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Z głębokim żalem i smutkiem żegnamy

ś.p. Czesława Wierzbickiego  
- wieloletniego wójta, kolegę i przyjaciela. 

Odszedł od nas człowiek zasłużony dla Jaworza,
samorządowiec i polityk,

osoba  o ogromnym poczuciu odpowiedzialności, 
sumienności i pracowitości,

pomny wielu zasług dla naszej gminy
i wszystkich jej mieszkańców.

Tymi słowami łączymy się ze wszystkimi, 
których ta śmierć pogrążyła w żalu i smutku, 

a w szczególności z małżonką, całą rodziną, oraz jego przyjaciółmi.
Połączeni w bólu mieszkańcy Jaworza
Wójt Gminy Jaworze Zdzisław Bylok 

Zastępca Wójta Gminy Radosław G. Ostałkiewicz
Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka

wraz ze swymi zastępcami i radnymi Rady Gminy Jaworze
 oraz pracownicy Urzędu Gminy Jaworze

Cześć Jego Pamięci!

z niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 23 listopada 2013 r. niespodziewanie odszedł z tego świata w wie-
ku 57 lat były wójt Gminy jaworze w latach 1994-2002, były radny Rady Gminy jaworze w latach 1994-1998 i Rady  
powiatu Bielskiego w latach 1999-2002 i były sekretarz Gminy jaworze w latach 1991-1994 czesław wierzbicki.  

Pożegnanie ś. p. Czesława Wierzbickiego 
(1.03.1956 – 23.11.2013)

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

26 listopada mieszkańcy jaworza pożegnali byłego wójta cze-
sława wierzbickiego. w uroczystościach żałobnych udział wzię-
li – rodzina zmarłego, byli i obecni pracownicy urzędu Gminy, radni 
wszystkich kadencji, władze samorządowe gminy, przedstawicie-
le władz starostwa powiatowego, reprezentanci organizacji poza-
rządowych i placówek oświatowych. mszę żałobną celebrowali ks. 
Adam gramatyka – proboszcz parafii pw. opatrzności Bożej oraz 
jaworzanin ks. ignacy czader – proboszcz parafii nmp w Pogórzu.

w swojej homilii ks. ignacy Czader wyraził m.in. uznanie wo-
bec chrześcijańskiej postawy zmarłego, mówiąc m.in.: gdy spo-
glądam na Jego troskę o rodzinę, dzieci, rodziców, teściów […] to 
wiem, że to oczekiwanie na Chrystusa nie było niedbałe. On wie-
dział, że powołaniem chrześcijanina jest miłość, wpierw wobec 
najbliższych, potem innych potrzebujących ludzi […] w tym miej-
scu kapłan zacytował znane na śląsku cieszyńskim słowa pieśni 
„ojcowski dom”, podkreślając fakt, że w takim domu ś. p. cze-
sław wierzbicki wychował się i taki dom stworzył swoim bliskim.

ks. adam Gramatyka podziękował wszystkim za udział w ostat-
niej drodze zmarłego. z kolei ks. ignacy czader przyłączając się 
do tych podziękowań, wyraził słowa uznania wobec ś. p. czesła-
wa wierzbickiego mówiąc m.in.; dziękuję za Jego ogromną życz-
liwość dla dzieł charytatywnych, za wsparcie jakiego udzielił mi, 
jako wójt Gminy Jaworze dla Stowarzyszenia Charytatywno-Opie-

kuńczego IGNIS, a potem już jako osoba prywatna wspierał te 
działania, za Jego świadectwo wiary, które umacniało mnie w tej-
że działalności- dodał ks. ignacy.

kondolencje dla rodziny w imieniu mieszkańców jaworza, wój-
ta zdzisława Byloka, przewodniczącego Rady Gminy Andrze-
ja Śliwki i pozostałych radnych oraz pracowników urzędu Gmi-
ny jaworze i gminnych jednostek organizacyjnych odczytała se-
kretarz gminy Anna Skotnicka-Nędzka, zaś kilka minut wcze-
śniej podziękowanie i krótkie podsumowanie pracy samorządo-
wej zmarłego przedstawił zastępca wójta radosław g. Ostał-
kiewicz, mówiąc m.in. „Pożegnania to wydarzenia częste w na-
szym życiu, zdarzające się codziennie, ale są i takie, które bardzo 
przeżywamy i zachowujemy w swej pamięci. To dzisiejsze należy  
z pewnością do tych drugich, ale ma też dla nas wymiar szczegól-
ny. Zebraliśmy się w to zimowe wtorkowe popołudnie wokół trum-
ny z ciałem ś. p. Czesława Wierzbickiego, wójta gminy Jaworze 
w latach 1994-2002, by towarzyszyć mu w jego ostatniej drodze. 
Wielu z nas odczuwa prawdziwe przygnębienie i smutek z powo-
du śmierci osoby, która w zasadzie od początku istnienia samo-
dzielnej gminy Jaworze budowała podstawy funkcjonowania na-
szej wspólnoty samorządowej. Jego śmierć jest dla nas wszyst-
kich ogromnym ciosem, szczególnie, że przyszła tak nagle i nie-
spodziewanie. To tym bardziej ciężkie, że przychodzi nam się 
rozstawać z człowiekiem, który był przecież wciąż jeszcze młody, 
pełen energii i planów na przyszłość. Z człowiekiem, którego ży-
cie i działalność tak wiele wniosły w naszą codzienność. Stąd też  
z tak ogromnym trudem przychodzi mi żegnać, również w imieniu 
władz samorządowych oraz całej wspólnoty lokalnej, człowieka, 
którego całe życie upłynęło pod znakiem działalności społecznej 
na rzecz naszej gminy i jej mieszkańców.
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ostałkiewicz podkreślił znaczenie działalności społecznej i samo-

rządowej ś. p. czesława wierzbickiego, który funkcję wójta pełnił 
przez dwie kadencje. przypomniał najważniejsze zasługi dla ja-
worza mówiąc m.in.: Świętej pamięci Czesław Wierzbicki, pracu-
jąc przez ponad dekadę na rzecz Jaworza, na pierwszym planie 
stawiał zawsze myślenie kategoriami interesu wspólnego – inte-
resu gminy. Jestem przekonany, że zebrani tutaj tak licznie przed-
stawiciele władz gminnych oraz pracownicy Urzędu Gminy Jawo-
rze i gminnych jednostek samorządowych, radni gminni wszystkich 
kadencji, członkowie działających w Jaworzu organizacji społecz-
nych i politycznych, przedstawiciele lokalnego biznesu, a przede 
wszystkim mieszkańcy Jaworza potwierdzają swą obecnością nie-
wątpliwe zasługi Zmarłego dla budowy niezależnego, samorząd-
nego i nowoczesnego Jaworza. Samorząd jaworzański oraz cała 
lokalna społeczność będzie pamiętała ś. p. Czesława Wierzbic-
kiego jako drugiego wójta gminy Jaworze i wieloletniego radnego 
Rady Gminy oraz mieszkańca Jaworza, z którym splótł swoje losy 
w 1978 roku. Po odzyskaniu samodzielności przez Jaworze już w 
czerwcu 1991 roku został wybrany sekretarzem gminy, na którym 
to stanowisku pozostawał przez trzy lata. Następnie, startując w 
1994 roku w wyborach samorządowych z własnego komitetu, zo-
stał wybrany radnym, a następnie na mocy uchwały Rady Gminy 
Jaworze z 20 lipca 1994 r. powołano go na stanowisko wójta, któ-
ry to urząd pełnił nieprzerwanie do grudnia 2002 roku. W latach 
1999-2002 był również radnym pierwszej kadencji Rady Powia-
tu Bielskiego. Jako samorządowiec posiadał zawsze swoje, głę-
boko przemyślane zdanie, którego potrafił bronić, ale pozostawał 
jednocześnie otwarty na argumenty i opinie innych oraz zawsze 
skory do dyskusji. Swoją mądrością, aktywnością i zaangażowa-
niem dawał dobry przykład pozytywnego działania. Kiedy zaś do-
chodziło do sporów, potrafił dążyć do kompromisów i przyznać się 
do błędu. We wszystkich działaniach i postępowaniu zachowywał 
spokój i dobry humor, który często rozładowywał trudne sytuacje. 
W wymiarze politycznym przyszło mu działać w szczególnym cza-
sie – tj. w okresie trudnych i dynamicznych zmian politycznych  
w Polsce, kiedy to samorząd dopiero kiełkował i budował swoje in-
stytucje wokół lokalnych społeczności, a Jaworze musiało na nowo 
budować fundamenty swojej odzyskanej przed chwilą autonomii 
prawnej, administracyjnej i społecznej. Wówczas nie było jeszcze 
środków europejskich, budżety gminne były znacznie uboższe niż 
te dzisiejsze, a szereg zadań, które obecnie mieszkańcom świad-
czy powiat, realizowane były tutaj na najniższym szczeblu. Zmar-
ły Czesław Wierzbicki, jako wysokiej klasy ekonomista, umiał jed-
nak przezwyciężyć te trudności i podjął się wielu inwestycji i dzia-
łań na rzecz rozwoju gminy – zarówno tych, które cieszyły się 
uznaniem mieszkańców, jak i tych trudniejszych, które, choć mu-
siały być wykonane, spotykały się ze społeczną niechęcią. Wśród 
najważniejszych dokonań zmarłego wójta ś. p. Czesława Wierz-
bickiego należy wymienić przede wszystkim przyczynienie się do 
nawiązania i rozwoju współpracy międzynarodowej z miejsco-
wością Klundert w Holandii oraz Związkiem Gmin Dorzecza Sto-
nawki w Republice Czeskiej. Był inicjatorem kontaktów i z innymi 
zagranicznymi gminami z Bawarii, Włoch i Austrii. To za jego ka-
dencji Jaworze stało się członkiem Euroregionu Śląsk Cieszyń-
ski, z którego dzisiaj może czerpać korzyści w ramach europej-
skiej współpracy transgranicznej, a także przystąpiło do najpręż-
niejszej i jednej z największych organizacji skupiających polskie 
samorządy lokalne, a mianowicie do Śląskiego Związku Gminy  
i Powiatów. Wspomnieć należy również i to, że to za jego kaden-

cji i z jego inicjatywy uchwalono Strategię Rozwoju Gminy, opar-
tej o szeroki konsensus społeczny różnych środowisk politycznych  
i wyznaniowych, stowarzyszeń, instytucji i organizacji pozarządo-
wych i gospodarczych, a która do dzisiaj jest podstawą działania 
obecnych władz lokalnych wyznaczającą cele i kierunki rozwoju. 
To w okresie jego urzędowania nastąpiły pamiętne reformy w kra-
jobrazie administracyjnym i oświatowym Polski, wskutek czego ś. 
p. wójt Wierzbicki był z natury rzeczy odpowiedzialny za przepro-
wadzenie naszego samorządu przez rafy tych zmian, co udało 
się znakomicie. Nieobce były mu i przyziemne sprawy mieszkań-
ców – środowisko, sport, kultura. W czasie pełnienia przez niego 
wójtowskiej służby kontynuowano i rozszerzano prace związane 
z budową pierwszych prac kanalizacyjnych, zadaszono scenę na-
szego pięknego amfiteatru czy wreszcie przygotowano inwentary-
zację przyrodniczą Jaworza. Nie sposób pominąć i to, że był koor-
dynatorem prac nad przygotowaniem i uchwaleniem studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
oraz przyjmowanych w oparciu o nie miejscowych planów. Zmie-
rzać się też musiał z powodzią stulecia, która dotknęła również  
i naszą gminę. Pozostawił po sobie dziedzictwo, które dzisiaj z tak 
wielką energią jest przez jego następców chronione i rozwijane. 

to tylko niektóre z dokonań ś. p. czesława wierzbickiego wy-
mienione przez obecnego zastępcę wójta gminy. wraz ze śmiercią 
ś. p. czesława nasza społeczność straciła wspaniałego samorzą-
dowca, człowieka, przyjaciela, autorytet w wielu sprawach, prze-
pojonego życzliwością wobec innych ludzi. jest to bolesna dla nas 
strata, w tym miejscu Radosław G. ostałkiewicz wspomniał na datę 
8 grudnia 2012 roku, gdy żegnaliśmy rudolfa galocza – także 
wielkiego społecznika, samorządowca, który był w latach 90-tych 
zastępcą wójta, a więc bliskim współpracownikiem nieżyjącego 
już czesława wierzbickiego. w ciągu jednego roku, nasza gmi-
na straciła dwie wielkie osobowości, dzięki którym jaworze dziś 
może rozwijać się tak dynamicznie. Radosław G. ostałkiewicz zło-
żył wyrazy współczucia rodzinie zmarłego, mówiąc: Śmierć każde-
go człowieka umniejsza życie drugiej osoby, społeczności, wspól-
noty. Odejście ś. p. Czesława dotknęło dzisiaj nas, mieszkańców 
Jaworza. Wraz z Jego śmiercią kończy się pewien etap w histo-
rii naszego gminy. Odszedł od nas samorządowiec z krwi i kości, 
doświadczony przełożony, społecznik, wójt. Dla wielu osób przyja-
ciel, autorytet, kolega. Ale przede wszystkim mąż i ojciec. Śmierć 
bliskiej osoby jest zawsze ciosem i to ból żony oraz dzieci zmar-
łego Czesława jest najbardziej dotkliwy. W tym bólu nie jesteście 
jednak osamotnieni (zwracał się do rodziny zmarłego) – łączymy 
się bowiem dzisiaj z Wami oraz towarzyszymy Wam w smutku i 
żalu po śmierci tak drogiego Wam człowieka. Małżonce Zmarłe-
go – Bożenie, córce Barbarze, synowi Grzegorzowi, rodzicom i te-
ściom oraz całej Rodzinie składam w imieniu samorządu wyrazy 
serdecznego współczucia. 

kończąc swoje wystąpienie, ostałkiewicz skierował ostatnie sło-
wo bezpośrednio do ś. p. wójta czesława wierzbickiego: Dlate-
go też wspólnie tutaj my wszyscy zgromadzeni dziękujemy Ci Pa-
nie Czesławie, że byłeś z nami i pracowałeś dla nas. I chociaż że-
gnamy Cię w ogromnym smutku i żalu, to czynimy to z wiarą, że 
pamięć o Tobie i Twoich dokonaniach będzie zawsze żywa. Po-
zostanie na zawsze nam w pamięci Twoje motto, które znalazłem 
na kartach Echa Jaworza, a które dzisiaj jest jak najbardziej aktu-
alne w służbie naszej małej ojczyźnie, jaką jest Jaworze – „Dzię-
ki zgodzie małe rzeczy rosną, przez niezgodę – wielkie upadają”. 
Cześć Twej Pamięci!
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pRojekt ośRodka pRomocji Gminy 
Jaworze: „dzielmy Się kulturą 
W eurOregiONie BeSkidy”
w piątek 15 listopada ośrodek promocji Gminy jaworze 

zorganizował międzynarodową konferencję która miała na 
celu podsumowanie współpracy zagranicznej gminy jaworze  
w roku 2013 oraz określić cele i projekty na rok 2014. 

