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Z ŻYCIA SAMORZĄDU

25-LECIE GMINY JAWORZE

 W tym roku obchodzimy Srebrny Jubileusz powstania Gminy 
Jaworze z popiołów. Jak pisze świadek tamtych dni, Bogusław 
Krzemiński, rzeczy miały się tak:
	 Wszystko	 zaczęło	 się	 w	 1984	 roku,	 kiedy	 to	 w	 sposób	
zorganizowany	 rozpoczęto	 powoływanie	 na	 szczeblu	 sołectw	
Rad	 Sołeckich.	 Przy	 Prezydiach	 Gminnych	 Rad	 Narodowych	
powoływano	Sołeckie	Zespoły	Koordynacyjne,	których	celem	było	
organizowanie	Rad	Sołeckich	w	poszczególnych	sołectwach.
Na	 Przewodniczącego	 Gminnego	 Zespołu	 Koordynacyjnego	
powołany	 został	 Andrzej Śliwka	 z	 Jaworza	 (późniejszy	
Przewodniczący	Rady	Gminy	Jaworze	w	latach	2006-2014).
	 Pierwsze	 zebranie	 Rady	 Sołeckiej	 w	 Jaworzu	 odbyło	 się		
w	 dniu	 20.11.1984	 roku.	 Wybrano	 prezydium	 Rady	 Sołeckiej		
w	następującym	składzie:
–	Stanisław Zontek	–	przewodniczący,
–	Jan Głowacki	–	z-ca	przewodniczącego,
– Jan Krzyszpień	–	z-ca	przewodniczącego,
–	Bogusław Krzemiński	–	sekretarz.
	 W	 tym	 zebraniu	 uczestniczył	 także	 Prezes	 Towarzystwa	
Miłośników	Ziemi	Jaworzańskiej	Pan	Mieczysław Dzięgielewski,	
który	zadeklarował	współpracę	TMZJ	z	Radą	Sołecką.	Z	ramienia	
Gminnej	Rady	Narodowej	na	zebraniu	tym	występował	radny	Pan	
Jan Podstawny,	mieszkaniec	Jaworza.
	 To	są	fakty	–	dzisiaj	o	znaczeniu	historycznym	i	niepodważalne.	
W	tym	czasie	nikt	inny	nie	zajmował	się	sprawami	Jaworza	–	jego	
samodzielnością	administracyjną.
	 W	końcu	w	dniu	15	września	1988	r.	Rada	Sołecka	w	Jaworzu	
podjęła	 uchwałę	 o	 zwróceniu	 się	 do	 wszystkich	 pełnoletnich	
mieszkańców	 z	 pytaniem	 „Czy	 jesteś	 za	 przywróceniem	
miejscowości	 Jaworze	 samodzielności	 administracyjnej	 polega-
jącej	na	utworzeniu	odrębnej	Gminy	dla	całego	Jaworza?”.
	 Chodziło	 o	 zdynamizowanie	 tych	 działań	 z	 uwagi	 na	
trudności	 w	 uruchomieniu	 jakichkolwiek	 starań.	 Ankieterzy	 –	
członkowie	Rady	Sołeckiej	i	inni	jaworzanie	dotarli	do	większości	
mieszkańców	 Jaworza.	 Na	 3609	 pełnoletnich	 mieszkańców	
zostało	 zebranych	 2878	 podpisów.	 Pozytywnej	 odpowiedzi	
udzieliło	98,95%	zapytanych.
	 Tutaj	zadziałała	dobra	współpraca	nowego	przewodniczącego	
Rady	 Sołeckiej	 (po	 śmierci	 Stanisława	 Zontka)	 Jana 
Krzyszpienia,	 członków	 Rady	 Sołeckiej:	 Małgorzaty Kobieli-
Gryczki,	 Jacka Rybarkiewicza,	 Edwarda Keniga	 oraz	
Bogusława Krzemińskiego.
	 Następnym	krokiem	o	znaczeniu	decydującym	było	zwołanie	
w	 dniu	 24	 sierpnia	 1990	 r.	 nadzwyczajnej	 sesji	 Rady	 Gminy		
w	 Jasienicy	 w	 sprawie	 przywrócenia	 gminy	 Jaworze.	 Radnymi		

z	 Jaworza	 byli	 wówczas	Władysław Nikiel	 –	 przewodniczący	
Rady	Gminy	Jasienica	oraz	Zbigniew Putek,	Jerzy Suchy,	Karol 
Szramek,	Jan Ficoń	i	Bogusław Krzemiński.	Na	sesji	wystąpili	
radny	 z	 Jaworza	 Bogusław	 Krzemiński	 i	 prezes	 Towarzystwa	
Miłośników	Ziemi	Jaworzańskiej	(ob.	TMJ)	Jacek	Rybarkiewicz,		
a	 także	 przewodniczacy	 Wojewódzkiego	 Sejmiku	 Samorzą-
dowego	prof.	Stanisław	Jerzy Gdula.
	 Te	 starania	 dały	 efekt.	 Świadczy	 o	 tym	 przede	 wszystkim	
pismo	 Urzędu	 Rady	 Ministrów	 Ad.	 P.	 II	 0632/4a/90/91/JMO,	
które	informowało,	że	utworzone	zostały	nowe	gminy	–	Gilowice,	
Jaworze,	Łękawica	i	Ślemień.
	 17	 stycznia	 1991	 roku	 Gmina	 Jaworza	 została	 powołana,	
powstała	1	kwietnia,	natomiast	Urząd	Gminy	zaczął	funkcjonować	
w	lipcu	tegoż	roku. (przyp. red.).
 Jak wskazuje Pan Bogusław Krzemiński, trzeba	mocno	zwrócić	
uwagę	 aby	 tą	 sprawę	 przedstawić	 jako	 wysiłek	 zbiorowy	 (…).	
Jednoznacznie	trzeba	się	odnieść	do	faktu,	że	przewodniczącym	
Rady	Gminy	w	Jasienicy,	na	tapecie	której	znalazła	się	ta	sprawa,	
był	radny	z	Jaworza	Władysław Nikiel.	Nieprzypadkowo	w	chwili	
powołania	 Gminy	 w	 Jaworzu	 został	 jednomyślnie	 wybrany	 na	
przewodniczącego	Rady	Gminy	I	kadencji.
Info: UG Jaworze

Przypominamy i zapraszamy do przesyłania wspomnień:
Szanowni Państwo,
 Gmina Jaworze w 2016 roku obchodzi swoje 25-lecie. To 
czas świętowania jubileuszu, ale również dobra okazja do 
podsumowań. Cenię sobie państwa codzienną działalność. Bez 
tego wsparcia płynącego z serca zaangażowanych jaworzan, 
nie moglibyśmy kreślić dziś słów o jaworzańskiej samorządnej  
i samodzielnej gminie. 
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 Jestem dumny, że na co dzień mogę korzystać nie tylko  
z Państwa dobrych rad, ale również z ogromnego potencjału 
społecznego. To wielka siła naszego Jaworza, z której możemy 
być dumni i którą możemy się chwalić.
 25 lat to dobry moment, aby sięgnąć do historii, podsumować 
to co wspólnie osiągnęliśmy. To czas wspomnień, ale również 
dobra chwila na refleksję nad teraźniejszością i przyszłością. 
Dlatego zapraszam Państwa do współpracy. 
 W ramach wielu wydarzeń przewidzianych na 2016 rok 
zaplanowaliśmy przygotowanie wydania pierwszego „Kalendarza 
Jaworzańskiego”, wzorem almanachów, które są tradycją Śląska 
Cieszyńskiego. 
 ”Kalendarz Jaworzański. Jaworze 1991-2016” to pierwsza 
próba wydania spójnego wydawnictwa traktującego o Jaworzu 
w 25. rocznicę jego powstania jako samorządnej i samodzielnej 
gminy. Ma on na celu dostarczenie zainteresowanym osobom 
– mieszkańcom, turystom, jak i sympatykom – nieco historii  
i kultury.
 Drodzy Czytelnicy. Jest to wersja robocza tytyłu opracowania  
historii minionych 25 lat Jaworza. Również poniżej proponowane 
tematy są tylko moimi propozycjami, i liczę w tym zakresie na 
Państwa sugestie bądź inne propozycje.  To ma być nasze 
wspólne dzieło dla potomnych!
 Kolegium Redakcyjne „Kalendarza Jaworzańskiego…” 
będzie odpowiadać za opracowanie struktury publikacji –  
w szczególności poszczególnych jej ksiąg, a w ich ramach  
– artykułów. Stąd też zwracamy się do wszystkich, którym leży na 
sercu Jaworze do współpracy. 
 Poniżej przedstawiam zarys publikacji. Jestem otwarty również 
na szereg innych ciekawych tematów, które będą ubogacały 
strony tegoż wydawnictwa. Liczę na owocną współpracę  
i pozdrawiam. 
	 	 	 	 dr	Radosław	G.	Ostałkiewicz
	 	 	 	 Wójt	Gminy	Jaworze

JAWORZE WCZORAJ
•	 Jaworze czy Ernsdorf? – o samych początkach…
•	 Jaworze na Śląsku Cieszyńskim
•	 Dawne uzdrowisko Jaworze
•	 Kilka słów o dawnych właścicielach Jaworza
•	 Związani z Jaworzem – (nie)znani, którzy pisali historię
•	 Dwie wielkie wojny w Jaworzu
•	 Jaworze w PRL – śmieszno czy straszno?
JAWORZE DZISIAJ
•	 25 lat temu, czyli o tym, jak Jaworze Jaworzem się stało. Od 
sołectwa do gminy…

•	 Nasza samorządność – nasze doświadczenia
•	 Jaworze w województwie śląskim i w powiecie bielskim
•	 Nasi sąsiedzi
•	 Jaworze w Europie 
JAWORZE JUTRO
•	 Moja wizja Jaworza
•	 Jaworze-Zdrój – za i przeciw
•	 Za kolejnych 25 lat, czyli Jaworze na 50-lecie. Spróbujmy to 
sobie wyobrazić
JAWORZE W WIERSZU, PIOSENCE LUB W OBRAZIE
•	 Poezja z Jaworzem w tle (wiersz lub piosenka)
•	 Jaworze w obrazie (obraz, rysunek, fotografia, plakat)
 Wszelkie materiały do ”Kalendarza Jaworzańskiego…” 
przyjmowane są w następujących terminach:

1 kwietnia 2016 r. - ostateczny termin nadsyłania artykułów

20 maja 2016 r. - recenzja artykułów wraz z propozycjami 
zmian

15 czerwca 2016 r. - poprawka artykułów

30 czerwca 2016 r. - druk

wrzesień 2016 r.

- konferencja „Kalendarz Jaworzański. 25 lat 
– przed i po…”
prezentacja	opracowania,	którego	tytuł	
wspólnie	ustalilmy

1. Artykuły należy dostarczyć w ww. terminach w wersji 
elektronicznej na adres: sekretariat@jaworze.pl
2. Do przesyłanego artykułu prosimy autorów o załączenie 
oświadczenia, że autor wyraża zgodę na publikację pracy 
oraz posiada do niej prawa autorskie, a także oświadczenia 
o następującej treści: „Wyrażam	zgodę	na	przetwarzanie	moich	
danych	osobowych	dla	potrzeb	publikacji	mojej	pracy	zgodnie	z	
ustawą	o	ochronie	danych	osobowych	z	dnia	29	sierpnia	1997	
roku.”
3. Zdjęcia, rysunki i plakaty należy opatrzyć stosownym 
podpisem.
4. Tekst nie może być wcześniej publikowany ani zgłoszony do 
publikacji.
5. Urząd Gminy Jaworze jako wydawca „Kalendarza 
Jaworzańskiego” nie wypłaca honorariów autorskich. Autorzy 
otrzymają egzemplarze „Kalendarza…”.
6. Kolegium Redakcyjne zastrzega sobie prawo wprowadzania 
zmian w treści artykułów, ich skracania, jak również odrzucania 
bez podania przyczyn. Artykuły nie mogą mieć więcej niż 10-12 
tys. znaków. 

