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Z PRAC RADY GMINY, WÓJTA
INFORMACJE URZĘDU GMINY JAWORZE

Protokół z XXXiV sesji rady Gminy jaworze

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Śliwka otworzył obra-
dy XXXIV sesji Rady Gminy Jaworze stwierdzając obecność 14 
radnych, co czyni obrady prawomocnymi oraz przywitał radnych 
i przybyłych gości.

Przewodniczący odczytał zaproszenie na sesję skierowane 
do Marszałka Województwa Śląskiego, w związku ze zgłoszo-
nym podczas poprzednich obrad wnioskiem radnego Romana Lor-
ka, w sprawie „dalszych losów Zespołu Pałacowego w Jaworzu”.

Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Bohdan Kli-
maszewski stwierdził, iż ośrodek funkcjonuje w pełnym zakresie 
statutowym i w niezmiennym składzie personalnym. Wyjaśnił, iż 
MOW uzyskał zgodę konserwatora na odbudowę wraz z pewną 
pulą środków na zabezpieczenie budynku. Jest także projekt oraz 
ekspertyza budowlana, nadal jednak nie ma pozwolenia na odbu-
dowę, która jest niezbędna do rozpoczęcia prac. Przewodniczą-
cy Rady Gminy Andrzej Śliwka poruszył temat możliwości ewen-
tualnego przejęcia Zespołu Pałacowego przez Gminę Jaworze.

Bohdan Klimaszewski podkreślił, że współpraca z gminą jest 
bardzo dobra i nie widzi powodów dla których ośrodek miałby zo-
stać przeniesiony. Stwierdził, iż gmina miała możliwości przejąć 
ośrodek w czasie, kiedy był on przekazywany z powiatu do sa-
morządu wojewódzkiego. Wyjaśnił, że do ewentualnego przeję-
cia zespołu pałacowego niezbędny byłby wniosek, program, plan 
oraz jego zabezpieczenie finansowe.

Radny Powiatowy Rudolf Galocz poinformował, że po rozmo-
wach jakie przeprowadził z upoważnionymi pracownikami Urzędu 
Marszałkowskiego wynika, że na dzień dzisiejszy nie ma możliwo-
ści przekazania przedmiotowego ośrodka na rzecz samorządu.

Rada Gminy wybrała do Komisji Uchwał i Wniosków radną 
Eleonorę Golonka i radnego Tadeusza Gruszczyka

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Śliwka odczytał porządek 
obrad. Zwrócił się z zapytaniem, czy są propozycje zmian do pro-
ponowanego porządku obrad.

Zastępca Wójta Gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz wnio-
skował o wycofanie z porządku obrad XXXIV sesji pkt 6 ppkt. 
e) tj. projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 
Miejscowości dla Gminy Jaworze na lata 2010-2016. Wniosek 
uzasadnił zmianą przepisów wykonawczych, które w najbliższym 
czasie mają nastąpić w przedmiotowym temacie.

Rada Gminy przegłosowała przedstawiony porządek ob-
rad XXXIV sesji Rady Gminy Jaworze wraz z wprowadzony-
mi zmianami: 14 – głosów za, 1 – nieobecny.

Rada Gminy zatwierdziła protokół XXXIII sesji Rady Gminy Ja-
worze przeprowadzonej w dniu w dniu 25.02.2010 r: 14 – głosów 
za, 1 – nieobecny.

Zmiany w budżecie gminy na rok 2010
Skarbnik Gminy Jaworze Zofia Gruszczyk poinformowała, iż 

zmiany w budżecie podyktowane są otrzymaniem nowych wskaźni-
ków zgodnych z ustawą budżetową państwa tj. z subwencji oświa-
towej, która została zwiększona. Dodatkowo podpisano umowę 
na projekt „Razem młodzi przyjaciele”, który w całości finansowa-
ny będzie ze środków zewnętrznych. Wyjaśniła, iż przedmiotowe 
zmiany nie wpłynęły na deficyt budżetowy.

Radny Roman Lorek poinformował, że Komisja Budżetu i Fi-
nansów przeanalizowała i pozytywnie zaopiniowała przedstawio-
ne zmiany w budżecie gminy na 2010 rok.

Rada Gminy przegłosowała uchwałę w sprawie zmian w budże-
cie gminy na rok 2010: 14 – głosów za, 1 – nieobecny.

Określenie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg  
w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnopraw-
nym przypadających Gminie Jaworze oraz jej jednostkom  
organizacyjnym

Skarbnik Gminy Jaworze Zofia Gruszczyk poinformowała, 
iż w związku nową ustawą o finansach zachodzi konieczność 
określenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pie-
niężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gmi-
nie Jaworze oraz jej jednostkom organizacyjnym. Wyjaśniła, iż 
podejmowana uchwała regulować będzie czynności cywilno-
prawne, którymi są: udzielanie ulg w zakresie czynszu, dzier-
żawy lub wyżywienie w stołówkach, a które w latach wcześniej-
szych były określone innymi przepisami. Radny Roman Lorek 
poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów przeanalizowała 
i pozytywnie zaopiniowała przedstawione projekt uchwały. Wy-
jaśnił, iż w gminie przypadków stosowania ulg w przedmioto-
wym zakresie jest niewiele.

Rada Gminy przegłosowała w/w uchwałę: 14 – głosów za, 1 – 
nieobecny.

Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o stwier-
dzenie nieodpłatnego nabycia w drodze przekazania – w trybie 
art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadza-
jące ustawę o samorządzie gminnym i ustawę o pracownikach  
samorządowych – przez Gminę Jaworze własności nie-
ruchomości gruntowych stanowiących wewnętrzne drogi  
dojazdowe

Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury poinformowała, iż 
projekty uchwał dotyczą dróg gminnych z tym, że o różnych statu-
sach. Poinformowała, iż uchwały są niezbędne do złożenia wnio-
sku do wojewody o nabycie w drodze przekazania nieruchomości 
gruntowych stanowiących wewnętrzne drogi dojazdowe oraz sta-
nowiących nieruchomości drogowe – drogi publiczne. Przedsta-
wiła dokładnie lokalizację przejmowanych nieruchomości. Radna 
Irena Mikler poinformowała, iż na komisji Inwentaryzacyjnej oba 
projekty uchwał zostały przedstawione wraz z mapami, przeana-
lizowane i uzyskały pozytywną opinię.

Rada Gminy przegłosowała w/w uchwałę: 14 – głosów za, 
1 – nieobecny.

Wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o stwier-
dzenie nieodpłatnego nabycia w drodze przekazania – w trybie 
art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wpro-
wadzające ustawę o samorządzie gminnym i ustawę o pra-
cownikach samorządowych – przez Gminę Jaworze wła-
sności nieruchomości gruntowych stanowiących nieru-
chomości drogowe

Rada Gminy przegłosowała w/w uchwałę: 14 – głosów za, 
1 – nieobecny.

Następnie Wójt Gminy Jaworze Zdzisław Bylok przedstawił 
sprawozdanie z pracy wójta w okresie międzysesyjnym oraz po-
dejmowane zarządzenia.

Poinformował, że uczestniczył w rozmowach w sprawie budo-
wy centrum balneologicznego, przedstawiając firmę, która zain-
teresowana jest przedmiotową inwestycją. Jednocześnie odniósł 
się do pkt 6 sprawozdania, który dotyczył spotkania w Narodo-
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wym Funduszu Ochrony Środowiska, w celu złożenia dokumen-
tów dotyczących geotermy do oceny, celem możliwości pozyska-
nia ewentualnych środków na inwestycję.

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Śliwka poinformował, że 
zostały rozdane oświadczenia majątkowe, które należy złożyć 
do 30 kwietnia br. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zbigniew 
Putek poprosił o interpretację prawną dotyczącą sposobu wypeł-
niania oświadczeń majątkowych w zakresie wykazywania docho-
dów małżonków.

Radca Prawny Urzędu Gminy Jaworze Katarzyna Wysogląd 
przedstawiła przepisy prawne regulujące przedmiotową kwestię 
oraz ich interpretację, z której wynika iż w oświadczeniu mająt-
kowym należy wykazać dochody małżonka, jeśli istnieje wspól-
nota majątkowa natomiast zeznanie podatkowe -jako złącznik 
do oświadczenia majątkowego -wystarczy, jak dołączy tylko za-
interesowana osoba.

Zapytania radnych dotyczyły m.in:
– terminu „sesji w terenie” (sesja ta odbędzie się prawdopodob-

nie w pierwszej połowie maja – dokładna data uzależniona jest 
od pogody),

– ewentualnego zatrudnienie pracowników w ramach robót pu-
blicznych z Urzędu Pracy, a jeśli tak to czy zatrudnione w ten 
sposób osoby mogłyby zostać skierowane do czyszczenia ro-
wów przydrożnych. Tutaj wójt poinformował, że obecnie rowy 
są czyszczone ze śmieci. Wyjaśnił, iż odnawianie, pogłębianie 
rowów będzie wykonywane przy użyciu minikoparki. Odnośnie 

pracowników interwencyjnych złożony wniosek do Urzędu Pra-
cy został rozpatrzony pozytywnie. Od 1 kwietnia jest zatrudnio-
nych 6 pracowników

– kolejny raz poruszono sprawę przyłączenia mieszkańców ul. 
Południowej do istniejącej kanalizacji sanitarnej i ewentualnego 
wyegzekwowania sądowego nakazu podłączenia danej posesji. 

– podziękowania za sprzątanie terenu gminy i zasugerowano tak-
że, by pracownicy zatrudnieni w ramach robót interwencyjnych 
sprzątali również teren poza Centrum Jaworza.

– czy w związku ze zmianą ustawy (prawo ochrony środowiska), 
na mocy której zlikwidowano m.in. Gminny Fundusz Ochrony 
Środowiska, możliwym będzie dofinansowywanie mieszkańcom 
gminy np. usuwania eternitu z budynków, co było praktykowa-
ne w latach ubiegłych.
Skarbnik Gminy Jaworze Zofia Gruszczyk wyjaśniła, że nadal 

pomoc będzie udzielana na zasadach obowiązujących do tej pory.
– podjętych działań w związku z ustaleniami podjętymi podczas 

wizji w terenie, dotyczącymi ułożenia rynienek na długości  
50 m oraz wyjaśnienia sprawy podłączenia do kanalizacji sani-
tarnej mieszkańców rejonu Jaworza Górnego.
Zastępca Wójta Gminy Radosław Ostałkiewicz poinformował,  

iż i udzieli odpowiedzi w najbliższym czasie po rozpoznaniu 
sprawy.

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Śliwka podziękował 
za aktywny udział w obradach oraz zamknął obrady Rady Gminy  
Jaworze.

Opracowali: Agata Jędrysko i Piotr Filipkowski

Postanowieniem Marszałka sejmu rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 21 kwietnia 2010 r. ustalono 

datę wyboru
 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

która przypada na niedzielę 20 czerwca 2010 r.

Z kalendarza wyborczego wynikają natomiast uprawnienia wyborców co do możliwości wyboru obwo-
du głosowania w dniu głosowania, a z przywileju tego można skorzystać w określonych w nim terminach.

 *) art. 49c ustawy z dn.27.09.1990 r. o wyborze Prezydenta RP (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 ze zm.)

Mieszkańcy Gminy Jaworze  będą głosować w 3 obwodowych komisjach wyborczych, których  
siedziby znajdować się będą w Szkole Podstawowej im. M. Dąbrowskiej w Jaworzu przy ul. Szkolnej 180.

Termin realizacji Określona czynność

1 2

10 czerwca 2010 r.

– składanie wniosków o sporządzenie  aktu pełnomocnic-
twa *) do głosowania,
–  składanie  wniosków  przez  wyborców  przebywających 
czasowo na obszarze gminy lub wyborców nigdzie nieza-
mieszkałych o dopisanie do spisu wyborców

15 czerwca 2010 r.

– składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych 
o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania 
na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałe-
go zamieszkania

17 czerwca 2010 r.

– zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich 
statkach morskich wniosków o wpisanie do spisu wybor-
ców w obwodach  głosowania  utworzonych  na  tych  stat-
kach,
– zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą 
wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach gło-
sowania utworzonych za granicą

18 czerwca 2010 r.

– zaświadczenia o prawie głosowania wyborcy zmieniają-
cego miejsce pobytu w dniu wyborów (np. pobyt w sanato-
rium, na wczasach, w akademiku itp.)
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WÓJT GMINY JAWORZE OGŁASZA KONKURS
NA KANDYDATA NA STANOWISKO

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu, przy ul. Szkolnej 180

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, 2 ust. 1, § 5 i § 10 rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stano-
wisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych pla-
cówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdza-

jącego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej –  

w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy,  
w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie 
wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3,

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiada-
nie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów po-
dyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne, postępowanie dyscyplinarne lub postępowa-

nie o ubezwłasnowolnienie,
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publiczny-

mi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny 
finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.)) lub w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopa-
da 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.),

10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. 
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

11) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowa-
nego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

12) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawo-
dowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.6)) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)) – w przypadku nauczyciela i nauczycie-
la akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypad-
ku osoby niebędącej nauczycielem,

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na sta-
nowisko dyrektora.

3. Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane w przypadku składania 
kserokopii dokumentów winny być one uwierzytelnione notarialnie lub przez zakład pracy zatrudniający kandydata.

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandyda-
ta na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jaworzu NIE OTWIERAĆ PRZED KONKURSEM ”, po ogło-
szeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy w Jaworzu oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Jaworzu w ter-
minie do dnia 17 maja 2010 r. na adres: Gminny Zespół Oświaty w Jaworzu , ul. Wapienicka 10 , tel. (33) 8173 – 602.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Jaworze.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie 
poprzez kontakt telefoniczny lub pocztą.

kOnkurs
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Zbiórka 

PrZeterMinOwanych,

niewykOrZystanych

lekarstw

Wójt Gminy Jaworze informuje, że w celu wyeli-
minowania odpadów niebezpiecznych – przeter-
minowanych lub niewykorzystanych lekarstw, 
ze strumienia odpadów z gospodarstw domowych, 
na terenie Gminy Jaworze w wyznaczonych placów-
kach z dniem 1 maja 2010 r. zostały utworzone bezpiecz-
ne dla środowiska, bezpłatne punkty zbiórki przetermi-
nowanych lub niewykorzystanych lekarstw. Mieszkań-
cy, którzy posiadają ww. odpady niebezpieczne mogą w 
godzinach otwarcia placówek nieodpłatnie dostarczyć 
je do punktów zbiórki znajdujących się w wyznaczonych 
placówkach.

Segregując odpady uczestniczymy w walce z za-
nieczyszczeniem środowiska naturalnego. Nasz co-
dzienny wkład ma ogromne znaczenie dla starań 
o czyste środowisko w przyszłości. Przeterminowa-
ne leki są uznane za odpady niebezpieczne. Nie wol-
no ich wyrzucać do śmieci komunalnych. Zbudowane 
są z szeregu związków chemicznych, które po terminie ich 
przydatności stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia, 
a nawet życia ludzi, szczególnie dzieci.

Do pojemników można wrzucać:
• leki w postaci tabletek, drażetki, ampułki w opako-

waniach lub luzem, syropy, krople, roztwory w za-
mkniętych opakowaniach oraz maści. Nie można 
wrzucać: termometrów, aerozoli, używanych igieł 
oraz strzykawek.

Wykaz punktów zbiórki przeterminowanych lub nie-
wykorzystanych lekarstw na terenie gminy Jaworze:

1. Apteka „Ostoja”, 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 138;
2. Apteka „W Jaworzu”, 43-384 Jaworze, ul. Bielska 38;
3. Apteka Jaworzańska, 43-384 Jaworze, ul. Szkolna 7.

W związku z powyższym proszę mieszkańców, aby od-
powiedzialnie gospodarowali odpadami i pozbywali się ich 
w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego.

Wójt Gminy Jaworze
Zdzisław Bylok

Zbiórka realizowana przez Urząd Gminy Jaworze, przy współudziale pla-
cówek, w których umieszczone są pojemniki do zbiórki przeterminowanych 
lub niewykorzystanych lekarstw.