podczas programu konferencji podsumowano projekt „dzielmy się 
kulturą w euroregionie Beskidy” w ramach którego zorganizowa-
no 2 imprezy w Jaworzu: majówkę oraz XXVii jaworzański wrze-
sień oraz zostały zorganizowane również 2 zagraniczne wyjazdy na 
imprezy plenerowe po słowackiej stronie na dni stre

na i zazrívy. wspólnie zrealizowany projekt został ceniony przez 
strony realizujące to przedsięwzięcie: ośrodek promocji Gminy ja-
worze oraz Gminę stre

no w osobie starosty dušana Štadáni. 
w ramach małej wystawy obecni mieli okazje zapoznać się z krót-

ką dokumentacją fotograficzną projektu.
do konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele gmin partner-

skich i ich instytucji ze słowacji zrzeszonych w stowarzyszeniu ter-
chowskiej doliny: dolná tižina, kotrčiná lúčka, nezbudská lúčka, 
stráňava, strečno, zázriva; jak również z Republiki czeskiej zrzeszone  
w stowarzyszeniu Gmin dorzecza stonawki: Horní tošanovice, ko-
morní lhotka, Řeka, smilovice; Gminę jaworze reprezentowana była 
przez V-ce wójta Gminy jaworze Radosława ostałkiewicza, przewod-
niczącego Rady Gminy jaworze andrzeja śliwkę i V-ce przewodni-
czącego Rady Gminy jaworze zbigniewa putka. po słowach przywi-
tania obecnych przez V-ce wójta R. ostałkiewicza nastąpiło szcze-
gółowe przedstawienie celu konferencji. następnie dokonano podsu-
mowania projektu oraz wieloletniej współpracy Gminy jaworze z Gmi-
nami słowackimi co przedstawił obecnym R. ostałkiewicz. w czasie 
tych niespełna 10 lat partnerstwo ze stroną słowacką zaowocowało 
nie tylko integracją młodzieży ale i korzyściami z pozyskania środków 
z ue np.: szklany szlak, łucznictwo terenowe 3d.

oprócz przedstawicieli urzędu naszej gminy obecni byli również 

przedstawiciele lokalnych instytucji mający doświadczenie we współ-
pracy zagranicznej: stowarzyszenie „nasze jaworze”, ochotnicza 
straż pożarna w jaworzu, liga morska i Rzeczna z jaworza.

każdy z obecnych przedstawił osiągnięcia reprezentującej insty-
tucji w roku 2013 oraz propozycje działań na rok 2014. Goście za-
graniczni ze Republiki słowackiej jak również Republiki czeskiej za-
prosili do udziału w wybranych imprezach na terenie swoich gmin. 
obie strony zawnioskowały również o rozważenie możliwości reali-
zowania w latach następnych trójstronnych projektów mających na 
celu przybliżenie kultury zarówno słowackiej, jak i czeskiej na tere-
nie jaworza, jak również i kultury naszego regionu po stronie part-
nerów zagranicznych. 

spotkanie to uświetniła swoją obecnością przedstawicielka stowa-
rzyszenia Rozwoju i współpracy Regionalnej „olza” – joanna kajstu-
ra, która przedstawiła ilość dofinansowanych projektów poprzez eu-
roregion śląsk cieszyński, opisała również wstępne ustalenia doty-
czące możliwości pozyskiwania środków finansowych na tego rodza-
ju przedsięwzięcia w kolejnym okresie programowania. 

planowana wartość projektu w ramach którego zorganizowano 
konferencję to 30.648,00 euR, gdzie 85% zrefundowane zostanie ze 
środków unii europejskiej w ramach europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach programu współpracy transgranicz-
nej Rzeczpospolita polska – Republika słowacka 2007-2013 oraz 
z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem euroregionu Beskidy. 
ośrodek promocji Gminy jaworze ma zapewnioną refundację 95% 
prawidłowo rozliczonych kosztów projektu. 

m. cholewik

NASze dzieCi, NASzA młOdzież

„Za groniami, za lasami
Downo, downo tymu
Wydarzyło się tak moc
Dzisio wóm to łopowiymy”

nietypowego zadania podjęli się 
uczniowie piątych i szóstych klas. 
w ramach projektu regionalnego, 
który działa w naszej szkole wysta-
wili na scenie baśń „kopciuszek”. 
przedstawienie było oryginalne, 
ponieważ młodzi aktorzy posługi-

wali się językiem gwarowym. Było to nie lada wyzwanie ze wzglę-
du na rzadkie posługiwanie się mową śląska cieszyńskiego w języ-
ku codziennym. przygotowanie do spektaklu wymagało wielu prób 
i ćwiczeń. pomimo trudności artyści podołali temu zadaniu, ich wy-

siłki nie poszły na marne. w efekcie powstało ciekawe wi-
dowisko teatralne. całości dopełniły piękne kostiumy i ory-
ginalna scenografia. 

autorem tłumaczenia na gwarę śląska cieszyńskiego 
jest p. józef niesyt, uczniów do występu przygotowała p. 
m. cholewik, natomiast oprawą scenograficzną zajęła się 
p. j. lorańczyk-czader. 

przedstawienie zostało wystawione w naszej szkole 
w podczas obchodów święta komisji edukacji narodowej 
oraz w Bibliotece publicznej w jasienicy. planowane są wy-
stępy w szkole specjalnej w Bielsku-Białej, domu dziec-
ka oraz sanatorium jako mikołajkowe prezenty dla dzieci.

„kopciuszek po naszymu” 
w wykonaniu uczniów szkoły 
POdStAWOWeJ Nr 1 W JAWOrzu

cd na str 21
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obrady otworzył przewodniczący Rady Gminy jaworze andrzej 
śliwka stwierdzając obecność 15 radnych, co czyni obrady pra-
womocnymi.

nowo wybrany radny paweł lorek złożył ślubowanie zgodnie 
z art. 23a ustawy o samorządzie gminnym.
Wystąpienia zaproszonych gości.

zdzisław niemczyk wystąpił w imieniu stowarzyszenia nasze 
jaworze i poinformował o dwóch imprezach, które odbyły się 
w ostatnim czasie, a których organizatorem było stowarzyszenie: 
spotkanie z pacjentami Beskidzkiego zespołu leczniczo Rehabi-
litacyjnego oraz zielony piknik. pokrótce omówił cele i zamierzenia 
oraz rezultaty z przeprowadzonych akcji. zaprosił na wieczór 
andrzejkowy, w ramach którego zostanie zorganizowany konkurs 
kulinarny.

zastępca wójta Gminy jaworze poinformował, iż jeden z miesz-
kańców gminy Grzegorz kłoda zwrócił się do urzędu Gminy z pro-
pozycją przeprowadzenia inwestycji na terenie gminy jaworze, 
która miałaby zostać zlokalizowana na działce gminnej bądź to na 
zasadzie dzierżawy, bądź na zasadzie wykupu, dlatego to Rada 
Gminy jest organem podejmującym decyzję w tej sprawie. w związ-
ku z tym sprawa zostanie przedstawiona na właściwych komisjach, 
które wydadzą stosowną opinię. zainteresowany przedstawił kon-
cepcję planowanej inwestycji zlokalizowanej przy ul. wapienickiej 
i zdrojowej, stosowną dokumentację, projekt budowlany i poprosił 
o wydzielenie części rzeczonej działki w celu jej sprzedaży.

zastępca wójta Gminy jaworze wyjaśnił, iż warunkiem nie-
zbędnym na rozpoczęcie inwestycji jest sprzedaż bądź dzierżawa 
gruntu, na którym miałaby zostać zlokalizowana przedmiotowa 
kawiarnia. decyzja taka wykracza poza kompetencje wójta dlatego 
proponuje, by skierować temat na komisję problemowe Rady Gmi-
ny, których zadaniem będzie przeanalizowanie zaproponowanej 
inwestycji i przedstawienie decyzji Radzie i wójtowi Gminy.

Radny powiatowy józef Herzyk, jako przedstawiciel polskiego 
komitetu pomocy społecznej zajmującego się sprowadzaniem 
żywności z unii europejskiej dla osób w trudnej sytuacji życiowej, 
przedstawił sposób sprowadzania, składowania jak i dystrybucji 
żywności. wyjaśnił, iż dystrybucją zajmuje się stowarzyszenie 
w formie wolontariatu na podstawie otrzymanego zapotrzebowania 
z placówek pomocy społecznej danej gminy.

walter wehsoly podziękował wójtowi, przewodniczącemu, Rad-
nym i wszystkim którzy przyczynili się do udzielonej pomocy klu-
bowi ks czarni jaworze. stwierdził, iż wyniki osiągane przez klub 
są efektem udzielanej pomocy zarówno finansowej, jak i organi-
zacyjnej. zwrócił się z prośbą o dalszą pomoc i zaangażowanie 
w działalność klubu. stwierdził, iż efekty działalności klubu to nie 
tylko osiągnięcia sportowe, ale również spadek przestępczości 
na terenie gminy (wybryki chuligańskie, niszczenie mienia). po-
informował, iż na dzień dzisiejszy klub zrzesza 120 zarejestrowa-
nych zawodników. do podziękowań za pomoc i wsparcie rozwo-
ju sportu w jaworzu przyłączyli się prezes klubu ks czarni jawo-
rze marcin ząbek i przewodnicząca Rady Rodziców sekcji żaki 

i żaczki. przedstawili rozwój klubu o powstanie sekcji trampka-
rzy, żaków i żaczków.

przedstawiciel ligii morskiej i Rzecznej edward szpoczek poin-
formował o obchodach 95-lecia powstania ligi morskiej i Rzecz-
nej. dzięki udzielonym dotacjom na szkolną ligę morską i Rzecz-
ną młodzież może uczestniczyć w różnych imprezach, wyjazdach, 
poznawać sprawy związane z morzem. wysiłek gminy w tym za-
kresie został doceniony przez prezesa ligii morskiej i Rzecznej, 
który na ręce wójta Gminy jaworze przekazał okolicznościowy 
medal pamiątkowy 95 lecia ligi. na wniosek okręgu prezydent Rp 
uhonorował radnego jerzego Ryrycha brązowym krzyżem zasłu-
gi za działalność na rzecz ligi.

Przewodniczący rady gminy Jaworze Andrzej Śliwka od-
czytał proponowany porządek obrad. zwrócił się z zapytaniem, 
czy są propozycje zmian do proponowanego porządku obrad?

Rada Gminy przegłosowała proponowany porządek obrad XXViii 
sesji Rady Gminy jaworze: 15 – głosów za.

Rada Gminy zatwierdziła protokół z XXVii sesji Rady Gminy ja-
worze przeprowadzonej w dniu 12 września 2013r.: 15 – głosów za.
Podejmowane uchwały:

a. zmiany uchwały Nr  XXii/202/08 rady gminy Jaworze 
z dnia 22.12.2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na re-
alizację projektu o nazwie „Program aktywnej integracji 
w gminie Jaworze” współfinansowanego ze środków 
europejskiego Funduszu Społecznego,

kierownik Gops dorota sacher-wejster poinformowała, iż pro-
jekt realizowany jest przez Gminny ośrodek pomocy społecznej od 
2009 roku, początkowo w okresie rocznym, a później dwuletnim. 
pojawiła się możliwość kontynuacji projektu na kolejne 1,5 roku tj. 
od stycznia 2014 do czerwca 2015r., stąd konieczność dokonania 
zmiany uchwały w zakresie finansowania projektu na ten okres. 
przedstawiła cele, założenia oraz koszty projektu. stwierdziła, 
iż warto skorzystać z możliwości realizacji projektu w kolejnym 
okresie.

pojawiło się pytanie czy w związku z realizacją projektu zmieni się 
zatrudnienie w Gminnym ośrodku pomocy społecznej. kierownik 
Gops dorota sacher-wejster poinformowała, że jeden etat jest 
finansowany w całości ze środków projektu, co oznacza że brak 
kontynuacji projektu spowoduje utratę jednego etatu pracownika 
socjalnego.

Rada Gminy przegłosowała uchwałę: 15 – głosów za
b. zatwierdzenia projektu pod nazwą „rozwój przez nowo-

czesną edukację w gminie Jaworze”, w ramach działania 
9.1.2 Programu Operacyjnego kapitał ludzki, finansowa-
nego ze środków europejskiego Funduszu Społecznego,

zastępca wójta Gminy jaworze poinformował, iż przedmiotowy 
projekt jest kierowany do uczniów szkół podstawowej i gimnazjum. 
przestawił szczegółowo planowane zajęcia realizowane w ramach 
projektu, środki na ich realizację oraz koszty związane z pensją na-
uczycielską, zarządzaniem i wyjazdami. wyjaśnił, że okres reali-
zacji to lata 2013-2014 oraz 2014-2015. w ramach projektu prze-
widziano ciekawe wyjazdy, zarówno lokalne, jak i regionalne, któ-
re zostały szczegółowo omówione. dodatkowo w ramach projektu 
zakupione zostaną pomoce dydaktyczne. zastępca wójta przed-
stawił koszt ogólny projektu, jego dofinansowanie z unii europej-
skiej, budżetu państwa oraz wkład własny, który został podzielo-
ny na wkład pieniężny i niepieniężny tj. tzw. substancja szkolna.

z PrAC WóJtA, rAdy gmiNy i urzędu gmiNy

relACJA z XXViii SeSJi rAdy gmiNy 
JAWOrze Vi kAdeNCJi
pRzepRowadzonej w dniu 
22.10.2013 r
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padło pytanie (R. Ryrych) kto będzie koordynował całość pro-

gramu, jak i pojawiły się wątpliwości czy uczniowie są w stanie 
„obsłużyć” projekt. sama idea nie budziła wątpliwości, a jedynie 
jego wielkość.

zastępca wójta Gminy jaworze odpowiedział, iż projekt był kon-
sultowany z dyrekcją, która opierała się m.in. na doświadczeniach 
z poprzedniego działania. stwierdził, iż jeśli udało się zrealizować 
poprzedni projekt, to z drugim nie powinno być problemu nie tyl-
ko przy realizacji, ale i ewaluacji. koordynowaniem projektu zaj-
mować się będzie dyrekcja placówek oświatowych oraz gmina.

na prośbę radnej danuty mynarskiej zastępca wójta przedstawił 
koszty dotyczące wynagrodzeń, płac i obsługi projektu, zatem 
składowymi kosztów są: płace nauczycielskie 36%, oraz koszty 
zarządzania, koszty księgowego, koszty związane z ewaluacją, 
koszty związane z dodatkami dla dyrektorów, które wyniosą około 
60 tys. złotych.

wiceprzewodniczący Rady Gminy jaworze zbigniew putek 
nie podzielił obaw związanych z trudnością wykorzystania przed-
miotowych środków, przedstawiając koszty związane z samymi 
wyjazdami przewidzianymi w projekcie. ponadto potwierdzeniem 
efektów poprzedniego projektu jest m.in. opracowanie w gwarze 
śląska cieszyńskiego bajki „kopciuszek”, która została zaprezen-
towana podczas obchodów dnia edukacji narodowej. zapytał, czy 
na realizację projektu będzie ogłoszony przetarg.

zastępca wójta Gminy jaworze wyjaśnił, iż sprawa jest analizo-
wana i są dwie koncepcje tzn. ogłoszenie przetargu całościowego 
lub postępowanie przetargowe cząstkowe. po podjęciu przedmio-
towej uchwały urząd przystąpi do przygotowania odpowiedniego 
postępowania przetargowego, tak by projekt mógł ruszyć począt-
kiem listopada.

