarzyszeń katolickich powołało dzieło „Maximilian-Kolbe-Werk”, aby przyczynić się
Sanktuarium w Szczyrku na Górce
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 pielgrzymce kobiet do sanktuarium
Matki Sprawiedliwości i Miłości
Społecznej w Piekarach Śląskich, gdzie również w tym roku
posługiwał biskup pomocniczy
Diecezji Bielsko-Żywieckiej ks.
Piotr Greger. Przed wielu laty, gdy
stanowiliśmy część Archidiecezji
Piekary Śląskie - Sanktuarium
Matki Sprawiedliwości i Miłości
Społecznej
Katowickiej, pielgrzymki stanowe mężczyzn (w maju) i kobiet
(w sierpniu) były bardziej znane
także w naszej cieszyńskiej społeczności, aczkolwiek do dziś pielgrzymowanie 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
Obraz św. M. M. Kolbe w kaplicy Jasnej Górze gdzie w diecezyjnej
Kościoła NMP w Pogórzu autor- pielgrzymce w dniach 6-11.08
uczestniczyli pielgrzymi z Jaworza.
stwa Jacka Grabowskiego
Info: POAK

Półkolonie dla dzieci w parafii
ewangelicko-augsburskiej
w Jaworzu
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 Jasienicy 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 SzczyrkuSalmopolu 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 sportowców, 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/
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SPRAWOZDANIE z posiad
Towarzystwa Miłośników
Jaworza w dniu 21.07.2013r.
W dniu 21.07.2013r. tradycyjnie o godz. 15.00 odbyły
się kolejne posiady zorganizowane przez Towarzystwo
Miłośników Jaworza w Galerii Pod Groniem w Gospodarstwie 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 kwartetem „Kos”. Kwartet wyodrębnił się około 1,5 roku temu z podstawowego 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 przygotowaniu 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 pieśnią członków i sympatyków Towarzystwa Miłośników Jaworza
odśpiewaliśmy Hymn Śląska Cieszyńskiego pieśń „Szumi Jawor
Szumi”.
Program artystyczny zaprezentowany przez naszych gości składał się z recytacji wierszy p. Jana Chmiela, scenek w wykonaniu
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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 pieśniczek wysłuchało 31 osób członków i sympatyków Towarzystwa
Miłośników Jaworza.
Na następne posiady zapraszamy do Galerii Pod Groniem w Gospodarstwie Agroturystycznym p. Steklów 15.09.2013r. o godz.
15.00. tematem spotkania z p. Józefem SZYMICZKIEM będą
„Polacy na Zaolziu cd.”.

Sekretarz Towarzystwa Miłośników Jaworza
Marcin BIŁEK

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 pojedynkach 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
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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 licznej 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

LGR Bielska Kraina
Lista restauracji podających ryby słodkowodne 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

Seniorzy - wyniki
Pisarzowice, dn. 4 sierpnia 2013 (Puchar Polski)
Pionier Pisarzowice – Czarni Jaworze 0:3 (0:2)
Bramki dla Czarnych zdobyli: Marcin Sztykiel , Adam Waliczek, 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, Szewczyk - 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

Ks czarni
TABELA – KLASA „A” SENIORÓW
(stan na 30 sierpnia 2013)
Miejsce

Klub

Il. meczów

Punkty

Bramki

Miejsce

Klub

Il. meczów

Punkty

Bramki

1

Przełom Kaniów

3

9

11 – 5

9

LKS Mazańcowice

3

3

7 – 10

2

Zapora Wapienica

3

9

9–4

10

Orzeł Kozy

3

3

4–7

3

Pionier Pisarzowice

3

7

10 – 3

11

GLKS Wilkowice

3

1

1–4

4

KS Międzyrzecze

3

6

8–5

12

Beskid Godziszka

3

1

4–8

5

KS Bestwinka

3

6

7–4

13

Sokół Zabrzeg

3

1

2–7

6

Czarni Jaworze

3

6

6–4

3 – 14

7

Groń Bujaków

3

4

9–7

8

MRKS II CzechowiceDziedzice

3

4

8–7

14
Sokół Buczkowice
3
0
1. miejsce – awans do Ligi Okręgowej
14. miejsce – spadek do Klasy B

Ks czarni
Kadra seniorów na rundę
wiosenną 2012/13
Bramkarze:
Mateusz Feruga
Mateusz Machalica (M)
Obrońcy:
Szymon Duława
Bartłomiej Handzel
Łukasz Szewczyk

12.01.1987	Zapora Wapienica
11.05.1994
Spójnia Landek
11.06.1981	Zapora Wapienica
05.09.1983 	Zamek Grodziec
15.12.1983	Wilamowiczanka

Wacław Kobza (Kpt)
Robert Roik
Mariusz Wacławski
Mateusz Grusiecki (M)
Tomasz Lapczyk (M, J)

Wilamowice
06.10.1984	Drzewiarz Jasienica
08.10.1984
Spójnia II Landek
22.08.1987	LKS Pogórze
25.11.1993	Drzewiarz Jasienica
26.01.1995
wychowanek

Pomocnicy:
Janusz Gucwa
Paweł Mołek
Artem Miagkyj
Michał Pilch
Marcin Sztykiel

30.04.1973	Zamek Grodziec
06.05.1982	Zapora Wapienica
03.04.1984
wychowanek
24.01.1989	Zapora Wapienica
15.03.1989	Drzewiarz Jasienica