Informacja: UG Jaworze

UWAGA NA ZMIANĘ  
ORGANIZACJI RUCHU

 Od 1 kwietnia 2016 r. (to nie Prima Aprilis!) zmieni się organizacja 
ruchu na tzw. parkingu dolnym. Do tej pory – jadąc od Gospody 
Zdrojowej – mieliśmy najpierw wyjazd z parkingu, a zaraz potem 
dopiero wjazd. Każdy z nas mógł się przekonać, jak trudno jest 
włączyć się do ruchu, wyjeżdżając na ulicę Wapienicką. Dlatego też 
zdecydowaliśmy się na oczekiwaną zmianę miejsc.
 Jak można zauważyć na zdjęciu, wyjazd z parkingu był 
poważnie utrudniony z uwagi na rosnący tam zabytkowy dąb, który 
stanowi zarazem jeden z najważniejszych pomników przyrody  
w Jaworzu. Dlatego też wójt po dyskusjach z radnymi i mieszkańcami 
wystąpił z wnioskiem do Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej 
i Komendy Miejskiej Policji o zmianę organizacji ruchu w tym miejscu.

Info: UG Jaworze
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PROGRAM RODZINA 500+

 Program wchodzi w życie 1 kwietnia 2016 roku. Z pomocy 
skorzystają matka, ojciec, opiekun prawny lub faktyczny  
(w rozumieniu ustawy) dzieci do 18 roku życia. Wypełnione 
wnioski o przyznanie świadczeń z programu Rodzina 500 plus 
wraz z kompletem dokumentów będzie można składać w siedzibie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu, ul. Zdrojowa 
82 (tel.: 338286674). Wniosek można także przesłać tradycyjną 
pocztą lub przez Internet m.in. w rządowym portalu Emp@tia. Jeśli 
wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych trzech miesięcy, 

uprawnione osoby dostaną wyrównanie wstecz - od 1 kwietnia. 
Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie, 
a świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym wniosek 
został złożony. Wnioski można pobrać na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Jaworze, pod adresem www.jaworze.pl. 
 Świadczenia wychowawcze w wysokości 500 zł co miesiąc 
przyznawane będą rodzicom na drugie i kolejne dziecko 
niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód na osobę 
w rodzinie nie przekracza 800 zł lub 1200 zł (w rodzinach 
wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również 
na pierwsze lub jedyne dziecko. Te osoby będą zobligowane 
dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wysokość 
dochodów. 

Info: GOPS w Jaworzu

XIV SESJA NADZWYCZAJNA RADY 
GMINY JAWORZE 31.12.2015

 Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Jaworze 
Mieczysław Brzezicki stwierdzając obecność 12 radnych, co czyni 
obrady prawomocnymi (nieobecni radna Katarzyna Dyaczyńska, 
oraz radny Zbigniew Putek i Michał Hanus )
 Wójt Gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz  wyjaśnił, iż  
o podjęcie  uchwały dotyczącej kontynuacji członkostwa Gminy 
Jaworze w strukturach Lokalnej Grupy Rybackiej  Bielska Kraina 
zwrócił się starosta bielski.  
 Wójt Poinformował, że w woj. śląskim istnieją trzy Lokalne 
Grupy Rybackie (LGR), które konkurują o pieniądze. LGR Bielska 
Kraina , do której należą gminy powiatu bielskiego, złożyła wniosek 
na 12 mln zl na lata 2014-2020 (było do rozdysponowania 23 mln 
zl ). W związku z tym podjęcie uchwały jest niezbędne ponieważ 
złożony wniosek o dofinansowanie uwzględnia dane dotyczące 
Jaworza. Wójt Radosław Ostałkiewicz poprosił radnych o zagło-
sowanie nad projektem uchwały.

 Kierownik LGR Malwina Kleszcz poinformowała, że istnieje 
możliwość przedstawiania informacji radzie gminy nt. realizacji 
i wykorzystania środków LGR. 93% środków przewidzianych 
w LGR zostało wykorzystanych na realizację złożonych 
projektów. Ostateczną decyzję o zatwierdzeniu projektu i jego 
realizacji podejmuje samorząd województwa śląskiego, zaś 
LGR sprawdza, czy dany projekt jest zgodny z lokalną strategią 
rozwoju. Kierownik LGR omówiła przyczyny przeznaczenia 
dużej części środków na projekty publiczne, a nie bezpośrednio 
związane z gospodarstwami rybackimi. W nowym okresie 

programowania zaplanowano mniejszą część na zadania dla 
podmiotów gospodarczych spoza branży rybackiej (projekty 
turystyki, turystyki wodnej), natomiast dla gmin przeznaczono 
około połowę środków. Ponadto przewidziano środki na projekty 
grantowe dla stowarzyszeń, różnego rodzaju kół, straży pożarnych 
i innych organizacji. Nowa perspektywa jest bardziej klarowna, co 
jest efektem uwag zgłaszanych przez społeczeństwo. Malwina 
Kleszcz przedstawiła wysokość dofinansowania do projektów 
realizowanych przez gminę w ramach LGR oraz projekty 
realizowane przez LGR na terenie gminy Jaworze w latach 2007-
2013.

 Wójt Gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz wyjaśnił, że przy 
podejmowaniu przedmiotowej uchwały należy mieć na względzie, 
iż LGR to członkostwo kilku gmin powiatu bielskiego. Podejmując 
uchwałę rada decyduje nie tylko o środkach dla gminy Jaworze 
ale również dla pozostałych gmin  wchodzących w skład LGR. 
Odnośnie działalności obu lokalnych grup tj. LGR Bielska Kraina  
i LGD Ziemia Bielska wójt stwierdził, że zwróci się do nich  
z prośbą o zorganizowanie szkolenia, warsztatów dla radnych jak 
i instytucji, w zakresie przedstawienia możliwości korzystania ze 
środków jakimi dysponują. Omówił sprawę związaną z pomysłem 
połączenia obu lokalnych grup.

 Rada Gminy przegłosowała uchwałę w sprawie kontynuacji 
członkostwa Gminy Jaworze w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa 
Rybacka Bielska Kraina.  

 Więcej informacji  w protokole z sesji  i na stronach interne-
towych LGD Ziemia  Bielska i LGR Bielska Kraina.

Redakcja

Informujemy, iż w dniu 25 marca br. tj. w WIELKI PIĄTEK

Urząd Gminy Jaworze, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  
Gminny Zespół Oświaty, Ośrodek Promocji Gminy Jaworze  

i Gminna Biblioteka Publiczna
BĘDĄ NIECZYNNE.

Za utrudnienia przepraszamy.



MARZEC 52016

APEL DOTYCZĄCY WYRZUCANIA 
ŚMIECI NA TERENIE GMINY 
JAWORZE

 Nadzieja umiera ostatnia, stąd pomimo sceptycyzmu jednak 
ponownie zaapelujmy do zdrowego rozsądku i poczucia estetyki 
jaworzan. Już wielokrotnie w naszym miesięczniku ukazywały się 
komunikaty UG Jaworze w sprawie segregacji śmieci. Pisaliśmy 
do czego służą przydrożne kosze na śmieci, jak i te stojące  
w parkach. Przypominamy jeszcze raz: kosze w parkach, na 
przystankach autobusowych lub wzdłuż traktów dla pieszych 

służą do wyrzucania „bieżących” śmieci, a więc kartonika po 
małym soku, puszki po napoju, opakowania po batoniku itp.
A jak wyglądały przydrożne kosze w okresie świątecznym lub po 
weekendach? 
 Wątpimy, że fotografie takie będą dobrze świadczyły  
o naszej gminie. Mówiąc wprost: wystające pełne reklamówki 
odpadów zmieszanych, a niejednokrotnie jeszcze stojąca obok 
kosza kolejna reklamówka z resztkami jedzenia, puszkami po 
piwie, pojemnikami po jogurtach, resztki obiado-kolacji itd. zimą 
takie „stanowiska” z żywnością stanowią zachętę dla leśnych 
zwierząt, które w godzinach nocnych udają się na żer, korzystając 
z naszych „jadłodajni”. Pomijamy estetykę takich miejsc, zapach 
bynajmniej nie będący „ożywczym oddechem Beskidów”, to na 

DORADZTWO 
ZAWODOWE

Dresscode podczas rozmów kwalifikacyjnych

 Termin stosunkowo nowy w polskiej rzeczywistości kulturowej, 
ale zdecydowanie coraz częściej używany, oznacza zbiór reguł 
i zasad dotyczących dostosowania ubioru do miejsca pracy. 
Oczywiście te zasady obowiązują już na początku drogi zawodowej 
czyli podczas rozmów kwalifikacyjnych. Strój bezwzględnie 
należy dopasować do branży i specyfiki danego przedsiębiorstwa 
oraz jego kultury organizacyjnej. Warto pamiętać także o tym, że 
wszystkie elementy ubioru powinny być czyste i wyprasowane, 
dodatkowo zawsze trzeba dokładnie obejrzeć buty - brudne  
i matowe nie wystawiają najlepszego świadectwa właścicielowi. 
Zarówno panie i jak i panowie dobierają do stroju dodatki i tu 
także istotna uwaga - muszą być one skromne i w zdecydowanie 
ograniczonej ilości. Kolory wiele mówią o nastawieniu, zamiarach 
czy podejściu do obowiązków, dlatego warto położyć nacisk na 
barwy stonowane.

 Biorąc pod uwagę inne elementy ubioru, dla pań polecane 
są spodnie klasyczne lub spódnice ołówkowe (długość do 
połowy kolana), bluzki w kolorach odpowiednio dobranych 
(niekoniecznie białe), marynarki lub żakiety oraz buty na średniej 
szpilce. Strój należy tak skomponować, aby był elegancki  
i skromny, nie podkreślający walorów kobiecych. W tym 
przypadku trzeba kierować się najważniejszą zasadą etykiety 
biznesowej, która mówi: „W	biznesie	 i	polityce	płeć	nie	 istnieje.	
Liczy	się	status	człowieka,	jego	miejsce	w	strukturze	organizacji,	
jego	stanowisko,	rola	jaką	aktualnie	odgrywa”.1
 Dla panów oprócz elegancji klasycznej czyli garnituru ciekawą 
propozycją może być ubiór w stylu smart casual (sportowa 
elegancja lub luz kontrolowany), koszulę i marynarkę łączy się z 
dżinsami oraz półbutami. Warto przypomnieć, że dobre wrażenie 
powstaje w ciągu 30s., a strój jest integralnym elementem tego 
procesu. Więcej na temat błędów w ubiorze, w następnym 
wydaniu Echa Jaworza.