Rada Gminy przegłosowała uchwałę: 15 – głosów za
c. wyrażenia zgody na przystąpienie do Projektu dotyczące-

go opracowania i wdrażania Planu gospodarki Niskoemi-
syjnej i złożenie wniosku o jego dofinansowanie w ramach 
konkursu Programu Operacyjnego infrastruktura i Środo-
wisko 2007-2013, Priorytet iX infrastruktura energetycz-
na przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, 
działanie 9.3 termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej,

zastępca wójta Gminy jaworze poinformował, że przedmiotowy 
projekt jest odpowiedzią na możliwości wykorzystania narodowego 
funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na przygotowa-
nie przedmiotowego planu. plan jest dokumentem strategicznym, 
który będzie umożliwiał w perspektywie 2014-2020 ubieganie się 
o środki z funduszy europejskich i krajowych m.in. w zakresie 
termomodernizacji, ograniczania niskiej emisji w budynkach uży-
teczności publicznej. projekt będzie dofinansowany w 85% i po-
zwoli na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie 
bazy danych gospodarką w gminie, inwentaryzacji emisji gazów, 
szkolenia dla pracowników urzędu zajmujących się przedmiotową 
dziedziną, a także działania informacyjne i promocyjne w tym 
edukację mieszkańców.

pojawiły się sugestie, że przedmiotowy projekt uchwały powinien 
zostać omówiony na komisji Rolnictwa i ochrony środowiska, gdyż 
na chwilę obecną brak szczegółów w przedmiotowej sprawie oraz, 
że w celu oszczędności energii nie jest potrzebny specjalny plan. 
ponadto pojawiły się także wątpliwości dotyczące poprzednich, 
podobnych działań gminy.

zastępca wójta Gminy jaworze odpowiedział, iż omawiany 
projekt uchwały pozwoli jedynie gminie na wystąpienie o środki 

na opracowanie planu, a dopiero drugim etapem będzie sporzą-
dzenie tego planu, który zostanie poddany konsultacji na komisji 
ochrony środowiska i Rolnictwa. mówiąc o gospodarce niskoemi-
syjnej nie można jej ograniczać tylko do projektu realizowanego 
przez gminę w latach poprzednich tj. wymiany starych źródeł cie-
pła w gospodarstwach domowych. obecny plan dotyczy budyn-
ków użyteczności publicznej i dotyczy nie tylko wymiany źródeł 
ciepła, ale również nowoczesnych rozwiązań związanych z ener-
gią słoneczną, a także monitorowania zużycia gazu. opracowa-
nie przedmiotowego planu jest obowiązkowe chcąc ubiegać się 
o środki zewnętrzne.

wiceprzewodniczący Rady Gminy jaworze zbigniew putek po-
wiedział odnośnie projektu „ekologicznego”, a właściwie owych 
wątpliwości, że mimo wszystko efekt ekologiczny został osiągnię-
ty, choć nie taki, jak zakładał projekt.

Rada Gminy przegłosowała uchwałę: 15 – głosów za
d. zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej 

gminy Jaworze na lata 2013-2022,
skarbnik Gminy jaworze krzysztof śliwa poinformował, iż zmia-

na w wpFie podyktowana jest dodaniem dwóch przedsięwzięć 
omówionych powyżej tj. w ppkt. b i c . kolejne zmiany związane 
są ze zmianą limitów wydatków, zgodnie z pierwszą z omówio-
nych uchwał (ppkt. a), zmianą harmonogramu inwestycji związa-
nej z budową muzeum fauny i flory oraz z przeniesieniami w pla-
nie spłat pożyczki.

pozostałe zmiany szczegółowo zostały przedstawione w opisie 
do wpF, stanowiący załącznik do uchwały.

obawy były związane ze zmianą harmonogramu inwestycji bu-
dowa muzeum fauny i flory (przeniesienie kwoty na ten rok) oraz 
z pytaniem czy to nie będzie skutkowało zwiększeniem kosztów 
inwestycji, a tym samym koniecznością aneksowania umowy 
przetargowej.

Rada Gminy przegłosowała uchwałę: 15– głosów za
e. zmian w budżecie gminy na rok 2013,
skarbnik Gminy jaworze krzysztof śliwa poinformował, iż zosta-

ła dostarczona autopoprawka wynikająca ze zwiększenia wydatków 
na zadanie dotyczące poprowadzenia sieci światłowodowej między 
budynkami gminnymi. omówił szczegółowo pozostałe zmiany 
zgodnie z uzasadnieniem do uchwały. przedmiotowe zmiany nie 
wpłyną na zmianę deficytu i zadłużenie gminy.

padła sugestia związana z wysokimi kosztami zakupu drzwi an-
tywłamaniowych do urzędu gminy i monitoringiem wizyjnym.

skarbnik Gminy jaworze krzysztof śliwa wyjaśnił, iż koszty zwią-
zane z zakupem drzwi udało się obniżyć do 10 tys. złotych. odno-
śnie monitoringu wyjaśnił, iż koszty wynikają m.in. z zakupu no-
wego rejestratora, który umożliwia rejestrowanie obrazu z 16 ka-
mer równocześnie, dodatkowo część zainstalowanych kamer jest 
na podczerwień. Rejestrowanie odbywa się w urzędzie do które-
go dostęp ma firma ochroniarska.

zastępca wójta Gminy jaworze poinformował, że dotychczaso-
wy monitoring oparty był o łączność radiową, która nie sprawdziła 
się, stąd proponuje się połączenie budynków gminnych łącznością 
światłowodową.

Rada Gminy przegłosowała uchwałę: 15 – głosów za
f. przyjęcia Programu współpracy gminy Jaworze z organi-

zacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami upraw-
nionymi na rok 2014, 

sekretarz Gminy jaworze anna skotnicka-nędzka poinformo-
wała, że jak co roku opracowany został program współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi na rok 2014. kwota na realizację pro-
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gramu zostanie utrzymana przynajmniej na poziomie roku bieżą-
cego. sekretarz Gminy jaworze przedstawiła zakres zadań obję-
tych programem oraz poinformowała, że projekt uchwały został 
poddany konsultacjom społecznym.

Rada Gminy przegłosowała uchwałę: 15 – głosów za
g. nadania statutu Samodzielnego gminnego zakładu Opieki 

zdrowotnej,
kierownik sG zoz katarzyna dzięcioł poinformowała, iż usta-

wa o działalności leczniczej zobowiązuje do uregulowania stanu 
prawnego działalności zakładu opieki zdrowotnej. wg powyższej 
ustawy świadczenia lecznicze mogą prowadzić tylko podmioty 
lecznicze, stąd konieczność zmiany statutu. zgodnie z powyż-
szym nowy statut definiuje samodzielny Gminny zakład opieki 
zdrowotnej, jako podmiot leczniczy. ponadto statut zawiera te 
same cele i zadania oraz strukturę organizacyjną. statut został 
pozytywnie zaopiniowany przez Radę społeczną sG zoz oraz 
poddany konsultacjom społecznym.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę: 15 – głosów za

h. nadania statutu Ośrodkowi Promocji gminy Jaworze,
dyrektor opGj leszek Baron poinformował, iż w związku ze 

zmianą ustawy o działalności kulturalnej koniecznym było wprowa-
dzenie zmian w obecnie obowiązującym statucie ośrodka. zmiany 
miały na celu dostosowanie działalności ośrodka do potrzeb. 
projekt uchwały został szczegółowo omówiony na komisji oraz 
poddany konsultacjom społecznym.

Rada Gminy przegłosowała uchwałę: 15 – głosów za
i. wprowadzenia  Strategii rozwiązywania Problemów Spo-

łecznych w gminie Jaworze na lata 2014-2022
kierownik Gops dorota sacher-wejster wyjaśniła, iż przedmio-

towa strategia jest wymogiem ustawowym. poinformował, iż gmina 
posiada strategię, której termin ważności dobiega końca, stąd ko-
nieczność przyjęcia kolejnej strategii na lata 2014-2022. posiadanie 
strategii jest wymogiem formalnym niezbędnym o ubieganie się 
o środki zewnętrzne tj. środki z europejskiego funduszu społeczne-
go. przedstawiła sposób opracowania strategii oraz jej zawartość, 
która jest zgodna z założeniami ustawy o pomocy społecznej tzn. 
zawiera diagnozę problemów społecznych, prognozę ich zmian, 
cele, kierunki działań, wskaźniki i ramy finansowe.

padło pytania dotyczące ilości zatrudnionych osób w Gopsie 
na dzień dzisiejszy oraz jaką ilość pracowników zakłada omawiana 
strategia.

kierownik Gops dorota sacher-wejster przedstawiła stan 
zatrudnienia w Gopsie tj. 4 pracowników socjalnych w tym 1 
finansowany z projektu,  opiekunka realizująca usługi opiekuńcze, 
kierownik i główna księgowa oraz jeden pracownik do realizacji 
ustawy o świadczeniach rodzinnych i części etatu do realizacji 
funduszu alimentacyjnego. dodatkowo sprzątaczka i pracownicy 
na umowę zlecenie, którzy realizują zadania wynikające z innych 
ustaw (świetlica socjoterapeutyczna, asystent rodziny).  

pojawiła się wątpliwość czy jedna osoba pełniąca rolę opie-
kunki to nie zbyt mało. kierownik Gops dorota sacher-wejster 
wyjaśniła, iż na chwilę obecną to wystarcza. dodatkowo pomoc 
zapewniana jest w ramach tzw. opieki sąsiedzkiej oraz opiekunki 
świadczące usługi specjalistyczne (pozaetatowe).

Rada Gminy przegłosowała uchwałę: 15 – głosów za

W kolejnym punkcie obrad radni nie mieli pytań do otrzyma-
nego sprawozdania wójta oraz podjętych zarządzeń za okres 
międzysesyjny.

Sprawy organizacyjne
przewodniczący Rady Gminy andrzej śliwka poinformował 

o uroczystościach i terminach związanych z wręczeniem nagród 
ks. józefa londzina i srebrnej cieszynianki. ponadto poinformował 
o składaniu wiązanek kwiatów pod pomnikami w dniu 11 listopada.

zapytania radnych i odpowiedzi na zapytania
– (d. mynarska) czego dotyczy plan zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy jaworze na lata 
2013-2028, który zamieszczony jest na gminnej stronie interneto-
wej celem konsultacji.

zastępca wójta Gminy jaworze odpowiedział, iż sporządzenie 
przedmiotowego planu wynika wprost z prawa energetycznego. 
plan ten jest jakoby częścią wcześniej omawianego planu gospo-
darki niskoemisyjnej, który obrazuje stan rzeczywisty.

– (R. Ryrych) padła propozycja, aby w ramach prowadzonego 
remontu dachu budynku „30-tki” przeprowadzić inwentaryzację, 
określić stan elementów drewnianych w murze pruskim.

zastępca wójta Gminy jaworze poinformował, że są plany 
pozyskania środków na przebudowę tego budynku, nie będzie 
problemu przeprowadzenia przedmiotowego badania.

– (wiceprzewodniczący Rady Gminy zbigniew putek) prośba 
o zobrazowanie danych dotyczących kosztów funkcjonowania go-
spodarki śmieciowej. uzasadnieniem był artykuł opublikowany we 
wrześniowym echu jaworza, z którego wynika, że gmina dopła-
ca do tego zadania.  

zastępca wójta Gminy jaworze stwierdził, iż sprawozdanie zo-
stało sporządzone rzetelnie i czytelnie. koszty administracyjne 
zgodnie z ustawą są kosztami gospodarki śmieciowej, co dwa mie-
siące takie sprawozdanie będzie sporządzane i zamieszczane na 
łamach echa jaworza. natomiast na koniec roku zostanie przy-
gotowana analiza kosztów gospodarki śmieciowej, na podstawie 
której rada będzie mogła zastanowić się nad ewentualnym obni-
żeniem stawki śmieciowej.

na chwilę obecną gospodarka śmieciowa w gminie wygląda 
dobrze i można być zadowolonym z mieszkańców w tym zakresie. 
jednak gmina nie ma zapewnionego/rozwiązanego problemu 
punktu selektywnej zbiórki odpadów.

w ostatnim czasie w urzędu wpływa dużo deklaracji korygują-
cych w dół.

Radni w rozmowie poruszyli temat zbiórki odpadów segregowa-
nych w tzw. dzwonach. zwracając uwagę, iż obecnie jest porządek 
z ich opróżnianiem, choć czasami zdarza się, że mieszkańcy 
pozostawiają śmieci w reklamówkach koło pojemników.

zastępca wójta Gminy jaworze omówił planowane zmiany 
w zakresie przepisów związanych z gospodarką śmieciową.  

– (G. Bohucki) kolejne pytanie związane było z możliwościami 
gminy w zakresie wykaszania działek, ewentualnie podania infor-
macji o właścicielu danej działki.   

zastępca wójta Gminy jaworze odpowiedział, że jeśli chodzi 
o działki rolne nie ma problemu, natomiast w przypadku działek 
budowlanych urząd może jedynie prosić o ich wykoszenie.

– (z. podkówka) ostatnia kwestia dotyczyła informacji odnośnie 
przeznaczenia działki znajdującej się naprzeciw sklepu wiarus.

zastępca wójta Gminy jaworze poinformował, że na razie nie 
jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ale poprosił wszystkich 
zainteresowanych o przyjście do urzędu, zostało bowiem wykonane 
rozgraniczenie na tym terenie.

Radny paweł lorek podziękował radnym za przyjęcie do grona 
rady gminy i prosił o pomoc i dobrą współpracę.
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Wolne wnioski i interpelacje
Radny Jerzy Ryrych odczytał złożony wniosek w sprawie uru-

chomienia kursów autobusowych linii MZK do Jaworza (wniosek 
zarejestrowano pod nr ASO.0003.28.2013). Przedstawił problemy 
związane z kursami świadczonymi przez PKS Bielsko-Biała. Do-
datkowo złożył interpelację w sprawie drzew (interpelację zareje-
strowano pod nr ASO.0003.26.2013 i ASO.0003.27.2013).

zastępca wójta Gminy jaworze poinformował, iż starosta bielski 
wystąpił o dodatkową dotację dla pks-u na rok bieżący oraz za-
powiedział zwiększenie wysokości dotacji w roku przyszłym, przy 

jednoczesnym cięciu kursów. zastępca wójta przedstawił problemy 
związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem, generowanymi 
stratami, brakiem współpracy (brak sporządzenia analizy kursów 
wykonywanych po jaworzu). stwierdził, iż rozumie potrzebę dofi-
nansowania do transportu publicznego, ale nie w takiej wysokości 
i na kursach dochodowych.  

przewodniczący Rady Gminy andrzej śliwka podziękował za 
aktywny udział w obradach oraz zamknął obrady XXViii sesji Rady 
Gminy Vi kadencji.

opracowano na podstawie protokołu

PlANy z uzdrOWiSkiem W tle
– Rozmowa z wójtem zdzisławem 
Bylokiem

Robimy to prywatnie 
i zawodowo, daje nam 
to możliwość nie tylko 
podsumowania, ale dzię-
ki temu wyciągamy kon-
struktywne wnioski, które 
uwzględniamy przy plano-
waniu przyszłości. mowa 
o noworocznym bilansie 
zysków i strat. o takie roz-
liczenie z mijającym ro-
kiem poprosiliśmy wójta 
zdzisława Byloka.

eJ: W kilku zdaniach, 
jak Pan podsumuje mi-
jający rok?

z. Bylok: ten rok zdecydowanie mogę zaliczyć do udanych. 
udało się zakończyć budowę kanalizacji w jaworzu. przypomnę, 
że to największa inwestycja w historii naszej gminy, której finanso-
wego ciężaru bez środków unijnych nie bylibyśmy w stanie unieść. 
krótko przypomnę, że pojawiły się problemy w ii etapie inwesty-
cji, kiedy to na skutek bankructwa firmy wykonawczej trzeba było 
dokonywać korekt harmonogramu i powtórki postępowania prze-
targowego. na szczęście realizacja iii etapu budowy kanalizacji 
przez konsorcjum dowodzone przez firmę eurovia przebiega już 
bez problemu. teraz powoli kolej na rozliczanie tego zadania, na 
co mamy czas do 2015 roku, jednak cieszę się, że wszystko się 
udało, jednak to nie oznacza, że spoczywamy na laurach. już dziś 
planujemy kolejne inwestycje w tym zakresie – m.in. budowę ka-
nalizacji w jaworzu nałężu oraz przy ulicy cieszyńskiej i w nie-
których innych rejonach jaworza. te inwestycje byłyby realizowa-
ne, albo ze środków narodowego Funduszu ochrony środowi-
ska, albo jeszcze w ramach poiiś – o ile zostaną tu jakieś środki.

