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Szanowni Czytelnicy

Pragniemy poinformować, że z przyczyn od nas niezależnych, relacja z sesji Rady Gminy Jaworze,
która odbyła się 22 października br., zostanie zamieszczona w grudniowym wydaniu Echa Jaworza.
Redakcja

Galeria na zdrojowej
WERNISAŻ
Dnia 11.10.2013 odbyło się spotkanie autorskie
z Markiem Luzarem, który wystawił u nas swoje
prace.
Marek Luzar zajmuje się zarówno malarstwem,
grafiką, scenografią, fotografią jak i animacją.
Reżyser filmów i spektakli teatralnych, współrealizator programów telewizyjnych, dokumentalista pracowni prof.
Stanisława Rodzińskiego. Mieszka w Bystrej.
Brał udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych,
w kraju i za granicą m.in. we Francji, Niemczech, Wielkiej Bryta-

nii, Stanach Zjednoczonych. Stypendysta Fundacji Jana Pawła
II, dwukrotny stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki ,a także
Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz
Towarzystwa Niemiecko - Polskiego we Wolfsburgu.
Nagrodzony Ikarem - Nagrodą Prezydenta Miasta Bielska-Białej
w Dziedzinie Kultury i Sztuki za wydarzenie roku oraz nagrodą
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w uznaniu zasług dla
kultury polskiej. Scenarzysta, autor opracowania plastycznego
i reżyser filmu animowanego Tryptyk rzymski według poematu Jana
Pawła II. Prowadzi własne studio filmowe Luzart Studio Kraków.
Artysta obszernie opowiedział nam o swojej sztuce oraz mieliśmy
okazję zobaczyć kilka filmów animowanych oczywiście reżyserowanych przez Marka Luzara.
Dziękujemy licznie przybyłym gościom, a samemu artyście
życzymy dużo sukcesów i mnóstwo inspiracji.
OPG

Kalendarium wystaw w Galerii na Zdrojowej
W najbliższym czasie zapraszamy do Galerii na Zdrojowej na
następujące wystawy, wydarzenia:
Od 12.11-30.11.2013 – Malarstwo i rysunek - wystawa prac
dzieci ze Szkoły Plastycznej w Bielsku-Białej
Od 02.12-22.12.2013 – Wystawa i kiermasz Świąteczny
W styczniu 2014 – wystawa malarstwa Pani Anity Janica –
mieszkanki Jaworza.
W lutym 2014 – ekspozycja związana z 10-leciem istnienia
OPG Jaworze oraz walentynki

Jednocześnie informujemy że w dniach od 23.12.2013 do
03.01.2014 Galeria będzie nieczynna.
Ponadto ogłaszamy nabór do kolejnych warsztatów plastycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Oraz na spotkania
tematyczne, twórcze – pokazy pracy artystów i rękodzielników.
Zapisy pod nr tel. 33 488 36 36 w godz. 10:00-15:00.
Szczegóły na temat wystaw i zajęć organizowanych w Galerii
na afiszach oraz na stronie www.opgj.pl

Ośrodek promocji Gminy Jaworze przypomina o sprzedaży wznowionej,
poprawionej i poszerzonej książki faktograficznej
autorstwa Jadwigi Roik – „Dzieje Jaworza na przestrzeni wieków”.
Koszt egzemplarza - 60 zł.
Książkę można nabyć w siedzibie OPG Jaworze tj. w budynku za „Amfiteatrem” przy ul. Wapienickiej,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 oraz w „Galerii na Zdrojowej” w godzinach
od 10:00 do 16:00.

Zapraszamy!
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Ośrodek Promocji Gminy Jaworze zaprasza
do udziału w kiermaszu świątecznym, który odbędzie się w Galerii na Zdrojowej, w dniach od 03-22.12.2013.
Podczas kiermaszu będzie można zaprezentować oraz sprzedać wykonane szopki i ozdoby świąteczne.
Zgłoszenia chętnych przyjmujemy w OPGJ oraz w Galerii na Zdrojowej, zgłoszenia przyjmujemy również
telefonicznie pod nr 33 488-36-36.				

Serdecznie zapraszamy

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze
ogłasza nabór chętnych na warsztaty z filmu animowanego
prowadzonych przez Marka Luzara www.marekluzar.art.pl
Cena 20 zł od osoby za 2 godziny zajęć.
Pierwsze zajęcia odbędą się nieodpłatnie po zebraniu grupy min. 10 osób, wówczas będzie można
podjąć decyzję o uczestnictwie w zajęciach.
Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu, we wtorek po południu od godz. 15.00 lub 16.00 Chętnych prosimy o zgłaszanie się do OPGJ lub Galerii na Zdrojowej, zapisy przyjmujemy również telefonicznie pod nr 33 488-36-36
(Galeria na Zdrojowej).

Zapraszamy!

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze przypomina,
że prowadzi sprzedaż gry planszowej
„WSZĘDOBYL W POWIECIE BIELSKIM”.
Jest to doskonały prezent zarówno dla dzieci
jak i dorosłych!
Grę można nabyć w siedzibie OPG Jaworze tj. w budynku za „Amfiteatrem” przy ul. Wapienickiej za cenę 49,00 zł za sztukę,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 oraz w „Galerii na Zdrojowej” w godzinach od 10:00 do 16:00.

Zapraszamy!

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze
zaprasza

w dniu 22.11.2013 r. o godzinie 18:00
do pomieszczeń zaplecza Amfiteatru w Jaworzu, na spotkanie
dotyczące stosowania w rolnictwie oraz hodowli zwierząt, pszczół,
fermach drobiu czy rewitalizacji terenów zielonych naturalnych
wyrobów mikrobiologicznych zwanych – „PROBIOEMY”.
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Święto Niepodległości

Foto: R. F.
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Podziękowania dla Z. P. H. Sprzęt Oświetleniowy Grzegorz Lodek
W imieniu Ośrodka Promocji Gminy Jaworze chcielibyśmy podziękować za okazane wielokrotnie wsparcie dla lokalnych inicjatyw
przez Firmę Rodzinną produkującą sprzęt oświetleniowy z Jaworza, której właścicielem jest Pan Grzegorz Lodek.
Firma działa od 1990 r. Tradycje rodzinne pracy rzemieślniczej datują się od roku 1898 r. Zakład produkuje żyrandole, kinkiety,
różnego rodzaju lampy wykonane wg. własnych projektów.
Właśnie te wyroby stanowiły w wielu przypadkach miły upominek dla uczestników np. Rajdów Samochodowych, Rajdów Rowerowych, Zawodów StrongDrwal organizowanych przez OPG Jaworze.
Za co jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

Z życia Gminnej Biblioteki
Publicznej
W  czasie wakacji nasza biblioteka ogłosiła konkurs plastyczny
pt. „Tuwimowe ABECADŁO”, którego tematem przewodnim była
współczesna ilustracja dowolnego wiersza Juliana Tuwima. Zainteresowanie konkursem przerosło nasze oczekiwania, ponieważ
na konkurs wpłynęły 122 prace plastyczne. Niełatwe to wyzwanie
by z takiej ilości prac wybrać najlepsze, ponieważ każda ma swój
niepowtarzalny wyraz artystyczny. Wybraliśmy po trzy prace z każdej kategorii wiekowej, które zostały nagrodzone równorzędnie.
Laureaci konkursu to:
Kategoria I dzieci w wieku 7-9 lat
Galocz Masza, Hołyst Dominika, Kowalczyk Bartosz
W  tej kategorii dodatkowe wyróżnienie otrzymała Wiktoria
Górna za prace plastyczną w formie przestrzennej wykonaną
m.in. z warzyw.
Kategoria II dzieci w wieku 10-13 lat
Cempla Jakub, Kulpa Patrycja, Matlak Nikola
Kategoria III – uczniowie gimnazjum 13 lat
Jarosz Katarzyna, Kruczek Piotr, Lazar Joanna
Kategoria IV – uczniowie gimnazjum 15 lat
Harędzińska Anna, Leś Patrycja, Przerada Katarzyna
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział i informujemy, że wszystkie prace będą sukcesywnie eksponowane na
wystawkach w Bibliotece.

Upominki dla dzieci

SPOTKANIA AUTORSKIE
Kolejnym ważnym wydarzeniem w życiu naszej
Biblioteki były spotkania autorskie z Agnieszką Ginko-Humphries
poetką i pisarką związaną z Podbeskidziem, a od 4 lat mieszkającą
w Jaworzu. W tym roku ukazała się jej kolejna książka dla dzieci
zatytułowana „Tutlandia”.
„Tutlandia” to pogodne i wesołe opowiadania z życia rodziny
Tutków. Książka ta adresowana jest głównie do dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych.
Tak więc, to właśnie przedszkolaki brały udział w spotkaniach.
Jedno z nich odbyło się w siedzibie Przedszkola nr 2 w Jaworzu
Średnim, któremu dziękujemy za gościnność, natomiast drugie
w Bibliotece, do której zaprosiliśmy dzieci z Przedszkola nr 1 w Jaworzu. Dzieci wcześniej brały udział w zajęciach bibliotecznych
w trakcie których zapoznały się z treścią książki i jej bohaterami.
Na spotkanie przybyły z całą masą pytań dotyczących rodziny
Tutków. Pani Agnieszka opowiadała o tworzeniu książki i wyjaśniała
różne zagadnienia wynikające z treści, czyli przykładowo rozłąki
z rodzicami, odwagi czy niepokojących snów. Podarowała również
dzieciom pocztówki „Pozdrowienia z Tutlandii”.
Dzieci przygotowały dla autorki niespodziankę w postaci rymowanki o Tutkach oraz liczne rysunki ilustrujące wydarzenia z życia
rodziny Tutków. Pełne entuzjazmu podpowiadały tematy do następnych opowiadań i deklarowały, że w przyszłości licznie złapią za
pióra i będą same pisały, a nawet ilustrowały swoje książki!. Cóż,
może wyrośnie nam następnie pokolenie literatów!