Zbiórka Zużytych baterii

Wójt Gminy Jaworze informuje, że w celu wyelimino-
wania odpadów niebezpiecznych – zużytych baterii, ze 
strumienia odpadów z gospodarstw domowych, na tere-
nie Gminy Jaworze w wyznaczonych placówkach z dniem  
1 maja 2010 r. zostały utworzone bezpieczne dla środo-
wiska, bezpłatne punkty zbiórki zużytych baterii. Miesz-
kańcy, którzy posiadają ww. odpady niebezpieczne mogą 
w godzinach otwarcia placówek nieodpłatnie dostarczyć  
je do punktów zbiórki znajdujących się w wyznaczonych 
placówkach. 

Segregując odpady uczestniczymy w walce z zanieczysz-
czeniem środowiska naturalnego. Nasz codzienny wkład 
ma ogromne znaczenie dla starań o czyste środowisko  
w przyszłości. W życiu codziennym bardzo często korzystamy  
z urządzeń wyposażonych w baterie. Pamiętajmy o selek-
tywnym gromadzeniu baterii z telefonów komórkowych, 
grających kartek z życzeniami, zabawek elektronicznych, 
kalkulatorów, pilotów itp. 

Do pojemników na baterie można wrzucać wszystkie ro-
dzaje baterii, różniące się zarówno pod względem:

• kształtu (cylindryczne, prostokątne, płytkowe)
• wielkości (R06, R03, R0, R4, R6, R10, R12, R14, 

R17, R20, R26, R40, R44, R51, F 15, F16, F20, F24, 
F30, F40 S4, S6, S10 itp.) do 2 kg/szt;

• składu chemicznego – (cynkowo-węglowe ZnC,  
cynkowo-manganowe Zn-Mn (Al), niklowo-kadmowe 
Ni-Cd, niklowo-wodorkowe Ni-MH, cynkowo-
powietrzne Zn-O2, litowe, litowo-jonowe Li-ion, itp.

Wykaz punktów zbiórki zużytych baterii na terenie gmi-
ny Jaworze:

1. Urząd Gminy Jaworze, 43-384 Jaworze, ul. Zdro-
jowa 82;

2. Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 1, 43-384 
Jaworze, ul. Szkolna 180; 

3. Publiczne Przedszkole Samorządowe Nr 2, 43-384 
Jaworze, ul. Wapienicka 74;

4. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej, 
43-384 Jaworze, ul. Szkolna 180;

5. Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni ST. Maczka, 43-384 
Jaworze, ul. Wapienicka 10;

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

7. Sklep „CORIENT II” B.A. Mizia S.C., 43-384 Jawo-
rze, ul. Cieszyńska 362.                      

W związku z powyższym proszę mieszkańców, aby od-
powiedzialnie gospodarowali odpadami i pozbywali się ich 
w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego.

Wójt Gminy Jaworze
Zdzisław Bylok

Zbiórka realizowana przez Urząd Gminy Jaworze, przy współudziale Orga-
nizacji Odzysku Reba S.A. oraz placówek, w których są umieszczone po-
jemniki do zbiórki zużytych lub nieprzydatnych baterii.

Informujemy, iż w dniu 4 czerwca 2010 r. tj. piątek
Urząd Gminy Jaworze będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

Umarłych wieczność dotąd trwa, 
dokąd pamięcią się im płaci. 

Wisława Szymborska

Leszkowi Baronowi
z powodu śmierci

Matki
 

szczere wyrazy współczucia
składa Wójt 

Rada Gminy i Redakcja Echa Jaworza
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Szanowni Mieszkańcy
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu składa ser-
deczne podziękowania wszystkim, którzy wzięli udział  
w zbiórce makulatury organizowanej przez bibliotekę.

Środki pieniężne pozyskane ze sprzedaży zostaną prze-
znaczone na zakup nowych książek.

Chcemy również poinformować, iż planujemy takie zbiór-
ki powtarzać cyklicznie, o czym dokładnie powiadomimy na 
łamach Echa Jaworza. Dziękujemy!

GBP Jaworze

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu 

serdecznie zaprasza na 

spotkanie z Panią  Ann Fenby-Taylor 
wnuczką  Zofii Kossak- Szczuckiej,

które odbędzie się w dniu 25.05.2010 r. 
(tj. wtorek) o godzinie 17.00 w „Galerii na Zdrojowej”

Jaworze, ul. Zdrojowa 111
Tematem spotkania będą wspomnienia o Zofii Kossak,  

głównie z jej pobytu w Kornwalii.
Będzie również możliwość zakupu książek autorki.

Mądre spotkania, potrzebne rozmowy

Do tego, że spotkania i rozmowy są potrzebne i zasadne nie trze-
ba nikogo specjalnie przekonywać. Szczególnie istotne są kon-
frontacje włodarzy gmin z mieszkańcami. W ten sposób można 
dowiedzieć się o ważkich gminnych problemach, jak i radościach 
czy uznaniu. Zebrania wiejskie zatem to bogactwo informacji dla 
władz gminnych i możliwość zaradzenia niektórym trudnym sytu-
acjom nieomal od razu, zaś dla mieszkańców to możność podzie-
lenia się opiniami i uzyskania odpowiedzi nawet na trudne pytania.

Takie spotkanie odbyło się 28 kwietnia w remizie OSP w Jawo-
rzu, przy stole obrad zasiedli jaworzańscy radni, Zdzisław Bylok 
Wójt Gminy Jaworze, Radosław G. Ostałkiewicz Zastępca Wójta 
Gminy Jaworze, Anna Skotnicka-Nędzka Sekretarz Gminy, kierow-
nicy referatów UG, Andrzej Śliwka Przewodniczący Rady Gminy, 
oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Zebranie wiej-
skie prowadził Andrzej Śliwka wraz ze swymi zastępcami Zbi-
gniewem Putkiem i Zygmuntem Podkówką. Rozpoczynając spo-
tkanie przewodniczący przywitał zaproszonych gości podinspek-
tora  Wojciecha Kozłowskiego Komendanta Komisariatu Policji w 
Jasienicy z/s w Jaworzu, Jadwigę Halka Dyrektora ds. inwesty-
cji  w spólce Aqua oraz przedstawicieli powiatu: Stanisława Pię-
tę i Rudolfa Galocza.

Zdzisław Bylok poruszył gorący temat budowy kanalizacji sani-
tarnej. Na początku wyjaśnił dlaczego wciąż przesuwano datę ze-
brania, a głównym tego powodem było odrzucanie kolejnych pro-
jektów inwestycji, co wiązało się z brakiem dofinansowania. Po-
nieważ już można mówić o konkretach, spotkanie jest pełniejsze. 
Wójt zatem przedstawił harmonogram prac związanych z budową 
kanalizacji. Podkreślił, że w 95% gmina będzie podłączona do sie-
ci. Jednym z warunków przyznania dofinansowania było to, aby 
na jednym kilometrze mieszkało co najmniej 120 osób, to niezbęd-
ne wymogi unijne. Warunek ten spowodował, że trzeba było nie-
omal od razu wykluczyć pewne rejony gminy z planów kanaliza-
cyjnych – tłumaczy Zdzisław Bylok – projekt był przygotowywany  
w 2006 roku, od tego czasu dużo się zmieniło, między innymi przy-
było nowych zabudowań. Stąd obecnie po zakończeniu pierwsze-
go etapu prac, będzie można wrócić do niezbędnego uzupełnie-
nia. W sumie kanalizacją zostanie objętych ponad 5000 miesz-
kańców. Trzeba przypomnieć, że jaworzanie muszą podłączyć się 
do kolektora na własny koszt, bowiem sieć zostanie doprowadzona 
do granic posesji. Jeśli tak się nie stanie do 2015 roku, wówczas 
wójt będzie musiał takie informacje przekazać do Wojewódzkie-
go Funduszu Gospodarki Wodnej, co wiąże się z oddaniem unij-
nych pieniędzy. W tym przypadku liczę na zrozumienie mieszkań-
ców gminy – podkreślił wójt Bylok.

Radosław G. Ostałkiewicz poinformował o ważnych jaworzań-
skich inwestycjach. W ostatnich latach pozyskaliśmy 40 mln zł 

z funduszy unijnych. Oczywiście naszym największym zastrzy-
kiem finansowym jest dotacja na budowę kanalizacji. Jednak gmi-
na to nie tylko to przedsięwzięcie – twierdzi Ostałkiewicz – aby po-
prawić wizerunek Jaworza trzeba znaleźć sposób na przyciągnię-
cie inwestorów i turystów. Zastępca wójta wymienił najważniejsze 
projekty obecnie realizowane: kompleks sportowy przy ul. Koralo-
wej , który będzie dostępny dla wszystkich amatorów sportu tak, 
jak otwarty niedawno „Orlik 2012”, ścieżki pieszo- rowerowe przy 
ul. Słonecznej, Turystycznej do Nałęża, które pochłonęły blisko  
8 mln zł. W planach jest budowa takowych przy ul. Folwarcznej 
oraz przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Wapienickiej. W dalszej 
perspektywie inwestycyjnej są parkingi – przy ośrodku zdrowia 
został już przebudowany, a teraz czas na parking przy ul. Wapie-
nickiej – przy wjeździe do kościoła katolickiego – w niedalekiej 
przyszłości natomiast powstanie kolejny powyżej amfiteatru, który 
także został dofinansowany – ok. 3 mln zł. Będą takie budowane 
ścieżki spacerowe, droga od amfiteatru do kościoła katolickiego. 
Warto przypomnieć, że został już rozebrany barak za amfiteatrem, 
a w jego miejsce zostanie wybudowany nowy obiekt, gdzie będzie 
również centrum informacji turystycznej, zaś miasteczko gastro-
nomiczne zostanie przebudowane łącznie z przyległym stawem.

Projekty to także dofinansowanie imprez kulturalnych głównie 
z funduszy transgranicznych, jak i digitalizacja dokumentów hra-
biowskich – dawnych właścicieli Jaworza – przypomina Radosław 
Ostałkiewicz – to także projekty szkoleniowe, które cieszyły się du-
żym zainteresowaniem mieszkańców. Również Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej realizuje projekty unijne związane ze szkole-
niami oraz aktywizacją zawodową mieszkańców. To także projek-
ty dla dzieci i młodzieży wdrażane przez gminne placówki oświa-
towe, w 100% finansowane przez UE. Sumując napisano 69 pro-
jektów, które znacznie zasiliły konto Gminy Jaworze.

Anna Skotnicka-Nędzka Sekretarz Gminy przypomniała ostat-
nie zmiany na stanowiskach dyrektorów placówek oświatowych  
w Jaworzu, a następnie omówiła projekty unijne dla szkół. Andrzej 
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Śliwka podsumowując te wystąpienia, wskazał na bardzo dobrą 
współpracę Urzędu Gminy z Radą Gminy. 

Stanisław Pięta pogratulował władzom konsekwencji i sku-
teczności w „ściąganiu środków”, jak i – co bardzo ważne – ich 
właściwym rozliczaniu. Przedstawił, jak obecnie wygląda sprawa 
pozyskiwania dotacji na terenie Powiatu Bielskiego z uwzględ-
nieniem Gminy Jaworze, przyznał także, że owo dofinansowa-
nie nieco różni się od oczekiwań. Stanisław Pięta poruszył te-
mat przepustów wodnych. Gospodarz gminy podkreślił koniecz-
ność ich przebudowy – nie możemy sobie pozwolić na to, by 
każda powódź niszczyła naprawione drogi – apelował do władz 
starostwa – wójt Bylok, by bardziej dbały o trakty powiatowe 
na terenie Jaworza.

Wojciech Kozłowski Komendant Komisariatu Policji w Jasieni-
cy z siedzibą w Jaworzu przedstawił stan bezpieczeństwa w gminie. 
Przypomniał, iż komisariat obsługuje Jasienicę i Jaworze. Jak wy-
nika ze statystyk na terenie tych gmin doszło do 457 przestępstw,  
w tym 322 kryminalnych – najwięcej przeciwko mieniu. Kolejną bo-
lączką mundurowych są użytkownicy dróg, w tym przypadku także 
zestawienie jest nie najlepsze – 197 kolizji, 31 wypadków drogowych.

Jadwiga Halka z uznaniem mówiła o staraniach gminy na polu 
pozyskiwania i rozliczania środków unijnych. Przedstawiła rów-
nież plany bielskiego przedsiębiorstwa dotyczące rozbudowy sieci  

wodociągowej w Jaworzu tam, gdzie powstają nowe domy i ulice 
oraz przy ulicy Kalwaria, natomiast Zdzisław Bylok podkreślił, że 
wynegocjowane ceny za ścieki nie są wyższe niż w gminie Biel-
sko-Biała. Również Rudolf Galocz wyraził podziw dla wójta i jego 
zastępcy w pozyskiwaniu środków unijnych, bez których rozwój 
Jaworza z pewnością nie byłby tak dynamiczny. Pytania miesz-
kańców głównie dotyczyły budowy kanalizacji oraz nowej sieci 
wodociągowej.

Opracowali: Agata Jędrysko i Piotr Filipkowski

Otwarcie „Orlika 2012” w jaworzu

„W zdrowym ciele, zdrowy duch” – zależność znana od cza-
sów starożytnych niezmiennie obowiązuje i dzisiaj. Jeśli chcemy, 
by młode pokolenie było sprawne fizycznie i zdrowe winniśmy za-
pewnić zaplecze umożliwiające relaks i doń zachęcające. Od po-
nad trzech lat realizowany jest program budowy kompleksów spor-
towych w gminach całego kraju, a przecież to nic innego jak za-
pobieganie poważnym skutkom bezruchu. „Orlik 2012” wziął tak-
że pod swoje skrzydła Gminę Jaworze, gdzie od końca kwietnia 
funkcjonuje takowy kompleks sportowy. 22 kwietnia na terenie 
Gimnazjum im. St. Maczka jaworzański „Orlik” został uroczyście 
otwarty, rangi imprezie dodali zaproszeni goście. Oprócz Zdzisła-
wa Byloka Wójta Gminy Jaworze, Andrzeja Śliwki Przewodniczą-
cego RG wraz z zastępcami oraz rajców byli wójtowie okolicznych 
gmin – z Jasienicy Janusz Pierzyna i z Bestwiny Stefan Wodniak, 
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa Powiatowe-
go, Śląskiego Kuratorium Oświaty, Biura Poselskiego Małgorza-
ty Handzlik, dyrektorzy placówek oświatowych z Jaworza, repre-
zentanci stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, księża parafii 
jaworzańskich zarówno katolickiej jak i ewangelickiej, przedstawi-
ciele wykonawcy robót związanych z budową kompleksu sporto-
wego, młodzież szkoły, nauczyciele oraz prowadzący całą uroczy-
stość; Barbara Szermańska – dyrektor Gimnazjum im St. Maczka 
oraz nauczyciel Piotr Bożek.

To był zdecydowanie radosny dzień szczególnie dla młodych 
mieszkańców naszej gminy. W imieniu społeczności uczniowskiej 
głos zabrała przewodnicząca samorządu szkolnego, trzecioklasist-
ka Monika Knapek. Dziękowała władzom gminy, dyrekcji szkoły, 
władzom wojewódzkim za wsparcie i pomoc w budowie i oddaniu 
do użytku pierwszego na terenie Jaworza takiego boiska sporto-
wego, które będzie służyło nie tylko uczniom szkoły, ale całej ja-
worzańskiej młodzieży. Wielu mówców podkreślało, jak ważną 
rolę w tym dziele odegrała Rada Gminy Jaworze. To dzięki upo-
rowi i determinacji wójta, jak i radnych ten obiekt mógł powstać. 
Przewodnicząca również wspomniała o niedokończonej budowie 
hali sportowej, wyraziła nadzieję – w imieniu całej młodzieży – iż 
i ta inwestycja zostanie zakończona.

Jak powiedział wójt Zdzisław Bylok – jest to pierwszy profesjo-
nalny i nowoczesny obiekt sportowy w Jaworzu, który powstał w 
ramach rządowego programu Orlik 2012. Program „Moje Boisko- 
Orlik 2012” jest realizowany w ramach partnerstwa rządu, samo-
rządu wojewódzkiego oraz wspólnot gminnych. Kolejny kompleks 
sportowy, tym razem przy ul. Koralowej zostanie oddany do użyt-
ku w przyszłym roku.