eJ: A poza kanalizacją?

z. Bylok: jak pewnie wszyscy zauważyli, od tego roku realizu-
jemy kolejne zadanie w jaworzu średnim. chodzi tu o budowę 
muzeum Fauny i Flory morskiej przy jaworzańskim gimnazjum 
oraz przebudowę całego otoczenia szkoły. w ramach tego pro-
jektu obecnie budowany jest parking na terenie przylegającym do 

szkoły, orlika oraz wspomnianego muzeum. choć w kwestii tej in-
westycji pojawiły się różne głosy, w moim odczuciu czasem bar-
dzo niesprawiedliwe, to jestem mimo wszystko przekonany, że in-
westycja ta będzie w perspektywie korzystna nie tylko dla wize-
runku gimnazjum, ale i gminy. to nie będzie muzeum w tradycyj-
nym tego słowa znaczeniu czyli sale z eksponatami odwiedzane 
doraźnie przez przypadkowych widzów, ale znajdzie się tam no-
woczesna ekspozycja z elementami multimedialnymi. ponadto 
w obiekcie tym będą się odbywały systematycznie lekcje biologii 
i warsztaty edukacyjne. od wielu lat nasze gimnazjum współpracuje  
bowiem z instytutem Biologii uniwersytetu pedagogicznego w kra-
kowie i jestem przekonany, że owo współdziałanie nabierze jeszcze 
większej dynamiki, kiedy już nowa placówka zostanie uruchomio-
na. prace związane z tą inwestycją powinny zakończyć się na po-
czątku maja 2014 roku, zaś otwarcie muzeum Fauny i Flory mor-
skiej planujemy na jaworzański wrzesień 2014. Będzie to jedyne 
tego typu miejsce na południu polski. 

eJ: muzeum w Pana oczach to niezwykle ważna inwestycja…

z. Bylok: nie ukrywam, że muzeum to moje oczko w głowie, 
ale nie tracę z uwagi i innych ważnych inwestycji i planów. kolej-
na istotna sprawa to ograniczenie niskiej emisji – tak bardzo waż-
na kwestia dla naszej gminy. dlatego też już dzisiaj planujemy 
zainstalować w kolejnej perspektywie finansowej 2014-2020 far-
my fotowoltaiczne na dachach wszystkich placówek oświatowych 
i niektórych gminnych obiektów. przypomnę, że są to urządzenia 
służące do bezpośredniej konwersji promieniowania słonecznego 
na energię elektryczną, którą w naszym wypadku będą wykorzy-
stywały nasze jednostki, obniżając koszty wykorzystania energii. 
na razie czekamy na przyznanie środków na te cele. odpowied-
nie wnioski o dofinansowanie (tzw. fiszki projektowe zawierające 
ogólnego charakteru zamierzenia inwestycyjne) zostały już przez 
nas złożone do tzw. programu Rozwoju subregionu – zintegrowa-
nych inwestycji terytorialnych w ramach Rpo województwa ślą-
skiego na lata 2014-2020.

eJ: Na jakim etapie są starania gminy Jaworze o odzyskanie 
statusu uzdrowiska? Wszakże to kolejny ważki dla gminy plan.

z. Bylok: podsumujmy związane z tą kwestią działania, które 
już udało się nam zrealizować, albo które są właśnie realizowane. 
po pierwsze jesteśmy po audycie powietrza i klimatu, który prze-
prowadziła polska akademia nauk. muszę powiedzieć, że sam je-
stem bardzo pozytywnie zaskoczony jego wynikami. w chwili obec-
nej przygotowujemy się powoli do badania solanek oraz czekamy 
na sporządzenie operatu uzdrowiskowego, który przygotowywa-
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przygotowali
piotr Filipkowski, agata jędrysko

Z tej okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2014

składamy Państwu życzenia zdrowia, radości w gronie rodzinnym, nadzieii na Nowy Rok, 
oraz spełnienia osobistych zamierzeń.

Wójt Gminy Jaworze
Rada Gminy 

Młodzieżowa Rada Gminy,
Ośrodek Promocji Gminy i Redakcja Echa Jaworza

ny jest przez niezwykle doświadczonych w tym zakresie specja-
listów poleconych i współpracujących ze stowarzyszeniem Gmin 
uzdrowiskowych Rp, którego jaworze jest pełnoprawnym człon-
kiem. mam cichą nadzieję, że w lipcu 2014 roku złożymy w mini-
sterstwie zdrowia pełne opracowanie dotyczące przyszłego uzdro-
wiska wraz z proponowanymi strefami a, B i c. planujemy także 
wiosną zaprosić doradcę ministra zdrowia ds. uzdrowisk – wło-
dzimierza śliwińskiego, aby na miejscu mógł przekonać się o wa-
lorach jaworza oraz poznał stan naszych przygotowań i planów 
na przyszłość w tym aspekcie. po akceptacji ministerialnej przyj-
dzie czas na ostateczną decyzję Rady ministrów i podpis premie-
ra, który uwieńczy starania gminy o nadanie (a właściwie „odda-
nie”) jej statusu uzdrowiska. wierzę, że status ten da nam kolejną 
szansę na rozwój i nowe inwestycje, a przy okazji stanie się atu-
tem na rzecz przewagi konkurencyjnej jaworza w województwie 
oraz głównym z motorów kreowania jej marki. 

eJ: Wspomniał Pan o perspektywie 2014-2020 – czy może 
przybliżyć nam Pan coś więcej w tym temacie?

z. Bylok: perspektywa 2007-2013 sama w sobie była wielką 
szansą, którą jaworze wykorzystało ponad wyobrażenia niektó-
rych, ale nadchodząca siedmiolatka w planowaniu polityki rozwo-
ju lokalnego na poziomie europejskim będzie jeszcze większym 
wyzwaniem. mając w świadomości, że to będzie być może ostat-
nia możliwość sięgnięcia po tak wielkie środki finansowe (spo-
dziewam się, że podobna sposobność raczej już się nie powtó-
rzy) już teraz zabiegam o zabezpieczenie środków na kolejne in-
westycje prorozwojowe na rzecz jaworza. natomiast kiedy mówi-
my o uzdrowisku, od razu na myśl mi przychodzi Dom Zdrojowy, 
jako centrum przyszłego uzdrowiska. taki budynek już w jawo-
rzu mamy – to historyczna „30-tka” – zabytkowy dom z XiX wieku 
przy wjeździe w aleję kościelną, na granicy samego parku zdro-
jowego. obiekt ten póki co jest budynkiem socjalnym, zatem mu-

simy wpierw pozyskać środki na wybudowanie nowego budynku 
socjalnego, zgodnego ze współczesnymi normami i standardami 
(lokalizacja takiego budynku ustalona została przeze mnie i Radę 
Gminy jaworze przy ul. dębowej). dopiero później możemy grun-
towanie wyremontować wspomniany obiekt zabytek i zmienić jego 
przeznaczenie na dom zdrojowy.

eJ: Czasami marzenia wykraczają poza realne możliwości, 
ale to wcale nie znaczy, ze nigdy nie mogą zostać zrealizowane.

z. Bylok: takim marzeniem jest na pewno zakup przez Gminę 
jaworze młyńskiej kępy i odtworzenie tam stanowiska archeolo-
gicznego z Vii wieku n.e. oraz stworzenie punktu widokowego na 
okolicę. to jest jednak kwestia zakupu, bagatela, 12 ha obszaru, na 
co nas obecnie nie stać. u podnóża młyńskiej kępy przebiegał trakt 
cesarski- wiedeń-kraków-lwów. ten teren jest chroniony i podlega 
konserwatorowi zabytków i stanowi ważny element naszej historii. 
jednak tu czas pokaże na ile i co uda się zrealizować. mam na-
dzieję, że i to marzenie się kiedyś ziści. pamiętam, jak projektanci 
kanalizacji sanitarnej powtarzali mi, że ten projekt będzie trzeba 
rozłożyć na dekady – a tu proszę: niespełna cztery lata i mamy 
skanalizowane prawie 95% gminy. tak więc – chcieć, to móc.

eJ: A teraz czas na życzenia.

z. Bylok: z okazji świąt Bożego narodzenia, nadchodzącego 
nowego Roku 2014 życzę wszystkim mieszkańcom, ich rodzinom 
i przyjaciołom oraz wszystkim gościom i turystom tak chętnie zaglą-
dającym do naszej miejscowości przede wszystkim zdrowia, które 
jest bezcennym skarbem. życzę także pracy na normalnych umo-
wach, godziwych zarobków, aby starsi i młodzi nie musieli szukać 
„nowej ojczyzny” poza granicami kraju. życzę także rodzinnego 
szczęścia, jak najwięcej wzajemnego szacunku i zrozumienia oraz 
spełnienia osobistych marzeń każdemu z nas.
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przygotował pF

młOdzieżOWA rAdA gmiNy
– nadzieje na pRzyszłość 
Jaworza
We wrześniu br. dobiegła końca I kadencja Młodzieżowej Rady 

Gminy w Jaworzu. Przed dwoma laty z inicjatywą powołania rady 
w Jaworzu wystąpił wójt Zdzisław Bylok, a jego inicjatywa spo-
tkała się z aprobatą większości radnych. Młodzieżowa Rada Gmi-
ny liczy, podobnie jak „dorosła” 15 radnych tyle, że jej kadencja 
trwa dwa lata. Cała inicjatywa ma z pozoru formę „zabawy” w sa-
morządność. Ordynacja do MRG przewiduje podobnie, jak kalen-
darz wyborczy do samorządu terytorialnego ogłoszenie o wybo-
rach, kampanię wyborczą, zgodę na kandydowanie i zebranie pod-
pisów z poparciem. Ukonstytuowanie się nowo wybranej rady na-
stępuje podczas I sesji – wybiera się przewodniczącego, jego za-
stępcę i sekretarza, którzy w trójkę tworzą Prezydium MRG oraz 
komisje problemowe – w tym komisję rewizyjną. Młodzież ma oka-
zję sprawdzić się w roli przyszłych samorządowców, poznać „taj-
niki” działania rad gminnych, uczy się przygotowywać projekty 
uchwał itp. Opiekunem MRG jest przewodnicząca Komisji Samo-
rządu i Spraw Lokalnych Rady Gminy Jaworze Krystyna Szczyp-
ka, pomocą służą zaś przewodniczący Rady Gminy Andrzej Śliw-
ka i z ramienia Urzędu Gminy Jaworze zastępca wójta, którego 
poprosiliśmy o kilka słów komentarza – podsumowania I kaden-
cji MRG i planów związanych z II kadencją na lata 2013-2015.

zastępca wójta: pierwsza kadencja młodzieżowej Rady Gmi-
ny jaworze była swego rodzaju testem, na ile pomysł zaszczepie-
nia samorządności wśród młodych obywateli jaworza się w ogó-
le sprawdzi. pierwsze nasze doświadczenia pokazały, że młodzi 
radni, mówiąc kolokwialnie, okazali się być nieco za młodzi – mam 
tutaj na myśli uczniów szkoły podstawowej. ten mały błąd skory-
gowaliśmy, planując wybory do drugiej kadencji. i tak w ostatnich 
wyborach do mRG jakkolwiek brały udział klasy V i Vi szkoły pod-
stawowej, to jednak nowo wybrani rajcy w momencie ukonstytu-
owania się rady w październiku br. byli już de facto uczniami gim-
nazjum. poza tym nieco „postarzeliśmy” młodzieżową radę, jako 
że w wyborach kandydowali i uczniowie byłych klas iii gimnazjum, 
którzy dziś są już uczniami pierwszych klas szkół średnich. cieszę 
się też i z tego, że ci spośród członków mRG pierwszej kadencji, 
którzy otrzymali mandat radnego ii kadencji weszli w skład prezy-
dium mRG. to gwarantuje sprawną pracę nadchodzącej kadencji. 
są to: Agnieszka kukla – przewodnicząca mRG, łukasz lab-
za – zastępca przewodniczącej i marcelina Pomper – sekretarz 
mRG. pierwsza sesja mRG ii kadencji miała miejsce 24 paździer-
nika br. myślę, że ta kadencja będzie bardziej dynamiczna, gdyż 
w nowej radzie zasiada aż 6 osób, które pierwsze doświadczenia 
samorządowe zdobyło w minionych dwóch latach. widać, że wie-
dzą, co chcą robić w mRG, mają ciekawe pomysły w kwestii dzia-
łań na niwie sportowo-kulturalnej dla dzieci i młodzieży, z który-
mi chcą wystąpić do Rady Gminy. Bardzo podoba mi się m.in. ak-
tywność nie tylko prezydium, ale i radnego Piotra Sierszeckie-
go, który już rzuca pierwszymi pomysłami, co było widoczne pod-
czas wizyty klasy 3a Gimnazjum w uG jaworze na lekcji wosu. 

dostrzegam też niesamowitą energię i wśród innych nowych rad-
nych. mam tylko nadzieję, że będą bardziej śmiali i zdetermino-
wani w wypełnianiu swoich urzędów, do czego serdecznie zachę-
cam. zresztą już wkrótce zobaczymy, czy jakieś konkretne decyzje 
zapadną podczas kolejnej sesji w połowie grudnia br. warto pod-
kreślić, że wtedy ukonstytuują się trzy komisje mRG – ds. środo-
wiska, ds. edukacji oraz komisja ds. sportu i kultury. wiem też, że 
młodzi radni chcą współuczestniczyć w przygotowaniach do pik-
niku rodzinnego w gimnazjum, który odbędzie się wiosną 2014 
roku, poza tym mają zamiar odważnie włączyć się we współpra-
cę z naszym opG oraz Gminną Biblioteką publiczną. w każdym 
razie ja nie tylko będę im dzielnie sekundował, ale i ze wszystkich 
sił w tym pomogę.

od redakcji:
ze swej strony życzymy nowej młodzieżowej Radzie Gminy mło-

dzieńczego entuzjazmu, ciekawych pomysłów i wsparcia ze strony 
„starszych” radnych Rady Gminy oraz urzędu Gminy w realizacji 
stawianych sobie celów. my ze swej strony pragniemy zaoferować 
mRG otwartość na współpracę oraz możliwość publikacji tekstów. 
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kolejny milion dla jawoRza 
projekt współfinansowany przez unię europejską 

z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 w ramach Regionalnego programu operacyjnego

 w ramach Rpo wsl 2007-2013

i znowu ponad milion z ue dla jaworza. tym razem na realizację 
inwestycji pn. „przebudowa pobocza jezdni wraz z odwodnieniem 
celem lokalizacji ścieżki rowerowej na ul. średniej w jaworzu” w ra-
mach Regionalnego programu operacyjnego województwa 
śląskiego na lata 2007-2013. decyzją zarządu woj. śląskiego 
nasza gmina otrzymała 85% dofinansowania na to zadanie, tj. 
1.069.982,44 zł (całkowity koszt inwestycji: 1.258.802,88 zł).

ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ul. średniej o łącznej długości 
blisko 1 km powstanie na istniejącym poboczu przy prawej krawędzi 
jezdni. ponadto wykonane zostanie odwodnienie ścieżki, drogi 
i przyległych posesji, a także przebudowana będzie napowietrzna 
sieć telekomunikacyjna.

termin realizacji zadania: 2014 r.

tekst i foto: www.jaworze.pl

komunikat

i. Odśnieżanie dróg gminnych.
1. jerzy Bieniek
– 384 jaworze, ul. zdrojowa 54, 
tel. kom.  602 364 933   
reJON i – Jaworze  Nałęże 
[ t j .  M y ś l i w s k a ,  W r z o s o w a ,  Z a c i s z n a  w r a z  
z przyległymi]   
reJON ii – Jaworze górne  
[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 Dol-
na, 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 gminnych.                                                       
pHus jan małysz, 
tel. kom.  602 476 806, 
43-384 jaworze, ul. Bielska 727
iii. Odpowiedzialny za odśnieżanie dróg powiatowych:
Cisowa, zdrojowa, Wapienicka, Słoneczna, Bielska, Cieszyńska.   
zarząd dróg powiatowych 
tel. (33) 8184 033
43-382 Bielsko-Biała, ul. Regera 81, 
tel/fax (33) 8183 474; 
dyżurny akcji zimowej, tel. kom. 500 159 100

wykonawca zimowego utrzymania dróg powiatowych :
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

urząd Gminy  jaworze informuje, że odpowiedzialnymi za odśnieżanie i posypywanie dróg w sezonie zimowym 2013/2014 r. będą następujące firmy:
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przygotowała: agata jędrysko
w tekście wykorzystano informacje opG. Foto Bartłomiej Harkawik

APel dO mieSzkAńCóW gmiNy JAWOrze
gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w jaworzu zwraca się z prośbą do wszystkich mieszkańców Gminy jaworze o przekazy-
wanie wszelakich informacji na temat osób bezdomnych, samotnych, starszych i niepełnosprawnych, które to w okresie zimy po-
zbawione są należytego ogrzewania w obiektach niemieszkalnych.
informacje prosimy przekazywać bezpośrednio w siedzibie Gminnego ośrodka pomocy społecznej w jaworzu, ul. zdrojowa 85, 
lub telefonicznie: 33 8173-826. 

„londzin” juBileuszowy
nagrodą starosty Bielskiego 

im. ks. prałata józefa londzina 
po raz 15-ty uhonorowano oso-
bę zasłużoną w pracy społecz-
nej na rzecz lokalnej społeczno-
ści. kapituła nagrody wybierała 
najbardziej zasłużonego działa-
cza spośród 14- stu nominowa-
nych. laureatką została małgo-
rzata Hołdys, pracująca od 1979 
roku w miejskim ośrodku kultury  
w szczyrku, pielęgnująca gó-
ralski folklor, kierownik i cho-
reograf zespołu regionalnego 
„:klimczok”.

Gmina jaworze do zaszczyt-
nej nagrody nominowała roma-

na grenia, człowieka zasłużonego w środowisku gminy, polityka, 
samorządowca, posła na sejm X kadencji. Roman Greń przez pięć 
lat (od 1985 do 1990) sprawował funkcję naczelnika gminy jasie-
nica, od 2003 roku do 2006 r. był zastępcą wójta gminy jaworze, 
zaś od 2006 r. do 2011r. wiceburmistrzem miasta strumień. Był 
inicjatorem wyodrębnienia z gminy jasienica gminy jaworze, jako 
samodzielnej jednostki organizacyjnej. zainicjował wiele gmin-

nych przedsięwzięć, warto wspomnieć m.in. o: rozbudowie am-
fiteatru, reaktywowaniu zespołu Regionalnego „jaworze”, utwo-
rzeniu orkiestry dętej „Glorieta” czy odbudowie na cmentarzu ka-
tolickim „kwatery Hrabiowskiej” oraz restaurowaniu XVii- wiecz-
nej Gloriety. nadal aktywnie działa na rzecz podtrzymywania tra-
dycji śląska cieszyńskiego, jak i rozwoju jaworza.

po zakończeniu gali Roman Greń nie krył wzruszenia- ta nomi-
nacja jest dla mnie najcenniejszą nagrodą, bowiem jest to rzetelna 
ocena mojego działania przez środowisko, dla którego pracuję. Nie 
spodziewałem się takiego uhonorowania. Otrzymywałem w prze-
szłości wiele nagród, ale zdecydowanie ta ma dla mnie ogromne 

znaczenie. Zdaję sobie 
sprawę z tego, że jest 
wiele osób, które tak-
że pracują dla lokalnej 
społeczności, tym bar-
dziej wybór mojej oso-
by jest dla mnie tak 
istotny.

Roman Greń przy-
znał, że działanie spo-
łeczne jest tym rodza-
jem aktywności, bez 
której były samorządo-
wiec nie potrafiłby już 
egzystować. ponieważ 
sam wie, jak wielką sa-
tysfakcję daje społecz-
nikostwo, wierzy że tego typu ludzkie inicjatywy zawsze będą się 
pojawiać. tak naprawdę widzę, ze tych ludzi przybywa, chcą pra-
cować na rzecz innych, mają ciekawe pomysły i co istotne jest 
wśród nich sporo młodych osób. idea społecznikostwa moim zda-
niem nie jest zagrożona.

uroczystość artystycznie oprawił chór Hejnał z mazańcowic pod 
dyrekcją Grzegorza przemyka. Gwiazdami wieczoru byli artyści 

scen krakowskich: Be-
ata Rybotycka i jacek 
wójcicki.

warto na koniec na-
pisać kilka słów o pa-
tronie nagrody. ks jó-
zef londzin działał ak-
tywnie na rzecz umac-
niania polskości śląska 
cieszyńskiego oraz in-
tegracji mieszkańców 
regionu. działał w pol-
skim towarzystwie tu-
rystycznym „Beskid”, 
był inicjatorem powsta-
nia muzeum śląskiego 
gromadzącego zabytki 
śląska cieszyńskiego. 
Był senatorem Rzeczy-
pospolitej i burmistrzem 
cieszyna oraz autorem 
wielu książek dotyczą-
cych historii śląska cie-
szyńskiego.
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jawoRzańska sReBRna 
cieszynianka

przygotowała agata jędrysko
Foto: t.wróbel

od 13 lat gminy z powiatu cieszyńskiego wybierają spośród swo-
ich mieszkańców najbardziej zasłużonych dla lokalnej społeczno-
ści. uhonorowaniem za pracę społeczną są laury srebrnej cie-
szynianki oraz Honorowa złota cieszynianka. Gala niezmiennie 
od 1997 roku odbywa się 11 listopada w teatrze im. adama mic-
kiewicza w cieszynie.

z gminy jaworze laur srebrnej cieszynianki otrzymał ks. wła-
dysław wantulok, który od 1995 
roku pełni rolę gospodarza pa-
rafii ewangelicko-augsburskiej. 
proboszcz wantulok działa ak-
tywnie na rzecz ekumenizmu,  
wraz z katolickim  proboszczem 
ks. adamem Gramatyką przejął 
organizację nabożeństw eku-
menicznych z okazji dożynek. 
celebry na początku odbywa-
ły się na przemian w kościele 
katolickim i ewangelicko-augs-
burskim. od wielu lat nabożeństwa są od-
prawiane w jaworzańskim amfiteatrze. ks. 
władysław wantulok wespół z katolickim 
proboszczem organizuje również nabożeń-
stwa w ramach tygodnia powszechnej mo-
dlitwy o jedność chrześcijan.

warto wspomnieć, że ks. wantulok jest 
piewcą tradycji śląska cieszyńskiego, widać 
to szczególnie w działalności chóru, którego 
jest opiekunem od 1997 roku.

jednak proboszcz nie tylko dba o sprawy 
duchowe. jest również propaga-
torem tradycyjnego stroju regio-
nalnego szczególnie wśród mło-
dzieży – co roku podczas kon-
firmacji dziewczęta występują w 
stroju cieszyńskim, zaś w cza-
sie świątecznych nabożeństw w 
kościele można zobaczyć wiele 
pań ubranych w strój cieszyński.

warto przypomnieć, że gdy po-
jawiła się możliwość pozyskiwa-
nia środków unijnych na obiekty 
zabytkowe, parafia ewangelic-
ko-augsburska wystąpiła o zdobycie 
funduszy na remont kościoła oraz re-
witalizację placu kościelnego w jawo-
rzu. pozyskano na ten cel 1 mln. zł, zaś 
projekt udało się zrealizować w 2010 r. 
ta inwestycja zdecydowanie wpłynęła 
nie tylko na wizerunek  świątyni, ale i 
Gminy jaworze. Również udało się po-
zyskać środki na remont zabytkowe-
go grobowca rodziny cichy na cmen-
tarzu w jaworzu. proboszcz wantu-

lok uczestniczył także w tworzeniu społecznej 
Rady ochrony zabytków. na pewno ta nagro-
da jest dostrzeżeniem tego, co człowiek robi, 
jego działań. jednak pragnę podkreślić, że gdy-
by nie ludzie, z którymi współpracuję, nie uda-

łoby się tak wiele osiągnąć- powiedział 
ks. władysław wantulok.

szczególnie w dzisiejszych czasach, 
kiedy materializm jest nieomal wszech-
obecny ważny jest przykład działa-
nia społecznego. zachętą jest tu zde-
cydowanie inna gratyfikacja, aniżeli 
pieniądz. na pewno praca społeczna 
może dać wiele zadowolenia, satys-
fakcji i radości, bowiem działamy dla 
społeczności, w której żyjemy, a spo-
łeczność tego typu inicjatywy odbiera 
pozytywnie. to ważne, by umieć zrobić 
coś nie tylko dla pieniędzy. w dzisiej-
szych czasach, kiedy ludzie przystę-

pują do jakiegoś działania najczęściej pytają za 
ile?-twierdzi ks. wantulok- jednak warto odejść 
od tego schematu i przekonać się, jak wiele ko-
rzyści przynosi praca, gdy zapłatą nie są środ-
ki materialne, ale szczęście innych ludzi. Fakt, 
mamy obecnie kryzys, ale pomimo to uważam, 
że społecznikostwo przetrwa. sam spotykam lu-
dzi działających w ten sposób. srebrna cieszy-
nianka jest także dla tych, z którymi mam za-

szczyt współpracować.  Bynajmniej 
nie są to wyłącznie ludzie dojrzali 
wiekowo czy bogaci, to także mło-
de, pełne energii i zaangażowania 
osoby i to jest najbardziej budujące 
konkluduje laureat.

cieszyńską galę okrasiły występy 
zespołów z gmin chybie i strumień.

złotą Honorową cieszyniankę 
otrzymał adam makowicz światowej 
sławy pianista i kompozytor jazzo-
wy, związany rodzinnie z ustroniem.
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OŚrOdek PrOmOCJi gmiNy JAWOrze
weRnisaż młodycH aRtystów

opracowanie redakcyjne na podstawie informacji opG
Foto: opG i p.Filipkowski

18 listopada w Galerii na zdrojowej odbył się wernisaż rysunków i 
obrazów uczennic klasy 4 szkoły plastycznej w Bielsku-Białej. swo-
je prace zaprezentowały:

• Jolanta działowa
• Justyna korzeń
• Sylwia rakowska
• Anna Pawluszkiewicz
• Paulina Szkatuła
• daria gawron
• Joanna Suska

ekspozycja sprawiła, że do Galerii na zdrojowej zawitali: dyrek-
tor zespołu szkól plastycznych w Bielsku Białej – andrzej Rubinkie-
wicz, przedstawiciele Rady pedagogicznej, jaworzańscy miłośnicy 

sztuki, andrzej śliwka – przewodniczący Rady 
Gminy i najmłodsi koneserzy sztuki – ucznio-
wie szkoły podst. z opiekunką joanną lorań-
czyk- czader, byłą uczennicą tejże szkoły pla-
stycznej. nie zabrakło także alicji wątor, która 
również szlify edakucyjno-artystyczne zyska-

ła w bielskim „plastyku”.
młodzi artyści przybliżyli nam swoją twórczość, opowiedzieli o 

tworzeniu swoich prac, które są pełne ekspresji, artystycznego wy-
razu, a tym samym wywołują wiele emocji. 

jolanta działowa – młoda artystka- otrzymała stypendium mini-
stra kultury i dziedzictwa narodowego za osiągnięcia artystyczne 
w roku szkolnym 2012/2013-poinformował poinformował z dumą 
dyr. a. Rubinkiewicz.

wystawę można było oglądać do 30 listopada a zgromadzone 
prace nie tylko wzbudzały zainteresowanie i podziw dla talentu, ale 
niektóre trafiały często w sedno ludzkiej egzystencji. skłaniały od-
wiedzających do refleksji i osobistych przemyśleń.

gAleriA NA zdrOJOWeJ
informujemy że w dniach od 23.12.2013 do 03.01.2014 Galeria będzie nieczynna. 

ponownie ogłaszamy nabór do kontynuacji warsztatów plastycznych dla dzieci w wieku przed przed-
szkolnym oraz przedszkolnym które nie uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez panią alicję wątor. 

zapisy pod nr tel. 33 488 36 36 w godz. 10:00-15:00.

w okresie od 1.01.2014 d0 31.01.2014 będzie wystawa anity janica zatytułowana 
,,moje mazidła i malowidła’’ zapraszamy.

szczegóły na temat wystaw i zajęć organizowanych w Galerii na afiszach oraz na stronie www.opgj.pl
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10-lecie działalności GloRiety

doBRa ocHRona zdRowia na 
jesień...

16 listopada orkiestra dęta „Glorieta” świętowała dziesięciolecie 
istnienia. na uroczysty koncert  w sali osp przybyli liczni goście, 
na czele z wójtem Gminy jaworze zdzisławem Bylokiem i prze-
wodniczącym Rady Gminy jaworze andrzejem śliwką. nie obyło 
się bez pamiątkowych statuetek i upominków, a o poziomie czę-
ści artystycznej niech świadczy 
fakt, że muzycy nagrodzeni zo-
stali gromkimi brawami. sobotni 
koncert miał być zaskoczeniem 
dla zaproszonych gości - przy-
gotowany na ten wieczór reper-
tuar odbiegał od tego, co zazwy-
czaj kojarzy się z orkiestrami dę-
tymi. mogliśmy więc usłyszeć 
naszych muzyków w big - ban-
dowym wydaniu, wykonują-
cych standardy muzyki rozryw-
kowej oraz własne aranżacje 
znanych wszyst-
kim utworów. Hi-
storia powstania 
muzykującej dla 
przyjemności gru-
py pod wodzą nie-
żyjącego już karo-
la Rusina grające-
go lata w zespole 
śląsk sięga roku 
2001. w pierwot-
nym jego składzie 
znaleźli się muzy-
cy z byłej orkiestry 
przy fabryce mebli, a nawet czescy muzycy, aż pewnego dnia pa-
dła propozycja zygmunta podkówki, by skorzystali z gościnności 
„skansenu” na ul. cyprysowej. inicjatywę poparł ówczesny wice-
wójt Roman Greń – i tak to się zaczęło. po czasie orkiestra Glo-
rieta znalazła swoje miejsce przy ośrodku promocji Gminy jawo-

rze i jest jego „towarem promocyjno-eksporto-
wym”, zaś orkiestrę wyposażono w koszulki i czę-
ści instrumnentów zakupionych ze środków unii 
europejskiej. obecnie dyrygentem orkiestry jest 
stanisław sojka. 

orkiestra dęta Glorieta od początku swej dzia-

łalności uczestniczy w gminnych imprezach  takich jak ma-
jówka w jaworzu, jaworzański wrzesień czy spotkaniach 

organizowanych przez organizacje pozarządowe. zespół uświetnia 
także uroczystości patriotyczne- 3 maja i 11 listopada- oraz dzień 
św. Floriana. warto dodać, że Glorieta również brała  czynny udział 
w przedstawieniu teatralnym  „kurort. sekrety dawnego jaworza”.

opracowanie redakcyjne na podstawie informacji opG
Foto: opG i p.Filipkowski

opracowanie redakcyjne - na podstawie informacji opG

15.11 2011 Galeria na zdrojowej gościła Stefanię Pisarzowską - propagatorkę le-
czenia organizmu aloesem, która uświadomiła nam wartość medycyny naturalnej oraz 
wpływ chemii na nasz organizm . prelegentka opowiedziała też o swojej walce z cho-
robą nowotworową  i rolą naturalnych medykamentów w jej leczeniu. wykład był bar-
dzo ciekawy, a dyskusja, którą wywołał - długa i burzliwa.

stefania pisarzowska przypomniała nam stare, niezawodne sposoby leczenia  ska-
leczeń, oparzeń czy chociażby uporczywego kaszlu. niby wszyscy te sposoby znamy, 
ale mało kto stosuje je w życiu- wolimy sięgać po gotowe leki z apteki.

mamy nadzieję, że ze spotkania każdy wyszedł zadowolony, z nowym zasobem wiedzy 
na temat swojego organizmu i walki z chorobami.
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spotkanie z dziećmi w BzlR

spotkanie „pRoBiotics”

opG jawoRze 

opG jawoRze 

25.10.2013 na zaproszenie wychowawczyń i opiekunów pedago-
gicznych dzieci wymagających rehabilitacji w szpitalu opieki dłu-
goterminowej w jaworzu, pracownicy opG jaworze spotkali się 
z grupą dzieci w nowo oddanych do użytku pomieszczeniach na 
terenie szpitala.

zaprezentowano 
film o jaworzu, a na-
stępnie nawiązała się 
żywa, ciekawa dys-
kusja.