W Przedszkolu nr 2
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LGR Bielska Kraina
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina
podjęła się zorganizowania „Dziecięcych zawodów wędkarskich i sportowo-wodniackich”. Operacja współfinansowana
przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego
Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo w ramach środka 4.2 „Wsparcie na rzecz
współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej”, objętego
Programem Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013”.
Odbyły się one 14 września 2013 roku na wodach Polskiego
Związku Wędkarskiego nr 17 na Bierach (Gmina Jasienica).
Imprezę zaplanowano dla 50 uczestników oraz 20 opiekunów,
dodatkowo w wydarzeniu uczestniczyli zaproszeni goście, Zarząd
oraz pracownicy biura LGR Bielska Kraina. Podczas zawodów wystawione zostało stoisko promocyjne gdzie rozdawano materiały
promocyjne: ulotki, wizytówki, publikacje, długopisy itp.
Oficjalne otwarcie rozpoczął Wójt Gminy Jasienica zarazem
Wiceprezes Stowarzyszenia LGR Bielska Kraina – Janusz
Pierzyna. Gości powitał Wójt Gminy Jaworze/Prezes Lokalnej Grupy Rybackiej
Zdzisław Bylok.
Jednak nie zawody, jako rywalizacja sportowa były ideową przesłanką imprezy. Celem
nadrzędnym, który założono, była popularyzacja rybactwa śródlądowego wśród najmłodszych, jak również integracja z rówieśnikami
z partnerskich LGR-ów, a także promocja

obszaru LGR. Warunki plenerowe pozwoliły na przeprowadzenie
zawodów sportowo-wodniackich, czyli konkurencje m.in. przeciągania liny, narty indiańskiej, wiązanie węzłów na czas itp.
W „Dziecięcych zawodów wędkarskich i sportowo-wodniackich”
wzięło udział 50 uczestników w wieku od 9-16 lat, a tym samym
przedstawiciele LGR Bielska Kraina i partnerskich grup rybackich:
• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Żabi Kraj”
• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Dorzecze Soły
i Wieprzówki”
Zawody odbywały się z podziałem na 3 kategorie:
- chłopcy młodsi,
- chłopcy starsi,
- dziewczyny.
Trzy pierwsze miejsca dla każdej kategorii oraz dla każdego typu
zawodów zostały nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami. Zwycięzcy
otrzymali puchary i sprzęt wędkarski ufundowane przez LGR Bielska Kraina z Pozostali uczestnicy oprócz dobrej zabawy zostali
obdarowani nagrodami pocieszenia.
Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina składa podziękowania
dla PZW Koła nr 17 na Bierach, Lidze Morskiej
i Rzecznej okręgu Bielskiego za zgłoszenie
uczestników oraz trud organizacyjny i pomoc przy przygotowaniu, przeprowadzeniu
części zawodów sportowo-wodniackich oraz
życzliwość w okolicznościowej współpracy,
a także partnerskim grupom rybackich za
wkład i wspólną popularyzację rybactwa wśród
najmłodszych.
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z życia organizacji pozarządowych
Z życia Parafii EwangelickoAugsburskiej w Jaworzu
Pożegnanie z batutą
W niedzielę 6 października 2013 roku w kościele ewangelickoaugsburskim w Jaworzu, miało miejsce uroczyste pożegnanie
dyrygenta Ewangelickiego Chóru kościelnego w Jaworzu
p. pastorowej Ruty Janik. W tym
dniu podczas nabożeństwa pastorowa Ruta Janik po raz ostatni,
jako dyrygent chóru, wraz z chórzystami służyła pieśnią podczas
nabożeństwa. Podziękowania
dla zasłużonej dyrygentki złożyli
między innymi: ks. Władysław
Wantulok - proboszcz parafii,
Ryszard Milli - prezes chóru,
przedstawiciele władz samorządowych Gminy Jaworze na czele
z Zdzisławem Bylokiem - wójtem
Gminy Jaworze.
Słowa podziękowania za wieloletnią służbę pieśnią skierował
także Leopold Kłoda. Fragmenty
jego przemówienia zamieszczamy poniżej (pełny tekst znajduje
się na stronie http://www.parafiajaworze.pl/)
********
[…]Przypadło mnie dziś w udziale złożyć w imieniu całego
zboru i rady parafialnej, dyrygentce naszego Chóru Kościelnego,
podziękowanie za jej pracę, w związku z zakończeniem jej funkcji
dyrygenta i przejścia na zasłużony odpoczynek. Powinność tą
wykonuję z wielką przyjemnością, ponieważ jest komu i jest za
co dziękować.
Pani Ruta Janik swoją pracę z Ewangelickim Chórem Kościelnym
w Jaworzu rozpoczęła w 1969 roku i przez 44 lata nieprzerwanie
jako dyrygent ten chór prowadziła. W 100 letniej historii chóru odliczając czasy wojny i okupacji to pół wieku, połowa historii zapisana
została jej pracą i wysiłkiem. W tym czasie zmieniały się nie tylko
warunki polityczno społeczne, zmieniały się roczniki chórzystów,
zmieniał się stan liczbowy chóru, zmieniały się zarządy, a chór

śpiewał. Wyćwiczył i wyśpiewał ponad tysiąc pieśni. Nie było i nie
mogło być żadnego święta parafialnego, kościelnego, czasem
ślubu i pogrzebu aby chór w naszej parafii nie śpiewał.
Wysoki kunszt chóru prowadzonego przez Rutę Janik poznały
parafie Diecezji Cieszyńskiej i wiele parafii ewangelickich w kraju.
Od lat siedemdziesiątych nastąpiły również wyjazdy zagraniczne
na zaproszenie parafii niemieckich, holenderskich, czeskich i słowackich. Chór prezentował pieśni
religijne, ale również zestawy pieśni
regionalnych i ludowych ze Śląska
Cieszyńskiego. Występując często
w strojach cieszyńskich za granicą
był ambasadorem naszej parafii, gminy i kraju. Chór pod batutą dyrygentki
organizował i uczestniczył na przestrzeni wymienionych lat w wieczorach pieśni i koncertach w naszym
kościele, w koncertach i przeglądach
diecezjalnych a także uczestniczył
w występach środowiskowych w naszej gminie, w dożynkach w Jaworzu,
prezentując bogaty repertuar pieśni
ludowych i obrzędowych.[…]
Pani Ruta Janik ukochała pieśń,
śpiew i muzykę. Tej pasji oddawała się czynnie przez 44 lata osiągając wysoki poziom wykonawstwa, który spotykał się z uznaniem
odbiorców, słuchaczy i władz samorządowych. Za swoją prace
otrzymywała nie tylko kwiaty i słowa uznania, ale także wyróżnienia i odznaczenia jak Laur Srebrnej Cieszynianki, Zasłużony dla
Kultury i inne.

Szanujemy decyzję naszej dyrygentki o przejściu na zasłużony
odpoczynek, mamy świadomość, że kończy się w historii chóru
i parafii pewien etap, etap zaznaczony pracą pani pastorowej
Ruty Janik. Dziękuje za pani postawę i umiejętność wytworzenia
w zespole chórowym atmosfery pracy, przyjaźni i wzajemnego
poszanowania.[…] Dziękuję za pani skromność i życzliwość w kontaktach międzyludzkich. Życzę odpoczynku, zdrowych i spokojnych
kolejnych lat życia, a jeśli zajdzie potrzeba skorzystania z bogatego
pani doświadczenia.
Leopold Kłoda
Foto: www.parafiajaworze.pl
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Towarzystwo Miłośników
Jaworza
ZWIERZĘTA CHRONIONE NASZYCH
ŁĄK, PÓL I LASÓW
W niedzielę 20 października w sali „Pod Goruszką’’ wzięliśmy udział w posiadach Towarzystwa Miłośników Jaworza,
będących podsumowaniem konkursu: „Zwierzęta chronione
naszych łąk, pól i lasów.’’ Konkursu organizowanego przez TMJ,
Ośrodek Promocji Gminy i Nadleśnictwo Bielsko.
Gospodarze posiad – Mirosława Hawełek i Jerzy
Ryrych przywitali wszystkich zebranych, wśród których
byli reprezentanci gminy, nadleśnictwa, sponsorzy, duża
grupa młodzieży uczestniczącej w konkursie wraz z opiekunami oraz mieszkańcy Jaworza.
Sam konkurs był już piątym organizowanym przez TMJ,
cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, a celem
jego była edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży. Pasjonat i znawca przyrody Mirosław Wiśniewski zapoznał
młodzież z tematyką konkursu i zachęcił do uczestnictwa.
Zwycięzcami konkursu zostali:
Gimnazjum
I m-ce Ola Dawidowicz
II m-ce Katarzyna Przerada
III m-ce Marcelina Pomper i Monika Ryrych
Szkoła Podstawowa
Prace fotograficzne
I m-ce Kamil Nowak
II m-ce Justyna Nęcek
Prace plastyczne
I m-ce Jakub Kluczewski
II m-ce Kamila Wełniak
III m-ce Martyna Tracz
Wielu uczestników otrzymało wyróżnienia.
Pan Mirosław Wiśniewski przedstawił wszystkim uczestnikom posiad bardzo dużo interesujących zdjęć zwierząt chronionych, występujących
na terenie Jaworza, a wśród nich m.in. ptaki
z gatunków sów, dzięciołów, sokołów, ptaków
szponiastych, ssaki jak sarna, zając, wiewiórka,
kret, owady, płazy, gady, trzmiele, motyle, mięczaki. Okazuje się, że na naszym terenie jest
dużo zwierząt będących pod ochroną.
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Ola Dawidowicz z gimnazjum – zdobywczyni I m-ca,
przedstawiła bardzo ciekawą prezentację filmową pt.
„W słowach kilku o bobrze, wydrze i wilku.’’
Kasia Przerada prezentowała swoje, zrobione nieraz
z dużym trudem, zdjęcia .
Justyna Nęcek ze szkoły podstawowej opowiedziała ciekawe
historie na temat swoich fotografii.
Młodzież prezentująca swoje
prace otrzymała od Nadleśnictwa sadzonki iglaków,
a reprezentujący Nadleśnictwo
p. Hubert Kobarski zaprosił
wszystkich do Izby Edukacji
Ekologicznej mieszczącej się
w siedzibie Nadleśnictwa.
Wszyscy zgromadzeni na
posiadach mogli zapoznać się
nie tylko z pracami na konkurs przyrodniczy, ale także
z pracami uczniów Szkoły
Podstawowej na temat twórczości Juliana Tuwima – „Tuwimowe
abecadło’’.
Pod koniec spotkania p. Edward Szpoczek – prezes Okręgu
Bielskiego Ligi Morskiej i Rzecznej podziękował opiekunom konkursu za zaangażowanie, uczestnikom za pasję i wiedzę ekologiczną oraz pogratulował Jerzemu Ryrychowi otrzymanego w dn.
16.10.2013 r. Brązowego Krzyża
Zasługi od Prezydenta RP.
W podsumowaniu posiad była informacja o tym, że tradycja konkursu
dla młodzieży będzie kontynuowana.
Tematem następnych posiad będą
„Problemy językowe na Ziemi Cieszyńskiej – w tym gwara’’ przedstawione przez Daniela Kadłubca,
a spotkanie odbędzie się w sobotę
16 listopada o godz.16.00 w Galerii
pod Groniem w gospodarstwie agroturystycznym p. Steklów.