Wracając do Orlika, cały kompleks składa się z:
• boiska do gry w piłkę nożną ze sztuczną trawą – o wymia-

rach 30 × 62 metry,
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• boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni poliuretanowej do gry 
w koszykówkę i siatkówkę- o wymiarach 32,1 × 19,1 metra,

• budynku szatniowo-socjalnego o powierzchni całkowitej  83 
metry kwadratowe (sanitariaty dostosowane dla osób nie-
pełnosprawnych),

• ogrodzenia kompleksu wraz z piłko chwytami oraz oświe-
tleniem boisk

Budowa obiektu i uzyskanie dotacji nie są zadaniami łatwymi. 
Wpierw trzeba było podjąć starania, aby uzyskać dofinansowa-
nie z Ministerstwa Turystyki i Sportu, a następnie w ekspresowym 
wręcz tempie przygotować dokumentację techniczną, finansową 
i przetargową. W sierpniu ubiegłego roku rozpoczęły się pierw-
sze prace przy budowie całego obiektu. Jak wyglądały początki 
jaworzańskiego „Orlika” można zobaczyć przeglądając zdjęcia za-
mieszczone na stronie http://orlik2012.pl/index.php

Dziś , po niespełna roku kompleks sportowy jest gotowy do użyt-
ku. Całkowity koszt inwestycji – 1.182.753, 98 zł. Wkład własny 
budżetu Gminy Jaworze to niecałe 44% . Pozostałe środki pocho-
dziły z dwóch źródeł:

• dofinansowanie Budżetu Państwa w ramach dotacji Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki w wysokości 333.000,00 zł

• dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach 
w wysokości również 333.000,00 zł.

Wykonawcami robót były firmy ATA Sp z.o.o, która odpowiadała 
za oba boiska oraz Drewbud Sp z.o.o, która budowała ogrodze-
nie, oświetlenie i zaplecze socjalno-sanitarne. Jak podkreślił wójt 
Zdzisław Bylok, do tej pory nasza gmina pod względem zaple-
cza sportowego nie prezentowała się zbyt atrakcyjnie na tle gmin 
ościennych. Nadchodzi czas na zmiany. Pierwszym symptomem 
tych zmian jest oddany do użytku kompleks sportowy Orlik przy 
gimnazjum, za rok- ja zapewnia wójt – będzie to zespół boisk, tor 
łuczniczy i kort tenisowy przy ul. Koralowej. W tym miejscu Zdzi-
sław Bylok wyraził słowa uznania po adresem wykonawców obiek-
tu za solidną i terminową pracę, ale także całej Rady Gminy Jawo-
rze za poparcie dla tej inwestycji. Gospodarz gminy podziękował 
radnym za „cierpliwość oraz zrozumienie przy przygotowywaniu 

budżetu oraz wieloletnich planów inwestycyjnych. Tylko dzięki tej 
konstruktywnej współpracy obiekt ten mógł powstać.”

Obiekt poświęcili duchowni jaworzańskich parafii: ze strony ka-
tolickiej ks. Klaudiusz Dziki i ks Adam Gramatyka, ze strony ewan-
gelickiej ks. Władysław Wantulok.

Zdzisław Bylok podziękował również Ministerstwu Sportu i Tu-
rystyki, Urzędowi Marszałkowskiemu, poprzedniej dyrektor gim-
nazjum – Janinie Holeksa oraz obecnej dyrektor Barbarze Szer-
mańskiej, a także całemu gronu pedagogicznemu i uczniom, któ-
rzy również włączyli się w tę inwestycję. O pracach uczniów i ich 
zaangażowaniu można przeczytać na stronie 23 w artykule Pio-
tra Bożka. Jak bywa podczas tego rodzaju imprez, młodzież przy-
gotowała program artystyczny, był pokaz gimnastyki artystycznej 
i tańca. Żywiołowość młodych ludzi była chyba najpiękniejszym 
podziękowaniem za tę jakże potrzebną inwestycję. Nie tylko było 
coś dla ducha, ale i dla ciała, bowiem po uroczystościach na go-
ści czekał poczęstunek, a nad wszystkim czuwała Krystyna Pla-
za-Popielas szefowa Koła Rencistów i Emerytów z Jaworza. Du-
żym zainteresowaniem cieszyły się makiety „Orlika” przygotowa-
ne przez młodych ludzi.

Podczas tej uroczystości nie zapomniano o tragicznej katastro-
fie w Smoleńsku, uczestnicy gali uczcili minutą ciszy pamięć 96 
ofiar wypadku.

Program „Moje Boisko – Orlik 2012” przedstawiony został przez 
Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Donalda Tuska pod-
czas Expose 23 listopada 2007 roku. Zakłada on budowę ogól-
nodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych wraz 
z szatniami i zapleczem socjalnym, w każdej gminie na terenie 
całego kraju. Założeniem Programu jest udostępnienie dzieciom 
i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej, w celu aktyw-
nego uprawiania sportu. Jak wynika z ostatnich informacji w chwi-
li obecnej w całej Polsce oddano już do użytku 1237 „Orlików”, 
do końca kwietnia przybyło kolejne 47.

Przygotowali: Agata Jędrysko i Piotr Filipkowski
ciąg dalszy projektu na str. 26-27

Uwaga Reklamodawcy
Ogłoszenia reklamowe na dany miesiąc są przyjmowane do trzeciego wtorku poprzedniego miesiąca  
w sekretariacie Urzędu Gminy Jaworze. Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam.  
Cena 1 segmentu ogłoszeniowego o wymiarach 9,2 cm × 4 cm = 36,8 cm kw wynosi 33 zł z podat-
kiem VAT. Z uwzględnieniem, że rozmiar czcionki nie może być mniejszy niż 12 pkt. Reklamy przyjmuje  
Janusz Kos w godzinach pracy UG Jaworze.



2010 ROKECHO JAWORZA STR. 9MAJ



2010 ROKECHO JAWORZA STR. 10MAJ

JAWORZAńskA MAJÓWkA 2010

Święto Pracy wraz z datą 1 maja kojarzy się większości jed-
noznacznie. Spędy zwane pochodami, rozliczanie kto przyszedł 
i niósł flagę i jaką oraz mocna ideologiczna podbudowa. Jednak 
nie wszystko  było „za ramienia i po linii”, a spore grono ludzi po 
dziś dzień wspomina rodzinne pikniki z nostalgią. Co istotne była 
praca, fakt nie zawsze szanowana, ale jednak szczególnie młodzi 
ludzie mieli jakieś perspektywy. Teraz mamy wolność myśli i sło-
wa, mamy demokrację – choć jej twórcy, starożytni Grecy mieliby 
spore wątpliwości – a niestety jesteśmy jednym z bardziej sfru-
strowanych społeczeństw w Europie. Być może kolejny raz w hi-
storii wylaliśmy dziecko z kąpielą?

Warto teraz pokrótce przypomnieć historię Święta Pracy.
Święto Pracy wprowadziła w 1889  II Międzynarodówka dla upa-

miętnienia wydarzeń, które miały miejsce w pierwszych dniach 
maja 1886 r. w Chicago  w Stanach Zjednoczonych, podczas straj-
ku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowa-
dzenia 8-godzinnego dnia pracy.  Na ziemiach polskich pierwsze 
obchody miały miejsce już w 1890  roku i odbywały się wbrew 
woli zaborców. Organizatorami i inicjatorami tego święta byli min. 
działacze Socjalno-Rewolucyjnej Partii Proletariat,  Polska Par-
tia Socjalistyczna , Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy.  

W latach 1945 -1989  obchodom 1 maja towarzyszyła boga-
ta oprawa propagandowa. Uczestnictwo w pochodach było ma-
sowe, co wynikało głównie z presji ówczesnych władz PRL. Pod-
czas propagandowych pochodów prezentowano dokonania  
krajowej produkcji i hasła o treści politycznej. Uroczystościom prze-
wodniczyły centralne władze partyjne  i państwowe w Warszawie  
oraz lokalne w innych miastach kraju. Od roku 1983  nielegalne 
demonstracje organizowała Solidarność.

W III RP  ranga święta zmieniła się. Zebrania o charakterze po-
litycznym organizują głównie organizacje lewicowe. 1 maja po-
został dniem wolnym od pracy, co jedni wykorzystują na przydo-
mowe prace porządkowe, inni na dłuższe wyjazdy weekendowe,  
a jeszcze inni na festyny, jakie organizują lokalne władze pod-
czas „majówek” , a więc w dniach 1-3 maja. Dzień 1 maja dziś 
jeśli już zawiera podtekst polityczny, jest on poświęcony walce  
o prawa pracowników, ofiarom zwolnień grupowych, bezrobotnym, 
lokatorom kamienic czynszowych, bezdomnym i ludziom wyklu-
czonym społecznie.

Z kolei w Kościele Katolickim 1 maja obchodzone jest jako wspo-
mnienie  św. Józefa Rzemieślnika  (Robotnika). Wspomnienie to 
wprowadził do kalendarza liturgicznego papież Pius XII w 1955 r. 
Liturgiczne święto po raz pierwszy pojawiło się w IV w. w klasz-

1 Maja dawniej i dziś – szczypta historycznych faktów

torze św. Saby pod Jerozolimą. W zachodnim chrześcijaństwie  
zaczęło przyjmować się powoli po VIII wieku . W 1969  reforma  
liturgiczna zmieniła jego rangę  do wspomnienia dowolnego. Świę-
ty Józef  jest patronem  rodzin, ojców, kobiet w ciąży, oraz  umie-
rających i robotników.

*******
Na stronach internetowych OPGJ (www.opgj.pl) zamieściliśmy 

zdjęcia z tegorocznej „Jaworzańskiej Majówki”. Dzięki uprzej-
mości pani Jadwigi Roik prezentujemy obok zdjęcie z pochodu 
pierwszomajowego w Jaworzu z lat 70. XX wieku. Zdjęcie zo-
stało wykonane przy dzisiejszej ul. Zdrojowej od strony „Szlau-
rówki” (dawnego Kina Jaworzanka) – dzisiejszej siedziby firmy 
Berndorf-Baderbau. Po lewej stronie widać ustawioną trybunę z 
włodarzami gminy (Jasienica lub jeszcze Wapienica), w tle frag-
ment remizy OSP , a po prawej stronie nieistniejące już ogro-
dzenia i drzewa wchodzące w skład  ogrodu i szklarni ( dzisiaj 
parking i supermarket „Jaworze”). Wówczas  każdy słup, drze-
wo były przyozdobione flagami biało-czerwonymi i czerwony-
mi.  Na drodze od „Cholewika” i wzdłuż ulicy Cieszyńskiej roz-
wieszone były transparenty z hasłami propagandowymi zawie-
rającymi zawsze „walkę o Pokój, internacjonalizm i przyjaźń pol-
sko-radziecką”. W PRL-u obchodzono uroczyście trzy święta:  
1 Maja, 22 lipca i rewolucję październikową.  Już na kilka dni wcze-
śniej cała wieś przyozdabiana  była flagami, zawsze obok biało-
czerwonej musiały wisieć co najmniej dwie czerwone. Na właści-
cielach domów spoczywał obowiązek wywieszania flagi państwo-
wej. Ulice patrolowała milicja i ORMO (Ochotnicza Rezerwa Mili-
cji Obywatelskiej), a spóźniających się z wywieszeniem flag przy-
muszano prośbą. Te same patrole sprawdzały  ponownie 2 maja  
i ze zdwojoną czujnością pilnowały, aby wszystkie flagi znikły przed 
3 Maja, nie uznawanym przez władze PRL  Świętem Konstytucji.

Ponadto na słupach wieszano wielkie megafony o „urodzie” 
blaszanego wiadra, z którego płynęły rewolucyjne pieśni i prze-
mówienie I sekretarza KC PZPR (Komitetu Centralnego Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej) transmitowanych z przewoźne-
go studia lub po prostu z I programu Polskiego Radia. Niewątpli-
wą  atrakcją pochodów  bywały ciężarowe samochody, zamie-
nione w przewoźne sklepy i wypełnione na tę okazję deficytowy-
mi towarami, które na co dzień mogły wówczas tylko przyśnić się 
zwykłemu śmiertelnikowi (kawa ziarnista, batoniki Prince Polo 
itp.). Można było kupić kiełbasę zwyczajną, czekoladowe wyroby  

Pochód 1 Maja lata 70. XX wieku. Foto. J.Roik.
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Wedla, bywały nawet parówki i cytryny! Oprócz tego cukierki, her-
batniki, ciastka. Bywało również piwo rozlewane z beczek przez 
żółto połyskujące, mosiężne krany do ciężkich szklanych kufli 
(symbolicznie obmywanych pod kranikiem do dalszego użytku). 
Na dużej  trybunie (z reguły przyczepie  ciągnikowej udekorowa-
nej  czerwonym płótnem,  chorągwiami  i zielonymi gałązkami)  za-
siadali notable głównie z PZPR. Przed nimi defilowali uczniowie, 
nauczyciele, pielęgniarki, strażacy, chłopi, robotnicy, itd. W pobli-
żu trybuny gromadziły się poczty sztandarowe różnych organiza-
cji. Nieodłączną atrakcję uroczystości stanowiły występy orkiestry 
dętej OSP, zakładów pracy. Tłumy wiwatowały na cześć „przewod-
niej siły narodu”  hasła – „Niech żyje sojusz robotniczo-chłopski”, 
„Niech żyje PZPR, przodująca siła postępu”. Tak było od Włady-
wostoku po Berlin do 1989 roku.

Dziś nie ma pochodów. Dziś nie są atrakcją towary takie, jak 
kawa, batoniki, kiełbasa. Dziś znów atrakcją staje się słowo „pra-
ca”. Praca znów staje się deficytowym dobrem, które posiadają 
„szczęściarze”, a  marzy o niej wielu… Dziś nie ma przewodniej 
siły narodu… Dziś  tragedia w Smoleńsku, po prawie 20 latach 
pokazała, być może tylko  na chwilę, że Polacy i Rosjanie mogą 
być sobie bliscy. Być może Prawda o Katyniu zadomowi na sta-
łe w Rosji i na Zachodzie. Dziś nie trwamy w sojuszu  polsko-ra-
dzieckim. Dziś jesteśmy w NATO.  Dziś nie ma słowa „internacjo-

Stoisko Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego.

nalizm” – jego odpowiednikiem jest „zjednoczona Europa – na-
rodów-superpaństwo”.  Kiedyś walczylibyśmy z sowietyzacją na-
zewnictwa, dziś akceptujemy „shopy, hipermarkety, marketing, pu-
blic relations, reality show” itd. Jednym słowem koło historii… Dziś 
pewnie każdy z nas ma swoją  indywidualną opcję światopoglą-
dową i swoją ocenę przeszłości i teraźniejszości.                 

2 maja ad 2010. historia i współczesność

Z jednej strony to tylko dzień łączący „długi majowy weekend”, 
ale nie tylko. To także Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej – 
święto obchodzone w Polsce od 2004 roku – wprowadzone na pod-
stawie ustawy z 20 lutego 2004. W latach Polski Ludowej właśnie  
w tym dniu władze PRL pilnowały, aby flagi narodowe były 
ściągnięte z wszystkich budynków przed Świętem Konstytucji  
3 Maja, zniesionym przez władze komunistyczne. 2 maja 1945 
roku żołnierze polscy zawiesili biało-czerwony sztandar na ko-
lumnie Siegessäule w Berlinie w trakcie zdobywania tego miasta.  
W tym dniu 1945 roku w parku Tiergarten 2. batalion, część 1. ba-
talionu 3 pułku piechoty i batalion czołgów 66 Brygady Pancernej, 
żołnierze z polskiej 1 dywizji kościuszkowskiej z 7 baterii 3 dywi-
zjonu 1 pułku artylerii lekkiej zatknęli na środku trzeciej kondygna-
cji kolumny biało-czerwony sztandar. Drugą flagę na balustradzie 
drugiej kondygnacji, na polecenie por. Piotra Potapskiego, powie-
sili żołnierze z 8 baterii 3 dywizjonu. Trzecią zatknęło pięciu pol-
skich żołnierzy z 1 Dywizji Piechoty (byli to ppor Mikołaj Troicki, 
plut. Kazimierz Otap, kpr. Antoni Jabłoński oraz kanonierzy Alek-
sander Kasprowicz i Eugeniusz Mierzejewski). Jak widać to sym-
boliczna data. Choć ostateczne zakończenie II wojny światowej  

8 maja (9 maja kapitulację III Rzeszy przyjęło dowództwo wojsk 
radzieckich) nie oznaczało dla Polski i Polaków pełnej wolności 
i suwerenności. Na tę chwilę czekaliśmy do 1989 roku.