Przygotowała Agata Jędrysko
Źródła:
P. Pełtak, Jak ubrać się na rozmowę kwalifikacyjną
A. Piorun, Dresscode
M.A Brzozowski, ABC dobrych manier

1G. Białopiotrowicz - Kreowanie wizerunku w biznesie i polityce
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dodatek w okresie wiosennym i letnim takie miejsca stanowią 
siedlisko różnych owadów. Wracając do leśnych zwierząt, 
niestety zapuszczają się coraz dalej w głąb Jaworza, stanowiąc 
niebezpieczeństwo dla siebie i uczestników ruchu (ulice 
Wapienicka, Bielska i Cieszyńska). Za powstałe straty 
niestety nikt nie odpowiada, jedynie poszkodowany 
kierowca.
 Z kolei przy tzw. dzwonach nadal wystawiane 
jest to wszystko, czego już nie potrzebujemy. Od 
artykułów gospodarstwa domowego, po worki z klejem 
do płytek ceramicznych, zdekompletowane zabawki, 
szyby samochodowe, a nawet resztki obiadu. Nie 
tak dawno udało nam się trafić na przedarte pisma 
urzędowe, jakie trafiły z biura emerytalnego do jednego  
z mieszkańców. Nie znalazło się to w dzwonie z napisem 
„papier”, lecz obok w pudełku już nieco przejrzanym przez ludzi 
lub zwierzęta. Tak czy inaczej w tym wypadku ktoś zapomniał, 
że ochrona danych osobowych (takich jak imię, nazwisko, pesel, 
adres, nr dowodu osobistego) należy przede wszystkim do nas 
samych. Z pozoru może już bezwartościowa decyzja emerytalna, 

dla speca od fałszowania dokumentów będzie cenną zdobyczą. 
A my możemy się zdziwić, gdy do drzwi zapuka komornik żądając 
spłaty kredytu, którego nie zaciągaliśmy.

Redakcja EJ

STOP WYPALANIU TRAW

 Mimo zmiennej zimowo-wiosennej aury, przed nami 
pora wiosennych porządków w domach, ogrodach  
i przydrożnych rowach. Pomimo wielokrotnie ponawianych 
akcji informacyjnych są nadal osoby, które uważają, że 
wypalanie suchych traw to najlepszy i najszybszy sposób 
porządkowania terenu. Pomijając to, że pogorzelisko nie 
wygląda atrakcyjnie, to niesie za sobą wiele szkód, a samo 
wypalanie jest zagrożone sankcjami karnymi.
 Wypalanie pozostałości roślinnych na łąkach, 
pastwiskach, nieużytkach, w rowach i na pasach przydrożnych 
jest zabronione. W stosunku do osób naruszających wyżej 
wymienione zasady mogą być stosowane sankcje karne 
określone w Kodeksie Wykroczeń i w Kodeksie Karnym, do 
pozbawienia wolności włącznie.
 Kodeks karny przewiduje surowe kary dla sprawców podpaleń 
Art. 163 § 1 mówi:

„Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu 
osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, 
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”

 Kodeks wykroczeń mówi o karze aresztu, nagany lub grzywny, 
której wysokość w myśl art. 24 § 1 może wynosić od 20 do 5000zł.
Podczas pożarów traw dochodzi ponadto do powstania wielu 
niebezpiecznych zjawisk:

•	Od palącego się poszycia gleby zapaleniu ulega podziemna 
warstwa torfu, który może zalegać nawet do kilkunastu metrów 
w głąb. Są to pożary długotrwałe (nawet do kilku miesięcy)  
i wyjątkowo trudne do ugaszenia.

•	Wiatr powoduje bardzo szybkie rozprzestrzenianie się pożaru, 
który nieomal w zawrotnym tempie przenosi się na zabudowania 
mieszkalne, gospodarcze oraz lasy. Niejednokrotnie w takich 
pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również 
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

•	Powstające podczas pożaru duże zadymienie jest szczególnie 
groźne dla osób przebywających w bezpośrednim sąsiedztwie 
miejsca zdarzenia z uwagi na możliwość zaczadzenia,  
a ponadto powoduje zmniejszenie widoczności na drogach 
co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji  
i wypadków drogowych.

 Wypalanie traw zabija zwierzęta. Śmierć w płomieniach 
czyha na ptaki. W płomieniach lub na skutek podwyższonej 
temperatury ginie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy 
(żaby, ropuchy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, 
borsuki, kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie). 
Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. 
bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren (choć te ostatnie 
na drogach publicznych stanowią zagrożenie bezpieczeństwa  
w ruchu na koszt prowadzącego pojazd mechaniczny nawet 
poniżej dopuszczalnej prędkości przyp.red.).
 Pożary wzniecone podpaleniem traw są głównym  
i najniebezpieczniejszym zagrożeniem dla naszych lasów. Ogień 
szybko ogarnia ogromne połacie drzewostanów, doszczętnie 
niszcząc trwające od wieków działanie przyrody.
 Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych 
będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Do 
atmosfery przedostają się duże ilości dwutlenku węgla, siarki  
i węglowodorów aromatycznych o właściwościach rakotwórczych.
 Zgodnie z zasadami wiedzy agrotechnicznej wysoka 
temperatura nie użyźnia gleby, a jedynie ją wyjaławia, zatem 
nie jest to skuteczny sposób eliminacji niepożądanych roślin  
i odnawiania łąk. Tereny, na których prowadzone jest wypalanie 
traw, stają się na wiele lat pozbawionymi życia pustyniami,  
a wszelkie występujące na nich formy życia ulegają zniszczeniu.
Na podstawie informacji PSP w Bielsku-Białej. 

Opracował P. Filipkowski
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Z ŻYCIA BIBLIOTEKI

KULTURA W JAWORZU

 Ferie zimowe już za nami, a w naszej bibliotece można 
podziwiać ozdoby świąteczne, które postały na zimowych 
warsztatach plastycznych. Warsztaty plastyczne wpisały się już 
na stałe w działalność naszej placówki. Dzieci chętnie uczestniczą 
w tych zajęciach, by stworzyć coś ładnego z prostych i łatwo 
dostępnych materiałów, tak było i tym razem. 

 Pozostając przy temacie, chcemy zwrócić Państwa uwagę 
na istniejącą w bibliotece „Galerię Młodego Artysty”, niewielką 
ekspozycję w ramach której prezentujemy prace plastyczne 
dzieci i młodzieży. Aktualna prezentacja to już druga wystawa 
rysunku Kingi Chłodek. Tym razem Kinga udostępniła 
nowe prace, równie interesujące jak poprzednio. Mamy 
nadzieję, że jej talent zostanie zauważony i doceniony, czego 

szczerze jej życzymy. Zachęcamy wszystkich, szczególnie 
rodziców, do dzielenia się z nami twórczością swoich pociech, 
zarówno tymi rysunkami skreślonymi ręką przedszkolaka, jak  
i bardziej dojrzałymi dziełami.

 W życiu biblioteki od dawna obecne są jaworzańskie 
przedszkolaki, które często odwiedzają nasze progi, a raczej regały 
z literaturą dziecięcą. Nasze ostatnie spotkanie urozmaicone 
było lalkami teatralnymi. To właśnie pacynka Agatka rozmawiała 
z dziećmi na temat teatru, sceny, kostiumów oraz lalek typu 
pacynka czy kukiełka. Każde dziecko mogło spróbować, jak łatwo 
ożywić kawałek materiału, by stał się wspaniałym kompanem do 
wspólnej zabawy. Najlepszą inspiracją do odgrywania scenek 
teatralnych są oczywiście historie wyczytane w książkach. 
Polecamy wszystkim taką zabawę, kiedy w domu zagoszczą 
„Nudzimisie”. Zapraszamy do jaworzańskiej biblioteki.

Pracownicy GBP
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Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu
ogłasza

ZBIÓRKĘ MAKULATURY
która odbędzie się w dniu 07.04.2016 r. / tj. czwartek 

w godzinach 8.00 - 18.00
na parkingu przed wejściem do biblioteki

(Budynek „Pod Goruszką”, ul. Szkolna 97)

ZABAWY KARNAWAŁOWE 
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU 
SAMORZĄDOWYM NR 1 W JAWORZU

NASZE DZIECI, NASZA MŁODZIEŻ

Bal karnawałowy
 Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą. 
Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły, często 
wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą 
przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak też 
było u nas.
 W dniu 29.01.2016r. w przedszkolu odbył się bal karnawałowy.
Tego dnia już od rana w przedszkolu pojawiały się kolorowe 

postacie. Dzieci przebrane były za bohaterów znanych bajek, 
w salach przedszkolnych można było spotkać wróżki, królewny, 
delikatne motylki, rycerzy, piratów, policjantów, Spider-Mana, 
Batmana, nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. 
Rozpoznać dzieci było bardzo trudno.
 W pierwszej kolejności dzieci miały możliwość pozowania 
do zdjęcia grupowego oraz zdjęć indywidualnych. Następnie 
wszyscy uczestnicy balu przeszli do sali. Tam w wspaniałą 
podróż samolotem zabrał nas pan Sebastian z panią Elą w rytm 
tanecznej muzyki z różnych stron świata. Dzieci świetnie się 
bawiły, uczestnicząc wspólnie ze swoimi paniami w tanecznych 
pląsach prowadzonych przez naszych wodzirejów. Na sali 
podczas tańców robiło się kolorowo, wszyscy bawili się wesoło, 
uśmiech nie znikał z twarzy. Kiedy czas zabawy dobiegł końca 

dzieci z żalem opuszczały salę balową. Bal przebiegał w miłej 
atmosferze, a wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym 
przedszkolakom.

Koncert muzyczny.
 W karnawale bawiliśmy się wesoło, jednak nadszedł czas 
pożegnania. Żegnaliśmy karnawał w naszym przedszkolu także 
głośno i tanecznie w trakcie koncertu muzycznego. 5.02.2016 
w naszym przedszkolu rozbrzmiewała muzyka „na żywo”. 
Zaproszeni muzycy zaśpiewali dla dzieci wesołe piosenki i zagrali 
na instrumentach skoczną muzykę, porywając nas do wspólnego 
tańca. Przedszkolaki bawiły się wspaniale w rytm piosenek 
naszych dziadków jak i porywających rytmów walczyka, samby 
czy greckiej zorby. Szkoda, że karnawał trwał tak krótko. 

Nauczycielka: Dorota Zboś
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KOLĘDOWANIE 
W PRZEDSZKOLU NR 2 W JAWORZU

 W dniu 29 stycznia 2016 roku w naszym przedszkolu odbył 
się „Festiwal kolęd”. Tego typu impreza przedszkolna odbywa 
się już od kilku lat. Każdy zgłoszony uczestnik zaśpiewał 
przygotowaną wcześniej kolędę. Chętnych do zaprezentowania 
swoich zdolności wokalnych i znajomości kolęd było kilkunastu 
i co roku ilość uczestników powiększa się. Wszystkim 
nauczycielom i dzieciom bardzo spodobał się dobór repertuaru, 
zdolności wokalne, prezentacja małych solistów oraz ogólny 
efekt sceniczny. Indywidualne występy przedszkolaków zachęciły 
widownię do wspólnego śpiewania. Mali wokaliści nagrodzeni 
zostali gromkimi brawami. Ponadto  wszyscy uczestnicy otrzymali 
w pełni zasłużone dyplomy oraz ciekawe książki.
 Dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu dzieci do 
występów.
 To była bardzo udana impreza. Mamy nadzieję, że w przy-
szłym roku znowu zrobimy powtórkę z jeszcze bogatszym 
repertuarem kolędowym.

Poznajemy świat poprzez zabawę.
 To co wydaje się fikcją, staje się realne, a to co niemożliwe, 
staje się możliwe. Z tego typu zjawiskami mogliśmy się 
zetknąć w Centrum Nauki i Zabawy „Eugeniusz” w galerii Sfera  
w Bielsku-Białej. Na atrakcyjną wycieczkę wybrały się dzieci 
z grup starszych - 28 stycznia br. Ten fascynujący park nauki 
mógł przyprawić o naukowy zawrót głowy. Na dzieci czekało 
kilkanaście interaktywnych eksponatów, które poprzez zabawę 
przybliżyły dzieciom świat nauki. Wystawa była podzielona na 
kilka stref takich jak: 
• Świat iluzji,
• Eko dom,
• Oddech kosmosu,
• Tajniki fizyki, 
• Ciało człowieka.