Grażyna Matwiejczyk
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Towarzystwo Miłośników
Jaworza
Informacja Społecznej Rady
Ochrony i Odnowy Zabytków
Jaworza
W dniu 24.09.2013r. odbyło się posiedzenie Społecznej Rady
Ochrony i Odnowy Zabytków Jaworza w Jaworzu. Na posiedzeniu
tym dokonano uzupełnienia składu osobowego Społecznej Rady
o przedstawiciela Rady Gminy Jaworze w osobie Zbigniewa Putka i przedstawieciela Wójta Gminy – Urzędu Gminy w Jaworzu
w osobie Marcina Bednarka, kierownika Referatu Gospodarki
i Infrastruktury.
Na zebraniu tym dokonano również wyboru nowego Prezydium
Rady w osobach:
Jerzy Kukla-przewodniczący
Jerzy Kulesza-zastępca
Jerzy Chałupski-sekretarz
Pozostali członkowie Społecznej Rady:
Bolesław Rabaszowski-reprezentujący Towarzystwo Miłośników
Jaworza
Ryszard Stanclik-reprezentujący Polskie Towarzystwo Ewangelickie
Mieczysław Urbaniak-reprezentujący Akcję Katolicką

Towarzystwo Miłośników
Jaworza - Rozliczenie publicznej
zbiórki pieniędzy
Rozliczenie publicznej zbiórki pieniędzy, przeprowadzonej w dniu
01.11.2013 r. na terenie cmentarzy wyznaniowych w Jaworzu.
Towarzystwo Miłośników Jaworza w Jaworzu ul. Zdrojowa 82
informuje że podczas publicznej zbiórki pieniędzy przeznaczonych
na renowację zabytkowych obiektów uzyskano następujące kwoty:
•
3742,30 zł. na cmentarzu katolickim
•
4512,00 zł. na cmentarzu ewangelickim
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W roku 2012 z pieniędzy uzyskanych z kwesty cmentarnej na obu
wyznaniowych cmentarzach wykonano renowację grobu Jana
Jońca na cmentarzu ewangelickim i grobu Adalberta Foernera
w kwaterze hrabiowskiej na cmentarzu katolickim.
Rozliczenie finansowe wpływów i wydatków na koncie Towarzystwa
Miłośników Jaworza za rok 2012
Stan konta na dzień 01.01.2012:
Wpłata Akcji Katolickiej w Jaworzu ze zbiórki:

12.414,31zł
3.250,00zł

Wpłata Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego
w Jaworzu ze zbiórki:
Razem:

4.143,00zł
19.807,31zł

Wydatki:
-renowacja grobu Jana Jońca:

3.500,00zł

-renowacja grobu Adalberta Foernera:

7.700,00zł

Stan na dzień 31.12.2012 r.:

8.607,31zł

Łącznie zebrano kwotę: 8254,30 zł. słownie: osiem tysięcy dwieście
pięćdziesiąt cztery złote trzydzieści groszy
Zbiórka została przeprowadzona w dniu 01.11.2011 r., ze
zbiórki sporządzone zostały stosowne protokoły. Przeprowadzający zbiórkę nie pobierali wynagrodzenia, a cała zebrana kwota
została przekazana na konto Towarzystwa Miłośników Jaworza
i jest do dyspozycji Społecznej Rady Ochrony i Odnowy Zabytków
z przeznaczeniem na renowację zabytków cmentarnych.

TMJ
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Liga Morska i Rzeczna

Miło mi poinformować, że 16.10.2013 r. w Sali Marmurowej Sejmu Śląskiego, Wicewojewoda Śląski Piotr Spyra wręczył kpt. ż. w.
Jerzemu Ryrychowi Brązowy Krzyż Zasługi, przyznany przez
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. O Odznaczenie
wystąpił Okręg Ligi Morskiej i Rzecznej w Bielsku-Białej. Pan Jerzy
Ryrych jest długoletnim dzałaczem LMiR w Jaworzu, Członkiem
Towarzystwa Miłośników Jaworza, Radnym Gminy Jaworze oraz
Radnym Rady Parafialnej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w Jaworzu.
Edward Szpoczek

Stowarzyszenie Nasze Jaworze
Spotkanie „Skarby Jaworza”

16 października 2013 roku podobnie, jak w roku ubiegłym, w stołówce Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego odbyło
się kameralne spotkanie z kuracjuszami BZLR .
Spotkanie pt. „Skarby Jaworza” zorganizowało Stowarzyszenie
„Nasze Jaworze” przy w współudziale OPG, w ramach realizacji
zadania publicznego pod znamiennym tytułem „Bogactwo kulturowe Jaworza – odkrywajmy je wspólnie”
W  spotkaniu, uczestniczyli z ramienia Urzędu Gminy Anna
Skotnicka-Nędzka radni: Krystyna Szczypka, Danuta Mynarska
i Zygmunt Podkówka oraz reprezentujący stowarzyszenie główny
organizator spotkania Zdzisław Niemczyk. Sekretarz Gminy Anna
Skotnicka-Nędzka oraz Przewodniczący Stowarzyszenia Nasze
Jaworze Zygmunt Podkówka zapoznali uczestników z dorobkiem
gospodarczo-kulturalnym oraz historią naszej miejscowości.

o czym świadczyła nie tylko frekwencja na spotkaniu, ale również
wypowiedź jednego z uczestników, który dziękując za spotkanie
powiedział: „cieszymy się, że jak my nie możemy pójść i zobaczyć
pięknego Jaworza, to Jaworze chociaż w tej formie przyszło do nas”

Wspólna praca – wspólna zabawa
- „Zielony Piknik”
W piękne, słoneczne sobotnie popołudnie 19 października 2013
roku, wszyscy przemieszczający się ulicą Wapienicką w Jaworzu
w okolicy ul. Kalwaria mogli zauważyć grupę osób sadzących
drzewka na terenie należącym do Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego.
To uczestnicy „Zielonego Pikniku”, otwartej , plenerowej imprezy
zorganizowanej przez Stowarzyszenie „Nasze Jaworze”. W pikniku
mógł wziąć udział każdy, kto zdeklarował posadzenie przynajmniej
jednego drzewka na wskazanym terenie.
Następnie odbyła się projekcja filmu o Jaworzu pt. „Dziedzictwo
kulturowe Jaworza”.
Dla uczestników spotkania przygotowano poczęstunek: kawę
i regionalnego kołacza.
Cel spotkania, jakim było zapoznanie pacjentów Szpitala Opieki
Długoterminowej BZLR z historią, kulturą tradycją i dorobkiem
Jaworza, jak również uatrakcyjnienie kuracjuszom ich pobytu na
leczeniu zostały w pełni zrealizowane.
Uczestnicy spotkania - pacjenci szpitala, z których znaczna
część nie może osobiście zwiedzić naszego Jaworza z uwagi na
stan zdrowia, przyjęli powyższą inicjatywę z wielkim entuzjazmem,
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W zamian organizatorzy, przygotowali dla uczestników nie tylko
teren oraz materiał do sadzenia czyli drzewka, ale również coś
dla ciała i ducha.
Uczestnicy „Zielonego Pikniku” - ponad 60 osób nie tylko mieszkańcy Jaworza- posadzili na terenie należącym do Beskidzkiego
Zespołu Leczniczo Rehabilitacyjnego ponad 200 drzewek - buków,
lip i jodełek
Po wykonanej pracy na każdego z uczestników czekała w Amfiteatrze ciepła grochówka, kawa, kołacz oraz wspaniała zabawa
przy biesiadnej muzyce, w wykonaniu Beaty Lewickiej (gitara)
i Czesława Tomiczka (akordeon). Uczestnicy pikniku biesiadowali
do późnego popołudnia.
Tak więc połączono wspaniała imprezę z pożyteczna akcją, jaką
było sadzenia drzewek.
Poniżej zdjęcia z „Zielonego Pikniku”
Tak więc, w ostatnim okresie, Stowarzyszenie „Nasze Jaworze”
zorganizowało dwie imprezy na rzecz Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej w Jawo-

listopad

rzu. Być może skromnie, ale starając się w ten sposób wesprzeć
działania Dyrekcji Szpitala , która z roku na rok zmienia oblicze
tej placówki medycznej tak aby, nasz jaworzański szpital był nie
tylko wizytówką Jaworza, Śląska, ale stawał się znanym w kraju
szpitalem rehabilitacyjnym zarówno dla dorosłych, jak i dzieci.
Stowarzyszenie Nasze Jaworze

Z życia parafii pw. Opatrzności
Bożej w Jaworzu
W dniach 06-08.09.2013 r. grupa parafian i członków Parafialnego Oddziału Akcji katolickiej udała się na pielgrzymi szlak wiodący
przez Podlasie. Poniżej zamieszczamy fragmenty obszernej relacji
z tej pielgrzymki, jaka była publikowana w naszym cotygodniowym
piśmie parafialnym „Opatrzność”.
******************
Nasza tegoroczna parafialna pielgrzymka zaprowadziła nas
w Roku Wiary na Podlasie, położone nad Bugiem, wzdłuż
wschodniej granicy Polski. Mieliśmy do przebycia wiele kilometrów
drogi do miejsca, które ma swój
niepowtarzalny klimat związany
z dawaniem świadectwa wiary
jej mieszkańców i trudną historią
kościoła unickiego na wschodnich ziemiach Polski. W darze na
pielgrzymowanie otrzymaliśmy
wymarzoną pogodę…
Unici – to wyznawcy prawosławia, którzy przeszli na katolicyzm(
tzw. grekokatolicy): zachowując
liturgię Kościoła wschodniego
(grecką, bizantyjską) – przyjęli
dogmaty kościoła rzymskokatolickiego i zwierzchnictwo papieża.
W  słoneczne wrześniowe popołudnie dotarliśmy do miejscowości Kostomłoty, położonej
na Równinie Kodeńskiej, tuż nad
graniczną rzeką Bug. Ta pamiętająca czasy królów Władysława
IV i Jana Kazimierza, licząca kilkadziesiąt domostw wieś, zachowała do czasów współczesnych
pamięć o męczennikach unickich,
którzy w czasie zaboru rosyjskie-

go oddali życie za swoją wiarę. Istniejąca tu od 1631 roku parafia
kultywuje obrządek liturgiczny w języku cerkiewno-słowiańskim,
będąc jednocześnie jedyną w Polsce i Europie parafią neounicką
podległą rzymskokatolickiej diecezji siedleckiej. Proboszczem
i kustoszem zabytkowej cerkwi św. Nikity – Sanktuarium Unitów
Podlaskich - jest ksiądz Zbigniew Nikoniuk, odprawiający liturgię
w obrządku wschodnim i rzymskokatolickim.
Żegnani uroczystym błogosławieństwem ks. Zbigniewa Nikoniuka wyruszyliśmy w dalszą pielgrzymkową drogę.
W przepięknym, wrześniowym słońcu dotarliśmy do męskiego
klasztoru prawosławnego pw. św. Onufrego, położonego 2 km na
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wschód od wsi Jabłeczna, tuż przy Bugu i granicy z Białorusią.
Nazywają go „monastyrem na końcu świata”. Jak głosi legenda,
monastyr został założony w miejscu, gdzie zatrzymała się płynąca
Bugiem ikona św. Onufrego. Co ciekawe, przez większość swego
istnienia, klasztor znajdował się na wschodnim brzegu Bugu! Na
brzeg zachodni, obecnie polski, trafił dopiero w wyniku regulacji
rzeki dokonanej w II połowie XIX wieku. Przez wiele lat po II wojnie
światowej miejscowy klasztor był jedynym w Polsce prawosławnym
męskim zgromadzeniem zakonnym. Do 1992 r. Działało tu nawet
Wyższe Seminarium Duchowne.
Jechaliśmy teraz do Kodnia, do Sanktuarium Matki Bożej
Kodeńskiej, Królowej Podlasia – Matki Jedności, aby pochylić
się nad historią tego niezwykłego miejsca pielgrzymkowego. Tym,
czym dla Polski jest Jasna Góra, tym dla Podlasia jest Kodeń.
Zaborca zniósł w Kodniu parafię unicką i łacińską, a świątynie
przekazał wyznawcom prawosławia.
I tak dobiegał końca pierwszy dzień naszej pielgrzymki
Kolejny dzień naszego pielgrzymowania rozpoczęliśmy od
Pratulina, miejscowości, której nie można
ominąć na tym unickim, podlaskim, nadbużańskim szlaku.
Jak podają źródła historyczne, przypadki śmiertelnych ofiar wśród Unitów odnotowano w 59 miejscowościach Podlasia.
Ojciec święty Jan Paweł II, w niedzielę 6
października 1996 r. w Rzymie, dokonał
beatyfikacji Męczenników Podlaskich
– Wincentego Lewoniuka i jego 12 towarzyszy, którzy oddali życie za Chrystusa.
Na mapie Podlasia można znaleźć
niezwykłe, unikatowe miejsce położone w odległości ok.10 km na północny
wschód od Białegostoku. Jest to Święta
Woda – Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej. Warto dodać, że w roku 2000 Święta
Woda była Sanktuarium Jubileuszowym
Roku Świętego Archidiecezji Białostockiej.
Znakiem szczególnym tego czasu łaski
jest rozwijająca się Góra Krzyży zwana
też Górą Bożego Miłosierdzia
Treść krzyża wpisuje się w historię człowieka i miejsca, jakim jest to Sanktuarium.
Przybywający do Świętej Wody widzą
już z daleka wznoszący się nad okolicą
25-metrowy Jubileuszowy Krzyż Pielgrzymów, wybudowany w 2ooo roku. Jest
on usytuowany w centrum Góry Krzyży
z Dzwonnicą i Dębem Papieskim – Pomnika III Tysiąclecia. Otaczają go tysiące
krzyży przyniesionych przez pielgrzymów
lub stawianych przez rodziny, parafie,
instytucje i stowarzyszenia z całej Polski
i zagranicy. Początki Góry Krzyży sięgają
1966 roku, kiedy to pielgrzymka ze Świętej
Wody zawiozła swój krzyż na Górę Krzyży
w Szawlach na Litwie i przywiozła stamtąd
ziemię. Uroczystość Chrystusa Króla stała
się okazją do postawienia pierwszego
krzyża w Świętej Wodzie, a we wrześniu
1997 roku odbyła się pierwsza piesza