Zaś w 1945 roku dla wielu patriotów nastał czas prześlado-
wań i kaźni – szczególnie dla żołnierzy AK i WiN. Wielu roda-
ków nie miało gdzie wracać, gdyż ich rodzinne strony (Kre-
sy Wschodnie) decyzją „ wszystkich sojuszników” znalazły się  
w granicach ZSRR.
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Święto konstytucji 3 Maja

Konstytucja 3 Maja uchwalona została w 1791 roku, jako 
ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów. Powszechnie przyjmuje się, że konstytucja ta była pierwszą  
w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej  
z 1787 r.) spisaną i nowoczesną. Konstytucja 3 maja zosta-
ła ustanowiona ustawą rządową przyjętą tego dnia przez sejm 
. Wprowadzała polityczne zrównanie mieszczan i szlach-
ty oraz chłopów przez państwo, w ten sposób łagodząc naj-
gorsze nadużycia pańszczyzny, a także znosiła zgubne in-
stytucje, jak liberum veto , które przed przyjęciem Konstytu-
cji pozostawiało sejm na łasce każdego posła. Niestety sprzy-
mierzone siły Rosji, Prus i Austrii, a także „targowiczan” do-
prowadziły do upadku konstytucji, a tym samym I Rzeczpo-
spolitej w 1795 roku na okres 123 lat. Obchody tego świę-
ta były zakazane podczas rozbiorów, a ponownie przywróco-
no Święto Konstytucji 3 Maja w II Rzeczypospolitej w kwiet-
niu 1919 roku, aż do wybuchu II wojny światowej. Podczas 
okupacji wszystkie święta narodowe zostały zdelegalizowa-
ne przez hitlerowców i sowietów. Święto na krótko powróciło 
po zakończeniu II wojny światowej, od 1946 r. nie było już ofi-
cjalnie obchodzone w Polsce. Jego miejsce miało zająć Święto  
1 Maja. W styczniu 1951 r. święto 3 Maja zostało oficjalnie zdele-
galizowane przez władze komunistyczne. Tak było do roku 1989.

Wierni Kościoła katolickiego w Polsce w tym dniu obchodzą 
również święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. To 
święto dla katolików ma szczególne znaczenie i mówi o obecno-
ści NMP w historii polskiego narodu. Jan Długosz nazwał Ma-
ryję” Panią świata i naszą”. Tytuł Matki Bożej Królowej Polski 
sięga drugiej połowy XIV wieku. Wtedy to Grzegorz z Sambo-
ra po raz pierwszy nazywa Maryję Królową Polski i Polaków. 
Z kolei 1 kwietnia 1656 r. w Katedrze Lwowskiej król Jan Ka-
zimierz w sposób oficjalny ślubował: Ciebie za patronkę moją 
i za królową państw moich dzisiaj obieram. W 1956 roku – w 
rocznicę ślubów Jana Kazimierza Episkopat Polski z inicjaty-
wy więzionego wówczas prymasa Stefana Wyszyńskiego do-
konał ponownego zawierzenia całego kraju Maryi i odnowienia 
ślubów królewskich.

*******
Pamiętamy – składamy kwiaty, palimy znicze, uczestniczymy 

w nabożeństwach w intencji ojczyzny. Młodzi ludzie nie są aż tak 
związani z tym świętem, nie pamiętają przecież ancien regime, kie-
dy to złożenie kwiatów czy zapalenie świeczki wiązało się z pew-
nymi konsekwencjami. Starsze i średnie pokolenia wie, że możli-
wość czczenia 3 maja to atrybut wolności, której każdy z nas pra-
gnie. W Jaworzu delegacje stowarzyszeń i organizacji pozarzą-
dowych, włodarze naszej gminy, przedstawiciele kościołów, pla-
cówek oświatowych spotkali się nieco wcześniej niż było przewi-
dziane w ogłoszeniach. Po krótkim wystąpieniu wójta Zdzisława 

Byloka złożono wiązanki kwiatów pod pomnikami – miejscami pa-
mięci – w centrum Jaworza.

Po akcencie patriotycznym czas wrócić na siódmą już edycję ja-
worzańskiej Majówki zorganizowanej w ramach polsko-czesko-sło-
wacko-węgierskich dni.

W każdym dniu majowego świętowania obok zespołów repre-
zentujących trzech południowych sąsiadów można było oglą-
dać występy grup jaworzańskich: Zespół Regionalny Jawo-
rze, Orkiestrę Dętą Glorieta. Na scenie także prezentowali się 
uczniowie ze wszystkich placówek oświatowych. Niewątpliwą 
gwiazdą imprezy była Krystyna Giżowska, zaś humorem rzecz 
doprawił Kabaret „DNO”. Podczas tegorocznej majówki można 
było także odwiedzić stoiska twórców ludowych, choć w nieco 
skromniejszym „wydaniu” niż zazwyczaj, jak i te przygotowane 
przez naszych południowych sąsiadów, gdzie można było m.in. 
degustować potrawy regionalne. Wszakże wiadomo od dawna, 
ze do serca szybciej trafia się przez żołądek. Po raz pierwszy 
pokazano dorobek artystów Koła Artystycznego „Mietek” (na-
zwa jest związana z niedawno zmarłym artystą plastykiem Mie-
czysławem Gwóździem). O nowej inicjatywie tej grupy piszemy 
w tekście „Galeria Beskidzka”. Ponadto podczas majowych im-
prez można było także sprawdzić swoją kondycję biorąc udział 
w Rodzinnym Rajdzie Rowerowym, zaś wiedzę i zdolności lin-
gwistyczne w trakcie konkursów: wiedzy o Unii Europejskiej, 
o współpracy transgranicznej oraz wziąć udział w Zabawie z ję-
zykiem czeskim, zaś ciekawym przedsięwzięciem majówki było 
otwarcie wystawy o Ligotce Kameralnej. O tych wydarzeniach 
można przeczytać w oddzielnych artykułach.

Przygotowali: Agata Jędrysko i Piotr Filipkowski

Więcej zdjęć z tegorocznej Majówki będzie na stronie  
internetowej Ośrodka Promocji Gminy: www.opgj.pl
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Majowy sprawdzian

Majówka kojarzy się nam przede wszystkim z rekreacją, zaba-
wami tanecznymi i sportowymi imprezami. Tymczasem w Jawo-
rzu można była sprawdzić swoją wiedzę, bowiem Ośrodek Pro-
mocji Gminy w ramach „Majówki 2010” zorganizował trzy konkur-
sy. Pierwszy traktował o Unii Europejskiej, drugi był sprawdzia-
nem wiedzy z zakresu Współpracy Transgranicznej, zaś trzeci to 
prawdziwa gratka – Zabawa z Językiem Czeskim.

Do tych zmagań można się było przygotować przeglądając portal in-
ternetowy OPGJ, gdzie zostały przedstawione niezbędne informacje.

W przypadku Konkursu o Unii Europejskiej trzeba było wiedzieć 
czym jest UE, jakie są jej najważniejsze cele oraz wykazać się 
znajomością unijnych symboli – hymn, flaga.

W przypadku Konkursu Wiedzy o Współpracy Transgranicznej 
należało się przygotować do odpowiedzi na podstawowe pytania: 
Czym jest Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Re-

publika Czeska – Rzeczpospolita Polska?, Euroregion Śląsk Cie-
szyński oraz, jakie są priorytety programu.

Zdecydowanie najciekawsza była Zabawa z Językiem Czeskim. 
Często zdarza się, że popełniamy „czeski błąd”. Chodzi o to, że niektó-
re z liter przestawiamy, a niektóre po prostu „zjadamy”. Skąd nazwa?

Stąd, że niektóre słowa w języku czeskim są bardzo podobne 
do polskich, oto przykłady:

kapr – karp
pohoda – pogoda
švec – szewc
ruka – ręka
krk – kark
To tylko niektóre z zagadnień dotyczących języka naszych połu-

dniowych sąsiadów. Podczas konkursu trzeba było wiedzieć tak-
że skąd wzięło się powiedzenie „czeski film”czy umieć wytłuma-
czyć na czym polega dwoistość języka czeskiego.

Opracowali: Agata Jędrysko i Piotr Filipkowski

w poszukiwaniu minionego czasu

Wiemy, że czasu nie da się cofnąć, choć są takie chwile które 
chcielibyśmy wciąż przeżywać. Owszem mamy wspomnienia lecz 
te z czasem zacierają się. Na szczęście można czas zatrzymać, 
jednym z takich sposobów są fotografia i film. Dzięki tym zdoby-
czom techniki możemy choć na chwil kilka przenieść się i zoba-
czyć minione już lata.

Ligotka Kameralna wczoraj i dziś („Komorni Lhotka vćera 
a  dnes”) – taki tytuł nosiła wystawa  fotografii prezentującej  
zaprzyjaźnioną z Jaworzem czeską gminę Komorni Lhotka, 
która została otwarta 1 maja w Galerii na Zdrojowej ( Ośrodek pro-
mocji Gminy Jaworze). Naszych południowych sąsiadów z Jawo-
rzem wiele łączy- położenie u stóp Beskidu Śląskiego (tyle że  po 
czeskiej stronie), podobna architektura, tradycje i zwyczaje.  Jed-
ną z osób łączących dwie gminy jest postać pastora ks Jerzego 
Filipka  pełniącego w latach 1827-1837  obowiązki proboszcza  
w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu.

Otwarcia wystawy dokonali  wójtowie Stanisław Ćmiel z Ligot-
ki Kameralnej i Zdzisław Bylok – z Jaworza. Nie zabrakło tak-
że przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych, rad-
nych, mieszkańcców Jaworza oraz gości z Czech.  Projekt „Ko-
morni Lhotka  vćera a dnes” jest kontynuacja  projektu realizowa-
nego  już w przeszłości „Vyznamne osobnostu Tesinskeho  Slez-
ska – Jan Grabowski”. W tym przypadku chodzi o zbiór starych fo-
tografii obrazujących życie  Ligotki Kameralnej w XX wieku i dziś. 
Oprócz przepięknych zdjęć przedstawiających dawną zabudowę  
miejscowości- a nawet rzemiosło-, na wystawie można było tak-
że zobaczyć  przyrodę Beskidu Śląskiego, piękno krajobrazu Li-
gotki Kameralnej i urocze jej zakątki – parki, lasy, stawy, kościo-
ły czy wreszcie pomniki historii- często wspólnej dla Czechów (i 
mniejszości polskiej w tej części Zaolzia), ale i Polaków mieszka-
jących po „tej” stronie Olzy.

Jak podkreślił wójt Zdzisław Bylok, w tym wypadku inicjatorem i 
głównym reżyserem wystawy była czeska gmina, a my dopisaliśmy 
się do ich projektu- dodał wójt.   Trzeba przyznać, że ta ekspozy-
cja została przygotowana w pełni profesjonalnie. Oprócz staran-
nie  wybranych fotogramów, można było zobaczyć film o Komorni 
Lhotce, poza tym Stanisław Ćmiel  w ciekawy sposób przedstawił 
zebranym nie tylko sam projekt finansowany ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez Euroregion Śląsk 
Cieszyński, ale również zaprezentował sylwetki autorów tychże 
bezcennych fotografii. Dwóch z nich tj  Karel Fryczek i Jiri Da-
nek uczestniczyli w tym swego rodzaju spotkaniu autorskim. Trzeci 
z autorów fotografii Jan Grabowski  tym razem nie przyjechał do 
Jaworza (obecnie ma 96 lat). Jak podkreślił Stanisław Ćmiel – te 
zdjęcia to prawdziwy skarb dla potomnych, czas jest nieubłagany  
i niezmiennie płynie  Komorni Lhotka  z lat 50-tych XX wieku to dziś 
nie ta sama miejscowość. Podobną opinię wyraził wójt Zdzisław By-
lok – te fotografie to zatrzymany w kadrze miniony czas, coś co po-
zwoli na chwilę wrócić do czasów swej młodości wielu spośród nas.
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Strona czeska na tę okoliczność przygotowała dla uczestników 
spotkania miłą  pamiątkę- informację o wystawie i projekcie, al-
bum ze zdjęciami  wybranymi w taki sposób, aby można było zo-
baczyć, jak dane miejsce wyglądało przed ponad 50 laty, a jak wy-
gląda dziś , zaś do całości dołączono płytę dvd z filmem o Komor-

ni Lhotce. Tak więc dla wielu z nas obraz czeskiej gminy na stałe 
zagości w naszej świadomości. Naszym czeskim przyjaciołom na-
tomiast wypada pogratulować  inwencji twórczej, zaś Ośrodkowi 
Promocji Gminy i Urzędowi Gminy Jaworze tego, że trafnie włą-
czyli się w ten projekt.                                          Piotr Filipkowski

XVi rodzinny rajd rowerowy

Jak powiedział Ko-
mandor Rajdu Zbigniew 
Putek – tegoroczną edy-
cję rajdu rowerowego 
należy zaliczyć do uda-
nych. Przede wszystkim 
uczestnicy byli bardzo 
zdyscyplinowani, nie do-
szło do złamania prze-
pisów ruchu drogowe-
go, jak i regulaminu raj-
du – a więc wyprzedza-
nia czy wymuszania. Naj-
wyraźniej wszyscy ama-

torzy dwóch kółek potraktowali imprezę, jako formę aktywnego 
spędzania wolnego czasu. W tym roku zarówno start, jak i meta 
były na terenie amfiteatru, jednak trasa rajdu wiodła przez Biery, 
do Jaworza Nałęża, gdzie był półme-
tek . Uczestnicy wystartowali o godzi-
nie 12.00, zaś powrócili zgodnie z pro-
gramem o 15.00. Jak zaznaczył Zbi-
gniew Putek – szczególne słowa po-
dziękowania należą się jaworzań-
skiej policji, która eskortowała uczest-
ników rowerowych zmagań i zabez-
pieczała trasę przejazdu, strażakom 
z OSP w Jaworzu, którzy zabezpie-
czali wszystkie skrzyżowania na tra-
sie oraz bielskiemu Pogotowiu Ra-
tunkowemu, które czuwało na wypa-
dek gdyby ktoś potrzebował pomocy 
medycznej, ale na szczęście nie trze-
ba było nikomu jej udzielać – powie-
dział Zbigniew Putek.

W rajdzie wzięło udział 70 osób plus 
obsługa imprezy. Część chętnych na pewno odstraszyła poranna 
burza i niepewna pogoda, a ci, którzy stawili się na starcie mie-
li łącznie do pokonania prawie 26 km. Aura była łaskawa dla raj-

dowców – pochmurnie, ale bez deszczu. Wśród zapalonych cykli-
stów byli nie tylko jaworzanie – zaledwie 50 osób, a reszta uczest-

ników to m.in. mieszkańcy Bytomia, Piekar 
Śląskich, Katowic, Jasienicy, Bielska-Bia-
łej i gmin ościennych.

Nagrody zwycięzcom wręczali zastęp-
ca wójta Radosław G. Ostałkiewicz, prze-
wodniczący Rady Gminy Jaworze An-
drzej Śliwka, no i oczywiście komandor raj-
du a zarazem wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Zbigniew Putek.

Najstarszym uczestnikiem był Miko-
łaj Symiw (77 lat) z Bielska-Białej, któ-
ry tygodniowo przejeżdża około 100 km. 
Zatem można tylko pogratulować zdro-
wia i kondycji.

Najmłodszym zaś rowerzystą był Fran-
ciszek Heller (5 lat) z Jaworza.

Główną nagrodę – rower wylosował 
Mirosław Wiśniewski z Jaworza. Kolej-

ne nagrody zostały rozlosowane wśród uczestników rajdu. W puli 
były pompki, torby rowerowe, światła tylne, bidony itd.                                                  

 Piotr Filipkowski
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natura to piękno

Z takiego założenia wychodzi jaworzański fotografik Ryszard 
Stanclik. Od 16 do 28 kwietnia w „Galerii na Zdrojowej” można 
było oglądać wystawę jego autorstwa pt. „Dolomity zimą”, zwień-
czeniem ekspozycji był 27 kwietnia wieczór autorski. 

Ryszard Stanclik od lat fotografuje krajobrazy, fascynują go za-
równo góry, jak i doliny czy równiny. Według autora zdjęć najbar-
dziej bodaj inspirujące jest to, że ramy zdjęcia sprawiają, iż nie do-
strzegamy na fotografii czegoś, co zdecydowanie nie wzbudzałoby 
naszego zachwytu – dlatego często zdjęcia są znacznie piękniej-
sze, aniżeli rzeczywisty widok – twierdzi Ryszard Stanclik. Kwiet-
niowa wystawa ukazuje Dolomity widziane okiem narciarza, to nie 
tylko krajobrazy,  ale na przykład uchwycona w kadrze znakomi-
ta turystyczna infrastruktura we Włoszech.