 Dla najmłodszych zorganizowano naukową strefę maluszka, 
a w niej mnóstwo ciekawych, edukacyjnych zabawek. 
Eksperymentowanie, odkrywanie i doświadczanie możliwe 
było dzięki zgromadzonym zabawkom sensorycznym, które 
zainteresowały zarówno dzieci jak i dorosłych. Świat iluzji, fikcji 

i doświadczeń przybliżyła nam animatorka, która oprowadziła 
nas po kolejnych strefach. Trasa eksperymentów dostosowana 
była do wieku i możliwości poznawczych dzieci. Poprzez zabawy 
manipulacyjne zabawkami sensorycznymi i interaktywnymi 
eksponatami dzieci dowiedziały się m. in.:
• jakie dźwięki wydają planety?
• jak wygląda człowiek od środka?
• jak oszczędzać energię i wodę w domu?
• jak powstaje animacja filmowa?
• dlaczego piłka lewituje?
• jak powstają barwy i jakie kształty mają dźwięki?

 Wszystko było ciekawe i niesamowite. Animatorzy przybliżyli 
nam tajniki astronomii, fizyki i iluzji. Największe wrażenia 
wywołały wyładowania z kul elektrycznych, fantastyczny ruch 
kulek Newtona, rozświetlanie żarówek napędem roweru, ściana 
luster, kalejdoskop i oddziaływanie na stojące do góry włosy pola 
elektrostatycznego. Być może niektóre rzeczy wydawały się trochę 
trudne, to jednak samo doświadczanie, eksperymentowanie 
i poznawanie wzmacniało pozytywne emocje i motywację do 
dalszych działań.
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NARCIARSKA MIŁOŚĆ CZYLI 
SPORTOWY TALENT ZE SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ NR 1

 Nazywam się Zuzia Madej, mam 11 lat. Obecnie uczęszczam 
do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jaworzu. Moje hobby to sport, 
a w szczególności narciarstwo alpejskie. Przygodę z nartami 
rozpoczęłam w wieku 1,5 roku, kiedy to tata woził mnie na rękach 
zjeżdżając w dół stoku. Mając 2,5 roku stawiałam pierwsze 
samodzielne kroki na plastikowych nartach przypiętych paskami 
do butów a w kolejnym roku pod okiem taty zaczęłam pokonywać 
pierwsze trasy narciarskie w Dolomitach. W wieku 6 lat wstąpiłam 
do klubu narciarskiego i zaczęłam startować w zawodach Ligi 
Śląskiej, Reksia, Koziołka Matołka, Ski-Cup Henryka Kani oraz 
Pucharu Beskidzkich Groni. Od samego początku zawody 
wzbudzały we mnie pozytywne emocje, dostarczały wielu 
przeżyć a wyniki mówiły same za siebie. Począwszy od 2011 roku 

FERIE ZIMOWE W GIMNAZJUM

 W tym roku szkolnym dzieci i młodzież musiały bardzo długo 
czekać na upragnione ferie zimowe. Województwo śląskie mogło 
cieszyć się z zimowego odpoczynku dopiero w dwóch ostatnich 
tygodniach lutego. W pierwszym tygodniu w naszej szkole odbyło 
się zimowisko, w którym wzięło udział łącznie 30 uczennic  
i uczniów. Młodzież mogła aktywnie spędzić czas, biorąc 
udział w zmaganiach sportowych oraz atrakcyjnych wyjazdach.  
W pierwszym dniu odbyły się zajęcia rekreacyjno - sportowe jak  
i zajęcia na świeżym powietrzu. Młodzież rozegrała również turniej 
„piłkarzyków”. Miejsce miała debata o dopalaczach, podczas której 
realizowano program „Smak życia”. We wtorek nasi uczniowie 
mogli ćwiczyć swoje umiejętności na lodowisku. Niektóre osoby 
tego dnia pierwszy raz spróbowały swoich sił na łyżwach, co  
w kilku przypadkach okazało się  wspaniałym początkiem nowej 
pasji. W tym dniu miała także miejsce krótka pogadanka na temat 

zachowań behawioralnych. W środę  pojechaliśmy autokarem 
do kręgielni „Solar” w Bielsku-Białej. Wrecepcji otrzymaliśmy 
specjalne obuwie i rozpoczęliśmy walkę o punkty i o zwycięstwo. 
Następnego dnia zaraz po zbiórce pojechaliśmy autokarem 
na basen „Delfin” do Skoczowa” a piątkowa wycieczka do kina 
na film pt. „Gwiezdne wojny VII” była punktem kulminacyjnym 
ferii zimowych w naszej szkole. W trakcie przerw w zajęciach 
panie z kuchni częstowały uczniów herbatą i drożdżówkami.  
Jak co roku wszystkie zajęcia były bezpłatne i mogły się odbyć 
dzięki Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej a także 
Radzie Rodziców naszego Gimnazjum. Niestety wszystko co 
dobre szybko się kończy, ale mamy ogromną nadzieję, że 
przyszłoroczne ferie będą równie udane.

OPIEKUNOWIE

zaczęłam odnosić sukcesy w najbardziej znaczących zawodach 
dla dzieci, Lidzie Śląskiej. I tak w sezonie 2011/12 – zajęłam  
2 miejsce w klasyfikacji generalnej a w kolejnych odpowiednio 
1-sze, 3-cie oraz 5-te w ostatnim sezonie 2014/15.
 Obecnie po dwóch  pierwszych startach  w Lidze Śląskiej 
zajmuję 1-sze miejsce i mam je zamiar utrzymać do końca 
zawodów. W swoim sportowym dorobku posiadam 33 puchary 
i dyplomy. Obecnie jeżdżę w Klubie UKS Brenna - Górki 
pod okiem trenerki Patrycji Polak. Więcej informacji o moich 
wynikach można śledzić na stronie www.liga.beskidy.pl/ oraz 
uks.brenna.pl/nowa/.
 W kolejnych latach pragnę kontynuować moją pasję i zacząć 
startować w zawodach FIS, Pucharu Polski a marzę... o udziale  
w Pucharze Świata! Moim idolem jest znany alpejczyk Bode 
Miller, chciałabym z nim kiedyś porozmawiać i pojeździć na 
bramkach slalomu.
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„DZIAŁAJ W ZIELONE” W JAWORZU

STOWARZYSZENIA POZARZĄDOWE

 W czwartym kwartale 2014 roku Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 
ogłosił pierwszy konkurs na inicjatywy obywatelskie 
dla środowiska, których celem było zaangażowanie 
społeczeństwa w działania na rzecz poprawy stanu 
środowiska naturalnego i ochrony przyrody. Konkurs 
został skierowany do osób fizycznych, grup nieformalnych 
czy małych fundacji i stowarzyszeń, które poprzez 
większe organizacje pozarządowe zgłaszały swoje 
propozycje projektów proekologicznych. Towarzystwo 
Miłośników Jaworza (TMJ) zgłosiło inicjatywę pt.: 
„Budowa nowych miejsc lęgowych oraz monitoring 
ptaków, owadów i nietoperzy w Zabytkowym Parku Zdrojowym  
w Jaworzu”. Inicjatywa została zawarta.
W programie fundacji ekologicznej ARKA pn. ”Działaj  
w Zielone”, który zdobył wysokie trzecie miejsce w konkursie. 
Celem inicjatywy jest zwiększenie liczby miejsc gniazdowych 
dla ptaków, owadów zapylających i nietoperzy, co zamierzamy 
osiągnąć poprzez wywieszenie w optymalnych siedliskach 
60szt. skrzynek lęgowych, zwanych popularnie budkami,  
o konstrukcjach preferowanych przez poszczególne gatunki. 
Następnie w okresie lęgowym ptaków (tj. 15.03 – 15.07) zostaną 
przeprowadzone badania ornitologiczne mające na celu ustalenie 
liczby gatunków oraz liczebności par lęgowych ze szczególnym 
uwzględnieniem gatunków rzadkich występujących na terenie 
poszczególnych enklaw parku. Równolegle będą prowadzone 
badania entomologiczne, rozwieszanie domków dla owadów 
zapylających oraz kontrole zmierzchowo-nocne nietoperzy.  
Zapraszamy wszystkich miłośników przyrody do udziału  
w badaniach, o których będziemy informowali w gablocie TMJ 
przed supermarketem Lewiatan, a także na stronie internetowej  
i profilu facebookowym Muzeum Fauny i Flory Morskiej 
i Śródlądowej w Jaworzu. Pierwsze kontrole zostały już 
przeprowadzone, o czym szerzej poinformujemy w następnym 
numerze.
 Pierwsze kontrole przyrodnicze w ramach inicjatywy 
na terenie Zabytkowego Parku Zdrojowego im. Józefa 
Piłsudskiego w Jaworzu wykonano w drugiej połowie 2015 roku, 
a były to kontrole entomologiczne i ornitologiczne, podczas 
których kontrolowaliśmy poszczególne enklawy parku. Do 
najciekawszych dotychczas stwierdzonych gatunków należy 
miedziopierś metaliczna – gatunek ważki obserwowany nad 
stawem i kilka gatunków trzmieli. Podczas Europejskich Dni 
Ptaków organizowanych przez Ogólnopolskie Towarzystwo 
Ochrony Ptaków (OTOP) 03-04.10.2015roku zorganizowaliśmy 
spacer ornitologiczny po enklawie Goruszka i częściowo 
Centrum. Mimo popołudniowej pory, która nie jest korzystna 
do obserwacji ptaków, udało się zaobserwować 17 gatunków 
ptaków, a w godzinach porannych 03.10.2015 dalsze 4gatunki. 
Do najciekawszych zaliczyć należy ptaki drapieżne, czyli krążące 
myszołowy oraz polującą parę pustułek. Podczas tego spaceru 
na zboczach Goruszki miał miejsce mały akcent historyczny, 
kiedy to najstarszy wśród uczestników p. Marceli Wiśniewski 
wskazał miejsca i ślady z okresu drugiej wojny światowej, a są 
to wyraźnie jeszcze widoczne zarysy schronów przeciwlotniczych 
tzw. transzeji, w budowie których jako kikuletni wówczas chłopak 
i uczeń pobliskiej szkoły siedmioklasowej uczestniczył. Na tym 

terenie są trzy takie miejsca, a były przeznaczone jako miejsca 
ewakuacji dla poszczególnych klas szkoły na wypadek nalotów. 
Następnym ważnym wydarzeniem w świecie ornitologicznym 
było Zimowe Ptakoliczenie 2016 organizowane corocznie w 
ostatni weekend stycznia przez OTOP. Tym razem spacer 

poprowadziliśmy przez trzy enklawy parku, czyli 
Centrum, Młyńską Kępę i Goruszkę. Przy pięknej 
słonecznej pogodzie lecz wiejącym silnym wietrze  
w grupie dziesięciu osób stwierdziliśmy 28 gatunków 
ptaków, których w sumie naliczyliśmy 197 osobników, 
a wśród najciekawszych 4 gatunki dzięciołów, 3 myszo-
łowy i samicę krogulca. Zwykle dość rzadko obserwuje się 
też gile, sikory ubogie czy raniuszki. Zaskoczeniem była 
obserwacja dzięcioła średniego k/Kościoła katolickigo,  
pary dzięciołów zielonosiwych na Goruszce, jak też 
pary krzyżówek na Potoku Wysokim przy ul.Pałacowej. 