pielgrzymka z krzyżami z Białostockiej Katedry do Świętej Wody.
Przyniesione tutaj krzyże zostają poświęcone i stają się żywym
pomnikiem pielgrzymów Trzeciego Tysiąclecia w Świętej Wodzie.
Kolejnym naszym miejscem pielgrzymkowym była Sokółka
z Kolegiatą św. Antoniego, znana z cudu eucharystycznego jaki
wydarzył się tam w 2008 roku.
Wracaliśmy do Kodnia zamyśleni, z pytaniami, na które odpowiedzieć trzeba sobie samemu. Taki był sens odwiedzania tych
miejsc i tegorocznej pielgrzymki w kończącym się niebawem Roku
Wiary. Drogę powrotną wypełniliśmy modlitwą, radością, śpiewem,
dzieleniem się przez mikrofon własnymi refleksjami: w końcu były
to - jak co roku -nasze pielgrzymkowe rekolekcje w drodze.
Pielgrzymka ta była niezwykła – każdy z nas to odczuwał. Nawet
nie wiemy, kiedy te trzy dni przeminęły…
Info: POAK
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IX Międzynarodowy Festiwal
Chórów „Gaude Cantem”
Podczas trzydniowej imprezy (10-13 października) można
było nie tylko uczestniczyć w koncertach, ale także nauczyć
się śpiewu podczas warsztatów chóralnych. Inauguracja festiwalu
miała miejsce w bielskim kościele Jezusa Chrystusa Odkupiciela
Człowieka, a w uroczystym otwarciu wziął udział biskup pomocniczy Diecezji Bielsko-Żywieckiej Piotr Greger.
12 października w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole
Muzycznej odbyły się przesłuchania konkursowe. Natomiast po
południu uczestnicy „Gaude Cantem” koncertowali w kościołach
katolickich i ewangelickich, między innymi w: Bielsku-Białej, Ja-
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worzu, Kozach, Bystrej Krakowskiej, w Godziszce
i Jasienicy. W Jaworzu 12 października w kościele
ewangelickim wysłuchać można było występów: Chóru
Echo z Trzebini, Chóru Męskiego Harfa z Bielska-Białej, Chóru Kameralny Lege Artis z Krakowa i Międzyparafialnego
Chóru Cantica z Bystrej.
Organizatorami festiwalu były: bielski oddział Polskiego Związku
Chórów i Orkiestr oraz Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej. Imprezę swoim patronatem objęli m.in.: bp Tadeusz Rakoczy
i zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego. bp Paweł Anweiler.
PF

Jaworzański Klub Zdrowia
Jaworzański Klub Zdrowia działa na terenie Jaworza od ponad
2 lat. Spotkania Klubu przez pewien czas odbywały się w dawnej Agronomówce, jednak ze względu na coraz większą liczbę
uczestników spotkań Klubu, od wczesnej wiosny br. spotkania
Klubu odbywają się w Gminnej Sali Sesyjnej, przy ulicy Szkolnej
97 (budynek „Pod Goruszką” – obok biblioteki)

Zasadniczym celem działalności Klubu jest propagowanie idei
zdrowego stylu życia w oparciu o 8 podstawowych zasad zdrowia
tj: właściwa dieta, ruch/ćwiczenia, woda, światło słoneczne, świeże
powietrze, wstrzemięźliwość, odpoczynek, oraz pokój wewnętrzny.
Każdorazowo, uczestnicy spotkań uzyskują mnóstwo cennych
informacji na temat zdrowia, zagrożeń ze strony chorób cywilizacyjnych, oraz profilaktyki i skutecznego leczenia tychże chorób.
Ostatnie spotkanie Klubu miało miejsce w poniedziałek, 28
października br. W imieniu organizatorów licznie przybyłych gości
powitał prowadzący spotkanie Roman Bartosik.
Gościem specjalnym spotkania tym razem był profesor Andrzej
Bochenek, posiadający specjalizacje w zakresie kardiochirurgii,
chirurgii ogólnej i angiologii. Profesor Bochenek jest absolwentem
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Swoje umiejętności zawodowe doskonalił w wiodących ośrodkach kardiochirurgii w Polsce oraz w czasie licznych pobytów w renomowanych
klinikach Europy i Stanów Zjednoczonych.

Od 1973 roku pracował w Klinice Kardiochirurgii w Zabrzu
początkowo pod kierunkiem prof. Tadeusza Paliwody, w latach
1984-1988 był zastępcą prof. Zbigniewa Religi, gdzie wspólnie
z nim uczestniczył w pierwszych udanych transplantacjach serca
i w pierwszym zastosowaniu mechanicznego wspomagania niewydolnego serca. Od 1988 roku prowadzi I Klinikę Kardiochirurgii
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Ochojcu.
Profesor A. Bochenek jest pomysłodawcą i współzałożycielem
Polsko-Amerykańskich Klinik Serca w Ustroniu oraz Bielsku-Białej.
Pełni też funkcję krajowego konsultanta ds. kardiochirurgii. Za swój
wkład w rozwój kardiochirurgii oraz działalność naukową uhonorowany został wieloma prestiżowymi nagrodami; jest min. kawalerem
Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
Podczas godzinnego wykładu zatytułowanego „ Kardiochirurgia
XXI Wieku” prof. Bochenek przedstawił obraz niezwykle dynamicznego rozwoju polskiej kardiochirurgii na przestrzeni ostatnich trzech
dekad. Dla przykładu, 30 lat temu w śląskich Klinikach Kardiochirurgii wykonywano zaledwie 20 operacji serca, a śmiertelność
związana z tymi operacjami wynosiła aż 50%. Obecnie, w tychże
Śląskich Klinikach wykonuje się ok. 5 tysięcy operacji serca, min.
wszczepienia stentów, zastawek, bypassów oraz transplantacje
serca, zaś śmiertelność z tym związana kształtuje się na poziomie poniżej 1%. Już ta statystyka pozwala postrzegać polską

listopad

13

kardiochirurgię nie tyle w kategoriach wielkiego postępu, lecz
raczej w kategoriach olbrzymiego skoku cywilizacyjnego. O tym
olbrzymim skoku świadczy również coraz częstsze stosowanie
najnowocześniejszych trendów kardiochirurgicznych, do których
z całą pewnością można zaliczyć bezinwazyjne metody wszczepiania stentów, zastawek oraz bypassów, pozwalające uniknąć
otwarcia klatki piersiowej poprzez rozcięcie mostka i wyłączenia
naturalnej pracy serca na czas operacji.
Podczas wykładu prof. Bochenek wielokrotnie bardzo mocno
akcentował potrzebę stosowania profilaktyki, w postaci zdrowego, racjonalnego stylu życia, i to od najmłodszych lat. Późniejsze
problemy zdrowotne mają swoje początki już we wczesnym okresie dzieciństwa, dlatego tak ważnym jest, abyśmy jako rodzice,
nie tylko sami prowadzili zdrowy styl życia, ale również te dobre
nawyki zdrowego stylu życia zaszczepiali naszym dzieciom od
najwcześniejszych lat. Szczególnie istotnym jest racjonalna dieta

o jak najmniejszej zawartości tłuszczów zwierzęcych i cholesterolu,
codzienna dawka ruchu i ćwiczeń fizycznych, oraz unikanie używek
takich jak papierosy i alkohol.
Po wykładzie prof. Bochenek w bardzo ciekawy i wyczerpujący
sposób odpowiedział na liczne pytania płynące ze strony uczestników spotkania. Jak się okazało wśród uczestników było też kilka
osób, które przed laty, były operowane przez profesora, i które
skorzystały z okazji, aby się z nim spotkać i raz jeszcze wyrazić
mu wdzięczność.
W  ramach spotkania, dzięki obecności wykwalifikowanego
personelu medycznego, wszyscy uczestnicy – 110 osób - mieli
możliwość wykonania bezpłatnych pomiarów takich jak: pomiar
ciśnienia tętniczego, poziomu cukru we krwi oraz cholesterolu.
Wszyscy też mogli degustować smaczne i zdrowe wegetariańskie
przysmaki oraz zaopatrzyć się w ciekawą literaturę pro-zdrowotną.

Info: KZ

nasze dzieci, nasza młodzież
Przedszkole nr 1
WESOŁO JESIENIĄ W PRZEDSZKOLU
Nr 1 w JAWORZU
Nowy rok szkolny zaczęliśmy na wesoło. Już 1 września przedszkolaki wzięły udział w korowodzie dożynkowym. Dzieci miały
okazję jechać wozem konnym i zaprezentować się w paradzie
dożynkowej, w amfiteatrze jaworzańskim.
Pamiętając o bezpieczeństwie naszych podopiecznych, we
wrześniu zorganizowaliśmy w przedszkolu spotkanie z policjantem .Przedszkolaki miały okazję utrwalić sobie podstawowe
wiadomości dotyczące ruchu drogowego, zobaczyły przedmioty
wykorzystywane w pracy policjantów, dowiedziały się jak zachować
się w razie kontaktu z obcym psem lub osobą nieznajomą. Dzieci
mogły zapytać przybyłych gości o interesujące ich informacje
o pracy w policji. Miały też okazję usiąść za kierownicą radiowozu
policyjnego.
W  październiku odbyło się „Pasowanie na przedszkolaka”.
15 października wszystkie przedszkolaki zebrały się uroczyście
w przedszkolu. Na uroczystości zaprezentowały się wszystkie
grupy: gr.I - „Poziomki.” gr.II - „Motylki.” gr.III - „Wesołe nutki.” oraz
gr IV - „Leśna gromada.” Następnie dzieci złożyły przyrzeczenie,
a pani dyrektor pasowała każdego na przedszkolaka i obdarowała
dzieciaki słodyczami.
Korzystając z jesiennych darów, dzieci nie próżnują. Zorganizowaliśmy Dzień ziemniaka
Na zajęciach dzieci przygotowały sałatkę ziemniaczaną,
a z ziemniaków zrobiły pieczątki i zabawne stworki.
Starszaki cyklicznie co miesiąc odwiedzają Gminną Bibliotekę
w Jaworzu. Ostatnio miały okazję spotkać się z autorką książek
pt.„Tutlandia.” ,Panią Agnieszką Ginko .Dzieci poznały śmieszne
opowiadania, wykonały do nich ilustracje, a na spotkaniu dowiedziały się jak powstała książka .Zainteresowania czytelnicze dzieci
będą rozwijały w ciągu całego roku.