Jak wiadomo nie każdy może być fotografikiem, tak jak nie każ-
dy może być artystą malarzem

Obecnie początkujący fotografik musi liczyć się z pewnymi 
trudnościami, dlatego że współczesne aparaty są automatami 
i fotografujący tak naprawdę  nie wie na czym polega robienie 
zdjęć – tłumaczy Stanclik – co najmniej 90% ludzi robiących 
zdjęcia nie wie jak się ustawić, jak ustawić światło, kiedy naj-
lepiej robić zdjęcia. 

nowa inicjatywa…

Internet to ogrom możli-
wości wszelakich. Od szu-
kania informacji po moż-
liwości kupna i sprzeda-
ży nieomal wszystkiego. 
W Jaworzu pojawi ł  s ię 
cenny pomysł stworze-
nia niezwykłego sklepi-
ku internetowego, gdzie 
będzie można kupić uni-
kalne dzieła miejscowych 
twórców, od rzeźb, obra-
zów, poprzez biżuterię po 
ceramikę artystyczną. 

Pomysłodawczynią  skle-
pu jest Dorota Gogler dzia-
łająca w Kole Artystycznym 
„Mietek”. Koło zaś roz-
wija skrzydła pod egidą 
Ośrodka Promocji Gminy 
Jaworze. 

Autor ekspozycji uczył się sztuki fotografowania na aparatach 
kliszowych, które ustawiało się ręcznie. Cyfrowe cacko daje pew-
ną bezkarność – złe zdjęcie po prostu się kasuje. Kiedy się  mia-
ło aparat kliszowy, nie dało się wykasować zrobionej fotografii, 
więc trzeba było pomyśleć, dobrze się ustawić – opowiada jawo-
rzański fotograf. Jak twierdzi stara się nadto nie ingerować w fo-
tografię, bowiem natura jest najpiękniejsza, a obróbka kompute-
rowa może odebrać jej prawdziwość. 

Przygotowała: Agata Jędrysko
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Z żYCIA I DZIAłAlNOśCI ORGANIZACJI POZARZąDOWYCh

Z życia tOwarZystwa MiłOŚników jawOrZa

laureaci  ekokonkursu

Już po raz drugi Towarzystwo Mi-
łośników Jaworza zorganizowało dla 
młodzieży szkolnej konkurs tematycz-
nie związany z Jaworzem. Przypomnij-
my, rok temu również podczas Majówki 
TMJ ogłosiło wyniki konkursu fotogra-
ficznego, dotyczącego zapomnianych  
i mało znanych miejsc – zabytków Ja-

worza. Niejako finałem owych zmagań były posiady, które odbyły 
się 13 grudnia w zabytkowym Pałacu. Niestety kilka tygodni póź-
niej obiekt został pochłonięty przez pożar, nikt wówczas nie przy-
puszczał, że spotkanie w Pałacu – na dłuższy czas – było ostatnią 
okazją zwiedzenia historycznej posiadłości. W tym roku Towarzy-
stwo Miłośników Jaworza wspólnie ze Szkolnym Kołem Ligi Mor-
skiej i Rzecznej działającym przy Gimnazjum im St. Maczka w Ja-
worzu  wraz z  Ośrodkiem Promocji Gminy zorganizowało kolejny 
konkurs,  tym razem ekologiczny obrazujący stan rzek/potoków 
na terenie naszej gminy. Konkurs była zatytułowany  „Ekosystemy 
Wodne  Gminy Jaworze”. W dniu Święta Konstytucji  3 Maja na am-
fiteatrze zwycięzcom i wyróżnionym w konkursie  nagrody wręczali 
członkowie zarządu Towarzystwa Miłośników Jaworza: Jerzy Ryrych, 
Ryszard Stanclik, Andrzej Stąsiek i Tomasz Wróbel.

Nagrody ufundowali: Ośrodek Promocji Gminy, Towarzystwo Mi-
łośników Jaworza oraz osoba prywatna.

Lista zwycięzców:
Szkoła Podstawowa nr 1 
I miejsce Natalia Greń i Katarzyna Manda
II miejsce Piotr Sierszecki
II miejsce  Kamil  Binda
Gimnazjum im gen St. Maczka
I miejsce Stanisław Dunaj

II miejsce Magdalena Wolny
III miejsce Michał Zontek
Wyróżnienie: Anna Dziędziel
Prace zbiorowe:
1. Joanna Czarnecka, Jagoda Łazarczyk, Joanna Skępiec, 

Mateusz Deryło
2. Daria Gibes, Karolina Krutak
3. Patrycja Wielgus, Klaudia Danel, Joanna Ryrych
4. Magdalena Gańczarczyk, Weronika Strach
Z kolei 16 maja o godzinie 15.00 na terenie Gimnazjum w 

Jaworzu, odbędą się posiady zorganizowane przez Towarzy-
stwo Miłośników Jaworza. Podczas  tego spotkania nastąpi pod-
sumowanie konkursu „Ekosystemy wodne Jaworza” Autorzy 
prac konkursowych – uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Gim-
nazjum zaprezentują swoje ciekawe opracowania, a całość  im-
prezy wzbogacona będzie prezentacją multimedialną  o wodach, 
potokach oraz ekosystemach wodnych Jaworza, przygotowywa-
ną przez uczniów naszego Gimnazjum.  

Opracował: P. Filipkowski

stOwarZysZenie nasZe jawOrZe

Wyjazd integracyjny czy wycieczka?
W tym wypadku chodzi tylko o integrację. Stowarzyszenie Nasze 

Jaworze w najbliższym czasie zaplanowało wspólnie z Ośrodkiem 
Promocji Gminy Jaworze sporo wyjazdów do zaprzyjaźnionych 
gmin słowackich i czeskich. Bynajmniej nie chodzi tylko o to, aby po-

znać mieszkańców zaprzyjaźnionych gmin: Doliny Terchowej, Beli, 
Strećna, Zazrivy czy Dorzecza Stonawki. To także okazja do przy-
glądnięcia się z ich dorobkowi kulturowemu, możliwość podziwiania 
walorów turystycznych i krajobrazowych poszczególnych miejscowo-
ści. Przy okazji mieszkańcy gmin czeskich i słowackich będą mieli 

Propozycje wyjazdów integracyjnych organizowanych przez stowarzyszenie nasze jaworze
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okazję usłyszeć o Jaworzu, poznać nasze tradycje i kulturę. Zdecy-
dowanie to znakomita wzajemna promocja krajów i miejscowości.

***
„… a i Wam w obliczu kamratów ślubuję: 

biednych od krzywdy bronić, bogaczy prawości uczyć, 
Wam wierności dochować, sprawiedliwie zbójecką potęgę rozsławiać. 

Przysięgam Wam ja – Hetman Zbójnicki”
/przysięga Janosika/

Szlakiem Janosika
Stowarzyszenie Nasze Jaworze wraz z Ośrodkiem Promocji 

Gminy 26 czerwca zaprasza mieszkańców Jaworza do udzia-
łu w wyjeździe integracyjnym „Szlakiem Janosika”.

Jak wiemy Janosik dla nas jest „sympatycznym Harnasiem , któ-
rego pamiętamy z filmowego serialu, zaś dla Słowaków jest po pro-
stu ich rodakiem . Tak czy inaczej warto przypomnieć, ze harnaś 
działał na ówczesnym pograniczu polsko-węgierskim. My pamię-
tamy tę postać z serialu „Janosik”, ze znakomitą kreacją nieżyją-
cego już Marka Perepeczko.

Kim naprawdę był Janosik?
Juraj Jánošík był Słowakiem i pochodził ze wsi Tierchowa (Ter-

chová). Znamy przybliżoną datę jego urodzin – 25 stycznia 1688 
r. – gdyż zachowała się metryka chrztu z 16 maja 1688 roku. Naj-
prawdopodobniej brał udział w powstaniu antyhabsburskim Fran-
ciszka Rakoczego , które wybuchło w 1703 na ziemiach węgier-
skich . W 1708 wrócił do rodzinnej wsi, ale wkrótce potem wstąpił 
do armii austriackiej . Podczas służby został przydzielony do od-
działu stacjonującego na zamku w Bytčy, gdzie więziono groźnych 
przestępców. Tam poznał niejakiego Tomáša Uhorčíka , który był 
harnasiem zbójników karpackich. Jánošík pomógł mu uciec z wię-
zienia, a sam zdezerterował lub został wykupiony z wojska i przy-
stał do zbójników. Od tego momentu rozpoczęła się „działalność” 
Jánošíka, która trwała do wiosny 1713. Wbrew legendzie grabił 
głównie z myślą o sobie i swoich ludziach, obdarowując okazjo-
nalnie np. dziewczęta z okolicznych wsi różnymi zrabowanymi 
drobiazgami. Wspierali go niektórzy lokalni możnowładcy, z któ-
rymi dzielił się łupami, a oni w zamian wyciągali go z tarapatów.

Wiosną 1713 został pojmany w domu Uhorčíka i osadzony w Lip-
towskim Mikulaszu (Liptovský Mikuláš), w zamku o średniowiecz-
nym rodowodzie, gdzie odbył się jego proces. Sąd skazał Jáno-
šíka na karę śmierci przez powieszenie na haku. Tyle z informa-
cji jaki można znaleźć na wikipedii.

A wracając do programu wyjazdu – organizatorzy zaplanowa-
li zwiedzanie Parku Narodowego w Terchovej oraz wyjazd na ba-
seny termalne do Oravicy.

Szczegóły wyjazdu, kosztów itd. można poznać w Ośrodku pro-
mocji Gminy i bezpośrednio u Zygmunta Podkówki – Przewodni-

czącego Stowarzyszenia Nasze Jaworze. Dokładne namiary te-
le-adresowe podajemy poniżej.

***
Spotkajmy się w Nałężu

4 lipca Stowarzyszenie Nasze Jaworze wspólnie z Ośrod-
kiem Promocji Gminy Jaworze organizują spotkanie integracyjne 
dla mieszkańców gminy w Jaworzu Nałężu. Szczegóły dotyczą-
ce godziny, dokładnego programu itd. zostaną podane na plaka-
tach oraz stronie internetowej Ośrodka Promocji Gminy, również 
niezbędne informacje można uzyskać bezpośrednio u Zygmunta 
Podkówki. W spotkaniu tym wezmą udział także Koła Gospodyń 
Wiejskich, Koło Emerytów i Rencistów, jak i Grupa Artystów-Plasty-
ków „Mietek” działająca przy OPG Jaworze. Podczas spotkania 
odbędzie się plener malarski naszych rodzimych artystów, któ-
ry z pewnością stanie się okazją do poznania „tajników” ich sztu-
ki. W tym miejscu trzeba wyjaśnić genezę nazwy grupy- „Mietek”. 
To swego rodzaju hołd wobec zmarłego niedawno znanego nam 
wszystkim artysty Mieczysława Gwóździa.

***
Jarmark w Ligotce Kameralnej (LIGOTSKÝ JARMARK) 
Republika Czeska

Lipiec to miesiąc tradycyjnych jarmarków. Stoiska, atrakcje, 
pokazy dawnych rzemiosł, degustacje tradycyjnych dań, najróż-
niejsze występy, a na zakończenie koncert lub zabawa taneczna , 
a to wszystko w ośrodku przy Domu Kultury w Ligotce Kameralnej 
(Zaolzie- a więc teren Śląska Cieszyńskiego należący do Czech). 
Szczegółowy program tej eskapady jest w trakcie opracowywa-
nia. Wiadomo tylko, że jaworzanie będą mogli wyjechać na Jar-
mark Ligocki w dniu 31 lipca br. Szczegóły oczywiście będą do-
stępne u organizatorów.

***
Znów Słowacja

Na 25 lipca Stowarzyszenie Nasze Jaworze i OPG Jaworze 
zaplanowali wyjazd zainteresowanych mieszkańców naszej gmi-
ny na Słowację do miejscowości Bela. To również część projek-
tu łączącego promocję Jaworza na Słowacji z poznawaniem tam-
tejszej kultury, tradycji i walorów turystycznych – w tym wypadku 
kolejnej partnerskiej miejscowości Bela.

Więcej informacji można uzyskać w:
Ośrodku Promocji Gminy w Jaworzu: www.opgj.pl tel.  

33/ 488-31-16 oraz u Zygmunta Podkówki ( w Skansenie)  
lub po tel. 33 817- 21-18

Opracował: Piotr Filipkowski

Śpiewające zuchy

II Festiwal Piosenki Zuchowej „Spotkajmy się w piosence” 
w Jaworzu

24 kwietnia  jaworzański amfiteatr wypełnili młodzi śpiewający 
artyści. Podczas II Festiwalu Piosenki Zuchowej prezentowali się 
milusińscy z Hufca Beskidzkiego ZHP, oraz jedna zaprzyjaźnio-
na gromada działająca w Kalwarii Zebrzydowskiej z Hufca Zie-
mi Wadowickiej. Z pewnością impreza różniła się od innych tego 
typu, bowiem odbywała się w cieniu smoleńskiej tragedii. Pamięć 
śp Prezydenta RP i pozostałych towarzyszących mu 95 osób, któ-
re zginęły w katastrofie lotniczej uczczono minutą ciszy – żałoba 
w ZHP obowiązywała do 9 maja. Ponieważ w tym dniu na tere-
nie całego kraju odbywały się kolejne uroczystości pogrzebowe 
ofiar katastrofy lotniczej, repertuar obfitował w piosenki nastrojo-
we, patriotyczne i bardziej refleksyjne aniżeli rok temu. Mimo, iż 

nie było wspólnej zabawy zuchów i tańca,  festiwal nie był mniej 
atrakcyjny czy ciekawy, a to dzięki charyzmatycznym druhnom, 
drużynowym, ich pomocnikom, jak i samym prowadzącym czyli  
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hm Joannie Buzderewicz i phm. Justynie Witas. Również  wy-
soki poziom artystyczny najmłodszych  artystów  przyczynił się do 
tego, że czas spędzony w amfiteatrze dla każdego stał się przy-
jemnością. Imprezę otworzył Komendant Beskidzkiego Hufca ZHP  
hm. Sławomir Gajda,  na widowni zasiedli przybyli licznie przed-
stawiciele Rady Gminy z przewodniczącym Andrzejem Śliwką 
oraz wójt Zdzisław Bylok. Swoją obecnością zaszczycili nas dy-
rektorowie szkół z których przyjechały gromady zuchowe z SP nr 
3 w Bielsku-Białej Ewa Polaczek oraz Jolanta Skrbńska-Wilczek 
oraz z SP 1 w Jaworzu Ewa Cholewik. Zaszczytem dla  wszyst-
kich zgromadzonych była obecność zasłużonych druhów senio-
rów w osobach przewodniczącej Kręgu Seniora  „Orla Brać”,dh. 
Hm. Krystyny Wójcickiej, dh. Hm. Józef Drożdż – członek kręgu 
seniora i Komisji Historycznej Hufca, dh. Józef Ćwiertka,  dh. Ste-
fan Skoczek, oraz dh. Hm. Ewa Kossowska przewodnicząca Huf-
cowego Sądu Harcerskiego.

Organizatorami  śpiewaczych zmagań oprócz Beskidzkiego  Huf-
ca ZHP był Ośrodek Promocji Gminy Jaworze oraz Urząd Gminy. 
Przed rokiem Festiwal Piosenki Zuchowej wystartował w Jaworzu, 
formuła się sprawdziła i zgodnie z ówczesnymi zapewnieniami or-
ganizatorów, zuchy znów zjechały do Jaworza. Celem nadrzęd-
nym tego typu przedsięwzięcia jest dobra zabawa, integracja i po-
znanie innych gromad zuchowych,  a także popularyzacja piose-
nek dziecięcych i zuchowych. W tym roku  najmłodsi prezentowa-
li swój dorobek w czterech kategoriach: piosenki folklorystycznej 
wykonywanej przez całą   gromadę,  piosenki  solo ( wykonywa-
nej przez solistę/kę z danej gromady), piosenki w duecie. Ostatnią 
kategorią było wesołe muzykowanie w wykonaniu całej gromady. 