Najliczniejszym ptakiem zimy 2016 w Jaworzu okazała się 
bogatka w liczbie 49osobników, drugie miejsce mazurek 
(30os.), a trzecie gawron (15os). W rankingu ogólnopolskim 
podczas rekordowej liczby 200 imprez zorganizowanych przez 
wolontariuszy OTOP już siódmy rok z rzędu ptakiem zimy 
została kaczka krzyżówka (27 455 osobników), drugie miejsce 
zajął gawron (12 187os.), a trzecie wróbel (11 380os.). W całej 
akcji wzięło udział 4,5 tysiąca osób, a zaobserwowano w sumie 
125tysięcy ptaków reprezentujących 106 gatunków(dalsze 
szczegóły na stronie www.ornitho.pl). I tym razem nie zabrakło 
akcentu historycznego, a przedstawił go prezes TMJ p.Ryszard 
Stanclik w rejonie Dolnego Folwarku, gdzie obejrzeliśmy 
pozostałości dawnej lodowni (piwnicy) dworskiej z XIX wieku, 
w której przechowywano bloki lodu pozyskiwane podczas 
srogich onegdaj zim z przylegających stawów. Lód układany był 
warstwowo, przekładany słomą przechowywał się do miesiecy 
letnich i był używany do przechowywania i konserwacji żywności 
w okresie wiosennym i letnim.
 Od początku lutego rozpoczynamy akcję rozwieszania budek 
lęgowych w pierwszej kolejności dla ptaków (numery od 1 do 
30 np.01/16, 02/16 itd.), dalej dla nietoperzy 15szt. i owadów 
zapylających 15szt. Wszystkie budki mają swoje kolejne numery, 
bowiem do każdej zostanie założona kartoteka i na bieżąco 
będziemy monitorowali ich zasiedlenie. Budki dla nietoperzy różnią 
się od budek dla ptaków miejscem wlotu, który jest umiejscowiony 
w dolnej części, a jest to szczelina szerokości ok.2cm.  
W ostatnim etapie rozwiesimy budki dla owadów zapylających 
o różnych konstrukcjach, w których elementem dominującym są 
otworki o zróżnicowanej średnicy i głębokości, aby jak najwięcej 
różnych gatunków mogło znaleźć w nich bezpieczne miejsce do 
wyprowadzenia następnego pokolenia. Jeszcze raz zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych do udziału w spacerach, podczas 
których zapoznamy z metodami badań, sprzętem optycznym, 
urządzeniami GPS, metodami zapisu danych, ich weryfikacji 
itp. Duży nacisk położymy na rozpoznawanie głosów ptasich, 
bowiem w okresie legowym łatwiej ptaka usłyszeć niż zobaczyć. 
Planujemy co najmniej dwa wyjścia  ornitologiczne w każdym 
kolejnym miesiącu w godzinach rannych w soboty oraz kilka 
kontroli zmierzchowo-nocnych ukierunkowanych na sowy  
i nietoperze. 
 Z nastaniem wiosny oraz w okresie letnim chcemy 
zorganizować również wyjścia, podczas których będziemy 
poszukiwać ciekawych owadów zamieszkujących nasz Park. 
Będzie wtedy możliwość zapoznania się z wieloma interesującymi 
faktami z życia motyli, chrząszczy, pluskwiaków i innych 
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ciekawych stworzeń. Zostaną również zorganizowane nocne 
połowy do światła, co z pewnością niejednego zainteresuje.
Informacje o terminach spacerów będą zamieszczane na stronie 
internetowej Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej  
w Jaworzu oraz w gablocie Towarzystwa Miłośników Jaworza 
przed supermarketem Lewiatan w Centrum Jaworza. Z uwagi na 
konieczność dobrych warunków pogodowych podczas kontroli 
ich terminy będą podawane z wyprzedzeniem siedmiodniowym, 
a potwierdzane na 2 dni przed na podstawie prognoz  
www.meteo.pl . Bliższe informacje pod nr tel. 510 215 155 lub 
email m.wis23@wp.pl, bartoszczader@gmail.com. 

Mirosław Wiśniewski i Bartosz Czader
Na zdjęciu uczestnicy Zimowego Ptakoliczenia2016

Karnawał po cieszyńsku czyli Bal Śląski 
 W dniu 30.01.2016r. odbył się Bal Śląski zorganizowany 
przez Towarzystwo Miłośników Jaworza w Gościńcu Szumnym 
w Jaworzu.
 Bal rozpoczął się o godzinie 19.00 przywitaniem gości  
i uczestników. Członkowie i sympatycy TMJ w dwóch wejściach 
zaprezentowali obecnym, jak kiedyś tańczono na balach na 
Śląsku Cieszyńskim. Po wspólnej kolacji, na którą składały 
się tradycyjne „jelita” z kiszoną kapustą i ziemniakami, były 
tańce, do których przygrywał zespół Beskid. Śpiewaliśmy też 
wspólnie śląskie pieśniczki. Bal zakończył się o godzinie trzeciej 
następnego dnia.
 Po wysłuchaniu wielu pozytywnych opinii o balu postanowiliśmy 
kontynuować tę tradycję w następnych latach i tak w 2017 roku 
zostanie zorganizowany kolejny Bal Śląski w dniu 28.01.2017r. 
Wszystkich chętnych posiadających stroje śląskie zapraszamy 
do wystąpienia w nich.

Zebranie sprawozdawcze Towarzystwa Miłośników Jaworza
 W Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Jaworzu, w dniu 25.02.2016r. 
odbyło się zebranie sprawozdawcze Towarzystwa Miłośników 
Jaworza, na którym zostały przedstawione sprawozdania  
z działalności Towarzystwa. Po rozpoczęciu zebrania i odśpie-
waniu pieśni „Szumi Jawor ” uczczono minutą ciszy pamięć 
zmarłych w 2015r. zasłużonych członków Towarzystwa śp. 
Jadwigi Roik, śp. Mieczysława Dzięgielewskiego i śp. Józefa 
Tymona. Następnie dokonano wyboru Przewodniczącego 
zebrania, którym została Kinga Sosulska oraz sekretarza 
zebrania, którym wybrano Marcina Biłka. Prezes Ryszard Stanclik 
wraz z wiceprezesem Ireną Stekla wręczyli nowym członkom 
legitymacje członkowskie TMJ. Po przedstawieniu sprawozdania 
z działalności Towa-rzystwa w 2015 roku – Ryszard Stanclik, 
sprawozdania finansowego – Irmgarda Gryczka, sprawozdania  
z działalności Społecznej Rady Ochrony i Odnowy Zbytków – 
Jerzy Chałupski i Jerzy Kukla, sprawozdania Komisji Rewizyjnej – 
Leopold Kłoda zebranie podjęło uchwałę o przyjęciu powyższych 
sprawozdań i o udzieleniu absolutorium Zarządowi za 2015 
rok. Następnie Prezes – Irena Stekla przedstawiła Plan Pracy 
Towarzystwa na 2016 rok, który został przyjęty przez uczestników 
zebrania do realizacji. 
 Zebranie sprawozdawcze Towarzystwa Miłośników Jaworza 
swoją obecnością zaszczycili:

Wicewójt Gminy Jaworze 
- Anna Skotnicka-Nędzka,
Przewodniczący Rady Gminy Jaworze 
-  Mieczysław Brzezicki,
Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich nr 1 
- Danuta Mynarska,
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzu 
- Czesław Malchar,

Prezes Polskiego Tow. Ewangelickiego oddz. w Jaworzu 
– Leopold Kłoda,
Przewodniczący Akcji Katolickiej 
- Jerzy Kulesza,
Przewodniczący Stowarzyszenia „Nasze Jaworze”
- Zygmunt Podkówka,
Przewodniczący Stowarzyszenia „Jaworze Zdrój” 
- Andrzej Śliwka,
Przewodniczący Stowarzyszenia Miłośników Sztuki 
- Jacek Guziur.

 W zebraniu Sprawozdawczym wzięło udział 45 członków 
Towarzystwa Miłośników Jaworza.
 Na następne posiady zapraszamy Państwa do Galerii 
Pod Groniem w Gospodarstwie Agroturystycznym p. Steklów  
w Jaworzu w dniu 13.03.2016r. o godzinie 15.00,  a tematem będą 
wspomnienia Jerzego Ryrycha z podróży na Daleki Wschód oraz 
działalność i osiągnięcia Międzynarodowego Koła Ligi Morskiej  
i Rzecznej. 
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WALENTYNKOWA BIESIADA 
OSTATKOWA

 6 lutego w sali OSP w Jaworzu zgromadzili się miłośnicy dobrej 
zabawy, która miała charakter ludowy, swojski i co najważniejsze 
daleka była od jakiejkolwiek polityki. Biesiadę zorganizował 
Ośrodek Promocji Gminy Jaworze wraz ze Stowarzyszeniem 
Nasze Jaworze realizującym zadanie publiczne, natomiast 
patronat nad imprezą objął wójt dr. Radosław Ostałkiewicz.
 W rolę konferansjera nie po raz pierwszy wcielił się 
przewodniczący stowarzyszenia, a zarazem wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Jaworze Zygmunt Podkówka. Samorząd repre-
zentowali: Anna Skotnicka-Nędzka zastępca wójta, Mieczysław 
Brzezicki – przewodniczący RG Jaworze, Leszek Baron - 
dyrektor OPG. Pierwsza część programu artystycznego należała 
do Orkiestry Dętej Glorieta, która z powodzeniem prezentowała 
znane i lubiane przeboje muzyki biesiadnej, rodzimego folkloru, 
jak i klasyki. Organizatorzy przygotowali dla każdego śpiewniki  
z tekstami znanych i lubianych piosenek z regionu które 
zachęcały do wspólnego śpiewania wszystkich zebranych. 
Druga część imprezy należała do romskiego zespołu Gipsy Boys 
który rozbawił publiczność cygańskimi przebojami takimi jak 
My Cyganie, Ukraina, Romani Lambada, Ty mój aniele i wiele 
innych. Pary zapełniły cały parkiet a tańczący prosili zespół o bis 
kilkukrotnie. Według opinii uczestników imprezy była ona udana  
i przez wszystkich jest oczekiwana w przyszłym roku.
 Oczywiście biesiada nie mogłaby się odbyć bez zastawionych 
stołów, na których licznie bawiący się jaworzanie mogli znaleźć 