Pamiętając o zbliżającej się porze zimowej wraz z dziećmi nie
zapominamy o zwierzętach.
W  trakcie zajęć odwiedziliśmy gabinet weterynaryjny. Na
spotkaniu u Pani weterynarz, przedszkolaki poznały jej pracę,
dowiedziały się jak dbać o swoje zwierzątka w domu.
Na terenie przedszkola zorganizowaliśmy akcję Pełna miska dla
schroniska .W miesiącu Listopadzie, będziemy zbierać karmę dla
bezdomnych zwierząt ze schroniska. Za każdy gest dobrej woli,
wszystkim chętnym którzy włączą się w naszą akcję – dziękujemy.

Dorota Zboś
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Przedszkole nr 2
WIZYTA STARSZAKÓW W GIMNAZJUM
NR 1 W JAWORZU
W dniu 25 października 2013 roku Starszaki z Przedszkola Nr 2 w Jaworzu
wybrały się z wizytą do pobliskiego Gimnazjum Nr 1.
Jedną z atrakcji było zwiedzanie biblioteki, gdzie dzieci z zainteresowaniem wysłuchały ciekawej opowieści o dziewczynce. Zajęcia te miały charakter edukacyjno - literacki i składały się z lektury 3 krótkich tekstów,
wzbogaconych zabawami plastycznymi.
Warto wspomnieć, iż niektóre dzieci po raz pierwszy zawitały do
biblioteki. Uczniowie zapoznali młodszych kolegów z działalnością
biblioteki, zbiorami i zasadami korzystania z księgozbioru. Następnie dzieci brały udział w grach i zabawach sportowych na sali gimnastycznej z użyciem chusty animacyjnej Klanzy, piłek i hula-hop.
Zabawy ruchowe okazały się wspaniałą formą integracji naszych
przedszkolaków ze starszymi kolegami z gimnazjum. Ponadto
wprowadziły wszystkich w radosny nastrój i dobre samopoczucie.
I taki też był cel specjalnie zorganizowanych zajęć ruchowych.
Na zakończenie wizyty dzieci otrzymały upominek od szkoły. Radosne i pełne wrażeń Starszaki wróciły do przedszkola.

Nauczycielka Magdalena Ćmok

Przedszkole nr 2
Spotkania z ciekawymi ludźmi
– niecodzienny gość
w Przedszkolu nr 2
W ramach kilkuletniej współpracy z Gminną Biblioteką w Jaworzu
i w ramach akcji ”Cała Polska czyta dzieciom”, której celem jest zachęcanie dzieci do częstego obcowania z książką, w dniach 9 i 16
października dzieci z grup starszych gościły u siebie dyrektorkę
Gminnej Biblioteki Publicznej panią Bernadetę Kluka. Celem jej
spotkania było zapoznanie dzieci z opowiadaniami pt” Tutlandia”
autorstwa mieszkającej w Jaworzu pani Agnieszki Ginko. Dzięki
twórczości poświęconej dzieciom świat przedszkolaka staje się
interesujący, ponieważ treści książek zaspakajają ciekawość,
pobudzają wyobraźnię, kształtują wrażliwość oraz doskonalą
umiejętność słuchania, mówienia, zapamiętywania.
Wraz z główną bohaterką opowiadań Tytką i jej rodziną dzieci
przeżywały ciekawe przygody, których treść przekazywały później
w formie wesołych ilustracji.

Podsumowaniem czytelniczych spotkań było zorganizowane po
raz pierwszy w przedszkolu w dniu 24.10.2013 r. spotkanie autorskie, którego gościem była sama autorka „Tutlandi” pani Agnieszka
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Ginko. Podczas spotkania autorka opowiadała dzieciom o swoim
życiu ale również jak zaczęła się jej przygoda z pisaniem. Swoimi
opowieściami bardzo zainteresowała i oczarowała dzieci.
W trakcie spotkania starszaki zasypywały autorkę ciekawymi pytaniami, zaprezentowały również ułożone wspólnie z nauczycielką
grupy wesołe wyliczanki- rymowanki, w których zaprezentowały
swoją wiedzę na temat przygód małej Tutki bohaterki opowiadań.
Złożyły także na ręce autorki wykonane ilustracje do jej opowiadań. Miła atmosfera oraz pamiątkowe zdjęcia zakończyły pobyt
niecodziennego gościa w naszym przedszkolu.
Notka biograficzna
Agnieszka Ginko (-Humphries) – poetka i pisarka związana
z Podbeskidziem. Od 8 lat pracuje w Bielskim Stowarzyszeniu
Artystycznym Teatr Grodzki, a od 4 mieszka w Jaworzu. Jej wiersze
dla dzieci „Ciotka Klotka i inne historie” (Pascal) zostały wyróżnione
w konkursie Książka Przyjazna Dziecku 2011. Jest laureatką ogólnopolskich i brytyjskich konkursów poetyckich, jak również autorką
trzech książek dla nauczycieli i animatorów z zakresu edukacji
kulturalnej. Właśnie ukazała się jej „Tutlandia” (Media Rodzina
2013) – wesołe opowiadania o rodzinie Tutków.
Nauczycielka Renata Urban

Szkoła Podstawowa nr 1
To już 20 „Sprzątanie Świata”!
W tym roku wspólnie „Odkrywamy
Czystą Polskę”
Akcja "Sprzątanie Świata" to międzynarodowa kampania, która
odbywa się pod patronatem fundacji Nasza Ziemia i zawsze przypada na trzeci weekend września. Jej zadaniem jest podniesienie
świadomości ekologicznej społeczeństw na całym świecie.
W Polsce "Sprzątanie Świata" zainicjowała Mira StanisławskaMeysztowicz w roku 1994 r. W tym roku Sprzątanie Świata i Polski
przypadło na 20-22 września.
W naszej szkole 20 września 2013 roku miał miejsce uroczysty apel, który przygotowali uczniowie klasy II a pod kierunkiem
p. Bożeny Ryś. Dzieci wygłosiły wiersze o tematyce ekologicznej
i zaśpiewały piosenkę " Imieniny Ziemi". Przypomniały o innych
działaniach wspierających ekologiczną postawę. Od wielu lat
z firmą REBA zbieramy zużyte baterie, pomagamy zwierzętom
przetrwać zimę, gromadzimy makulaturę i zakrętki z plastikowych
butelek. Kładziemy duży nacisk na oszczędność papieru - w każdej
klasie znajduje się pojemnik na niepotrzebne kartki, zeszyty czy
prace plastyczne.

Szkoła Podstawowa nr 1
„Przed narodem niosą oświaty
kaganek”
Dzień Edukacji Narodowej jest świętem o pięknej, ponaddwustuletniej tradycji. Przypomina czasy wielkiej, nowoczesnej reformy
oświaty, której celem było oświecenie narodu oraz wychowanie
w duchu patriotyzmu. Dla uczczenia tych wydarzeń w Szkole Podstawowej nr 1 spotkali się przedstawiciele władz Gminy Jaworze,
czynni i emerytowani nauczyciele, pracownicy obsługi, uczniowie

W akcji wzięły udział wszystkie klasy. Dzieci z klas I-III wykonały
prace plastyczne promujące czyste środowisko, natomiast starsi
uczniowie zbierali śmieci w bezpośrednim otoczeniu Szkoły, na Goruszce i w Parku Zdrojowym. Zebrano kilkanaście worków śmieci.
Akcja odbyła sie przy ogromnym wsparciu Urzędu Gminy Jaworze.

Informujemy, że w dniach 25-29 listopada 2013 r. w naszej
szkole odbędzie się zbiórka makulatury.

i rodzice. Akademię otworzyła pani dyrektor Ewa Cholewik, witając
wszystkich przybyłych gości. Następnie zwróciła się do nauczycieli i uczniów, aby wyrazić swoją radość z oglądania efektów ich
wspólnej pracy. „Czuję dumę, kiedy widzę więź, jaką tworzycie
z wychowankami i satysfakcję, kiedy dobrze mówi się o naszych
absolwentach”- kontynuowała pani dyrektor. Życzyła wszystkim,
aby podniosła atmosfera Dnia Nauczyciela i Ucznia przeniosła się
na szkolne korytarze i towarzyszyła nam podczas każdej lekcji. Na
zakończenie pani dyrektor podziękowała wszystkim pracownikom
obsługi za rzetelną i solidną pracę, bez której szkoła nie mogłaby
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funkcjonować. Następnie
głos zabrali zaproszeni goście. Wiceprzewodniczący
Rady Gminy, pan Zbigniew
Putek, miło wspominał
swoją naukę w jaworzańskiej szkole, życzył nauczycielom wielu sukcesów na
niwie edukacyjnej i wychowawczej. Podkreślał, że
nasi uczniowie przynoszą chlubę szkole i gminie. Pan wójt Zdzisław
Bylok dziękował nauczycielom za efektywną pracę, o której świadczą wysokie wyniki uczniów. Zwracał uwagę na trud wychowywania
młodzieży w dzisiejszych czasach i życzył sukcesów pedagogicznych. Na zakończenie wręczył Nagrody Wójta pani dyrektor Ewie
Cholewik i panu Jackowi Kruszyńskiemu. Przewodniczący Rady
Rodziców, pan Marek Heinrich, mówił o pierwszym kroku, który
jest najważniejszy w podróży po wiedzę. Uświadamiał uczniom,
że na międzynarodowym rynku pracy najcenniejsze jest wysokie
wykształcenie. Ostatnie życzenia przekazali przedstawiciele
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Samorządu Uczniowskiego, którzy uznali nauczycieli za swoich
najlepszych przyjaciół. W dalszej części uroczystości pani dyrektor
Ewa Cholewik wręczyła nagrody szczególnie wyróżniającym się
nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi. Na zakończenie mieliśmy przyjemność obejrzeć spektakl „Kopciuszek” w wersji
regionalnej, przygotowany przez uczniów pod
opieką pani Małgorzaty
Cholewik. W  programie
artystycznym wystąpił też
chór „Jaworowa Gromada” pod kierunkiem pani
Teresy Adamus, który
wystawił nauczycielom
ocenę celującą:
Chociaż trzeba mieć cierpliwość jak aniołów sto,
by z uśmiechem przekazywać tyle wiedzy,
Nauczyciel to potrafi, bez wyjątku aż do piątku,
no, a za to od nas szóstka się należy!
polonista Tomasz Zdunek

Szkoła Podstawowa nr 1
Podsumowanie konkursu
ekologicznego
W dniu 20.10.2013 w sali sesyjnej Pod Goruszką odbyły
się Posiady Towarzystwa Miłośników Jaworza poświęcone podsumowaniu konkursu ekologicznego dla dzieci
i młodzieży jaworzańskich szkół pt: Zwierzęta chronione
naszych lasów, łąk i pól. Posiady prowadził pan Jerzy
Ryrych, główny organizator konkursu i pani Mirosława
Hawełek. Inspiracją dla uczniów było ciekawe spotkanie
z miłośnikiem przyrody, fotografem -pasjonatem panem
Mirosławem Wiśniewskim. Z naszej szkoły 24 dzieci wykonało prace fotograficzne lub plastyczne. W sali sesyjnej zostały
zaprezentowane wszystkie nagrodzone prace, a nasi przedstawiciele opowiadali o ich powstawaniu.