24
Andrzej Pawluk
-Jaszczuk
Tomasz Bydliński
Krystian Mańkus
Szymon Sosna
Michał Sztykiel (M)

15.06.1991
wychowanek
27.04.1991
Sokół Buczkowice
24.12.1991
Sokół Buczkowice
12.08.1992
Spójnia Landek
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

Ks czarni
Kadra seniorów na rundę
wiosenną 2012/13
Bramkarze:
Kamil Starczewski
Maciej Matejko

06.01.1996
21.06.1998

Obrońcy:
Tomasz Lapczyk
Dariusz Kucia
Damian Dymek
Wojciech Tyrna
Daniel Garbas
Jakub Korzątkowski
Patryk Gacek

26.01.1995
wychowanek
14.02.1995
wychowanek
02.03.1995
wychowanek
19.06.1995	Drzewiarz Jasienica
01.11.1995	Drzewiarz Jasienica
27.11.1995
wychowanek
17.06.1996
wychowanek

Orzeł Nakło Śląskie
wychowanek

Ks czarni
Kadra trampkarzy na rundę
jesienną 2013/2014
Bramkarze:
Jan Heller
Oktawian Sznajdrowicz
Michał Pietrzykowski

17.11.2000
wychowanek
23.11.2000	Zapora
Wapienica
02.06.2001
wychowanek

Obrońcy:
Konrad Krzak
Marek Biesok
Kacper Zaroda
Przemysław Fołta
Kamil Droździk
Marek Zmełty
Mateusz Kukla
Nikodem Brzezowski
Jakub Witek
Mateusz Głodzik

16.06.1999
15.08.1999
02.12.2000
01.02.2001
14.05.2001
08.04.2002
19.04.2002
19.05.2002
05.06.2002
12.07.2002

wychowanek
wychowanek
wychowanek
wychowanek
wychowanek
wychowanek
wychowanek
wychowanek
wychowanek
wychowanek
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Transfery:
Przybyli:
Adam Waliczek, Mateusz Grusiecki (obaj Drzewiarz Jasienica – transfer deninitywny), Szymon Duława (Zapora Wapienica
– transfer definitywny), Szymon Nowak (Zapora Wapienica – wypożyczenie), 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 – wypożyczenie), 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.

Pomocnicy:
Wojciech Sikorski
Robert Nowiński
Jakub Sztykiel
Bartosz Bula
Sebastian Kopij
Patryk Drewniak
Sebastian Mrożek

18.01.1995	Drzewiarz Jasienica
04.08.1995	Drzewiarz Jasienica
16.11.1995
wychowanek
06.04.1996
wychowanek
23.04.1996
Olimpia Lewin Brzeski
02.06.1997	Zapora Wapienica
20.01.1998	Drzewiarz Jasienica

Napastnicy:
Dawid Cader
Roland Król

21.01.1995
wychowanek
03.05.1996	Czarni Rząśnia

Trener: Janusz Gucwa
Kierownik zespołu: Artur Mazur

Pomocnicy:
Kamil Binda
Konrad Mrózek
Engelbert Derkowski
Krzysztof Heinrich
Patryk Linnert
Wojciech Jarosz
Michał Donocik
Filip Mrzygłód
Orfeusz Sznajdrowicz

04.02.1999
wychowanek
16.10.1999	Drzewiarz
Jasienica
12.09.2000
wychowanek
18.08.2001
wychowanek
15.10.2001
wychowanek
28.11.2001
wychowanek
18.06.2002
wychowanek
16.09.2002
wychowanek
29.12.2002
wychowanek

Napastnicy:
Arkadiusz Hutyra
Paweł Banaszewski
Dominik Mieszczak

18.02.2001
17.08.2001
20.11.2002

wychowanek
wychowanek
wychowanek

Trener: Mariusz Wacławski
Kierownik zespołu: Marcin Mazur

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
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47) Twierdza trudna do zdobycia
48) Strefa głębinowa oceanu
49) Poemat Homera opisujący wojnę trojańską
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 miejscowości
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”
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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 muzeum Wałacha
34) Część kredytu bankowego
35) Ćwiczenia gimnastyczno - ruchowe
36) Brak odporności organizmu człowieka
38) Hodowlane zwierzę futerkowe
39) Architektoniczne łuki wsparte na kolumnach
41) Gafa, pomyłka
42) Krzewy ozdobne - różaneczniki
44) Patetyczny utwór literacki
46) Szwedzka grupa wokalna znana z przeboju “Mamma Mia”
Autorką krzyżówki jest Aniela Mieszczak.
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wrzesień

Szkoła Języków Obcych
JawOrze
aleksandra Polak

eci
nauka dzi
Efektywt)n,amłodzieży
(od 4 la ych w małych
i dorosł rupach!
4-8 os. g
Zajęcia grupowe i lekcje
indywidualne z native
speakers!
Atrakcyjne ceny

i rabaty!

LOKALIZACJA:

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

ZAPRASZAMY!!!

Zapisy i informacje: od 02.09.2013r. w godz. 15.00-18.00
tel. 33 488 39 03 lub 604 835 859
e-mail: sekretariat@jezykijaworze.pl
www.jezykijaworze.pl

AKTUALIZACJA MAP DO CELÓW PROJEKTOWYCH
POMIARY INWENTARYZACYJNE PRZYŁĄCZY:

Reklamodawcy!

Miejsce na

Kontakt w sprawie reklamy w Echu Jaworza:

TWOJĄ REKLAMĘ

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

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