Jak przystało na profesjonalny festiwal, oceną  poszczególnych 
występów zajęło się jury w składzie: Zbigniew Putek ( wiceprze-
wodniczący Rady Gminy Jaworze), dh. Hm.Irena Kowaliczek, dh 
phm. Miriam Korczyńska i komendant  hm. Sławomir Gajda.  Jak 
podczas zakończenia imprezy podkreślił Zbigniew Putek- praca 
jury była niezwykle trudna ze względu na wysoki poziom uczest-
ników. Jednak trzeba było mimo wszystko dokonać wyboru naj-
lepszych spośród najlepszych, zatem czas na wyniki:

Ostatecznie jury przyznało następujące miejsca w poszczegól-
nych kategoriach.

Kategoria Wesołe Muzykowa-
nie (Gromada)
I miejsce 10 GZ „Wesoła Gromad-
ka Kubusia Puchatka” (Jaworze)
II miejsce 38 GZ „Zwierzaki”
III miejsce GZ „Rozśpiewane nutki”
Wyróżnienie 27 GZ „Wesołe Nutki”
Kategoria Piosenka w duecie
I miejsce 7 GZ „Przyjaciele Ku-
busia”: Wiktoria Caputa i Martyna 
Dydniańska
II  miejsce „Skrzaty z Leśnej 
Krainy”: Emilia Wyrwa i Oliwia  
Korzeniowska
III miejsce „10 Gromada Zuchowa Kubusia Puchatka”: Marta  
Sablik i Ania Słomińska (Jaworze)
Wyróżnienie  38 GZ „Zwierzaki”: Zuzia Dzień  i Ania Cader
Kategoria Piosenka Solo
I miejsce  GZ „Skrzaty z Leśnej Krainy”: Natalia Wicher
II miejsce 10 GZ „Wesoła Gromadka Kubusia Puchatka”: Zuzia 
Buzderewicz (Jaworze)
III miejsce 38 GZ „Zwierzaki”; Julia Witas
Wyróżnienie: 7 GZ „Przyjaciel Kubusia”: Sabina Malchar
Kategoria Piosenka Folklorystyczna
I miejsce 1 GZ „Aniołki”
II miejsce 7 GZ „Przyjaciele Kubusia”
III miejsce 4 GZ „Skrzaty z Leśnej Krainy”

Festiwal zakończono miłym akcentem, nagrodę specjalną – 
Puchar Wójta Gminy Jaworze – w kategorii osobowość festiwa-
lu przyznano  phm. Justynie Witas. Wręczenia pucharu dokona-
li Andrzej Śliwka – przewodniczący RG Jaworze i jego zastępca 
Zbigniew Putek.

Sponsorzy: Kino Helios Bielsko-Biała, Teatr Lalek Banialuka, Cen-
trum Zabaw dla Dzieci FIGLO-PARK, Hipermarket TESCO – War-
szawska 180, Carrefour- Mostowa 2, Microsoft, Hufiec Beskidzki.

Opracował: P. Filipkowski

MATKA 
Jest najważniejszą osobą w życiu każdego z nas. Pierwszą nauczycielką i autorytetem, kocha miłością najczystszą i jest zawsze 

gotowa wspierać dziecko, bez względu na wiek. Matka to ciepło i bezpieczeństwo, to zapach domu i najpiękniejsze wspomnienia. 
26 maja jest Dniem Matki, niechaj będzie wyjątkowy, a zamiast kwiatów i sztampowych życzeń podarujmy naszym 

Mamom to, na co najbardziej czekają – miłość i szacunek.
Redakcja Echa Jaworza
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Któż mi najdroższym oprócz Ciebie Boże?
Do kogo wyciągnąć mogę ręce?
Kto mi zawsze w potrzebie pomoże?
Kto za mnie ręce składa w podzięce?

— Ty Matko.
Kto mi dał życie?
O mnie się troszczył?
Kto łzę uronił skrycie?
Kto moje łóżeczko mościł?

— Ty Matko.
Kto mię wykarmił?
Ubierał schludnie?
Kto się ze mną bawił?
Uśmiechał cudnie?

—Ty Matko.

Z kim do Boga wznosiłem ręce?
Kto mię modlitwy uczył?
Kto serce wylewał w podzięce?
Kto mnie Zbawcy poruczył?

— Ty Matko.
Dziś póki mam cię jeszcze
I mogę radować się z tobą,
I kiedy jeszcze twa dłoń mnie głaszcze,
Tyś mi najukochańszą osobą.

— O Matko
Moja droga, poruczam cię Bogu
O siły i zdrowie proszę
Choć nigdy nie spłacę ci długu
Że mi przebaczysz – bardzo się cieszę

— Moja Matko.
 Roman Rucki

MATKO                    
1989

OchOtnicZa straż POżarna

Jak  już informowaliśmy  w  poprzednim wydaniu Echa Jaworza, 
w dniu 27 marca br.  po raz pierwszy w remizie OSP w Jaworzu 
odbył się Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej.  Turniej ten był 
adresowany młodzieży szkolnej i dzieci, które wcześniej w kon-
kursach szkolnych wykazały się dużą  wiedzą z zakresu pożar-
nictwa.  W sumie do Jaworza zjechało 22 uczniów – przedstawi-
cieli  dziewięciu gmin powiatu bielskiego

Turniej odbywał się w trzech  kategoriach wiekowych: szkoły 
podstawowe – wiek 10-13 lat, szkoły gimnazjalne – wiek 14-16 lat 
i szkoły ponadgimnazjalne – wiek 17-19 lat. Wiedzę oceniała ko-
misja  w składzie: druh Tadeusz Szkucik – Przewodniczący, druh 

Roman Jędrzejko – Sekretarz, druh Jan Cholewa – Członek, 
druh Stanisław Górny – Członek, druh Jan Ozimina – Członek.  
Turniejowe pytania  przygotował druh Tadeusz Szkucik – Czło-
nek Zarządu Oddziału Powiatowego, pracujący zawodowo na 
stanowisku Naczelnika Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego Ko-
mendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.  

Oto wyniki końcowej klasyfikacji według kategorii wiekowych: 
Szkoły podstawowe:

I miejsce Katarzyna Krupa – gmina Wilkowice
II miejsce Adrian Drobik – gmina Czechowice-Dziedzice
III miejsce Magdalena Centkiewicz – gmina Jasienica 
Szkoły gimnazjalne:
I miejsce Marcin Kąkol – gmina Wilkowice
II miejsce Barbara Pietrusiak – gmina Buczkowice
III miejsce Jakub Kowalczyk – gmina Jaworze
Szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce Błażej Londzin – gmina Czechowice-Dziedzice
II miejsce Tomasz Tomal – gmina Wilkowice
III miejsce Damian Bocian – gmina Jaworze
Laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które ufun-
dowali  Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej oraz Gmina Ja-
sienica  oraz OSP Jaworze.

Opracował: Piotr FilipkowskI

Powiatowy turniej wiedzy Pożarniczej w jaworzu

strażackie świętowanie

Co roku w dzień patrona strażaków św Floriana, jaworzańscy 
druhowie spotykają się wczesnym rankiem w swojej remizie OSP, 
skąd przy dźwiękach orkiestry dętej udają się z wiązankami kwia-
tów na cmentarze wyznaniowe. Po czym uczestniczą w uroczy-
stych nabożeństwach; jednego roku w kościele katolickim, a dru-
giego w ewangelickim. Nie inaczej było 25 kwietnia, a więc nie-
co wcześniej niż święto to przypada. Zaś w dniu 2 maja w ko-
ściele katolickim pw Opatrzności Bożej została odprawiona msza  
w intencji strażaków. Dzień św Floriana bowiem przypada 4 maja.

A skąd taka data? Jej źródeł należy szukać w tradycji, 4 maja 
to także Międzynarodowy Dzień Strażaka, a oto garść informacji.

Święty Florian urodził się w Enns w 250 r. Jego życie przypa-
dło na okres prześladowań chrześcijan. W młodym wieku został  
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powołany do armii cesarza rzymskiego – Dioklecjana . W roku 304 
ujął się za prześladowanymi legionistami chrześcijańskimi, za co 
został skazany na karę śmierci. 4 maja 304 r. zginął śmiercią mę-
czeńską. Św. Florian jest patronem ludzi związanych z wykony-
waniem zawodów wiążących się z ogniem, a więc: strażaków, hut-
ników, kominiarzy, garncarzy, piekarzy. W ikonografii przedsta-
wiany jest najczęściej w stroju rzymskiego oficera, z naczyniem 
z wodą do gaszenia ognia lub wprost gaszącego pożar . Podobi-
zna szacownego świętego towarzyszyła uroczystemu nabożeń-
stwu w Kościele Ewangelicko-Augsburskim, w którym wzięli udział 
druhowie OSP, przedstawiciele organizacji pozarządowych, Ze-
społu Regionalnego Jaworze, władz samorządowych z Andrze-
jem Śliwką – przewodniczącym Rady Gminy na czele przewodni-
czącym Rady Gminy na czele oraz prezesem Oddziału Powiato-
wego Związku OSP w Bielsku-Białej dh Janem Cholewą. Po na-
bożeństwie druhowie zebrali się na uroczystym spotkaniu w sali 
OSP. W tym szczególnym dniu odznaczenia strażackie otrzymali:

Adam Binda – „Wzorowy Strażak”
Michał Farana – „Złoty Medal za zasługi dla pożarnictwa”

Franciszek Chrapek – „Srebrny Medal za zasługi dla pożarnictwa”
Danuta Pawlus – „Brązowy Medal za zasługi dla pożarnictwa”
Adam Ryrych – „ Zasłużony dla ochotniczego pożarnictwa po-
wiatu bielskiego”
Ten ostatni medal jest zupełnie nowym odznaczeniem. Uchwa-

łą Zarządu Głównego OSP RP z dnia 17 grudnia 2009 roku przy-
znano oddziałowi powiatowemu Związku OSP RP w Bielsku-Bia-
łej prawo ustanawiania i nadawania powyższego medalu. Medal 
jest nadawany między innymi szczególnie zasłużonym osobom 
dla ochotniczego pożarnictwa posiadającym minimum 25 letni staż 
działalności w OSP, innym osobom zasłużonym dla ochotniczego 
pożarnictwa oraz instytucjom i firmom, które w znaczący sposób 
wsparły działalność OSP.

Na koniec życzenia do strażaków skierował prezes OSP w Ja-
worzu druh Czesław Malchar życząc między innymi „druhom bio-
rącym udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych jak najmniej wy-
jazdów, a jeśli takie nastąpią – to tyle samo powrotów co wyjaz-
dów. Niech Święty Florian ma Was w opiece”.

Przygotował: Piotr Filipkowski

POlskie tOwarZystwO ewanGelickie

70-ta rocznica mordu katyńskiego na spotkaniu Polskiego towarzystwa ewangelickiego 
w cieniu tragedii lotniczej 10 kwietnia 2010 roku

Spotkanie Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego 12 kwiet-
nia 2010 roku poświęcone było 70 rocznicy zbrodni katyńskiej. 
Nikt nie spodziewał się wcześniej, że ten temat w tym szczegól-
nym momencie zapisze się nową kartą w historii Polski. Dwa dni 
wcześniej doszło do katastrofy samolotowej, w której zginął Pre-
zydent Rzeczpospolitej Lech Kaczyński wraz z towarzyszącymi 
mu 95 osobami – w tym najważniejszymi osobistościami Pań-
stwa Polskiego. W trakcie kwietniowego spotkania oddano hołd 
wszystkim, którzy zginęli na pokładzie prezydenckiego samolo-
tu pod Smoleńskiem.

Dla społeczności ewangelickiej szczególnie na Śląsku Cieszyń-
skim bliska była postać ks płk. Adama Pilcha (pochodził z Wisły), 
który niestety również znalazł się na liście pasażerów śmiertelnego 
lotu. W tym czasie pełnił on funkcję ewangelickiego biskupa woj-
skowego i miał brać udział w uroczystościach katyńskich. Z kolei 
wracając z uroczystości żałobnych w Warszawie w wypadku sa-
mochodowym zginął kolejny duszpasterz ewangelicki ks bp. Mie-
czysław Cieślar (urodził się w Cieszynie). Ks Adama Pilcha po-
śmiertnie awansowano do stopnia generała brygady oraz przy-
znano mu Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.
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…a my tak łatwopalni 
idziemy w ogień, aby żyć… (z piosenki M. Rodowicz)

Ostatni lot 

Katyń, miejsce tysięcy pomordowanych oficerów,
dziś szczególnie czekał na Rodaków.
Jednak zamiast spełnionego oczekiwania 
cierpi Polska, dzwonem Zygmunta zapłakał Kraków.  

Ten pełen nadziei i planów sobotni poranek
pozostawił dziś ból i myśli w nieładzie.
Łzą żałoby twarze bliskich poorane,
cień narodowej żałoby na Polskę się kładzie.

Jeszcze jedna polska mogiła na tej ziemi,
która budzi i wskrzesza trudne zamyślenie:

Ci, którzy dając świadectwo – sami oddali życie,
uczynili tamtej ofiary dopełnienie. 

Dziś Smoleńsk to jakby dla nas drugi Katyń. Jak to możliwe?
Bogu jednak się pytań nie zadaje.
Chociaż  skutki wydarzenia są tak dotkliwe,
dramat w Smoleńsku tajemnicą w Bogu pozostaje.

Dziękujemy Wam za troskę o Golgotę Wschodu
i związany z nią także każdy uścisk bratni,
za każdy pocałunek tej ziemi oddany, 
ale szczególnie, za ten, w Smoleńsku, ostatni… 
     10.04.2010

Krystyna Gutan

Spotkanie PTEw w sali parafialnej rozpoczęła modlitwa żałob-
na za tych, którzy 70 lat temu zostali w Katyniu zamordowani, 
jak i ofiary tragicznego lotu. Później Jerzy Ryrych przedstawił 
rys historyczny związany ze zbrodnią katyńską, a więc począw-
szy od 1939 roku i podpisania porozumienia Ribbentrop-Mołotow 
oraz zajęcia 17 września tegoż roku ziem wschodnich przez woj-
ska radzieckie, poprzez aresztowanie wszystkich osób niewygod-
nych dla reżimu stalinowskiego. Jerzy Ryrych przypomniał uwię-
zienie wszystkich osób, które dla ówczesnych władz sowieckich 
były niewygodne: inteligencji, duchownych, urzędników państwo-
wych. Z ponad 220 tys jeńców wojennych, których zaanektowano 
wyselekcjonowano ok. 44 tys wojskowych, policjantów i urzędni-
ków będących w różnych stopniach wojskowych. Oni wszyscy byli 
uznawani za osoby niebezpieczne dla ZSRR. To byli polscy pa-
trioci , zatem niewygodni i „niebezpieczni” dla okupantów. Zosta-
li osadzeni w kilku obozach jenieckich, a w 1940 roku na wniosek 
Berii, który przedłożył niejako spis osób J. Stalinowi, który zgod-
nie z własną filozofią „nie ma człowieka, nie ma problemu”- pod-
pisał rozkaz wymordowania polskich jeńców.

Prelegent wspominał o odkryciu mogił przez Niemców, o tym jak 
wieść o zbrodni odebrali alianci, którzy także sprawę chcieli za-
tuszować, by nie drażnić Stalina. Tak było do 1989 roku, do kie-
dy w Polsce nie wolno było mówić o Katyniu, a jeśli już to winą 
za mord zgodnie z obowiązującą ideologią obarczano Niemców. 
Zmiany w tej kwestii zaczęły zachodzić po rozpadzie ZSRR, kie-
dy to Gorbaczow ówczesny I Sekretarz odkrył nieco karty histo-
rii, a późniejszy prezydent Rosji B.Jelcyn przekazał Lechowi Wa-
łęsie w 1993 roku teczkę z dokumentami dotyczącymi tych wyda-
rzeń. Dalej Jerzy Ryrych omawiał temat odkłamywania historii, aż 
do momentu pamiętnego spotkania W. Putina z D. Tuskiem przy 
wraku prezydenckiego samolotu.

Po prelekcji z programem wystąpiła młodzież z gimnazjum 

w Jasienicy, prezentując między innymi wiersze jaworzanina Ro-
mana Ruckiego, który jest autorem „Elegii Katyńskiej”. Później 
były wspomnienia osób, które są spowinowacone, względnie są 
spadkobiercami w linii prostej tych, które zginęły w Katyniu, a po-
chodzą z Jaworza, Jasienicy czy Wapienicy.