Reprezentowali nas:
• w kategorii prace fotograficzne Justyna Nęcek
(II miejsce)
• w kategorii prace plastyczne Kamila Wełniak
(II miejsce)
Wojciech Jarosz, Dominik Mieszczak, Julia
Kohut (wyróżnienia)

Gratulujemy młodym przyrodnikom, artystom!
Dziękujemy organizatorom za gościnę, a sponsorom za nagrody !
Mirosława Hawełek

Szkoła Podstawowa nr 1
Żywa lekcja historii
W  czwartek 3 X 2013 r. uczniowie klas IV-VI przenieśli się
w czasie do starożytności za sprawą przybyłych do naszej szkoły
Rzymian! Goście
opowiedzieli nam
o legendarnym założeniu Wiecznego
Miasta na siedmiu
wzgórzach. Na
naszych oczach
bliźniacy Romulus
i Remus stoczyli
walkę na śmierć
i życie. Następnie

usłyszeliśmy mit o uprowadzeniu Sabinek, a jedna z nich została ubrana
w tunikę i peplum. Pięknej
Rzymiance towarzyszył legionista w pełnym uzbrojeniu oraz bogaty patrycjusz
o imieniu Pampercjusz.
Ten ostatni przybył z zakupionymi na targu niewolnikami, którzy ubrali swojego pana w kilkumetrową togę. Na
zakończenie wizyty na arenie stanęli gladiatorzy! Walczyli mieczami, trójzębem i siecią, a tarczami osłaniali ciała! Ich pojedynek
wzbudził niekłamane emocje! Niestety, nielitościwy lud rzymski
skazał pokonanego w walce gladiatora na śmierć!
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Żywa lekcja historii odbyła się w szkole już czwarty raz dzięki funduszom Rady Rodziców. Poprzednio dzieci oglądały średniowieczne zbroje rycerskie i turniej na zamku, husarię polską i szwedzkich
muszkieterów (potop szwedzki), żołnierzy piechoty wybranieckiej

(król Stefan Batory) oraz uzbrojenie powstańców listopadowych
i styczniowych. W atmosferze dobrej zabawy, ilustrowanej wieloma
rekwizytami z prezentowanej epoki duża liczba uczniów poszerzyła
i utrwaliła swoją wiedzę historyczną.
Maria Gabryś

Szkoła Podstawowa nr 1
U źródeł informacji
Od wielu lat uczniowie klas 6 naszej szkoły zapraszani są do
udziału w warsztatach bibliotecznych, organizowanych przez
Książnicę Beskidzką w Bielsku-Białej.
W  miesiącu wrześniu i październiku
uczestniczyliśmy
w zajęciach zorganizowanych
w budynku Działu Zbiorów Specjalnych przy ul.
Podcienie 9 w Bielsku- Białej. Uczniowie poznali różne nośniki zapisu informacji w postaci drukowanej
i cyfrowej (CD, DVD, mp3). Z  zainteresowaniem obejrzeliśmy

prezentację płyt analogowych oraz
pocztówek dźwiękowych z XX
wieku, odtwarzanych przy pomocy
gramofonu.
Uczestnicy warsztatów skorzystali z niecodziennej okazji obejrzenia starodruków z XVI w. (Kazania
ks. Dambrowskego) oraz Biblię z 1
poł. XVII w., zawierającą barwne
ilustracje. Dowiedzieliśmy się, na
czym polega proces digitalizacji
dokumentów, w jaki sposób można
korzystać z elektronicznego katalogu oraz z zasobów sieciowych
Książnicy Beskidzkiej oraz Biblioteki Śląskiej.
Dzięki takim warsztatom dydaktycznym uczniowie poznali bogate zasoby Książnicy Beskidzkiej oraz możliwości korzystania
z informacji, potrzebnej w dalszych latach nauki.
Dorota Krzykowska

gimnazjum nr 1
Praktyczna lekcja WoS-u w terenie
czyli gimnazjaliści w Urzędzie
Gminy w Jaworzu
Jak wyrobić dowód osobisty, jakie mamy inwestycje w Gminie?
Czym zajmuję się wójt, kto wydaję pozwolenie na budowę, jaki jest
budżet Gminy? Ilu obecnie jest mieszkańców i jak przebiega proces
kanalizacji Jaworza? Na te i wiele innych pytań, uczniowie klas
III Gimnazjum nr 1 im. gen. broni Stanisława Maczka w Jaworzu
pod opieką Krzysztofa Dusika poznali odpowiedź, uczestnicząc
w praktycznych lekcjach wiedzy o społeczeństwie, które odbyły
się w Urzędzie Gminy w Jaworzu w dniach 28 października oraz
18 listopada 2013 roku.
Gdzie najlepiej przyswoić sobie wiedzę o samorządzie, jak nie
w urzędzie? W  tym celu, po oficjalnym przywitaniu gimnazjalistów przez Wójta, Zdzisława Byloka, Zastępcę Wójta Radosława
Ostałkiewicza, grupy podzielone po 8 osób rozpoczęły zwiedzanie
urzędu.
Uczniowie mieli niespotykaną, jak nigdy dotąd okazję poznać
budynek Urzędu namacalnie. Od piwnicy, archiwum, aż po gabinety wójta, jego zastępcy czy sekretarza gminy – wszystko po
to, by zrozumieć jak funkcjonuje Urząd Gminy. Kierownicy oraz
pracownicy poszczególnych referatów z życzliwością i urzędniczą
skrupulatnością opowiadali o roli i zadaniach, jakie wykonują na
co dzień w swej pracy. Podczas tej nietypowej lekcji, trwającej
całe dwie godziny, młodzież dowiedziała się, co i w jaki sposób

można załatwić w urzędzie oraz jak wypełniać najprostsze druki.
Pozwoliło im to oswoić się z funkcjonowaniem gminy i rozwiało
stereotypy dotyczące urzędu. Niebagatelną gratką była możliwość
obejrzenia w referacie administracyjnym i spraw obywatelskich
ksiąg metrykalnych pochodzących aż z XIX wieku.
Spotkanie z włodarzami Gminy w Jaworzu było fascynującym
i ciekawym doświadczeniem, także że na koniec żal było odchodzić. Wspólne zdjęcie wykonane przed Urzędem na pamiątkę
i serdeczne podziękowania dla Gospodarza Gminy oraz wszystkich pracowników Urzędu. Ta wartościowa, nie sztampowa lekcja
zostanie długo w pamięci uczniów.
Z podziękowaniem:
opiekun gimnazjalistów Krzysztof Dusik
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gimnazjum nr 1
Gimnazjaliści czytają Fredrę
7 września 2013 roku na Placu Chrobrego
w Bielsku-Białej odbyło się „Narodowe Czytanie
Fredry”. W kolejnej edycji zainicjowanej przez
Bronisława Komorowskiego aktorzy Teatru
Polskiego i Teatru Lalek Banialuka odczytali
„Zemstę”. Przedstawiciele naszego gimnazjum
wraz z panią Sylwią Pilarczyk mieli przyjemność
wysłuchać aktorów, świętując tym samym 220.
rocznicę urodzin Fredry, co stało się okazją do
odczytania jego dzieła. Warto wspomnieć, że
organizatorem akcji jest Książnica Beskidzka
pod honorowym patronatem prezydenta miasta
Jacka Krywulta. W  tymże dniu zwiedziliśmy
również wystawę pt. „Zemsta Aleksandra
Fredry”, która została przygotowana przez
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Dział Zbiorów Specjalnych Książnicy Beskidzkiej na ul. Podcienie
w Bielsku-Białej. Ekspozycja prezentuje dzieła pisarza w różnych
wydaniach książkowych, a także wydania filmowe i teatralne realizowane
w ostatnich latach. Można zobaczyć
także zdjęcia pisarza, jak i fotografie
dzieł malarskich związanych z twórczością autora.
Tegoroczne „Narodowe Czytanie
Fredry” odniosło sukces. Mam nadzieję, że wraz z kontynuacją tej akcji
wzrośnie świadomość, szczególnie
wśród bielszczan, że książka to nie
tylko okładka, lecz tekst w środku.
Zatem zapraszamy, na dobry początek, do przeczytania choćby znanego
wiersza „Paweł i Gaweł”.
Patrycja Leś

z kart historii
Muzeum Śląska Cieszyńskiego
Piękno, które grzeje
– cieszyńskie kafle piecowe
Tym razem zainteresowanych historią Śląska Cieszyńskiego
zapraszamy do grodu nad Olzą, gdzie poszczególne placówki
muzealne-te znane , jak i mniej znane przygotowały ciekawą ofertę
wystawienniczą. Każdy – zależnie od swych zainteresowań może
znaleźć coś dla siebie.
Muzeum Śląska Cieszyńskiego
Wystawa - Sala Rzymska
Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie posiada w swoich zbiorach kilkaset
fragmentów kafli piecowych, znalezionych
przypadkowo podczas prac remontowych
cieszyńskich kamienic, ale i pochodzących
z powierzchniowych oraz systematycznych
badań archeologicznych. Owe cenne
i urokliwe znaleziska trafiały w ręce muzealników cieszyńskich już na początku XIX w., przynoszone przez
przypadkowych znalazców, znaczny wzrost ich liczby przyniosły
badania archeologiczne prowadzone na Starym Mieście oraz
Górze Zamkowej w Cieszynie.
Ze względu na chłodną strefę klimatyczną w której żyjemy, piece kaflowe a wcześniej kominki i otwarte paleniska były ważnym
elementem wyposażenia domów. Prawdopodobnie już w XIV,
a powszechnie w XVI wieku piece budowane były w pomieszczeniach zamkowych, w drewnianych i murowanych domach miejskich
oraz w wiejskich siedzibach rycerskich. Najstarsze kafle piecowe
toczone były na kole garncarskim i w zależności od głębokości
dzielono je na garnkowe i miskowe. Piece stawiano na okrągłej
lub owalnej podstawie wylepionej z gliny, kamieni i fragmentów
gruzu ceglanego. Palenisko znajdowało się na poziomie podstawy,

natomiast ściany pieca tworzyły kafle poziomo osadzane w glinie,
a ich dna zwrócone były w kierunku ognia. Otwory skierowane na
zewnątrz tworzyły rodzaj kanałów, którymi szybciej następowało
wypromieniowywanie ciepła, zwiększała się również powierzchnia
grzewcza pieca. Łącznikiem pomiędzy piecem, a przewodem
kominowym była ceramiczna rura.
W XV pojawiły się ozdobne kafle płytowe formowane w matrycach. Składały się one na zupełnie nową formę pieca grzewczego, gdzie kafle ułożone były ozdobna płytką licową w kierunku
pomieszczenia. Kafle składały się na zupełnie nowy typ pieca
grzewczego o rozbudowanej bryle, która wymagała większego
zróżnicowania typologicznego kafli. Dzielimy je na kafle narożne,
gzymsowe, wypełniające i wieńczące. Drewno umieszczano na
tzw. sankach, wsuwanych do komory paleniskowej. Gorące gazy
spalinowe unosiły się z części paleniskowej bezpośrednio do
komory grzewczej w nadstawie i stąd do przewodu kominowego
co powodowało duże straty ciepła. Dla dzisiejszych badaczy ale
również i dla dawnych użytkowników pieców kaflowych niezmiernie
ważna była ornamentyka kafli, dzięki której piece stały się ważnym
elementem wystroju. Ich motywy zdobnicze nawiązywały do obowiązującego w danym czasie trendu i na tej podstawie określamy
czas ich powstania. W piecu zestawiano obok siebie kafle zdobione
różnymi motywami o zróżnicowanej kolorystyce.
Na wystawie czynnej od 02.11.2013 do 31.12.2013, pt. „Piękno, które grzeje-cieszyńskie kafle piecowe” zaprezentowane
zostaną kafle płytowe średniowieczne i nowożytne z Cieszyna,
Strumienia i Dzięgielowa, zdobione motywami heraldycznymi,
mitologicznymi, fantastycznymi, świeckimi oraz kafle kontynuacyjne
(tapetowe) i architektoniczne