NAGRODA DLA  
MAŁGORZATY PENKALI-OGRODNIK

 W piątek 5 lutego 2016 w siedzibie Starostwa Powiatowego 
w Bielsku-Białej odbyło się noworoczne spotkanie z twórcami 
i animatorami kultury. Podczas spotkania Starosta Powiatu 
Andrzej Płonka oraz Przewodniczący Rady powiatu Jan Borowski 
wręczyli nagrody w dziedzinie kultury. Nagrodę „za wieloletnią 
działalność promującą muzykę oraz edukację muzyczną wśród 
mieszkańców Powiatu Bielskiego” otrzymała pani Małgorzata 
Penkala-Ogrodnik z Jaworza.
 Małgorzata Penkala-Ogrodnik od 1997 roku prowadzi zespół 
„Cantate”, jako wolontariusz. Zespół obecnie liczy 25 osób  
w wieku od 18 do 60 lat lubiących śpiewać, pragnących uwielbiać 
Boga pieśnią i dzielić się tym świadectwem ze słuchaczami. 
„Cantate” działa na terenie dwóch Parafii Ewangelickich:  
w Jaworzu i Starym Bielsku. Zespół śpiewa w czasie nabożeństw 
w macierzystych parafiach oraz w innych parafiach ewangelickich 
na terenie całego kraju. W repertuarze zespołu znajdują się 
współczesne pieśni religijne z różnych krajów oraz wiele pieśni 
gospel. Zespół okazjonalnie śpiewa także piosenki ludowe  
z regionu Śląska Cieszyńskiego. W 2012 roku zespół wydał płytę 
pt.: „Wzrok ku niebu wznieś, śpiewaj”. Szczególnie bliskie są 
zespołowi pieśni napisane przez Panią Erykę Binek-Pytlowany 
– mieszkankę Jaworza, muzyka, pedagoga, autorkę wielu 
piosenek i pieśni o tematyce nie tylko religijnej, laureatki Srebrnej 
Cieszynianki.
 O swojej miłości do muzyki i śpiewania powiedziała: „Muzyka 
jest moją pasją i moim hobby – w tej dziedzinie jestem amatorką. 
Równolegle w czasie nauki w Szkole Podstawowej uczęszczałam 

na lekcje gry na pianinie – moją nauczycielką była Pani Eryka 
Binek-Pytlowany. Fascynuje mnie harmonia religijnej muzyki 
wielogłosowej. Szukam ciągle nowych inspiracji i ciekawych 
utworów do repertuaru”. Zespół koncertował między innymi:

•	Domy Opieki: Soar oraz Samarytanin w Bielsku-Białej,
•	Klub Lekarza w Bielsku-Białej,
•	Dom Pomocy Społecznej w Skoczowie,
•	 śpiew kolęd w czasie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 

– Kościoły katolickie w Jaworzu, Kamienicy, Starym Bielsku, 
Tychach, Opolu,

•	Dom Modlitwy Adwentystów Dnia Siódmego w Bielsku-Białej  
i w Jaworzu,

•	Śpiew w czasie Dożynek w Nasalach k/Wołczyna,
•	Święto strażackie – Lasowice- Msza ekumeniczna,

regionalne słodkości, przygotowane  przez  Stowarzyszenie  
Nasze Jaworze i panie  z KGW nr 1  pod  czujnym okiem Danuty 
Mynarskiej. Sporym powodzeniem u smakoszy cieszył się także 
żurek przyrządzony osobiście przez Zygmunta Podkówkę. Jak 
szacują organizatorzy w imprezie wzięło udział ponad 150 osób

Redakcja
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•	dwa koncerty charytatywne dla Irenki w Bielsku-Białej – zbiórka 
środków na operację przełyku,

•	Amfiteatr w Jaworzu – Koncert Chórów Ziemi Cieszyńskiej,
•	Kolędowanie dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych 

„Maria Marta” w Ustroniu,
•	Kolędowanie w Hospicjum „Betania” w Opolu,
•	Koncerty w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym  

w Jaworzu (Sanatorium).

Wyjazdy zagraniczne:
•	Sandhausen (Niemcy) – dwukrotnie (2001 i 2004),
•	Zweibruecken (Niemcy) – 2004,
•	Berlin 2011,
•	Bockhorn (Niemcy) – 2015.

Opracowanie na podstawie: www.parafiajaworze.pl/2016/02/
nagroda-starosty-powiatu-dla-malgorzaty-penkali-ogrodnik/

71 ROCZNICA WYZWOLENIA 
JAWORZA

Z KART HISTORII

 W tym roku mija już 71 lat od momentu, gdy żołnierze Armii 
Czerwonej wyzwolili Żywiecczyznę i Śląsk Cieszyński. Dla 
Jaworza umowną datą wyzwolenia spod okupacji niemieckiej 
jest 14 luty 1945 roku (choć oddziały niemieckie w Nałężu broniły 
się do kwietnia). O ten skrawek Polski walczyły dwie radzieckie 
armie: 1 Armia Gwardii pod dowództwem gen. A Greczki i 38 
Armia pod dowództwem gen. K. Moskalenko. Kampania na 
Śląsku Cieszyńskim z oddziałami niemieckimi trwała praktycznie 
do zakończenia II wojny światowej, gdyż do początków maja 
1945 roku. Pod koniec lat 80 tych XX wieku z inicjatywy między 
innymi Mieczysława Dzięgielewskiego (prezesa TMZJ - obecnie 
TMJ), w parku na skraju ulic Zdrojowej i Pałacowej ustawiono 
obelisk z tablicą upamiętniającą poległych żołnierzy radzieckich. 
Tymczasem, Andrzej Śliwka (przewodniczący Stowarzyszenia 
Jaworze Zdrój) wspomina - osobiście	 miałem	 okazję	 poznać	
grupę	weteranów	radzieckich,	podczas	ich	wizyty	w	województwie	

bielskim	pod	koniec	 lat	80	 tych	XX	wieku.	Wówczas	odwiedzili	
gminę	Jasienicę	i	przybyli	również	do	Jaworza.	Zaskoczyło	mnie	
to,	że	pamiętali,	gdzie	walczyli,	kto	im	pomagał,	a	kto	tu	w	Jaworzu	
stracił	w	walkach	z	niemieckimi	wojskami	swoich	braci	[…]	Prosili,	
aby	dbać	o	pomnik	w	centrum	Jaworza,	jako	symboliczne	miejsce	

10 Grunwaldzka Wesoła Gromada Kubusia Puchatka  
i 11 Grunwaldzka drużyna Harcerska Impessa

I ty możesz wesprzeć naszą działalność! Wystarczy,  
że zdecydujesz przekazać 1% swojego podatku nam!

 Jak przekazać swój 1%?
 Należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym 

(PIT-36, PIT-37 lub PIT-28). Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli 
do zapłacenia w tym roku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego 

wpisujemy nazwę i numer KRS naszego hufca, czyli

ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Beskidzki
KRS 0000 273051

Następnie w rubryce  
„Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem” należy 

wpisać Hufiec Beskidzki
Pieniądze trafią do nas za pośrednictwem hufca, dlatego ważne jest 
wpisanie nazwy gromady, aby było wiadomo komu chcą Państwo 

przekazać swój 1%.
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pamięci.	Ten	obelisk	nie	powstał	dla	wydających	rozkazy,	 tylko		
w	dowód	pamięci	o	tych,	którzy	daleko	od	swoich	domów,	daleko	
od	 rodzin:	 żon,	 dzieci,	 matek	 i	 ojców	 oddali	 życie	 wyzwalając	
naszą	małą	ojczyznę	-	Jaworze.
Rokrocznie składano w tym miejscu wiązanki kwiatów. W tym 
roku centralnym miejscem spotkania władz samorządowych 
i organizacji pozarządowych był Pomnik Ofiar Faszyzmu  
w centrum Jaworza.

Oprac. Redakcja EJ. Foto: OPG

STOWARZYSZENIE 
JAWORZE ZDRÓJ

 W ramach klubu dyskusyjnego Stowarzyszenia Jaworze 
Zdrój końcem stycznia br. miało miejsce spotkanie dyskusyjne  
z prelegentem - historykiem dr. Jackiem Proszykiem, który 
przybliżył historię rodu Simachowitzów i budynku (dzisiaj Urząd 
Gminy Jaworze), który przed wojną należał do tej zamożnej 
rodziny żydowskiej.

Loża B`nei B`rith i jej działalność
 Dowodem na wybitnie postępowy charakter żydowskiej gminy 
bielskiej jest fakt, że to właśnie w Bielsku powstała, założona 
w 1889 r., pierwsza na terenie monarchii austro-węgierskiej 
loża B’nei B’rith. I tak, 1 września 1889 r., za zgodą Komitetu 
Wykonawczego B’nei B’rith w USA, otwarto lożę w Bielsku. 
Oryginalna jej nazwa brzmiała: Israelitische Humanitäts-Verein 
„Austria” B’nai B’rith Bielitz österreichische Schlesien. Jednym 
z ojców założycieli był jaworzański żyd Berthold Simachowitz. 

 Organizacja miała głównie charakter filantropijno-oświatowy. 
Prowadziła działania na rzecz niesienia pomocy potrzebującym 
oraz inicjowała i sponsorowała prace wychowawcze, opiekuńcze 
i edukacyjne z młodzieżą. Ogromną wagę przykładała do rozwoju 
zasad humanitaryzmu wśród Żydów i wysokich postaw etycznych 
i moralnych u swoich członków. Czasami zaliczano B’nei B’rith do 

organizacji masońskich, ze względu na używaną nomenklaturę: 
„loża”, „zakon”, „bracia” oraz specyficzny rytuał spotkań i inicjacji 
nowych członków. Zapewne w XIX wieku można doszukiwać się 
masońskiego charakteru nie tylko w nomenklaturze B’nei B’rith, 
ale i w jego rytuale, jednak z biegiem czasu nastąpił odwrót od 
cech masońskich i sprzyjanie ideom syjonistycznym. 
 Loża B’nei B’rith. jednoczyła wiele środowisk żydowskich, które 
na innych polach aktywności społecznej i politycznej konkurowały 
ze sobą. Bowiem idee loży stanowiły platformę współpracy dla 
Bertholda Simachowitza (asymilatora proniemieckiego), 
Zygmunta Arzta (syjonisty), Józefa Rabinowitza (wywodzącego 
się z ortodoksyjnego domu, w którym mieli własną prywatną salę 
modlitw) czy rabina dr Samuela Hirschfelda (lidera Mizrachi). 
Prezydentami loży B’nei B’rith „Ezra” w okresie międzywojennym 
byli: Jakob Schanzer (1918-1919), dr Oskar Schanzer (1920), 
dr Zygmunt Robinsohn (1921-1923), Berthold Simachowitz 
(1924), prof. Eugen Kellner (1925-1927), Zygmunt Arzt (1928), 
rabin dr Markus Steiner (1929-1930), prof. Eduard Feuerstein 
(1931-1932), dr Gustaw Baum (1933), prof. Eugen Kellner (1934-
1935), Max Klipper (1936) i dr Josef Traubner (1937-1938).

