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Karolina od zawsze interesowała się starożytnością, a wraz 
z upływem nauki w gimnazjum coraz bardziej interesowały 
ją kolejne epoki. Przygotowania do poszczególnych etapów 
konkursów pochłaniały wiele godzin tygodniowo. Wiedzę zdobytą 
na lekcjach poszerzała o nowe zagadnienia, przyswajała sobie 
wiadomości z zeszytów historycznych wykorzystywanych 
na studiach. Karolina musiała nauczyć się pisowni nazwisk 
francuskich, angielskich, rozpoznawania budynków i obrazów 
w różnych stylach architektonicznych. Karolina podkreślała, 
że zapamiętanie dziesiątków nazwisk (i ich pisowni) było dla 
niej największą trudnością. Ferie okazały się nie tylko czasem 
relaksu, ale przede wszystkim okresem utrwalania wiadomości  
z trudnego XIX wieku i I wojny światowej. Metoda była tylko jedna – 
powtarzać, powtarzać i powtarzać… Sam konkurs był ogromnym 
zaskoczeniem, gdyż oprócz pytań czysto historycznych, pojawiły 
się zadania związane z poezją i oczywiście z historią sztuki.

 Piotrowi i Karolinie nauka się opłacała, gdyż laureaci mają 
przywileje: ocenę celującą na koniec roku, doliczane dodatkowe 
10 pkt. podczas rekrutacji do szkoły średniej, nie piszą także 
egzaminu gimnazjalnego z odpowiedniej części, otrzymując 
maksymalną liczbę punktów. Piotrek zastanawia się nad udziałem 
w kolejnym konkursie przedmiotowym w następnym roku 
szkolnym, Karolina już zdecydowała, gdzie będzie kontynuowała 
naukę, a dla nauczycieli miłym zaskoczeniem są pytania od innych 
uczniów o możliwość udziału w konkursach przedmiotowych. 
Serdecznie dziękujemy Piotrowi Kubali i Karolinie Czader za ich 
pracę i poświęcenie.

Dorota Klajmon, Grzegorz Olejnik

NA PIERWSZYM PLANIE

GIMNAZJALNI MISTRZOWIE

GRA O TRON

 W bieżącym roku szkolnym dwóch uczniów gimnazjum zostało 
laureatami wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Piotr 
Kubala z klasy 1c został przygotowany do konkursu z biologii 
przez pana Grzegorza Olejnika, a Karolina Czader z 3a pogłębiała 
swoją wiedzę z historii z panią Dorotą Klajmon. Zapewne dla 
Piotra konkurs był większym wyzwaniem, ponieważ jest dopiero 
uczniem klasy pierwszej, a zakres obowiązującego materiału 
obejmował wiedzę z całego cyklu kształcenia w gimnazjum. 
Piotrowi Kubali nauka biologii sprawia szczególną przyjemność. 
Najbardziej spodobała mu się genetyka i anatomia człowieka, 
ponieważ, jak sam podkreślił, do przyswojenia wiadomości  
z tych działów można używać wyobraźni. Ilość materiału na 
każdy etap była ogromna, a czas krótki. Spotkania z panem 
Olejnikiem musiały odbywać się regularnie w każdym tygodniu 
od początku roku szkolnego. Przed trzecim etapem konkursu 
Piotrowi pomogły ferie, podczas których skupił się tylko na 
biologii, ponieważ materiał do ostatniego etapu był szczególnie 
obszerny. Każdy, kto zna pasje Piotra, wie, że jest to prawda. Jego 
sukces jest niespotykany – nigdy dotąd uczeń klasy pierwszej  
w naszej szkole nie został laureatem! A w bieżącym roku szkolnym 
konkurs z biologii był bardzo trudny, ponieważ tylko 3 uczniów  
z delegatury bielskiej zostało laureatami w tym przedmiocie. 
 Karolina Czader zdecydowała się na udział w konkursie 
historycznym ze względu na ubiegłoroczne doświadczenie. 

 To ten jeden dzień, gdy tradycyjnie już gminą rządzili 
gimnazjaliści wybrani przez samorządy szkolne w ramach zajęć  
z WOS-u. W Dniu Wagarowicza ten wybrany w ostatnich 
wyborach wójt poszedł sobie na wagary, a władzę w urzędzie 
przejęli na całe osiem godzin:
	Paweł Ficek (wójt),
	Aleksandra Jawor (wicewójt),
	Tomasz Ryrych (sekretarz).