Info: http://www.muzeumcieszyn.pl/
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Znaczenie wyrazów
POZIOMO
1) Pobliska miejscowość z sanatorium i zaporą
8) Tytuł władców perskich
11) Statek na dnie morza
12) Metoda leczenia – np. solankowa w Jaworzu
13) Linia w kształcie koła
14) Dziwactwo, mania
15) Port francuski nad Loarą
17) Ostatni król Troi
18) Uwielbiani przez fanów
19) Dawne polskie pogranicze wschodnie
21) Aromatyczny napój alkoholowy
24) Rodzaj rozrywki umysłowej
28) Samurajski miecz
30) Pierwsze litery imienia i nazwiska
31) Naddunajskie państwo
33) Prostokąt równoboczny
34) Niejadowity wąż występujący w Polsce
37) Środki kosmetyczne w postaci proszków
40) Część kościoła
42) Nadworny malarz króla Stanisława Augusta
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45) Chińska żaglówka
46) Rumuńskie auto terenowe
47) Dawniej Kongo
49) Stary, wysłużony żołnierz
50) Mistrzostwo, perfekcja
51) Święta wojna wyznawców islamu
52) Trąba powietrzna często występująca
w Ameryce
53) Góry między Morzem Kaspijskim i Czarnym
Pionowo:
1) Ciężkie, bolesne przeżycia
2) Miejsce zwycięstwa Mieszka I nad Niemcami
w 972 roku
3) Towarzysz Romka i Tytusa
4) Masa do ciast
5) Jesienią w Jaworzu bywają silne
6) Ciasto biszkoptowe z bakaliami
7) Filozof z Rotterdamu
8) Wkrótce zaczniemy je oglądać, choć już bez
“Orła z Wisły”
9) Świetlisty krąg nad głową świętego
10) Dbanie o czystość i zdrowie
16) Ptak - złodziej
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17) Figle, psikusy
20) Nonsens, głupstwo
22) Stopień służbowy w wojsku
23) Mały konik
24) Profesjonalista, ekspert
26) Karne - w piłce nożnej, osobiste - w koszykówce
27) Napój alkoholowy - mieszany
29) Siarczan do tamowania krwi
31) Efekt korozji
32) Pracownik zajmujący się rehabilitacją
33) Najmłodsza era w dziejach Ziemi
34) Podziw, urzeczenie
35) Członek wyższej izby parlamentu
36) Sceniczny dramat muzyczny
38) Człowiek bez humoru, pesymista
39) Wielki prorok Starego Testamentu
41) Miasto Goethego i Schillera
43) Postać owada w rozwoju
44) Obraz w kształcie koła
48) Pierwiastek promieniotwórczy
Autorką krzyżówki jest Aniela Mieszczak.
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W SPORTOWEJ RYWALIZACJI
Beskid Dragon
Puchar Europy w kockboxingu
W  dniach 11.10.2013-13.10.2013 w Szigetsemiklosz na Węgrzech odbył się Puchar Europy w kickboxingu
Oto wyniki naszych zawodników:
Marek Pszczółka złoto K-1 najkrótsza walka turnieju 10 sekund
Julia Setla złoto light-contact
Julia Setla srebro semi-contact
Mikołaj Pietrzyk srebro light-contact
Mikołaj Pietrzyk brąz semi-contact
Emilia Zajdel srebro semi-contact
Emilia Sender brąz - był to debiut Emilii która wygrała 3 walki i jed-

ną przegrała z aktualną Mistrzynią Świata, Emilia Miała najwięcej
zawodniczek w kategorii. W Pucharach Świata istnieje zasada
od 16 roku życia startuje się w seniorach, dlatego Emilia Sender
walczyła z bardzo doświadczonymi zawodnikami, a pomimo tego
wywalczyła brąz.
*******
W  Kartuzach odbyły się MP seniorów
w kick-light, gdzie nasi zawodnicy zdobyli
następujące medale:
Magda Jablońska brąz
Szymon Salachna brąz

Info: Beskid Dragon

Gala Bosco Cup z wyróżnieniem
dla Gminy Jaworze
Podczas piłkarskiej gali, która odbyła się w hotelu „Kotarz”
w Brennej, podsumowano Jubileuszowy sezon 2012/2013.
W czasie uroczystości nagrodzono oraz wyróżniono zawodników,
którzy w kończącym się sezonie
na słowa uznania zasłużyli. Rozwiązanie plebiscytów było pełne
emocji i dla niektórych pełne niespodzianek.
Sztab podobnie, jak w poprzednich latach pragnął uhonorować
osoby, bądź instytucje tytułem

„Ambasadora Turnieju
Piłki Nożnej Diecezji
Bielsko – Żywieckiej Bosko Cup”. Ten
tytuł otrzymali między innymi: Urząd Gminy
Jaworze. Nagrodę odebrał Zdzisław Bylok
– Wójt Gminy.
Z kolei Urząd Miast Bielska-Białej docenił
wysiłek całej organizacji Turnieju Bosko
Cup, przekazując na ręce ks. Marcina Pompera nagrodę dla Sztabu & Redakcji Bosko
Cup w postaci kryształowej piłki
Opracowanie Piotr F. Na podstawie http://boskocup.pl/
Foto: www.boskocup.pl

Ks czarni
Seniorzy - wyniki
Jaworze, dn. 5 października 2013
Czarni Jaworze – MRKS II Czechowice-Dziedzice 5:0 (4:0)
Bramki dla Czarnych zdobyli: Jakub Pilch – 2, Marcin
Sztykiel, Adam Waliczek, Tomasz Bydliński
Skład:
Machalica - Kobza, Szewczyk, Gucwa (80’ Duława), Wacławski - Ma. Sztykiel (57’ Pawluk-Jaszczuk), Mi. Sztykiel, M. Pilch
(80’ Mańkus), Bydliński - Waliczek (62’ T. Sosna), J. Pilch
Bestwinka, dn. 13 października 2013
KS Bestwinka – Czarni Jaworze 0:2 (0:1)
Bramki dla Czarnych zdobyli: Tomasz Bydliński,
Marcin Sztykiel
Skład:
Machalica - Kobza (70’ Grusiecki), Gucwa, Wacławski,
Szewczyk - Ma. Sztykiel, M. Pilch, Bydliński, Mi. Sztykiel (87’ Sz.
Sosna) - J. Pilch (63’ T. Sosna), Waliczek (80’ Duława)

Jaworze, dn. 19 października 2013
Czarni Jaworze – Beskid Godziszka 4:1 (2:0)
Bramki dla Czarnych zdobyli: Jakub Pilch – 3,
Andrzej Pawluk-Jaszczuk
Skład:
Feruga - Kobza (65’ Pawluk-Jaszczuk), Szewczyk, Wacławski,
Gucwa - Ma. Sztykiel, Mi. Sztykiel, M. Pilch (83’ Duława), Bydliński - J. Pilch (86’ Mańkus), Waliczek (88’ T. Sosna)
Buczkowice, dn. 26 października 2013
Sokół Buczkowice – Czarni Jaworze 1:3 (1:1)
Bramki dla Czarnych zdobyli: Mateusz Grusiecki, Marcin
Sztykiel, Janusz Gucwa
Skład:
Feruga - Wacławski, Gucwa, Kobza, Grusiecki (67’ T. Sosna)
Sz. Sosna (55’ Duława), Ma. Sztykiel, Mi. Sztykiel, M. Pilch
Waliczek (83’ Handzel), J. Pilch (87’ Roik)

21

listopad

TABELA – KLASA „A” SENIORÓW (stan na 27 października)
Miejsce

Klub

Il. meczów

Punkty

Bramki

Miejsce

Klub

Il. meczów

Punkty

Bramki

1

Czarni Jaworze

12

30

51 – 11

9

GLKS Wilkowice

12

15

14 – 18

2

Pionier Pisarzowice

12

26

56 – 22

10

Orzeł Kozy

12

13

15 – 32

3

Przełom Kaniów

12

25

36 – 20

4

Zapora Wapienica

12

22

35 – 17

11

MRKS II CzechowiceDziedzice

12

12

20 – 29

Sokół Buczkowice

12

9

15 – 34

5

KS Bestwinka

12

20

24 – 18

12

6

LKS Mazańcowice

12

19

25 – 20

13

Beskid Godziszka

12

7

17 – 29

14

Sokół Zabrzeg

12

2

11 – 67

7

Groń Bujaków

12

18

30 – 25

8

KS Międzyrzecze

12

17

22 – 29

1. miejsce – awans do Ligi Okręgowej
14. miejsce – spadek do Klasy B

Terminarz meczów LIGA „C” JUNIORÓW (stan na 27 października)
LP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Data
18.09.2013
(środa)
1.09.2013
(niedziela)
7.09.2013
(sobota)
14.09.2013
(sobota)
21.09.2013
(sobota)
28.09.2013
(sobota)
5.10.2013
(sobota)
12.10.2013
(sobota)
20.10.2013
(niedziela)
26.10.2013
(sobota)
2.11.2013
(sobota)