Fundacja Simachowitzów w Jaworzu
 Niemały wkład w prowadzoną działalność dobroczynną 
wśród ludności żydowskiej Bielska miała też inicjatywa 
powołania żydowskiego domu sierot, zwanego potocznie 
Fundacją Simachowitzów. Jej początek datuje się na 1910 r., 
kiedy to Israelitische Frauen Wohltätigkeitsverein in Bielitz-Biala 
(Izraelickie Kobiece Stowarzyszenie Dobroczynne w Bielsku-
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Białej) zdeponowało z okazji obchodów 50-lecia istnienia sumę 
pieniędzy, która mogła być podwaliną utworzenia skromnego 
sierocińca. Wiele lat wcześniej, to wspomniane kobiece 
stowarzyszenie zajmowało się w mieście pomocą dla sierot, 
którą to działalność starało się z roku na rok poszerzać. Dobrą ku 
temu okazją był 1916 r., kiedy członek bielskiej loży B’nei B’rith, 
kupiec Berthold Simachowitz wraz z żoną Anną, podarowali 
Izraelickiemu Kobiecemu Stowarzyszeniu Dobroczynnemu 
w Bielsku-Białej majątek składający się z przestronnego 
budynku hotelowego z należącym do niego ogrodem i polem  
w uzdrowiskowej wsi Jaworze (Ernsdorf) na południu od Bielska. 
Odpowiednio do hojności darowizny rozszerzono pierwotne plany, 
które zakładały opiekę tylko nad miejscowymi sierotami. W czasie 
trwającej I wojny światowej z gościny domu mogły korzystać 
zwłaszcza sieroty wojenne. Dzięki staraniom członków loży,  
w szczególności rabina dr Markusa Steinera i fundatora Bertholda 
Simachowitza, opracowano statut, a kierownictwo całego 
przedsięwzięcia powierzono kuratorium, które swym składem 
gwarantowało współdziałanie wszystkich wpływowych bielskich 
kół żydowskich. W skład kuratorium wchodzili: państwo Anna  
i Berthold Simachowitz, trzech przedstawicieli i przewodnicząca 
Izraelickiego Kobiecego Stowarzyszenia Dobroczynnego, trzech 
przedstawicieli i przewodniczący Zarządu Gminy Wyznaniowej 
Żydowskiej, trzech przedstawicieli i przewodniczący loży B’nei 
B’rith oraz aktualny bielski rabin, którym był przez cały czas 
funkcjonowania domu opieki dr Markus Steiner. W pierwszych 

latach działalności domu sierot finansowo wspomogły go także 
inne instytucje: Stowarzyszenie Ratowania Opuszczonych 
Dzieci Żydowskich w Wiedniu oraz Centralny Komitet Opieki nad 
Sierotami Wojennymi we Lwowie. Dzięki połączonym staraniom 
tych trzech organizacji udało się w krótkim czasie podzielić między 
sobą obciążenia finansowe i dokonać przebudowy obiektu. Dnia 
20 maja 1917 r. dokonano uroczystego otwarcia sierocińca,  
w którym już mieszkało 60 wychowanków. Od tego czasu 
dom opieki kierowany przez Simona Thiebergera wychowywał 
chłopców i dziewczęta od 6 do 14 roku życia, których uczono 
także rzemiosła.
 Trzecia owocnie kontynuowana działalność to żydowski 
dom dla sierot i starców w Jaworzu zwany potocznie „Fundacją 
Simachowitzów”. Prowadzony był cały czas przez kuratorium 
składające się z członków rodziny fundatora, Gminę Wyznaniową 
Żydowską, Izraelicki Związek Kobiet i Stowarzyszenie B’nei B’rith. 
W 1921 r. koszt utrzymania jednego wychowanka wynosił 3.545 
marek polskich a zatrudnionych było 8 osób personelu. Ogólne 
koszty utrzymania sierocińca w 1920 r. wyniosły 255.250 marek 
polskich gdy przebywało tam 60 sierot. W okresie międzywojennym 
dom przyjmował także starców. W jednej z sal urządzono miejsce 
do modlitwy dla wychowanków, pensjonariuszy, personelu 
oraz żydowskich mieszkańców Jaworza i Jasienicy. W 1926r. 
koszt utrzymania domu przerósł możliwości bielskiej loży oraz 
żydowskiego społeczeństwa miasta. Zwrócono się wówczas  
o pomoc do amerykańskiej Wielkiej Loży B’nei B’rith w Cincinnati, 
która jednak okazała się niepotrzebna, bo z biegiem czasu bielscy 
Żydzi poradzili sobie z kryzysem. Przez ten okres delegatem 
loży w działaniach Fundacji Simachowitza był Josef Langfelder.  
W 1935 r. Berthold Simachowitz zaproponował wybudowanie 
obok domu w Jaworzu dla sierot i starców, żydowskiej szkoły 
średniej z internatem o profilu rolniczo-budowlanym. Plany te  
z powodu wybuchu wojny nie zostały zrealizowane.

Władze gminy żydowskiej w Bielsku
 Przez pierwsze 13 lat od zakończenia I wojny światowej 
asymilatorzy proniemieccy mieli zdecydowaną przewagę we 
władzach gminy wyznaniowej. W wyborach w 1922 r. uzyskali 
pełnię władzy. Wtedy też gmina należała do proniemieckiego 
Verband der Synagogen und Kultusgemeinden der 
Wojewodschaft Oberschlesien (Związek Synagogalnych Gmin 
Wyznaniowych Województwa Górnośląskiego). W wyborach 
z 1928r. asymilatorzy proniemieccy uzyskali 20 mandatów, 
syjoniści 6 i ortodoksi 4 mandaty. W latach 1922-1931 na czele 
gminy stali: Berthold Simachowitz z Jaworza (prezes) i Zygmunt 
Robinsohn (wiceprezes).
 Polscy urzędnicy uważali, że największym zagrożeniem  
w procesie polonizacji kahału jest Unia Demokratycznych Żydów. 
Stronnictwo, w którego skład wchodzili izraelici od dawna osiadli 
w Bielsku, dawniej określali się jako Niemcy wyznawcy religii 
mojżeszowej, a w latach trzydziestych zaliczali się do narodowości 

Nagrobki małżeństwa Salamona i Kathariny Simachowitzów z Jaworza na 
cmentarzu żydowskim w Bielsku-Białej. Salamon Simachowitz [1832–1910] – 
urodzony w Tarnowie. Zamieszkał w Jaworzu, gdzie był dzierżawcą realności 
hrabiego Larischa-Mönnicha. Żona Katharina z domu Spitz [1832–1912]. 
Salamon i Katharina byli rodzicami Bertholda Simachowitza, członka Zarządu 
Izraelickiej Gminy Wyznaniowej w Bielsku, wieloletniego radnego Miasta 
Bielska, członka Stowarzyszenia Humanitarnego B’nei B’rith, ofiarodawcy 
swojego domu w Jaworzu na żydowski sierociniec i dom starców (nazywany 
Fundacją Simachowicza) oraz salę modlitw dla żydowskich mieszkańców 
Jaworza. Berthold Simachowitz zginął wraz z żoną Anną w czasie II wojny 
światowej

Hotel Simachowitz w Jaworzu



MARZEC18 2016

żydowskiej. Na ich czele stał w okresie międzywojennym Berthold 
Simachowitz.

NURT LIBERALNY W GMINACH BIELSKIEJ I BIALSKIEJ

Etos maskilów (postępowców)
 Rabin bielski dr Markus Steiner mawiał do żydowskiej 
młodzieży: „Bądź dobrym Żydem w domu, a prawym człowiekiem 
na ulicy.” To nieco zmienione hasło głoszone przez XIX wieczną 
haskalę nie miało prowadzić do wniosku, że bycie Żydem  
w domu jest czymś gorszym, niż bycie prawym człowiekiem  
w życiu publicznym. Przedwojenni bielszczanie żyjący do dziś 
w Izraelu powtarzają, że zostali nauczeni w Bielsku przede 
wszystkim humanistycznego szacunku do drugiego człowieka, 
a utrzymanie dobrych relacji z innymi ludźmi, bez względu na 
ich wiarę czy narodowość, uważają za priorytet. Szlachetność 
charakteru, dotrzymywanie słowa, tzw. „kindersztuba” stoi wyżej 
niż fanatyczne spełnianie 613 przykazań judaizmu. Oni, urodzeni 
w latach dwudziestych XX w., do szkoły chodzili w drugiej połowie 
lat trzydziestych, gdy już liberalni asymilatorzy nie mieli większości 
w gminie. Główny prym wiedli wówczas syjoniści. Mimo to 
wspominali zaangażowanie, z jakim zabierali się do poznawania 
świeckiej literatury, kultury i sztuki. Edukacja w tym zakresie była 
dla nich bardzo ważna i te same idee wpajali swoim dzieciom już 
we współczesnym Izraelu. Obecnie synagogę odwiedzają raczej  
z okazji największych świąt, a sprawy pobożności i wiary zamykają 
w pielęgnowaniu tradycji. Uważają za zupełnie naturalne, że 
cechy, takie jak prawość, wykształcenie, obycie z kulturą i sztuką 
a także bycie użytecznym, to ich dekalog, który każdy powinien 
przestrzegać. Wszelki fanatyzm religijny, bez względu na to, 
czy jest się wyznawcą religii mojżeszowej, chrześcijaństwa czy 
islamu, jest równie szkodliwy i niebezpieczny dla pokoju na 
świecie. Gerda Rosenberg, blisko spokrewniona z liderem 
asymilatorów proniemieckich Bertholdem Simachowitzem 
wspominała tak: 
	 Nauczono	 nas,	 że	 najważniejsze	 to	 być	 człowiekiem,		
a	 religia	 nie	 zawsze	 dobrze	 kształtuje	 człowieka.	 Kto	
przyjechał	 do	Bielska	 to	 dziwił	 się,	 że	 Żydzi	 nie	mówią	po	
żydowsku	 (w	 jidysz).	 Poza	 tym	 pytali,	 czy	 w	 Bielsku	 nie	
ma	 Żydów?	 –	 Bo	 nie	 spotykało	 się	 na	 ulicach	 pobożnych	

Berthold Simachowitz - Rysunek: Zbigniew Popadiuch

w	 jarmułkach,	 chałatach	 z	 pejsami.	 Nasza	 rodzina	 miała	
wykupione	 miejsce	 w	 teatrze,	 chodziliśmy	 na	 koncerty	
muzyki	 klasycznej.	 Wszyscy	 ubierali	 się	 czysto,	 modnie	
i	 elegancko.	 Dopiero	 jak	 wybuchła	 wojna	 i	 uciekliśmy	 na	
wschód	do	Łucka,	to	tam	dopiero	pierwszy	raz	zobaczyłam	
pobożnych	 chasydów	 w	 lisich	 czapach.	 Był	 to	 widok	 dla	
mnie	nader	egzotyczny.

Dr Jacek Proszyk

W SPORTOWEJ RYWALIZACJI

GKS CZARNI JAWORZE

Terminarz meczów III LIGI WOJEWÓDZKIEJ JUNIORÓW (GR.II) 
– runda wiosenna 2016

LP Data Godz. Gospodarz Gość

1 9 kwietnia (sobota) 1200 GKS Czarni Jaworze U19 Sokół Buczkowice U19

2 16 kwietnia (sobota) 1200 LKS Ligota U19 GKS Czarni Jaworze U19

3 23 kwietnia (sobota) 1200 GKS Czarni Jaworze U19 LKS Mazańcowice U19

4 30 kwietnia (sobota) 1200 Spójnia Landek U19 GKS Czarni Jaworze U19

5 7 maja (sobota) 1200 Sokół Zabrzeg U19 GKS Czarni Jaworze U19

6 14 maja (sobota) 1200 KS Międzyrzecze U19 GKS Czarni Jaworze U19

7 21 maja (sobota) 1200 Zamek Grodziec U19 GKS Czarni Jaworze U19

8 28 maja (sobota) 1200 KS Bystra U19 GKS Czarni Jaworze U19

9 4 czerwca (sobota) 1200 GKS Czarni Jaworze U19 Iskra Rybarzowice U19

Terminarz meczów KLASA „B” SENIORÓW – runda wiosenna 2016

LP Data Godz. Gospodarz Gość

1 2 kwietnia (sobota) 1600 Rotuz Bronów GKS Czarni Jaworze II

2 10 kwietnia (niedziela) 1100 GKS Czarni Jaworze II Sokół Hecznarowice

3 16 kwietnia (sobota) 1700 Zamek Grodziec GKS Czarni Jaworze II

4 24 kwietnia (niedziela) 1100 GKS Czarni Jaworze II Rekord Bielsko-Biała II

5 30 kwietnia (sobota) 1700 Słowian Łodygowice GKS Czarni Jaworze II

6 8 maja (niedziela) 1100 GKS Czarni Jaworze II KS Międzyrzecze

7 15 maja (niedziela) - GKS Czarni Jaworze II pauza

8 22 maja (niedziela) 1700 LKS Ligota GKS Czarni Jaworze II

9 29 maja (niedziela) 1100 GKS Czarni Jaworze II Halny Kalna

10 5 czerwca (niedziela) 1700 Orzeł Kozy GKS Czarni Jaworze II

11 11 czerwca (sobota) 1700 GKS Czarni Jaworze II Sokół Zabrzeg
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Terminarz meczów KLASA A SENIORÓW – runda wiosenna 2016