Rozmawiano o roż-
nych ciekawych spra-
wach  zw iązanych 
z naszą miejscowo-
ścią i okolicami.

młodzi ludzie pomimo tego, że pochodzą z różnych nieraz od-
ległych miejscowości wykazywali się dobrą wiedzą o ważnych dla 
jaworza miejscach historycznych, terenach rekreacyjnych, szla-
kach spacerowych czy instytucjach.

przeprowadzono swego rodzaju Quiz, a w nagrodę za dobre 
odpowiedzi dzieci otrzymywały skromne gadżety promocyjne opG 

Jaworze.

tego typu owocne 
spotkania z dzieć-
mi przyjeżdzającymi 
na rehabilitację będą 
z pewnością powta-
rzane.

w dniu 22.11.2013 w pomieszczeniach ośrodka promocji Gminy 
jaworze zorganizowano spotkanie z rolnikami, hodowcami zwie-
rząt, osobami dbającymi o gospodarstwa domowe – zaintereso-
wanymi stosowaniem preparatów „pRoBiotics”, 100% degra-
dowanych przez środowisko, a w szerokim stopniu wykorzystują-
cych pożyteczne mikroorganizmy do uszlachetniania gleby, wy-
pierających i zastępujących związki chemiczne z upraw, hodowli 
zwierząt, pszczół, ryb czy z użytku domowego.

spotkanie prowadziły osoby reprezentujące Bio-woRld sp. 
z o.o., rozwijającą się i wiodącą w europie firmę promującą pre-
paraty nazywane roboczo proBioemy.

spotkanie było ciekawe, pytań wiele, zainteresowanie obecnych 
na spotkaniu duże.

preparaty na bazie mikroorganizmów to zupełnie nowa dziedzina 
bez chemicznego wspomagania upraw i hodowli odkryta i wykorzy-

stywana w japonii, a później w ameryce płn. obecnie cieszy się 
dużym zainteresowaniem rolników centralnej polski, co ma zasad-
niczy wpływ na to, że strona polska stanowi o wdrażaniu tych metod 
na terenie euro-
py wschodniej, 
a zainteresowa-
nie wzrasta.

ośrodek pro-
mocji Gminy ja-
worze deklaruje, 
że jeśli wyniknie 
potrzeba powtó-
rzenia spotka-
nia, to takie zor-
ganizuje.

gAleriA NA zdrOJOWeJ
tutlandia

- informujemy, że u nas 
można zapoznać się 
z książką napisaną przez  
mieszkankę jaworza - 
agnieszkę Ginko „tutlan-
dia”.

,,tutlandia’’ agnieszka 
Ginko, ilustracje ewa po-
klewska –koziełło

tutlandia to pogod-
ne i wesołe opowiadanie 
o rodzinie tutków. królu-
je tu mała tutka i jej nie-
sforny brat tutek, a ma-
musię  i tatusia spotykają 

różne niespodzianki. dzieci dowiedzą się, jak poradzić sobie ze 
starszym bratem,co zrobić z nudą  i poznają kolorowe sny tutki. 

okazuje się, że kiedy rodzina jest w komplecie to właśnie jest naj-
większym szczęściem’ 

książka dla dzieci w wieku 4-8 lat i dla całej rodziny!!!!
o autorce.

agnieszka Ginko( Humphries) poetka i pisarka związana z pod-
beskidziem. od 4 lat mieszka w jaworzu .jej wiersze dla dzieci,, 
ciotka klotka i inne hi-
storie’’ zostały wyróżnio-
ne w konkursie  książka 
przyjazna dziecku 2011. 
jest laureatką ogólnopol-
skich konkursów poetyc-
kich, jak również autor-
ką trzech książek dydak-
tycznych z zakresu edu-
kacji kulturalnej. niedaw-
no skończyła pisać ,, tu-
tlandię ii’’   książkę moż-
na nabyć w księgarniach( 
w tym internetowych) np. 
klimczok w Bielsku
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gmiNNA BiBliOtekA PuBliCzNA
z życia BiBlioteki 

z kArt hiStOrii
„edek” wRóci do Rodziny

sza

Fragmenty kości, metalową plakietkę z orzełkiem i buty wy-
dobyto wczoraj z ziemi na górze Błatnia w Beskidzie Śląskim. 
Są to szczątki żołnierza Narodowych Sił zbrojnych edwarda 
Biesoka, ps. „edek”. Poległ, mając niespełna 19 lat.

- Powinniśmy wracać po swoich. Leśne groby są naszymi gro-
bami. Opiekujemy się tymi szczątkami, aby dać dowód, że nasze 
pokolenie pamięta o Polakach, którzy zginęli w walkach o niepod-
ległą ojczyznę - mówi historyk Bogdan ścibut, członek związku  
żołnierzy nsz. Historyk przez dwa lata szukał grobu edwarda  
Biesoka. zlokalizował go dopiero kilka dni temu, 14 listopada.

edward Biesok zginął 13 maja 1946 roku podczas potyczki par-
tyzantów z plutonem operacyjnym milicji obywatelskiej. dziesię-
ciu żołnierzy nsz walczyło z 24 milicjantami. oddział „edka” na-

leżał do zgrupowania narodo-
wych sił zbrojnych, którym dowo-
dził kpt. Henryk Flame ps. „Bar-
tek”. obecnie żyje jeszcze 81-let-
ni brat edwarda Biesoka. szczątki 
„edka” pochowane zostaną w gro-
bie rodzinnym w mazańcowicach.

publikacja za zgodą portalu: 
http://www.bielsko.biala.pl/ak-
tualnosci/25875/„edek”-wroci-do-
rodziny

w ubiegłym miesiącu odnotowaliśmy niecodzienne wydarze-
nie. naszą bibliotekę odwiedzili goście z węgier, a to za sprawą 
dyrektora książnicy Beskidzkiej Bogdana kocurka, który umie-

ścił naszą placówkę w planie zwiedzania powiatu bielskiego przez 
delegację węgierską. książnica od kilku lat prowadzi współpracę 
z węgierskim miastem partnerskim szolnok, którego to przedsta-
wiciele byli uczestnikami delegacji. książnica Beskidzka pełni rolę 
biblioteki powiatowej i niniejszym sprawuje nadzór merytoryczny 
nad wszystkimi bibliotekami powiatu bielskiego w tym również nad 
naszą jaworzańską biblioteką. tym bardziej cieszymy się z faktu, 
że to właśnie nasza placówka otrzymała możliwość zaprezento-
wania swojej działalności. przy udziale władz gminy przygotowa-
liśmy dla gości upominki w postaci materiałów promujących jawo-
rze. najbardziej spodobały się książki dwujęzyczne, polsko-węgier-
skie wydania „sagi rodu saint Genois d’anneacourt”. 

nasza działalność edukacyjna w ostatnim czasie to lekcje biblio-

teczne m.in. dla klasy iii w temacie „sławni pola-
cy” – a tych w naszej historii jest wielu. temat tak 

obszerny i ciekawy, że niełatwo było wspomnieć tych najważniej-
szych naukowców, wynalazców, kompozytorów, malarzy, spor-
towców, noblistów czy bohaterów narodowych. zdążyliśmy przy-
pomnieć sobie takie sławne postacie jak maria skłodowska cu-
rie- dwukrotna noblistka w dziedzinie chemii i fizyki, mikołaj koper-
nik – astronom który „wstrzymał słońce, ruszył ziemię”, Fryderyk 
chopin – kompozytor którego utwory, zwłaszcza polonezy i ma-
zurki, traktowane były jak synonim polskości, odwoływano się do 
niej w momentach o specjalnej wymowie patriotycznej. Również 
współczesne sylwetki znalazły swoje miejsce na liście sławnych, 
bo jak tu nie wspomnieć o janie pawle ii, czy lechu wałęsie mó-
wiąc o wielkich obywatelach polski. dobrze, że posiadamy w bi-
bliotece mnóstwo książek o tej tematyce, napisanych językiem 
przystępnym dla młodego czytelnika, więc każdy zainteresowany 
może poszerzyć swoją wiedzę. 



GRudzień18

spotkania z lekturą dla kl. ii na temat jana Brzechwy i jego ta-
lentu poetyckiego, to kolejny poruszany przez nas temat . utwo-
ry Brzechwy bawią i uczą już od kilkudziesięciu lat, a wciąż przyj-
mowane są z wielkim entuzjazmem przez kolejne pokolenie czy-
telników. w trakcie spotkania staraliśmy się przybliżyć postać po-
ety, ciekawe wątki z jego biografii oraz różnorodność wydań książ-
kowych jego utworów. 

dla najmłodszych, czyli jaworzańskich przedszkolaków przy-
gotowaliśmy nieco ciekawostek z okazji 50 urodzin Bolka i lolka, 
bohaterów popularnej kreskówki, ale i również bohaterów licznych 
książek z przygodami sympatycznych braci. 

najważniejszym wydarzeniem dla naszych maluchów były jed-
nak obchody dnia pluszowego misia dokładnie 25 listopada. z tej 
okazji zaprosiliśmy do biblioteki artystów, którzy zaprezentowa-
li spektakl teatralny pt. "miś ambroży". przedstawienia tego typu 
zawsze wzbudzają wiele emocji u dzieciaków, a co najważniejsze, 
nie tylko bawią i śmieszą ale również uczą. 

zapraszamy jaworzan do odwiedzania swojej biblioteki, biblioteki 
która każdemu ma coś do zaoferowania. szczególnie teraz, w ten 
zimowy czas, kiedy wieczory są długie, pogoda kapryśna, warto 
sięgnąć po dobrą książk

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
przyjmijcie słowa wiersza ks. Jana Twardowskiego

jako najszczersze życzenia
od Waszych bibliotekarzy

pomódlmy się w noc Betlejemską,
w noc szczęśliwego Rozwiązania,

by wszystko nam się rozplątało,
węzły, konflikty, powikłania.

oby się wszystkie trudne sprawy
porozkręcały jak supełki,
własne ambicje i urazy

zaczęły śmieszyć jak kukiełki.

i oby w nas złośliwe jęzdze
pozamieniały się w owieczki,
a w oczach mądre łzy stanęły

jak na choince barwnej świeczki.

By anioł podarł każdy dramat
aż do rozdziału ostatniego,

kładąc na serce pogmatwane,
jak na osiołka- kompres śniegu.

aby wątpiący się rozpłakał
na cud czekając w swej kolejce,
a matka Boska- cichych, ufnych
jak ciepły pled wzięła na ręce.
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POlSki zWiązek emerytóW, reNCiStóW 
i iNWAlidóW W JAWOrzu Nr 8

z żyCiA OrgANizACJi POzArządOWyCh

Spotkajmy się przy stole,
Podzielmy się sercami,
Z tymi , którzy są teraz

I co byli z nami.
Bo Bóg rozdaje miłość,
Wszystkim,bez wyjątku,

Zesłaną na ziemię
w ubogim Dzieciątku.

Parafialny Oddział  
Akcji katolickiej

W noc wigilijną, w blasku świec,
melodia kolęd płynie w mrok.

Niech Wam przyniesie radości moc
i wiele szczęścia w Nowy Rok...

Stowarzyszenie Nasze Jaworze

Z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku
Życzymy Wam mnóstwo miłości

wielu wzruszeń przy wspólnej kolędzie
I nadziei, że Nowy Rok spełni nasze marzenia

towarzystwo miłośników Jaworza

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
mamy przyjemność złożyć wszystkim mieszkańcom Jaworza,

najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym

kgW nr 1 i kgW nr 2

Organizowane przez nas spotkania mają miejsce w Agronomów-
ce, w Jaworzu przy ulicy Wapienickiej 312. Spotykamy się w każ-
dy wtorek, o godzinie 14-tej. Celem naszych spotkań jest przede 
wszystkim miłe spędzanie czasu w gronie seniorów, a także czyn-
ny udział w życiu gminy.

Staramy się jak najbardziej urozmaicać sobie czas, wspólnie 
śpiewać stare piosenki, rozmawiając na każdy temat, a także za-
praszając ciekawych gości. Każdemu spotkaniu towarzyszy po-
częstunek oraz kawa i herbata. Jednymi z bardziej interesujących 
gości, jakich warto tutaj wspomnieć są między innymi: Krystyna 
Gutan- niezwykła poetka, która zgodziła się nam zaprezentować 
swoje wiersze, a także Beata Lewicka, prezentująca poezję śpie-
waną. Co roku organizujemy również spotkania z pszczelarzem, 
który prowadzi dla prelekcje o wpływie miodu na nasze zdrowie, 
a także zawartości poszczególnych rodzajów miodu. Regularnie 
organizujemy też spotkania z Doradztwem Rolniczym. Można do-
wiedzieć się na nich bardzo wiele ciekawych rzeczy na temat ży-
wienia oraz sadzenia kwiatów. Często mamy także zaszczyt gościć 
u siebie wójta Jaworza Zdzisława Byloka oraz naszych Radnych.

W okresie letnim organizujemy pikniki w Nałężu, połączone z pie-
czeniem kiełbasy. Przez cały rok obchodzimy też urodziny po-

szczególnych członków naszego koła. Uroczystości odbywają się 
w Agronomówce lub w Jaworzu Górnym, pod wiatą.

Chcąc spędzić miło czas, organizujemy także wycieczki jedno-
dniowe. Ostatnio udało nam się po raz drugi wybrać się do Górek. 
Celem naszej „podróży” było gospodarstwo agroturystyczne Pana 
Matuli. Wycieczka miała charakter pożegnania lata i powitania je-
sieni. Należy podkreślić, że gospodarz to naprawdę świetny orga-
nizator , który zaplanował dla nas między innymi przejazd tram-
wajem konnym, zwiedzanie miejscowości. Wszystkim towarzyszył 
wspólny śpiew piosenek regionalnych, przy znakomitym akompa-
niamencie akordeonu. Na wycieczkę tę wybraliśmy się wspólnie 
z kołami KGW nr 1 oraz KGW nr 2. Całe spotkanie zwieńczył nie-
zwykły poczęstunek. Mieliśmy okazję skosztować placków ziem-
niaczanych z blachy oraz gulaszu. Dodatkowo czekał na nas go-
rący bogracz, kołacz, kawa i herbata. Na zakończenie uczciliśmy 
ten niezwykle udany dzień wspólną zabawą w gospodarstwie. Za-
równo pogoda, jak i cała wycieczka była bardzo udana. Wszyscy 
uczestnicy byli zadowoleni.