Lidia Rapacz, jest córką nauczyciela z Jaworzu Dolnego Jana 
Wowry, który jako ppor rezerwy został w 1939 roku zmobilizowa-
ny i z frontem szedł na wschód. Został osadzony w obozie jeniec-
kim w Kozielsku i stracony w Katyniu. Wspominała ona jeszcze 
dwa inne nazwiska Bolesława Kalinowskiego – nauczyciela Szko-
ły Powszechnej w Jaworzu oraz Franciszka Kuboka – nauczycie-
la Polskiej Szkoły Powszechnej w Wapienicy.

Leopold Nycz mówił o nauczycielu z Jasienicy Janie Kiszka ppor 
rezerwy, który z Janem Wowrą podzielił losy, trafiając do tego sa-
mego obozu, następnie został stracony w Katyniu. Tomasz Wró-
bel opowiadał o swoim dziadku Franciszku Wróblu, policjancie peł-
niącym służbę w Bielsku, mieszkającym zaś w Jaworzu, jak i rów-
nież wspomniał innego policjanta st. sierżanta Policji Polskiej Ru-
dolfa Ruśnioka z Jaworza Średniego. Danuta Pilch z kolei przy-
wołała postać swojego wuja Jana Mędroka z Rudzicy, który tak-
że był policjantem.

Kolejnym ważnym punktem spotkania były refleksje ks. Piotra 
Janika naczelnego duszpasterza więziennictwa, który w 2009 roku 
był w Katyniu. Dopełnieniem prelekcji były przeźrocza z przejmują-
cym podkładem muzycznym, gdzie znalazło się bicie dzwonu ka-
tyńskiego. Ks P. Janik swoją opowieść zakończył modlitwą, którą 
rok wcześniej odmawiał w Katyniu.

Końcowym akcentem tego spotkania było spisanie i wydruko-
wanie kondolencji skierowanych do Kancelarii Prezydenta oraz 
do warszawskiej parafii ewangelickiej, gdzie ks. Adam Pilch był 
proboszczem.

Przygotowali: Agata Jędrysko i Piotr Filipkowski

W kościele katolickim pw Opatrzności Bożej  w dniu 12 kwietnia 
została odprawiona msza żałobna koncelebrowana, której prze-
wodniczył ks Adam Gramatyka, w intencji ofiar katastrofy lotni-

Msza żałobna w intencji ofiar katynia 1940 i 10 kwietnia 2010

czej oraz polskich jeńców zamordowanych z rozkazu Józefa Sta-
lina w 1940 roku.

Przygotowali: Agata Jędrysko i Piotr Filipkowski
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NAsZE DZIECI, NAsZA MłODZIEż

Z życia sZkOły POdstawOwej nr 1

dzień Ziemi – czterdzieści lat minęło

22 kwietnia w SP nr 1 obchodzono Światowy Dzień Ziemi. Po 
raz pierwszy został on ogłoszony 21 marca 1970 roku w San Fran-
cisco. Do Polski dotarł dopiero po 20 latach, na fali odzyskiwania 
wolności przez państwa Bloku Wschodniego. Ideą akcji jest pro-
mowanie postaw ekologicznych w społeczeństwie. Postawy te 
szeroko propagowali u nas w tym roku uczniowie klasy 1 a, pod 
opieką pani Bożeny Ryś. Podczas apelu przypomnieli oni w for-
mie teatrzyku o potrzebie oszczędzania wody, zbierania makula-
tury i zużytych baterii, segregacji śmieci:

„Praca wre, że ho, ho!
Tutaj papier, a tu szkło…”

Z treścią piosenek świetnie współgrały zielone stroje młodych 
aktorów i dekoracje – wiszące makiety Ziemi w różnych językach 
(Erde, Jorden, Earth, Tierra, Honna). Przy okazji apelu rozstrzy-
gnięto konkurs fotograficzny pn. „Skały i gleby podłożem życia”, 
który zorganizowała Mirosława Hawełek. Wyróżnieni zostali 
w nim Marcin Dawidowicz z kl. 1c, Aleksandra Pałka z kl. 3c, 
Aleksandra Dawidowicz z kl. 4a, Malwina Witkowska i Alek-
sandra Goryl z kl. 5a, Oliwia Zypser z kl. 6a. Na wystawie fo-
tografii mogliśmy podziwiać rodzimą florę i faunę (jaworzańskie 
pierwiosnki, krokusy i dżdżownice), oraz egzotyczną (kopce ter-
mitów z Malediwów). 

W ramach Dnia Ziemi ogłoszono zbiórkę makulatury w ostatnim 
tygodniu maja.                                     polonista Tomasz Zdunek

srebrna jedynka

Minikoszykówka to dyscyplina, w której nasi uczniowie od lat od-
noszą sukcesy na skalę powiatu i rejonu. Podobnie było i w tym 
roku. Podopieczni pani Magdaleny Tyli-Styry i pana Jacka Kru-
szyńskiego wygrali najpierw rywalizację o Mistrzostwo Gminy Ja-
worza i Jasienicy i okazali się najlepsi w półfinale Powiatu. W fina-

le drużyna chłopców uległa tylko koszykarzom Czechowic-Dzie-
dzic, a zespół dziewczyn zmierzył się z zawodniczkami Szczyrku, 
ustępując im zwycięstwa jednym koszem – cóż, srebro to też wiel-
ki sukces. Na zakończenie warto dodać, że finałowe mecze roz-
grywały się w komfortowych warunkach nowoczesnej hali sporto-
wej – wizytówce gminy Czaniec.              

polonista Tomasz Zdunek

sukces zespołu „sinfonietta”

Zespół instrumentalny „Sinfonietta”, który tworzą Uczennice 
i Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu odniósł kolej-
ny sukces.

W dniu 22 kwietnia 2010 r. w Wychowania Estetycznego w Biel-
sku-Białej „Sinfonietta” wzięła udział w XI Powiatowych Spotka-
niach Amatorskich Grup Artystycznych SAGA 2010, na któ-
rym zajęła po raz kolejny I miejsce. Jednocześnie uzyskała kwa-
lifikację do XXXV Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Artystycz-
nych – Częstochowa 2010.

W konkursie brały udział zespoły muzyczne ze wszystkich ty-
pów szkół i placówek działających na terenie powiatu bielskiego. 
Zespół „Sinfonietta” zrobił bardzo dobre wrażenie prezentując dwa 
utwory instrumentalne w opracowaniu Teresy Adamus. Były to:

• „Życzenie” Fryderyka Chopina
• „Bajka” Stanisława Moniuszki
A oto nasi laureaci:
Tomasz Białas
Zuzanna Buzderewicz
Martyna Cholewik
Zuzanna Czader
Łukasz Gańczarczyk
Zuzanna Grzymek
Julitta Kisiała
Natalia Kulpa
Kamil Łagowski

Katarzyna Manda
Aleksandra Pałka
Michał Pasterny
Katarzyna Przerada
Natalia Smreczak
Krystian Suchy
Angelika Sulikowska
Natalia Turchan
Malwina Witkowska
Wojciech Wiatrowski
Antonina Wolska
Norbert Zipser
Dziękujemy i gratulujemy!

nauczyciel SP 1 Monika Foks

Z życia GiMnaZjuM

13-14 maja Gimnazjum nr 1 w Jaworzu po raz kolejny będzie 
gospodarzem Warsztatów Ekologicznych, organizowanych w ra-
mach unijnego programu Edukacja Przyszłością Jaworza. Impre-
za jest efektem znakomitej współpracy szkoły z Uniwersytetem 

warsztaty ekologiczne, Zawody wędkarskie i posiady tMj – czyli miesiąc maj  
pod sztandarem Gimnazjum im st. Maczka

Pedagogicznym w Krakowie, który reprezentować będą dr Marek 
Guzik i dr Ryszard Kozik. Przewodnim tematem warsztatów bę-
dzie fauna i flora Beskidu Żywieckiego oraz czystość okolicznych 
wód. Ze strony naszego jaworzańskiego gimnazjum opiekunami 



2010 ROKECHO JAWORZA STR. 23MAJ

warsztatów będą nauczyciele Iwona Kominek oraz Grzegorz 
Olejnik.

W ramach imprezy 15 maja na terenie sołectwa Biery na miej-
scowych stawach odbędą się VI Międzynarodowe Zawody Węd-
karskie dla członków Okręgu Bielskiego Ligi Morskiej i Rzecznej, 
zaś nad ich organizacją czuwają nauczycielki Alicja Iskrzycka (Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny w Jasienicy), Iwona Kominek (Gimna-
zjum im gen St.Maczka w Jaworzu) od wielu lat współpracujące 
z Okręgiem Bielskim Polskiego Związku Wędkarskiego.

W zawodach weźmie udział młodzież z jaworzańskich placówek 
oświatowych, ościennych gmin oraz szkół z Zazrivy (Słowacja) 
i Hnojnika (Czechy). Nie zabraknie także ligowców z IV LO z Biel-
ska-Białej oraz Gimnazjum z Drogomyśla. W programie oprócz 
wędkowania zostaną rozegrane konkurencje sportowo-wodniackie. 
Nagrody i puchary funduje Okręg Bielski PZW.

Z kolei 16 maja o godzinie 15.00 na terenie Gimnazjum  
w Jaworzu, odbędą się posiady zorganizowane przez Towa-
rzystwo Miłośników Jaworza. Podczas tego spotkania nastąpi 
podsumowanie konkursu „Ekosystemy wodne Jaworza” Autorzy 
prac konkursowych – uczniowie Szkoły Podstawowej oraz Gim-
nazjum zaprezentują swoje ciekawe opracowania, a całość im-
prezy wzbogacona będzie prezentacją multimedialną o wodach, 
potokach oraz ekosystemach wodnych Jaworza, przygotowywa-
ną przez uczniów naszego Gimnazjum.

Z pewnością niezwykle interesującym punktem posiad bę-
dzie możliwość zwiedzania Muzeum Fauny i Flory Morskiej 
na terenie Gimnazjum. Organizatorzy imprezy szczególnie 
zapraszają do oglądania nowej ekspozycji prezentującej Mo-
rze Bałtyckie.

pf

„Orlik” – wreszcie otwarty !!!

Czwartek 22 kwietnia br. w naszym gimnazjum to zwykły dzień, 
ale od samego rana wyczuwa się pewną nerwowość w działa-
niach niektórych osób. Czym to było spowodowane? – czyżby nie-
sprzyjającą pogodą, a może wizytą lokalnych władz, którzy w tym 
dniu zjechali do szkoły, aby po długich miesiącach oczekiwań, do-
konać otwarcia kolejnego kompleksu boisk w ramach programu  
„Orlik 2012” w województwie śląskim.

Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Barbara Szermańska.  
W swoim krótkim wystąpieniu, nie kryła zadowolenia, że nadszedł 
wreszcie dzień, w którym odda ten piękny, sportowy obiekt we wła-
danie młodzieży. Następnie głos zabrał gospodarz uroczystości 
wójt gminy Jaworze Zdzisław Bylok. Na wstępie powitał wszyst-
kich gości, którzy przybyli na dzisiejszą imprezę, ze szczególnym 
uwzględnieniem pracowników związanych z Urzędem Marszał-
kowskim w Katowicach, Starostwem Powiatowym w Bielsku-Bia-
łej i Kuratorium Oświaty. Ciepłe słowa padły również w kierunku 
jaworzańskich radnych, którzy swoją energią i działaniem mocno 
przyczynili się do otwarcia boisk przy naszym gimnazjum. Po po-
witaniu gości wójt zaprosił zebranych, aby udali się na niewielki 
plac przed „Orlikiem”, aby dokonać otwarcia i poświęcenia. Po ce-
remonii przecięcia wstęgi oraz pokropienia goście wrócili do sali 
gimnastycznej, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Tę część głównie prowadziła młodzież tutejszej szkoły, przed-
stawiając zebranym prezentację multimedialną. W tymże pokazie 
gimnazjaliści zobrazowali swoje dokonania, które wykonali pod 

kierunkiem nauczycieli z takich przedmiotów jak: biologia, geogra-
fia, matematyka, fizyka i chemia. Większość działań uczniowskich 
miało charakter konkursowy. Jednym z nich było wykonanie ma-
kiety „Orlika” w odpowiednich proporcjach. Ogrom pracy jaki wło-
żyli nagrodzeni był imponujący. Pierwsze miejsce zajął Mateusz 
Podstawnyz klasy IIc. Kolejnym konkursem była tzw. liga zadanio-
wa, w której biorący udział musieli przez cały marzec br. zmagać 
się z zadaniami z biologii i chemii. Konkurs był podzielony na kla-
sy. I tak zwycięzcami z poszczególnych oddziałów zostali: z klas 
pierwszych Marcelina Grąbkowska, z klas drugich Ewelina Ozi-
mina, z klas trzecich Marek Pawłowicz. Inny charakter miał kon-
kurs matematyczny, w którym uczestnicy mieli rozwiązać różne-
go typu zadania oraz wykonać pracę podsumowującą. Najlepszy 
okazał się Michał Wolny z klasy IIIb. Jak widać nagrodzonych zo-
stało wiele prac i dokonań uczniowskich, więc pani dyrektor pod-
czas imprezy wręczyła dużą liczbę nagród, które nie miały jedno-
rodnego charakteru, gdyż oprócz dyplomów pamiątkowych, były 
również nagrody pieniężne.

Uroczystość zakończyły pokazy taneczne w wykonaniu gimna-
zjalistów. Pierwszy zaprezentował się żeński skład, który w rytm 
melodii z filmu „Most na rzece Kwai” wykonał wiele trudnych ewo-
lucji. Następnie w solowych układach pokazali się: Sylwia Tomasz-
czyk i Kacper Bożek. Akademia dobiegła końca. Pani dyrektor 
podziękowała zaproszonym gościom za przybycie i zaprosiła ich 
na skromny poczęstunek, podczas którego mogli zobaczyć wysta-
wę makiet „Orlika”, prezentowaną się na dolnym korytarzu naszej 
szkoły.                                                                         Piotr Bożek

Zdecydowanie największym tegorocznym osiągnięciem człon-
ków MSKLMiR było zajęcie już po raz dziesiąty I miejsca w ogól-
nopolskim konkursie „Młodzież na Morzu” w kategorii „Najlep-
sze szkolne Koło Ligi Morskiej i Rzecznej”.

Rok konkursowy trwał od 15 lutego 2009 roku do 15 lutego 2010 
roku. Gimnazjaliści należący do tego szkolnego Koła w trakcie za-
jęć pozalekcyjnych oraz licznych imprez wyjazdowych realizowali 
poszczególne zadania statutowe LMiR oraz wytyczne do w/w kon-
kursu. Min. brali udział w V Międzynarodowych Zawodach Węd-
karskich dla członków Okręgu Bielskiego LMiR, Warsztatach Eko-
logiczno-Żeglarskich, Zlocie Jungów w Kołobrzegu, obozie szkole-
niowo-wypoczynkowym „Flis Odrzański 2009”, szkoleniach z za-
kresu żeglarstwa, kajakarstwa oraz ratownictwa wodnego. Brali 
również udział w obchodach 65 rocznicy Walk o Kołobrzeg i Za-
ślubin Polski z Morzem, spotkaniach z ciekawymi ludźmi morza, 
organizowali i brali udział w uroczystościach i apelach związanych 
z rocznicami i Świętem Morza, konkursach morskich, zarówno 

jaworzańscy ligowcy kolejny raz pierwsi w Polsce
plastycznych jak i sprawnościowych, doskonalili naukę pływania,  
odbyli wiele wycieczek, min. zwiedzili Międzyzdroje, Świnoujście, 
Wolin oraz Gryfino. Zdobyli wyróżnienie w Międzyszkolnym Festi-
walu Piosenki Szantowej w Bielsku-Białej. Popularyzowali także 
różne tradycje morskie, wiedzę o potrzebie ochrony środowiska 
morskiego i wodnego, wiedzę o polskich rzekach i jeziorach, ich 
funkcji transportowej i turystycznej, popularyzowali wiedzę o go-
spodarce morskiej polski, tradycjach Marynarki Wojennej na mo-
rzu. Aktywnie współpracowali z członkami Szkolnych Kół Ligi Morskiej 
i Rzecznej działającymi na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Jasienicy, Gimnazjum w Drogomyślu, IV i VIII LO w Biel-
sku-Białej, szkołami w Zazrivie (Republika Słowacji) oraz Hnojni-
ku (Republika Czech).