LP Data Godz. Gospodarz Gość

1 26 marca (sobota) 1300 Zapora Wapienica GKS Czarni Jaworze

2 2 kwietnia (sobota) 1600 GKS Czarni Jaworze MRKS Czechowice-
Dziedzice II

3 10 kwietnia (niedziela) 1600 LKS Mazańcowice GKS Czarni Jaworze

4 16 kwietnia (sobota) 1700 GKS Czarni Jaworze Zapora Porąbka

5 24 kwietnia (niedziela) 1600 Przełom Kaniów GKS Czarni Jaworze

6 30 kwietnia (sobota) 1700 GKS Czarni Jaworze KS Bystra

7 3 maja (wtorek) 1700 Sokół Buczkowice GKS Czarni Jaworze

8 14 maja (sobota) 1700 GKS Czarni Jaworze Beskid Godziszka

9 22 maja (sobota) 1100 Groń Bujaków GKS Czarni Jaworze

10 26 maja (czwartek) 1500 GKS Czarni Jaworze KS Bestwinka

11 28 maja (sobota) 1700 Iskra Rybarzowice GKS Czarni Jaworze

12 4 czerwca (sobota) 1600 Pionier Pisarzowice GKS Czarni Jaworze

13 11 czerwca (sobota) 1700 GKS Czarni Jaworze GLKS Wilkowice

Terminarz meczów V LIGI WOJEWÓDZKIEJ TRAMPKARZY – 
WIOSNA 2016

LP Data Godz. Gospodarz Gość

1 9 kwietnia (sobota) - GKS Czarni Jaworze U15 pauza

2 16 kwietnia (sobota) 1000 Wilamowiczanka 
Wilamowice U15 GKS Czarni Jaworze U15

3 23 kwietnia (sobota) 1000 GKS Czarni Jaworze U15 Sokół Buczkowice U15

4 30 kwietnia (sobota) 1000 Rotuz Bronów U15 GKS Czarni Jaworze U15

5 7 maja (sobota) 1000 GKS Czarni Jaworze U15 Soła Kobiernice U15

6 14 maja (sobota) 1000 GKS Czarni Jaworze U15 LKS Czaniec U15

7 21 maja (sobota) 1000 LKS Mazańcowice U15 GKS Czarni Jaworze U15

8 25 maja (środa) - GKS Czarni Jaworze U15 pauza

9 28 maja (sobota) 1000 GKS Czarni Jaworze U15 Wilamowiczanka 
Wilamowice U15

10 4 czerwca (sobota) 1000 Sokół Buczkowice U15 GKS Czarni Jaworze U15

11 8 czerwca (środa) 1700 GKS Czarni Jaworze U15 Rotuz Bronów U15

12 11 czerwca (sobota) 1000 Soła Kobiernice U15 GKS Czarni Jaworze U15

13 15 czerwca (środa) 1700 LKS Czaniec U15 GKS Czarni Jaworze U15

14 18 czerwca (sobota) 1000 GKS Czarni Jaworze U15 LKS Mazańcowice U15
Więcej informacji na naszej stronie internetowej  

www.czarnijaworze.futbolowo.pl.

BESKID DRAGON

W dniach 19-21.02.2016 w Banskiej-
Bystrzycy odbył się Puchar Europy 
Slovak Open
Startowało ponad 800 zawodników z 9 krajów i 69 klubów.

Wyniki zawodników:
- I miejsce Oliwia Czader LC 
- 2 miejsce Oliwia Martyniak PF oraz 3 miejsce LC
- 2 miejsce Nikola Kaleta PF oraz 3 miejsce LC
- 3 miejsce Natalia Lemańska PF
- 3 miejsce Szymon Salachna Full-contact
W  tym samym czasie w Krakowie odbyły się Mistrzostwa Polski 
południe 

Wyniki zawodników :
- Marta Waliczek złoto LC
- Dominik Marek złoto LC

- Kacper Kadłubicki złoto LC
- Krystian Loranc brąz LC

Wcześniej  w Nowym Targu podczas Pucharu Polski K1 Marta 
Waliczek zdobyła złoty medal i Puchar Polski

Info Beskid Dragon
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 Bielskie Stowarzyszenie Doradców Zawodowych i Personalnych „Aktywni”
zaprasza na bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym w trzeci poniedziałek miesiąca 

Chcesz określić swój potencjał zawodowy? Stoisz przed wyborem kolejnego etapu edukacji lub zawodu?  
Chcesz zmienić pracę lub jesteś bezrobotny?

Zapraszamy na spotkanie z nami. W trakcie konsultacji pomożemy Ci poznać swoje predyspozycje zawodowe oraz 
usystematyzować swoje cele zawodowe i życiowe.

Poniedziałek 17.30-19.00
Budynek pod Goruszką, ul. Szkolna 97

 W odpowiedzi na rosnące zagrożenia związane  
z kradzieżą tożsamości, Komenda Główna Policji razem  
z Biurem Informacji Kredytowej realizują ogólnopolską 
akcję edukacyjną – Nieskradzione.pl. Skradzioną tożsamość 
coraz częściej wykorzystują grupy przestępcze, m.in. do 
wyłudzenia kredytu na nasze dane.  
 Oszustwa dokonywane z wykorzystaniem skradzionej 
tożsamości przybierają najróżniejsze formy. Kilka miesięcy po 
fakcie możemy np. dowiedzieć się, że ktoś wynajął mieszkanie 
na przy pomocy naszych danych, wziął kredyt, wyrobił kartę 
kredytową lub sprzedaje fikcyjne przedmioty na portalach 
aukcyjnych. Sytuacja przyjmuje wyjątkowo nieprzyjemny obrót, 
kiedy do drzwi puka komornik albo listonosz z listem poleconym 
wzywającym do zapłaty zadłużenia, którego nie zaciągnęliśmy. 
Skradzioną tożsamością posługują się również grupy przestępcze 
– popełniają na nasze konto wykroczenia i czyny karalne, których 
skutki potrafią skutecznie zrujnować życie.
 Już 22% Polaków doświadczyło negatywnych sytuacji 
związanych z ochroną danych osobowych, których bezpośrednią 
konsekwencją może być wykorzystanie skradzionej tożsamości 
w celach przestępczych – wynika z badania Biura Informacji 
Kredytowej, zrealizowanego przez MillwardBrown. Najczęściej 
dotyczyły one zgubienia lub kradzieży dowodu osobistego 
(odpowiednio 11% i 5% wskazań) oraz kradzieży hasła do 
konta czy skrzynki e-mailowej w przypadku 3% badanych. Co 
niepokojące 14% Polaków zadeklarowało, że nie stosuje żadnych 
rozwiązań, które miałyby na celu zminimalizowanie negatywnych 
skutków kradzieży tożsamości, a jedynie 44% wskazało, że 
najlepszą ochroną jest nieudostępnianie dowodu osobistego do 
wglądu osób nieuprawnionych.
 Świadomość zagrożeń w dużym stopniu uzależniona jest 
od wieku, a co się z tym wiąże, od preferowanych sposobów 
płatności. Dla 60% osób młodych (15 – 24 lata), najbardziej 
niebezpieczne jest korzystanie z bankowości internetowej na 
publicznym komputerze, dla 60-latków natomiast zbliżeniowe 
płatności kartą (42%) oraz wybieranie pieniędzy z bankomatu 
(36%).
 Mając na uwadze rosnącą skalę zagrożeń związanych  
z kradzieżą tożsamości, Komenda Główna Policji wraz z Biurem 

Informacji Kredytowej realizują ogólnopolską akcję edukacyjną 
– Nieskradzione.pl. – Celem akcji jest uświadomienie wszystkim 
Polakom, że wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad, 
aby uniknąć bardzo nieprzyjemnych konsekwencji kradzieży 
tożsamości – powiedział Mariusz Cholewa Prezes Zarządu BIK.
Pamiętajmy!
•	nie powinniśmy udostępniać danych osobowych niepowołanym 

osobom;
•	 starajmy się niszczyć wszystkie dokumenty, na których znajdują 

się nasze dane;
•	nie zgadzajmy się na spisywanie danych z naszego dowodu 

przez niepowołane osoby;
•	nie zostawiajmy swoich dokumentów w tzw. depozycie – np. 

wypożyczając sprzęt sportowy.
 Nieskradzione.pl to jednocześnie adres platformy edukacyjnej 
akcji wskazującej m.in. możliwości zabezpieczenia się przed 
kradzieżą danych osobowych oraz zastrzegania zagubionego 
dowodu osobistego, również poza granicami kraju. Zainteresowani 
znajdą na stronie proste patenty na bezpieczeństwo na co 
dzień, a także zbiór porad przygotowywanych przez ekspertów 
Komendy Głównej Policji oraz portalu Bankier.pl.

Opracowanie P.Filipkowski na podstawie www.tsa24.com/
policja-ostrzega-uwazaj-na-swoja-tozsamosc/

Centrum Zdrowia 
i Rehabilitacji w Jaworzu

ZATRUDNI

Kelnera/kelnerkę
Villa Barbara w Jaworzu zatrudni kelnera/ kelnerkę. Wymagana dyspozycyjność, 
kultura osobista. Mile widziane doświadczenie i książeczka sanitarna. Zainteresowane 
osoby proszę o przesłanie CV na adres lk@villabarbara.pl.

Recepcjonistę
 Villa Barbara Centrum Zdrowia i Rehabilitacji Sp. z o. o z siedzibą w Jaworzu zatrudni 
osobę na stanowisko recepcjonisty.  Do obowiązków będzie należała obsługa recepcji 
tj przyjmowanie rezerwacji, meldowanie gości, rozliczanie pobytów na podstawie 
wystawianych faktur, prowadzenie dokumentacji recepcji.  Wymagana komunikatywna 
znajomość języka angielskiego, mile widziana znajomość języka niemieckiego, 
wykształcenie kierunkowe (hotelarskie), pełna dyspozycyjność. Zainteresowane osoby 
proszę o przesłanie CV na adres lk@villabarbara.pl.
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Uwaga reklamodawcy
Przypominamy, że zlecenia reklam i zapytania dotyczące 

płatnych ogłoszeń przyjmujemy pod adresem email: 
sekretariat@jaworze.pl i tel. 33 828 66 11 

(w godzinach pracy Urzędu Gminy Jaworze)
lub osobiście w sekretariacie UG Jaworze 

na I piętrze, ul. Zdrojowa 82



MARZEC22 2016

Czasopismo „Echo Jaworza” – miesięcznik lokalny Gminy Jaworze. Wydawca: Urząd Gminy Jaworze z siedzibą: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82; 
adres redakcji: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82, tel.: 33 828 66 00, 33 817 21 95, 33 817 28 13, 33 817 25 34; faks: 33 828 66 01, 33 817 28 71; e-mail: echo@jaworze.pl;  
internet: www.opgj.pl/echojaworza.html; Zespół redakcyjny: Piotr Filipkowski – Redaktor Naczelny, Agata Jędrysko – Zastępca Redaktora Naczelnego, Barbara 
Szermańska - korekta, Marcin Pytlowany - skład. Druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Spółka z o.o., ul. Dubois 4, 43-300 Bielsko-Biała.
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów, redagowania i opatrywania własnymi tytułami. Redakcja  
zastrzega sobie także prawo odmowy przyjęcia reklamy lub ogłoszenia. Za treść reklam, ogłoszeń i listów redakcja i wydawca nie odpowiadają.



MARZEC 232016



MARZEC24 2016