Przed końcem roku czekają nas jeszcze Andrzejki, Mikołajki, 
a także coroczny opłatek wigilijny. Podczas naszych spotkań za-
pominamy o chorobach i problemach domowych. Mamy okazję 
się odprężyć i spędzić miło czas. Warto do nas dołączyć. Zapra-
szamy już dzisiaj!

Z okazji Świąt Narodzenia Pańskiego oraz Nowego Roku
Życzymy wszystkim jaworzanom zdrowia, rodzinnej atmosfery, spełnienia 

marzeń i wielu radosnych dni.
zarząd koła emerytów, rencistów i inwalidów nr 8 w Jaworzu

krystyna plaza-popielas
przewodnicząca zarządu koła nr 8 w jaworzu
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pierwszy miesiąc tego kwartału upływał w oddziale pod zna-
kiem spraw związanych z historią kościoła – tą odległą i zupełnie 
niedawną. początkiem miesiąca mieliśmy okazję do wysłuchania 
prelekcji ks. radcy Ryszarda janika na temat wybranych artykułów 
ksiąg symbolicznych kościoła ewangelickiego powstałych w XVi 
wieku, drugie zebranie w tym miesiącu poświęcone było historii 
kościoła z początków lat 80 minionego wieku, materiałem wyj-
ściowym do dyskusji w tym temacie był film nakręcony o kościele 
przez telewizję polską w 1983 roku. w listopadzie miały miejsce 

także dwa zebrania, pierwsze poświęcone było opiece państwa 
i kościoła nad ludźmi w podeszłym wieku. temat przedstawił ks. 
dyr. emil Gajdacz z dzięgielowa. na drugim zebraniu ptew. zo-
staliśmy przeniesieni na kontynent afrykański – do Ghany, o której 
opowiedziała i którą pokazała nam dr alina weiss. Grudzień upłynął 
w nastroju oczekiwania adwentowego, kiedy to 9 grudnia miał miej-
sce wieczór adwentowo-opłatkowy oddziału, który upłynął w cie-
płej, radosnej i rodzinnej atmosferze. przed nami jeszcze Wieczór 
kolęd w kościele ewangelickim, który odbędzie się w niedzielę 
po Bożym narodzeniu – 29 grudnia o godz. 16 00! w wieczorze 
kolęd wystąpią zespoły działające w parafii ewangelickiej w jawo-
rzu: chór parafialny, chórek dziecięco-młodzieżowy, zespół can-
tate, orkiestra diecezji cieszyńskiej oraz gość wieczoru – chór 
parafii ewangelicko-augsburskiej w międzyrzeczu. 

Wszystkim mieszkańcom Jaworza najlepsze i najserdeczniej-
sze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, wiele radości 

i rodzinnego ciepła w czasie świąt. 
W Nowym Roku wiele zdrowia i spełnienia zamierzeń oraz 

oczekiwań, przez nas – dla innych i tych naszych – całkiem 
małych i trochę większych!

POlSkie tOWArzyStWO 
eWANgeliCkie W iV kWArtAle 2013 
rOku

StOWArzySzeNie miłOŚNikóW Sztuki

w imieniu zarządu oddziału ptew 
jan kliber

stowarzyszenie miłośników sztuki pragnie organizować w ja-
worzu regularne spotkania z muzyką. pierwsze takie spotkanie 
odbyło się 21go listopada w sali sesyjnej „pod Goruszką” na ul. 
szkolnej 97. mieliśmy na nim okazję wysłuchać utworów śpiewa-
nych przez zespół

cantate. zespół ten został utworzony 16 lat temu przy parafii 
ewangelickiej w jaworzu.

pod kierownictwem p. małgorzaty pękała-ogrodnik koncertował 
na terenie całej polski, a także w niemczech i na zaolziu. w swo-
im repertuarze posiada pieśni chóralne, młodzieżowe o charak-
terze ewangelizacyjnym oraz pieśni regionalne. w roku 2012 wy-
dał płytę „wzrok ku niebu wznieś i...śpiewaj”. członkowie zespołu 

w listopadowy  wieczór podzielili się z nami swoją 
pasją jaką jest dla nich muzyka i śpiew oraz pozy-
tywnym nastawieniem do każdego dnia, wdzięcz-
nością za ludzi, którzy są wokół nas, za tradycję, 
którą możemy dalej przekazywać i talenty, które 

powinniśmy rozwijać. serdecznie im za to dziękujemy.

okazją do pokazania talentów może być również zainicjowa-
nie jarmarków świątecznych, na których będzie można oglądać 
i kupować piękne, ręcznie wykonane prace rękodzielnicze, autor-
stwa osób tworzących w naszym regionie (w jaworzu i jego okoli-
cach). pierwszy taki jarmark Bożonarodzeniowy mógł się odbyć, 
dzięki uprzejmości urzędu Gminy jaworze, również w sali sesyj-
nej „pod Goruszką” (także z pracami wykonanymi przez wycho-
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dzień 11 listopada celebrowany jest od roku 1918 jako święto 
upamiętniające odzyskanie niepodległości przez polskę po 123 la-
tach niewoli. najważniejszy architekt tego sukcesu - józef piłsud-
ski - pisał: „naród, który traci pamięć, przestaje być narodem- staje 
się jedynie zbiorem ludzi czasowo zajmujących dane terytorium”. 

w tym roku strażnikami narodowej pamięci były klasy 6a i 6b, któ-
re pod opieką pani marzeny Gry-
gierczyk przygotowały rocznico-
wą akademię. żywa lekcja historii 
toczyła się w scenerii biało-czer-
wonych symboli, wyczarowanych 
ręką pani marii Gabryś. na tym 
tle konferansjerzy przybliżali wi-
dzom dzieje drogi do niepodle-
głości- od rozbiorów dokonanych 
przez Rosję, prusy i austrię, wy-
buch insurekcji kościuszkowskiej, 

powstanie listopa-
dowe i stycznio-
we, walkę z ger-
manizacją i rusy-
fikacją, po pierw-
szą wojnę świato-
wą, legiony pił-
sudskiego i utwo-
rzenie Republi-
ki polskiej. Histo-
ryczne fakty zo-

stały wzbogacone pokazem slajdów, scenkami teatral-
nymi, recytacją poezji, muzyką Fryderyka chopina oraz 
wspólnym śpiewaniem patriotycznych pieśni: 

„maszerują strzelcy, maszerują, 
karabiny błyszczą, szary strój, 
a przed nimi drzewce salutują, 
Bo za naszą polskę idą w bój!”

z żyCiA SzkOły POdStAWOWeJ Nr 1.
Razem dla niepodleGłej

polonista tomasz zdunek

natalia mojeścik

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia życzymy Wam ponownego odrodzenia się 
w Was i w ludziach dla Was bliskich rzeczy dobrych i najbardziej wartościowych;

poradzenia sobie z codziennymi troskami i problemami;
 innego spojrzenia na to, co uważaliście do tej pory za mało wartościowe, a może być wyjątkowe;
cierpliwości dla słabości innych; dostrzeżenia na nowo ich zalet i cieszenia się prostymi rzeczami.
Niech kojąca zieleń choinki, ciepłe światło świec owiane wonią goździków i cynamonu i wiara

w to, że wszystko jest możliwe dzięki sile miłości towarzyszą Wam nie tylko w te Święta.
zarząd i Członkowie Stowarzyszenia miłośników Sztuki

wanków młodzieżowego ośrodka wychowawczego w jaworzu).
stowarzyszenie miłośników sztuki chciałoby również powrócić 

do tradycji organizowania bali kostiumowych w okresie karnawa-
łowym, na których oprócz dobrej zabawy i tańca ważna byłaby 
pomysłowość i umiejętność tworzenia własnych kreacji. Bali, 
które byłyby okazją pokazania się z innej niż codzienna strony, 

tej bardziej kolorowej, fantazyjnej, wyzwalającej dziecięcą spon-
taniczność, na którą nie zawsze możemy sobie pozwolić na co 
dzień albo troszkę o niej zapomnieliśmy. osoby chętne do wzięcia 
udziału w naszej „maskaradzie”, lubiące zabawę, taniec i dobre 
jedzenie prosimy o kontakt: sms.jaworze@vp.pl

NASze dzieCi, NASzA młOdzież

koordynatorka akcji w Gimnazjum
anna wiśniewska

maRzycielska poczta 
w jawoRzańskim Gimnazjum 
marzycielska poczta to ogólnopolska akcja, która polega na wy-

syłaniu tradycyjnych listów i kartek do ciężko chorych dzieci. Hono-
rowy patronat nad marzycielską pocztą w szkołach obejmuje mini-
ster edukacji narodowej. w tym roku szkolnym młodzież z nasze-
go Gimnazjum postanowiła przyłączyć się do tej inicjatywy. Głów-
nym celem akcji jest wspieranie psychiczne chorych dzieci w wal-
ce z chorobami, z jakimi przyszło im się zmagać. 

postanowiliśmy, że z grona dzieci, które z niecierpliwością czeka-
ją na nasze listy wybierzemy trzy osoby, co okazało się trudnym wy-
zwaniem, więc wybraliśmy młodych ludzi w wieku naszych uczniów. 
do akcji przyłączyły się: ola zięba, ewelina Romik, nicole tudyka 
oraz monika Bielska – uczennice klas trzecich, które napisały listy 

do natalki chorej na mukowiscydozę. klasa iib z przewodniczącą 
patrycją leś na czele, napisała długi list do maćka zmagającego 
się z białaczką, natomiast klasy ia i ic oraz alicja Greń z klasy ib 
wysłały listy do elizy, która choruje na niezwykle rzadką chorobę 
niemanna-picka.

Historie marzycielskich dzieci uwrażliwiają rówieśników, a dzięki 
tej pięknej akcji młodzi ludzie uczą się pomagać. udział w inicjaty-
wie pisania listów z pewnością wpływa pozytywnie na wychowanie 
wielu uczniów, chorym dzieciom dodaje siły do walki z chorobą, ich 
rodzicom otuchy a nam piszącym mnóstwo frajdy. dlatego warto 
podkreślić fakt, iż na stronie internetowej: marzycielskapoczta.pl 
każdy może znaleźć profile dzieci i przyłączyć się do inicjatywy 
pisania listów, co z pewnością wywoła uśmiech na twarzy kolej-
nego dziecka.
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Gimnazjalni przewodnicy

gimNAzJum Nr 1
nauka pływania na Basenie w „papudze” 
niedawno byliśmy na basenie w „papuga park Hotel”. Godzinna nauka pływania, przy-

niosła nam dużo radości i nowych doświadczeń. niektórzy z  uczestników zdecydowali się 
na chwilę relaksu w hotelowym jacuzzi. po wspaniałej zabawie wraz z kolegami i koleżan-
kami oraz opiekunami, poszliśmy do kawiarni na lodowy poczęstunek oraz orzeźwiający 
napój, który był miłą niespodzianką zorganizowaną przez wacława sztafę.

po bardzo mile przebytych chwilach, zostaliśmy odprowadzeni przed hotel przez na-
szych opiekunów, po czym rozeszliśmy się do domów 

przewodnicy szkolnego muzeum Fauny i Flory morskiej Gimnazjum nr 1 im. gen. st. 
maczka w jaworzu serdecznie dziękują dyrektorowi hotelu „papuga park Hotel” wacła-
wowi sztafa i alicji seredynieckiej  za umożliwienie nam skorzystania ze wspaniałego, ho-
telowego basenu oraz poczęstunku w kawiarni. 

anRdzejki w pRzedszkolu nR 2 w jawoRzu 
wszyscy wiemy, że andrzejki są trady-

cją przekazywaną z pokolenia na poko-
lenie. w odległych czasach wierzono, że 
dzień 30 listopada, otwiera drzwi do nie-
znanej przyszłości. 

w dzisiejszych czasach andrzejki są 
świetnym pomysłem na wesołą zabawę 
przy muzyce i wróżbach.

w naszym przedszkolu andrzejkowe 
wróżby odbyły się środę 23 listopada w gru-

pie starszaków. atmosfera od samego 
rana była gorąca. dzieci podekscyto-
wane nie mogły doczekać się rozpo-
częcia zabawy. starszaki mogły po-
znać swoją przyszłość, imię ukocha-
nej/ukochanego i dowiedzieć się, co 
może zdarzyć się w ich życiu w nieda-
lekiej przyszłości. dzieci miały okazję 
posłuchać wróżb odczytywanych ze 
szklanej kuli, rzucać monetą do wody, 
aby spełniły się ich marzenia.

nie mogło też zabraknąć wróżenia z bu-
tów. kiedyś wróżbę ustawiania butów do 
drzwi stosowały niezamężne panny, chcąc 
dowiedzieć się, która z nich pierwsza wyj-
dzie za mąż. w czasie zabawy buty usta-
wiały chętne dzieci, świetnie się przy tym 
bawiąc. wróżby-konkursy były wielką atrak-
cją. wiele radości sprawiły dzieciom także 
tańce z balonami i szarfami.

na koniec, w podziękowaniu i na dobry 
nastrój do końca dnia, panie rozdały dzie-
ciom słodkie andrzejkowe misie.

andrzejkowe spotkanie zachowało swój 
tajemniczy urok i magię. ciekawe czy ko-
muś sprawdzą się andrzejkowe przepo-
wiednie....

dzień pluszoweGo misia w pRzedszkolu nR 2 

nauczycielka magdalena ćmok

w dniu 26 listopada tego roku, nasze przed-
szkolaki grup młodszych: maluszków i śred-
niaczków, uczestniczyły w obchodach świa-
towego dnia pluszowego misia. dzień ten zo-
stał ustanowiony w 2002 roku, w setną roczni-
cę powstania zabawki. w naszym przedszko-
lu obchodziliśmy go po raz drugi.

 tego dnia każde dziecko przyszło do 

przedszkola ze swoim przyjacielem mi-
siem. duże, małe, kolorowe, puchate i 
mięciutkie pluszowe misie opanowały 
przedszkole. przybyły ze swoimi mały-
mi właścicielami, żeby bawić się, świę-
tować i uczyć.

 aby uczynić ten dzień szczególnym, 
nauczycielki przygotowały dla przed-

szkolaków  wiele aktywności 
koncentrujących się wokół ich 
ukochanych przytulanek. dużo 
radości sprawiła dzieciom gimnasty-
ka z pluszowymi misiami, konkursy z 
nagrodami, tańce i zabawy w rytm mi-
siowych przebojów. impreza spodo-
bała się przedszkolakom, a dobra za-
bawa miała też wartość edukacyjną, 
gdyż  dzieci dowiedziały się, jak po-
wstał pierwszy pluszowy miś, dosko-
nale radziły sobie z odgadywaniem 
„misiowych” zagadek, śpiewały po-

znane piosenki o pluszowych misiach, wy-
słuchały fragmentu książki a. a. milne: „chat-
ka puchatka”.

na zakończenie, dzieci poczęstowały się 
słodkim „małym co nieco” a następnie w sali, 
zamienionej w salę kinową, przytulone do 
swoich misiów obejrzały na dużym ekranie 
fragment przygód ich ulubieńca - kubusia pu-
chatka. to był bardzo udany dzień. 

a czy państwo znają historię pluszowe-
go misia?
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W SPOrtOWeJ ryWAlizACJi

kS CzArNi 
senioRzy - wyniki

jaworze, dn. 2 listopada 2013
Czarni Jaworze – glkS Wilkowice 0:0

skład:
machalica - kobza (83’ t. Sosna), Szewczyk, duława, gucwa 
- Bydliński, m. Pilch (68’ miagkyj), mi. Sztykiel, ma. Sztykiel 