Godzina

Gospodarz

Gość

17.30

LKS Bestwina

KS Czarni Jaworze

Wynik
5:1

Strzelcy

11.30

KS Czarni Jaworze

pauza

-

11.30

KS Czarni Jaworze

pauza

-

11.30

KS Czarni Jaworze

BKS Stal Bielsko-Biała

4:3

Król - 4

11.30

KS Bestwinka

KS Czarni Jaworze

2:3

Bula,Sztykiel,Król

11.30

KS Czarni Jaworze

Groń Bujaków

6:1

Król, Dymek,Dziekoński, Drewniak, Bula, Cader

11.30

Przełom Kaniów

KS Czarni Jaworze

0:2

Bula - 2

11.30

KS Czarni Jaworze

Sokół Buczkowice

8:1

Król – 2, Tyrna – 2, Gacek, Cader, Nowiński samobójcza

11.30

GLKS Wilkowice

KS Czarni Jaworze

5:1

Bula

11.30

KS Czarni Jaworze

Sokół Hecznarowice

1:0

Gacek

11.30

LKS Mazańcowice

KS Czarni Jaworze

Tyrna

TABELA – LIGA „C” JUNIORÓW (stan na 27 października)
Miejsce

Klub

1

BKS Stal
Bielsko-Biała

Il. meczów

Punkty

Bramki

Miejsce

Klub

Il. meczów

Punkty

Bramki

6

Przełom Kaniów

8

11

16 – 19

8

21

38 – 10

2

GLKS Wilkowice

9

20

32 – 10

7

LKS Mazańcowice

8

9

16 – 24

8

KS Bestwinka

8

4

3

Czarni Jaworze

8

18

26 – 17

15 – 24

4

Sokół Hecznarowice

8

15

23 – 11

9

Groń Bujaków

8

4

12 – 35

10

Sokół Buczkowice

9

3

5

LKS Bestwina

8

13

19 – 16

1. miejsce – awans do Ligi Okręgowe

12 – 43

Terminarz meczów LIGA „C” trampkarzy (stan na 27 października)
LP

Data

1

18.09.2013
(środa)
1.09.2013
(niedziela)
7.09.2013
(sobota)
14.09.2013
(sobota)
21.09.2013
(sobota)
28.09.2013
(sobota)
5.10.2013
(sobota)
12.10.2013
(sobota)
20.10.2013
(niedziela)
26.10.2013
(sobota)
2.11.2013
(sobota)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Godzina

Gospodarz

Gość

Wynik

16.00

LKS Bestwina

KS Czarni Jaworze

12:0

10.00

KS Czarni Jaworze

Sokół Zabrzeg

0:7

10.00

KS Czarni Jaworze

pauza

10.00

KS Czarni Jaworze

BKS Stal Bielsko-Biała

10.00

KS Bestwinka

KS Czarni Jaworze

9:0

10.00

KS Czarni Jaworze

Groń Bujaków

0:14

2:9

10.00

Przełom Kaniów

KS Czarni Jaworze

17:0

10.00

KS Czarni Jaworze

Sokół Buczkowice

0:8

10.00

GLKS Wilkowice

KS Czarni Jaworze

13:0

10.00

KS Czarni Jaworze

Sokół Hecznarowice

0:5

10.00

LKS Mazańcowice

KS Czarni Jaworze

Strzelcy

Binda - 2
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TABELA – LIGA „C” TRAMPKARZY (stan na 27 października)
Miejsce

Klub

Il. meczów

Punkty

Bramki

1
2
3
4
5
6

Groń Bujaków
Przełom Kaniów
LKS Bestwina
LKS Mazańcowice
GLKS Wilkowice
Sokół Zabrzeg

9
9
9
9
9
8

25
20
17
15
15
14

34 – 2
42 – 12
44 – 16
17 – 23
37 – 27
19 – 8

Miejsce

Klub

Il. meczów

Punkty

Bramki

7

BKS Stal
Bielsko-Biała

8

13

31 – 15

8
9
10
11

Sokół Buczkowice
KS Bestwinka
Sokół Hecznarowice
Czarni Jaworze

10
9
9
9

9
9
4
0

21 – 22
19 – 20
14 – 41
2 – 94

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

KOMUNIKAT
Urząd Gminy Jaworze informuje, że odpowiedzialnymi za odśnieżanie
i posypywanie dróg w sezonie zimowym 2013/2014 r. będą następujące
firmy:
I. Odśnieżanie dróg.
1. Jerzy Bieniek
43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 54
tel. kom. 602 364 933
REJON I – Jaworze Nałęże
REJON II – Jaworze Górne
[tj. Myśliwska, Wrzosowa, Zaciszna wraz z przyległymi]
[tj. Turystyczna, Wąwóz, Panoramiczna, górny odcinek Zdrojowej wraz
z przyległymi]
2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ERGO – Penkala s.c.
tel. kom. 784 503 827
43-384 Jaworze, ul. Krokusowa 213
REJON III – Jaworze Średnie
[tj. Południowa, Podgórska, Pagórkowa, Kolonia Górna, Kolonia Dolna,
Średnia wraz z przyległymi]

3. P.P.U.H. Józef Karch
tel. kom. 662 988 850
43-384 Jaworze, ul. Kryształowa 80
REJON IV – Jaworze Dolne
[tj. centrum Jaworza, oraz boczne drogi od ul. Zdrojowej, Bielskie
i Cieszyńskiej]
II. Posypywanie dróg.
PHUS Jan Małysz
43-384 Jaworze, ul. Bielska 727

tel. kom. 602 476 806

III. Odpowiedzialny za odśnieżanie dróg powiatowych:
Cisowa, Zdrojowa, Wapienicka, Słoneczna, Bielska, Cieszyńska.
Zarząd Dróg Powiatowych
tel. 8184 033
43-382 Bielsko-Biała, ul. Regera 81
tel/fax 8183 474
dyżurny akcji zimowej
tel. kom. 500 159 100
Wykonawca zimowego utrzymania dróg:
Firma EUROVIA Polska z siedzibą w Międzyrzeczu Górnym
tel. kom. 602 815 002
Nadzór nad pracami od strony gminy pełni:
Jan Kuś – tel. kom. 0501 675 813

Chrześcijańska Służba Charytatywna

informuje, iż wydaje odzież używaną wszystkim osobom potrzebującym
w każdą 1 i 3 środę miesiąca,
w godzinach 15.00-17.00.
Punkt wydawania odzieży znajduje się w Jaworzu, przy ul. Dębowej 125
(Kościół Adwentystów)

Biuro Podróży „Lidia”
zaprasza na letni wypoczynek w 2014 r.
Morze Bałtyckie – pobyt 7 dni
 Karwia 25.07-31.07.2014 r. Koszt całkowity 1100 zł/os.
Pokoje 2, 3, 4 osobowe z łazienkami. 100 m od morza.

 Jastrzębia Góra 16.08-22.08.2014 r. Koszt całkowity 960 zł/os.
Pokoje typu studio 1, 2, 3, 4 osobowe. Do morza ok. 300 m.

Zapisy przyjmuje:
Lidia Sztwiorok, tel. 692 405 825 lub 33/8152916
Czasopismo „Echo Jaworza” – miesięcznik lokalny Gminy Jaworze. Wydawca: Urząd Gminy Jaworze z siedzibą: 43-384 Jaworze,
ul. Zdrojowa 82; adres redakcji: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82, tel.: 33 828 66 00, 33 817 21 95, 33 817 28 13, 33 817 25 34;
faks: 33 828 66 01, 33 817 28 71; e-mail: echo@jaworze.pl; internet: http://www.opgj.pl/echojaworza.html; Zespół redakcyjny: Piotr Filipkowski
– Redaktor Naczelny, Agata Jędrysko – Zastępca Redaktora Naczelnego i odpowiedzialna za korektę. Druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka”
Spółka z o.o., ul. Dubois 4, 43-300 Bielsko-Biała. Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów oraz zastrzega sobie prawo ich skracania i opracowania redakcyjnego.
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Telewizja cyfrowa naziemna i satelitarna

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

tel. 602 669 804

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

AUTO-SERVIS inż. Wiesław Gadocha
Rok założenia 1986

ZAPRASZAMY !!!
STACJA KONTROLI POJAZDÓW
poniedz. - piątek 8.00 - 18.00 sob. 8.00 -14.00

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

„Odblaski ratują życie”

BĄDŹ WIDOCZNY!!!

Trwa kampania „2013 – rok pieszego”, pod hasłem „Żeby być, trzeba
żyć!”, której celem jest poprawa bezpieczeństwa pieszych na drodze.
Mowa o akcji policji, która była prowadzona już przed wielu laty
w całym kraju, wiele komend kontynuuje ją i dziś. O tym, czy odblask
noszony na torbie, przypięty do ubrania, ale w widocznym miejscu
ma jakiekolwiek znaczenie nie trzeba przekonywać kierowców. Rzecz
dotyczy pieszych – dzieci i dorosłych. Jesienią i zimą, kiedy wcześnie
zapada zmrok, a do tego pojawiają się mgły, opady deszczu lub śniegu,
widoczność zza szyby nawet wolno jadącego samochodu jest bardzo
ograniczona. Kierowca widzi oświetlone pojazdy jadące przed
nim, z naprzeciwka, czy oślepiające jadące tuż za jego pojazdem. Pieszy, który idzie poboczem, lub skrajem jezdni – jeżeli
do tego jest ubrany w szare i ciemne barwy – jest dostrzegany
przez kierowcę praktycznie tuż przed samochodem… Przy małej
prędkości i suchej nawierzchni drogi można jeszcze zatrzymać
samochód, albo jeśli jest taka możliwość wyminąć pieszego
lub rowerzystę. W  innym przypadku może dojść do tragedii.
Dlatego pamiętajmy nie tylko o zabezpieczeniu w odblaski naszych milusińskich, ale i sami nie wstydźmy się ich zakładać. Od
tego czy odblask (opaska, kamizelka, lub gadżet odblaskowy,
a w ostatecznym przypadku- domowa latarka) będą nam towarzyszyły w wieczorno-porannych wędrówkach do szkoły, pracy,
sklepu itp., może zależeć nasze zdrowie i życie. Pamiętajmy – dblask
schowany w szufladzie, czy kamizelka odblaskowa w szafie… nie
uratują nam życia.
Śląska drogówka zorganizowała akcję „Bezpieczniejszy, bo widoczny”. Celem akcji było uświadomienie uczestnikom ruchu drogowego,
jak ważne jest stosowanie elementów odblaskowych, szczególnie na
terenach niezabudowanych, wiejskich oraz w miejscach nieoświetlo-

nych. W szczególności dotyczy to pieszych, rowerzystów i motorowerzystów, a więc tych wszystkich, którzy ze względu na brak ochrony nie
mają szans podczas zderzenia z jadącym z większą prędkością samochodem. Ciemne ubrania, pozbawione elementów odblaskowych oraz
brak oświetlenia jednośladów może doprowadzić do tragedii. Podczas
patroli terenów, gdzie dochodziło w przeszłości do takich wypadków,
funkcjonariusze wręczali pieszym i rowerzystom kamizelki odblaskowe. Podczas II etapu działań kamizelki od policjantów otrzymywali
kierowcy, którzy opuszczając samochód np. podczas awarii w terenie
słabo oświetlonym również są
narażeni na potrącenie.
Polecamy film poglądowy z oficjalnej strony Policji
(http://www.bielsko.slaska.policja.gov.pl/pieszy-na-drodze/).
Warto poświecić chwilę czasu
na jego obejrzenie. O ile kierowcy na co dzień spotykają
się z tym „problemem”, o tyle
piesi czy rowerzyści często
pozostają w mylnym przekonaniu, że skoro oni widzą
nadjeżdżający samochód, to jego kierowca musi widzieć dokładnie
to samo – czyli pieszego czy nieoświetlony pojazd jednośladowy…
W rzeczywistości jest inaczej i nie warto empirycznie tego sprawdzać.
Wielu co to nawet nieświadomie robiło, odwiedzaliśmy na cmentarzach
1 Listopada… Nie pozwólmy, aby za rok to nam ktoś zapalał znicz.
Oprac. P. Filipkowski

Widoczni na drodze.

Zadbaj o bezpieczeństwo

swoje i najbliższych

www.odblaskowi.pl