Współpracowali również z innymi instytucjami tj.: Urzędem Morskim 
w Gdyni, Instytutem Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Kra-
kowie, Wyższą Szkołą Ekonomiczno-Turystyczną w Szczecinie,  
Zarządem Głównym Ligi Morskiej i Rzecznej, Okręgiem  



2010 ROKECHO JAWORZA STR. 24MAJ

Kołobrzeskim i Bielskim Ligi Morskiej i Rzecznej, Okręgiem Biel-
skim Polskiego Związku Wędkarskiego, Starostwem Powiatowym 
w Bielsku-Białej, Urzędem Gminy Jaworze, Ośrodkiem Promocji 
Gminy Jaworze, Towarzystwem Miłośników Jaworza, Centrum 
Zdrowia i Rehabilitacji „Villa Barbara” w Jaworzu, szkołami i urzędami 
w Hnojniku (Republika Czech) oraz w Zazrivie (Republika Słowacji).

Wyżej wymienione sukcesy jaworzańskich ligowców nie były-
by możliwe, gdyby nie przychylność władz samorządowych Gmi-
ny Jaworze oraz ogromna życzliwość ze strony Dyrektora Gim-
nazjum Barbary Szermańskiej.

członkowie szkolnych kół okręgowych 
bielskiego lMir na obchodach 65 rocznicy 
walko o kołobrzeg i zaślubin Polski  
z morzem

W dniach 17-20 marca br. reprezentanci SKLMiR z Jaworza, 
Jasienicy, Drogomyśla oraz IV LO z Bielska Białej uczestniczyli w 
obchodach 65 rocznicy Walk o Kołobrzeg i Zaślubin Polski z Mo-
rzem. Integracyjny wyjazd uczniów i opiekunów oraz reprezentan-
tów gmin i szkół w Hnojniku (Republika Czech) oraz Zazrivy (Re-
publika Słowacji) obfitował w wiele atrakcji przygotowanych przez 
Powiat Kołobrzeski oraz Okręg Kołobrzeski LMiR.

Uczestniczki tego wyjazdu – uczennice jaworzańskiego Gim-
nazjum Martyna Kruczek i Marcelina Grąbkowska dzielą się swo-
imi wrażeniami z pobytu w Kołobrzegu w sposób następujący:

Po dość długiej autokarowej podróży dotarliśmy do Wojskowego 
Ośrodka Wypoczynkowego, gdzie serdecznie powitali nas przed-
stawiciele Okręgu Kołobrzeskiego LMiR w osobach wiceprezesa 
LMiR Marka Padjasa, Antoniego Szarmacha. Po pysznej kolacji 
i zakwaterowaniu w pokojach, zmęczeni położyliśmy się spać. Na-
stępnego dnia udaliśmy się na molo, gdzie przeszliśmy się na krót-

ki spacer. Podeszliśmy też pod pomnik Zaślubin Polski z Morzem, 
gdzie odbyły się uroczystości 65 rocznicy Walk o Kołobrzeg i Za-
ślubin Polski z Morzem. W trakcie tych obchodów przedstawiciel-
ka naszego koła – Marcelina Grąbkowska wraz z innymi przed-
stawicielami szkolnych kół LMiR ślubowała i symbolicznie zanu-
rzyła banderę w Bałtyku. Następnie wszyscy uczestnicy tych uro-
czystości udali się pod pomnik Komandora Stanisława Mieszkow-
skiego. Tam nasza szkoła otrzymała pamiątkowy medal z okazji 
rocznicy Zaślubin Polski z Morzem z rąk prezesa LMiR p. Andrze-
ja Królikowskiego.

Nie obyło się również bez zwiedzania Muzeum Oręża Polskiego, 
na terenie którego uczestniczyliśmy w uroczystym otwarciu cza-
sowej wystawy poświęconej działalności Ligi Morskiej i Rzecznej 
na terenie naszego kraju.

Następnego dnia udaliśmy się na inscenizację Walk o Kołobrzeg, 
która odbyła się w Parku Zdrojowym. Po obiedzie około godziny 
17.30 wyruszyliśmy w drogę powrotną.

Uważamy, że wyjazd ten był bardzo wartościowym przeżyciem, 
dzięki któremu miałyśmy okazję zobaczyć nasz piękny Bałtyk, po-
znać spory kawałek historii naszego kraju oraz zaprzyjaźnić się 
z wieloma członkami Szkolnych Kół LMiR.

bosman erwin Pasterny nadal wzbogaca 
muzeum fauny i flory

Członkowie Międzynarodowego Szkolnego Koła Ligi Morskiej 
i Rzecznej, przewodnicy Muzeum Fauny i Flory Morskiej wraz 
z Dyrekcją Gimnazjum oraz opiekunem Muzeum składają serdecz-
ne podziękowania bosmanowi Erwinowi Pastewnemu za prze-
słanie kolejnych eksponatów, które niewątpliwie uatrakcyjnia-
ją ofertę Muzeum działającego przy Gimnazjum nr 1 w Jaworzu.

Iwona Kominek

Z życia MOw

Wiosna (choć spóźniona) dotarła rów-
nież do MOW. Wiosenne porządki nie tyl-
ko na własnym podwórku, ale również w ra-
mach pomocy między placówkami, chłop-
cy z Ośrodka wykonują cztery razy w tygo-
dniu na terenach jaworzańskich sanatoriów 
(dziecięcego i dla dorosłych). Od począt-
ku kwietnia w każdy poniedziałek, środę, 
czwartek i piątek, 30-osobowe grupy, w ra-
mach prac społecznych, wyruszają na dwu-
godzinne prace porządkowe, obejmujące 
grabienie liści, usuwanie wiatrołomów, re-

nowację chodników i rekultywację terenu. 
Akcję koordynuje kierownik ds. opieki i wy-
chowania pan Mariusz Skoczylas.

W kwietniu zapoczątkowano różnorodne 
zawody sportowe, których w miarę wzro-
stu temperatury pojawiać się będzie coraz 
więcej. 13 kwietnia nasi wychowankowie 
zajęli pierwsze miejsce w eliminacjach Mi-
strzostw Polski MOW w Tenisie Stołowym. 
Do Kuźni Raciborskiej pojechali pod opie-
ką wychowawców: Ireneusza Brudnego 
i Rafała Stronczyńskiego. Tydzień później 

chłopcy zmagali się z po-
nad dwukilometrową trasą 
XI Biegu Przełajowego or-
ganizowanego corocznie 
przez p. Aleksandra Machni-
ka. Nowy rekord (zmodyfiko-
wanej w tym roku) trasy usta-
nowił Michał Szalonka (kl. II 
gimnazjum), drugi na mecie 
zameldował się Kamil Rut-
kowski (kl. III), trzeci był Mar-
cin Gągola (kl. II)

Koniec miesiąca to czas 
intensywnego ćwiczenia sza-
rych komórek – 15 uczniów 

klasy III przystąpiło do egzaminu gimna-
zjalnego. Przed nami majówka – chłop-
cy przygotowują prace na kiermasz, który  
w dniach 1-3 maja odbędzie się jak zwykle 
na terenie amfiteatru.

Aleksandra Szeliga
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kOMENDANT POlICJI RADZI

Pies – podstawowe zasady bezpieczeństwa

A teraz o czymś, z czym w różnych miejscach spotykają się nie 
tylko dzieci , ale i my dorośli. Bywa, że właściciele psów zapomi-
nają o tym, że ich pies – przyjaciel spuszczony na podwórko przy 
otwartej bramce nie koniecznie przestrzega i rozumie zasady nie 
przekraczania granic swego „rewiru”. Wówczas pozostajemy na ła-
sce-niełasce czworonoga.

Okres wiosenny i zbliżające się wakacje zachęcają do dłuższych 
spacerów i wycieczek rowerowych. Relaksując się na łonie natury 
możemy mieć „szczekające” towarzystwo. Psy mogą się zacho-
wywać spokojnie lub wręcz przeciwnie, a to wróży kłopoty. Poza 
tym my sami- czasem zupełnie nieświadomie- możemy sprowo-
kować zwierzę do agresji.

Jak tego uniknąć? – radzi Policja
Zarówno zwykły kundelek, jak i większy czworonóg może być 

dla nas niebezpieczny. Oto kilka zasad, jakich należy przestrze-
gać w kontaktach z „przyjacielskimi czworonogami”. Mimo, iż pies 
nazywany jest najlepszym przyjacielem człowieka każdy z nas po-
winien zdawać sobie sprawę z tego, że takie spotkanie może być 
niebezpieczne. Dlatego każde dziecko i dorosły powinni przyswo-
ić sobie kilka podstawowych zasad:

• nie wolno bawić się z psami obcymi, nawet jeśli właściciel 
jest w pobliżu, szczególnie, gdy zwierzę jest duże;

• nie wolno psa drażnić, dokuczać mu czy próbować go ude-
rzyć; często nie zdając sobie z tego sprawy, można wy-
zwolić u psa agresję, uderzając w ogrodzenie czy rzucając  
w niego różnymi przedmiotami;

• jeśli czworonóg szczeka na dziecko lub próbuje zaatako-
wać, wówczas trzeba stanąć na baczność, założyć dłonie 

na kark i zgiętymi ramionami zasłonić twarz (jest to posta-
wa bezpieczna stojąca). Jeśli zachowasz spokój, pies ob-
wącha je i odejdzie;

• NIGDY NIE WOLNO PRZED PSEM UCIEKAĆ!

• jeśli zwierzę będzie nadal agresywne, dziecko musi przy-
jąć tzw. pozycję żółwia – brodę oprzeć na klatce piersiowej, 
rękami objąć szyję wokół karku i wykonać skłon do ziemi;

• jeśli ma rower, może się nim zasłonić przed atakującym 
psem;

• nie wolno wchodzić na cudzą posesję, gdzie jest pies;

• nie wolno skracać sobie drogi do domu przejściem przez 
podwórko sąsiada albo ogród;

• zawsze należy poważnie traktować tabliczki z napisami np.: 
„Tutaj ja pilnuję” i „Uwaga zły pies”;

• pies nie jest zabawką, nie wolno go ciągnąć za uszy, wkła-
dać mu palców do oczu czy ciągnąć za ogon- choć to tak 
oczywiste, że aż śmieszne, nie zawsze jest przestrzegane;

• nie wolno przeszkadzać psu, kiedy je; może pomyśleć, że 
dziecko chce zabrać mu pożywienie, i dlatego może być 
agresywny;

• na spacerze nie wolno spuszczać psa ze smyczy i nale-
ży pamiętać, że powinien on mieć kaganiec (o zasadach 
trzymania psa na terenie danej gminy decydują przepi-
sy gminne).

Na podstawie: http://www.slaska.policja.gov.pl
Opracował Piotr Filipkowski

O JAWORZU NA sPORTOWO

terMinarZ sPOtkaŃ Piłkarskich k.s. „cZarni” jawOrZe – seniOrZy

Lp. DATA DZIEŃ 
TYGODNIA

GODZINA UCZESTNICY

1 18.04.2010 NIEDZIELA 1600 Czarni Jaworze - Mazańcowice

2 24.04.2010 SOBOTA 1600 Międzyrzecze - Czarni Jaworze

3 01.05.2010 SOBOTA 1600 Czarni Jaworze - Centrum Ligota

4 16.05.2010 NIEDZIELA 1600 Czarni Jaworze - Iskra Rybarzowice

5 22.05.2010 SOBOTA 1700 Mazańcowice - Czarni Jaworze

6 30.05.2010 NIEDZIELA 1600 Czarni Jaworze - Międzyrzecze

7 06.06.2010 NIEDZIELA 1700 Centrum Ligota - Czarni Jaworze

8 20.06.2010 NIEDZIELA 1700 Iskra Rybarzowice - Czarni Jaworze
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SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW JAWORZA I OKOLIC NA MECZE  
DRUŻYNY „CZARNI” JAWORZE SENIORÓW I JUNIORÓW WALCZĄCYCH O AWANS, KTÓRE ODBYWAĆ SIĘ  

BĘDĄ ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM TERMINARZEM. 
DODATKOWE INFORMACJE NA STRONIE: www.czarnijaworze.pl 

ORAZ NA TABLICACH INFORMACYJNYCH W CENTRUM JAWORZA. Tutaj tez można znaleźć aktualne informacje o wynikach 
rozgrywek , kadrze, a działalności klubu itd. 

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej  KS Czarni Jaworze!

Lp. DATA DZIEŃ 
TYGODNIA

GODZINA UCZESTNICY

1 17.04.2010 SOBOTA 1130 Centrum Ligota - Czarni Jaworze

2 24.04.2010 SOBOTA 1100 Czarni Jaworze - Sokół Buczkowice

3 01.05.2010 SOBOTA 1100 Halny Kalna - Czarni Jaworze

4 08.05.2010 SOBOTA 1130 Centrum Ligota - Czarni Jaworze

5 15.05.2010 SOBOTA 1100 Czarni Jaworze - Sokół Buczkowice

6 22.05.2010 SOBOTA 1100 Halny Kalna - Czarni Jaworze

7 29.05.2010 SOBOTA 1100 Czarni Jaworze - Centrum Ligota

8 05.06.2010 SOBOTA 1130 Sokół Buczkowice - Czarni Jaworze

9 12.06.2010 SOBOTA 1130 Czarni Jaworze - Halny Kalna

terMinarZ sPOtkaŃ Piłkarskich k.s. „cZarni” jawOrZe – juniOrZy

Projekt pn. „Szklanym szlakiem – wirtualna i rzeczywista podróż na trasie Strečno-Jaworze” ma na celu rozwiązywać podstawo-
wy problem, jakim jest brak infrastruktury społecznej w zakresie turystyki oraz niedoinformowanie obu społeczności lokalnych –  
Jaworza i Strečna – w zakresie bogactwa i dziedzictwa obu stron pogranicza. Ma on również wyjść na przeciw potrzebom zapew-
nienia niezbędnych warunków na rzecz lokalnego, regionalnego oraz transgranicznego rozwoju społeczno-gospodarczego zgodnie  

szklanym szlakiem z jaworza do strečna
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Agencja Usług Językowych 
Polok Krzysztof

43-384 JAWORZE ul. Zaciszna 698,
tel. 33 817 25 68, tel. kom. 602 574 561

e-mail: sworntran@interia.pl
poleca usługi w zakresie:

• tłumaczeń przysięgłych (jęz. angielski) tekstów 
ogólnych i specjalistycznych (np. medycznych, 
prawnych itd.);

• indywidualnych lekcji językowych;
• konsultacji metodyczno-językowych;
• doradztwa merytorycznego podczas pisania 

prac naukowych (licencjat, praca magisterska)

Czasopismo „Echo Jaworza” – miesięcznik lokalny Gminy Jaworze. Wydawca: Urząd Gminy Jaworze z siedzibą: ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze; 
adres redakcji: ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze,  tel. 33 8172 195, 33 8172 813, 33 8172 534, Fax 33 8172 871, e-mail: echo@jaworze.pl;  internet: 
http://www.opgj.pl/echojaworza.html; Zespół redakcyjny: Piotr Filipkowski – Redaktor Naczelny, Agata Jędrysko – Zastępca Redaktora Naczelne-
go i odpowiedzialna za korektę, Radosław G. Ostałkiewicz – współpracownik Urzędu Gminy Jaworze. 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.

z calami osi III Programu współpracy polsko-słowackiej. Główny cel projektu ma przyczyniać się do realizacji potrzeb społeczności  
lokalnej w zakresie warunków i możliwości spędzania wolnego czasu oraz zdrowego trybu życia, a jednocześnie wyjścia naprzeciw 
podobnym potrzebom turystów z obszaru pogranicza polsko-słowackiego poprzez oddanie im do użytku obiektów turystycznych, któ-
rych trwałość będzie nie mniejsza niż dziesięć lat.

Działania w ramach Projektu:
1. Oznakowanie ścieżki dydaktycznej „Dolina Jasionki“ wraz z wyposażeniem jej w atrakcje i obiekty turystyczne 
2. Oznakowanie najważniejszego przystanku ww. ścieżki dydaktycznej – Huta Szkła
3. VIRTUAL TOUR
4. REAL TOUR
5. Promocja

Źródła finansowania projektu    Kwota
• Dofinansowanie z EFRR (85%)   41.182,50 €
• Dofinansowanie z budżetu państwa (10%)  4.845,00 €
• Wkład własny Gminy Jaworze (5%)   2.422,50 €
• Razem      48.450,00 €

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY JEST PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO 
FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ 

RZECZPOSPOLITA POLSKA – REPUBLIKA SŁOWACKA 2007 – 2013 ORAZ Z BUDŻETU PAŃSTWA 
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