(18’ mańkus) - Waliczek (80’ Pawluk-Jaszczuk), J. Pilch 

taBela – klasa „a” senioRów
miejsce klub il. meczów Punkty Bramki

1 Czarni Jaworze 13 31 51 – 11 
2 pionier pisarzowice 13 29 61 – 23 
3 przełom kaniów 13 28 39 – 20 
4 zapora wapienica 13 25 37 – 18 
5 ks międzyrzecze 13 20 28 – 31 
6 lks mazańcowice 13 20 27 – 22 
7 ks Bestwinka 13 20 25 – 20 
8 Groń Bujaków 13 18 32 – 31 

miejsce klub il. meczów Punkty Bramki

9 Glks wilkowice 13 16 14 – 18  

10
mRks ii czechowice-

dziedzice
13 13 22 – 31 

11 orzeł kozy 13 13 15 – 35 
12 sokół Buczkowice 13 10 15 – 34 
13 Beskid Godziszka 13 7 18 – 34
14 sokół zabrzeg 13 3 11 – 67 

1. miejsce – awans do ligi okręgowej, 14. miejsce – spadek do klasy B

Z ogromnym smutkiem przyjeliśmy wiadomość o śmierci
ś.p. CZESŁAWA WIERZBICKIEGO

Rodzinie Zmarłego
wyrazy głębokiego współczucia

składa
Towarzystwo Miłośników Jaworza

na wycieczkę do zakopanego i Białki tatrzańskiej, zorganizo-
waną przez towarzystwo miłośników jaworza wyruszyliśmy au-
tokarem w niedzielę, 17 listopada o godz. 7.00 rano. początkowo 
podczas jazdy towarzyszyła nam gęsta mgła, która powoli opada-
ła i już na „zakopian-
ce” widzieliśmy ośnie-
żone szczyty tatr.

w zakopanem było 
ciepło i słonecznie. 
autokar został na 
parkingu, a grupa 40 
osób udała się na dłu-
gi spacer, najpierw uli-
cami miasta w stronę 
skoczni narciarskich, 
a następnie drogą 
pod Reglami – mijając 
dolinę Białego i ku dziurze – do doliny strążyska.

tam wzdłuż wartko płynącego potoku strążyskiego dotarliśmy 
na polanę strążyską z pięknym widokiem na Giewont i okoliczne 
szczyty. na polanie odpoczęliśmy przy kawie i pysznej szarlotce 

z bitą śmietaną. niestety napięty czas nie pozwo-
lił na dalszą wędrówkę do wodospadu siklawica, 
więc wróciliśmy do wylotu doliny, a stamtąd bu-
sem do centrum zakopanego gdzie był czas na 
obiad. po godz. 14.00 wyjechaliśmy z zakopane-
go na Baseny termalne „Bania” w Białce tatrzań-
skiej, gdzie nasza grupa skorzystała z promocji 
basenu – biletów ulgowych. podczas 2,5 godzin-
nego pobytu na basenach można było skorzystać z masaży pod-
wodnych, łóżek masujących, rur do zjeżdżania, basenu z falą. naj-
większą frajdą była kąpiel w basenach zewnętrznych z pięknym 
widokiem na najwyższe szczyty tatr – Gerlach, łomnica, lodowy. 
Góry były ośnieżone i oświetlone przez zachodzące słońce, był to 
widok, który na długo pozostanie w pamięci.

o godz. 18.00 wyjechaliśmy w drogę powrotną, tym razem 
przez słowację, a do jaworza dotarliśmy po godz. 20.00. uczest-
nicy wycieczki wrócili do domów „wymoczeni’’, wypoczęci i za-
dowoleni z mile spędzonego dnia. padały też pytania - kiedy bę-
dzie następna?

do zobaczenia na następnym spotkaniu towarzystwa miłośni-
ków jaworza – czyli na posiadach w dn. 15 grudnia o godz. 15.00 
w Galerii pod Groniem przy ul. zajęczej.

kolejna wycieczka towaRzystwa 
miłośników jawoRza...

Grażyna matwiejczyk
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taBela – liGa „c” junioRów
miejsce klub il. meczów Punkty Bramki

1
Bks stal

Bielsko-Biała
9 22 39 – 11 

2 Czarni Jaworze 9 21 32 – 17 
3 Glks wilkowice 9 20 32 – 10 

4 sokół Hecznarowice 9 18 29 – 11 

5 lks Bestwina 9 13 19 – 22 

miejsce klub il. meczów Punkty Bramki

6 przełom kaniów 9 12 17 – 20 

7 lks mazańcowice 9 9 16 – 30 

8 Groń Bujaków 9 7 14 – 35 

9 ks Bestwinka 9 4 15 – 26 

10 sokół Buczkowice 9 3 12 – 43 
1. miejsce – awans do ligi okręgowej „B”

teRminaRz meczów liGa „c” junioRów
lP data godzina gospodarz gość Wynik Strzelcy

1 18.09.2013
(środa) 17.30 lks Bestwina ks czarni jaworze 5:1 Tyrna

2 1.09.2013
(niedziela) - kS Czarni Jaworze pauza -

3 7.09.2013
(sobota) - ks czarni jaworze pauza -

4 14.09.2013
(sobota) 11.30 kS Czarni Jaworze BkS Stal Bielsko-Biała 4:3 król - 4

5 21.09.2013
(sobota) 11.30 ks Bestwinka ks czarni jaworze 2:3 Bula, sztykiel, król

6 28.09.2013
(sobota) 11.30 kS Czarni Jaworze groń Bujaków 6:1 król, dymek, dziekoński, drewniak, Bula, Cader

7 5.10.2013
(sobota) 11.30 przełom kaniów ks czarni jaworze 0:2 Bula - 2

8 12.10.2013
(sobota) 11.30 kS Czarni Jaworze Sokół Buczkowice 8:1 król – 2, tyrna – 2, gacek, Cader, Nowiński, samobójcza

9 20.10.2013
(niedziela) 11.30 Glks wilkowice ks czarni jaworze 5:1 Bula

10 26.10.2013
(sobota) 11.30 kS Czarni Jaworze Sokół hecznarowice 1:0 gacek

11 2.11.2013
(sobota) 11.30 lks mazańcowice ks czarni jaworze 0:6 cader, tyrna, włoszczyński, kucia, dziekoński, dymek

podsumowanie Rundy jesiennej Bielskiej klasy a
1. w 91 meczach padło 395 bramek, co daje średnią 4,34 

gola na mecz (jedno spotkanie zostało zweryfikowane jako 
walkower).

2. Gospodarze triumfowali w 37 meczach, 20 spotkań zakoń-
czyło się podziałem punktów, a 34 razy goście wywozili 
komplet punktów.

3. najwięcej goli w tej rundzie zdobył Pionier - 61. najmniej 
bramek zdobył Sokół zabrzeg - 11. (dla porównania czarni 
jaworze - 51)

4. najlepszą defensywą mogą pochwalić się jaworzanie - w 13 
meczach stracili 11 goli. najwięcej bramek stracili piłkarze 
outsidera rozgrywek - 67.

5. najwięcej goli u siebie strzelił Pionier - 38, na wyjeździe 
rozstrzelali się napastnicy z Jaworza - 24.

6. najmniej bramek na własnym terenie zgromadził Sokół za-
brzeg - 5, natomiast na wyjeździe problem ze zdobywaniem 
goli również miał klub z zabrzega - 6.

7.  znakomitą linią defensywy w roli gospodarza może po-
chwalić się Pionier Pisarzowice - po stronie strat widnieje 
liczba 3 (czarni jaworze - 5), z kolei najlepiej radzącą sobie 
obroną na wyjeździe mają Czarni Jaworze - 6.

8. najwięcej bramek u siebie stracił Sokół zabrzeg - 39. naj-
słabszą obroną na wyjazdach może pochwalić się także 
Sokół zabrzeg - stracili 28 goli.

9.  najwięcej bramek w jednym meczu - 15: sokół zabrzeg - 
czarni jaworze 1:14.

10. najwięcej zwycięstw - 10 - zaliczyli podopieczni Sebastia-
na gruszfelda

11. najczęściej punktami dzielił się groń Bujaków - sześcio-
krotnie w jego meczach padał remis (czarni jaworze - 1)

12. najwięcej porażek zaliczył Sokół zabrzeg - 10 (czarni 
jaworze - 2).

13. nagrodę „twierdzy niezdobytej” otrzymują Przełom ka-
niów i Pionier Pisarzowice, wygrali 6 spotkań na własnym 
obiekcie. (czarni jaworze - 5)

14. najwięcej remisów u siebie zaliczył groń Bujaków. ry-
wale z Bujakowa wywozili pięciokrotnie 1 punkt. (czarni 
jaworze - 1)

15. najwięcej porażek u siebie zanotowały oba sokoły: zabrzeg 
i Buczkowice - 6. (czarni jaworze - 0)

16. 16. najwięcej zwycięstw w roli gościa zaliczyli Czarni Ja-
worze - 5.

17. najwięcej remisów na wyjazdach zanotowali Przełom ka-
niów i Sokół Buczkowice - trzy razy wywozili z obcego 
terenu 1 punkt. (czarni jaworze - 0)

18. ogromnego pecha na wyjazdach miał Orzeł kozy - przegrał 
5 wyjazdowych spotkań. (czarni jaworze - 2).

19. koronę króla strzelców rundy jesiennej otrzymuje łukasz 
Nycz, reprezentujący barwy pioniera pisarzowice - na swo-
im koncie zgromadził 22 gole. dla porównania najlepszy 
strzelec ks czarni, jakub pilch, zdobył 15 bramek.
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z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i 
Nowego roku, chcemy życzyć Państwu, aby wszyst-

kie chwile spędzone w rodzinnym gronie były radosne 
i spokojne.   Niech ten świąteczny czas będzie przepeł-
niony ciepłem i  miłością  a każdy dzień Nowego roku

będzie pełen szczęścia 
i nadziei na lepsze jutro.

dyrekcja i Pracownicy 
Przedszkola Nr 2 w Jaworzu

teRminaRz meczów liGa „c” tRampkaRzy

lP data godzina gospodarz gość Wynik Strzelcy

1 18.09.2013
(środa) 16.00 lks Bestwina ks czarni jaworze 12:0

2 1.09.2013
(niedziela) 10.00 kS Czarni Jaworze Sokół zabrzeg 0:7

3 7.09.2013
(sobota) 10.00 ks czarni jaworze pauza -

4 14.09.2013
(sobota) 10.00 kS Czarni Jaworze BkS Stal Bielsko-Biała 2:9 Binda - 2

5 21.09.2013
(sobota) 10.00 ks Bestwinka ks czarni jaworze 9:0

6 28.09.2013
(sobota) 10.00 kS Czarni Jaworze groń Bujaków 0:14

7 5.10.2013
(sobota) 10.00 przełom kaniów ks czarni jaworze 17:0

8 12.10.2013
(sobota) 10.00 kS Czarni Jaworze Sokół Buczkowice 0:8

9 20.10.2013
(niedziela) 10.00 Glks wilkowice ks czarni jaworze 13:0

10 26.10.2013
(sobota) 10.00 kS Czarni Jaworze Sokół hecznarowice 0:5

11 2.11.2013
(sobota) 10.00 lks mazańcowice ks czarni jaworze 11:0

taBela – liGa „c” tRampkaRzy
miejsce klub il. meczów Punkty Bramki

1 Groń Bujaków 10 26 34 – 2 

2 przełom kaniów 10 21 43 – 13 

3 lks Bestwina 10 20 49 – 17 

4 lks mazańcowice 10 18 28 – 23 

5 Glks wilkowice 10 18 40 – 27 

6 sokół zabrzeg 10 17 25 – 12 

miejsce klub il. meczów Punkty Bramki

7 Bks stal Bielsko-Biała 10 14 33 – 22 

8 ks Bestwinka 10 10 19 – 20 

9 sokół Buczkowice 10 9 21 – 22 

10 sokół Hecznarowice 10 4 15 – 46 

11 Czarni Jaworze 10 0 2 – 105 
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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.

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

POziOmO
1) administrator kurortu i zarządca dóbr hrabie-
go m. saint-Genois
7) zrzeszenie wielbicieli znanej osoby
11) ukochana orfeusza
12) okres poprzedzający Boże narodzenie
13) nudności, skłonność do wymiotów
14) owoce o dużej zawartości tłuszczu
15) miasto świętej Rodziny
16) mieszkaniec dawnego polskiego miasta na 
ukrainie
17) niemowlęta karmione mlekiem matki
19) proces rozpuszczania skał wapiennych
22) narząd wzroku
23) znany meczet w jerozolimie
26) twórca psychoanalizy
28) linie koliste, koła
29) największy drapieżny dinozaur
30) koń czystej krwi
33) aromatyczny alkohol
36) maraton satyryczny
38) ważna w sali koncertowej
39) nośnik danych komputera

41) dni tygodnia przeznaczone na spotkania u 
króla stasia
45) podróżowanie lub wędrowanie w celach po-
znawczych
48) pogoda, nastrój
49) energia, prężność
50) czeska księżniczka poślubiona przez  
      mieszka i
51) ładunek wybuchowy
52) autor “monachomachii”, uczestnik “obiadów 
czwartkowych”
53) zapiski

PiONOWO:
1) miasto na lubelszczyźnie z Fabryką łożysk 
tocznych
2) najazd, uderzenie zbrojne
3) dawne monety srebrne
4) piłka poza boiskiem
5) idea, koncepcja
6) Rozpoczyna bale karnawałowe
7) teleturniej rodzinny prowadzony przez stras-
burgera
8) autorka “domu kobiet” i “medalionów”
9) pracownik lasów

10) plac sportowy
14) obramowanie czapki wojskowej
18) Rodzaj kanapy
20) Gargulec - ozdobne zakończenie rynny
21) Rodzaj rozrywki umysłowej
22) przeciwnik, adwersarz
24) zabytkowa ulica w moskwie opisana przez 
Rybakowa
25) tuja lub świerk
27) Resztki zniszczonych budowli
31) są karne, są osobiste
32) stolica azerbejdżanu 
34) poszukiwacz przygód, chojrak
35) pustynia na południu afryki
37) niechęć, odraza
40) przywódca komunistyczny w zsRR
41) żydowski mędrzec
42) nie chciała niemca, więc rzuciła się do wisły
43) w nich zdjęcia lub obrazki
44) solista zespołu “kult”
46) płynie przez szwajcarię i Francję
47) zjazd czarownic

autorką krzyżówki jest Aniela mieszczak.
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Zapisy do 15.12.2013 r. L. Sztwiorok,
 tel. 692 405 825 lub 33/8152916

Biuro Podróży „Lidia” zaprasza
–18.01.2014 r. /sobota/. Spektakl dla całej rodziny „Jasełka 
tradycyjne”. Teatr w Cieszynie.
Koszt całkowity 48 zł/os. Wyjazd o godz.14.30 

–19.01.2014 r. /niedziela/. Operetka „Baron cygański”.
Teatr Muzyczny w Gliwicach.
Koszt całkowity 83/88 zł/os. Wyjazd o godz.14.30 

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

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

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

e-mail:	robsat@op.pl

Telewizja cyfrowa naziemna i satelitarna

„ROB-SAT”

ZAPRASZAMY !!!
STACJA KONTROLI POJAZDÓW

poniedz. - piątek 8.00 - 18.00 sob. 8.00 -14.00

AUTO-SERVIS inż. Wiesław Gadocha
Rok założenia 1986 

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