 Młodzi włodarze rozpoczęli swą pracę „z grubej rury”,  
a mianowicie od udziału w nadzwyczajnej sesji Rady Gminy 
Jaworze, podczas której radni zmienili budżet, przyznając 
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dodatkowe 80 tys. złotych na modernizację dróg oraz przyjęli dwa 
programy – gospodarki niskoemisyjnej w gminie oraz usuwania 
azbestu. Wcześniej młody wójt podpisał zarządzenie o powołaniu 
swojej zastępczyni i umowę o pracę dla sekretarza oraz rozdzielił 
im zadania.
W rozpisce dnia znalazły się takie sprawy, jak:
1. Wstępna weryfikacja wniosków złożonych do Budżetu 

Obywatelskiego;
2. Organizacja poczekalni w biurze darmowych porad prawnych 

(zapewnienie dodatkowych miejsc siedzących);
3. Wyciszenie drzwi, ustawienie automatu z wodą do picia;
4. Wizyta w Ośrodku Promocji Gminy Jaworze (rozmowa nt. 

Majówki oraz Jaworzańskiego Września, w tym 25-lecia 
samodzielności gminy);

5. Wizyta w Gminnym Zespole Oświaty (rozmowa nt. sytuacji 
sześciolatków);

6. Wizyta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (rozmowa nt. 
świadczeń 500+);

7. Wizyta w terenie na przyszłych placach budowy hali sportowej 
i domu socjalnego;

8. Przejażdżka Grubą Bertą.
 Na koniec wyczerpującego dnia zaproszono młodych 
urzędników na obiad do Jaworowego Zacisza.
	 To	był	bardzo	ciekawy	i	pouczający	dzień,	w	trakcie	którego	
mogłem	 nieco	 bliżej	 poznać	 potrzeby	 młodzieży	 i	 ich	 sposób	
patrzenia	 na	 świat.	 A	 najbardziej	 cieszy	 mnie	 tak	 aktywne	
zaangażowanie	młodych	w	sprawy	gminy	– mówi wójt Radosław 
Ostałkiewicz.

Inf. UG Jaworze
Galeria zdjęć: Fanpage wójta

SZEŚCIOLATKI NASZYM OCZKIEM 
W GŁOWIE

 Już w połowie kwietnia odbędzie się spotkanie wójta gminy 
Jaworze z rodzicami sześciolatków na temat organizacji roku 
szkolnego 2016/2017 w kontekście znowelizowanej ustawy  

o systemie oświaty, która zniosła obowiązek szkolny dla dzieci 
sześcioletnich.
 Końcem marca w gminie Jaworze zakończy się rekrutacja do 
szkół i przedszkoli, co pozwoli na ocenę rzeczywistego obrazu 
sytuacji, tj. potrzeb dzieci i rodziców oraz warunków jaworzańskich 
placówek i możliwości gminy.
 Jak mówi wójt Radosław Ostałkiewicz, Jaworze	 od	 kilku	
lat	 przygotowywało	 się	 do	 przyjęcia	 do	 klas	 pierwszych	
sześciolatków,	 dostosowując	 do	 tego	 i	 szkołę	 podstawową,	
i	 oba	 przedszkola.	 Dzisiaj	 mamy	 całkiem	 nową	 sytuację.	 Na	
spotkaniu	będę	chciał	przedstawić	szczegółowe	dane	dotyczące	
ilości	 wolnych	 miejsc	 w	 przedszkolu,	 liczebności	 klas,	 a	 także		
i	ofertę,	jaką	dla	sześciolatków	przygotowała	nasza	szkoła,	która	
jest	gotowa	na	przyjęcie	 ich	do	klas	pierwszych.	Trzeba	jednak	
pamiętać,	 że	 ostateczna	 decyzja	 o	 miejscu	 nauki	 sześciolatka	
należy	 tylko	 i	 wyłącznie	 do	 rodziców	 lub	 prawnych	 opiekunów	
dziecka,	a	nie	gminy	czy	szkoły.	Jaworze	 to	miejsce,	w	którym	
nasze	dzieci	mają	mieć	 piękne	dzieciństwo!	 I	 tego	musimy	 się	
trzymać,	bo	Jaworze	to	niekończący	się	dialog.
	 Spotkanie z rodzicami sześciolatków odbędzie się w świetlicy 
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu  
w czwartek 14 kwietnia 2016 r. o godz. 16:30.

 W spotkaniu udział wezmą:
•	wójt gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz,
•	 zastępca wójta Anna Skotnicka-Nędzka,
•	 kierownik Gminnego Zespołu Oświaty Maria Łepecka,
•	dyrektorki obu przedszkoli Jolanta Bajorek i Czesława Cybułka,
•	dyrektor SP1 – Ewa Cholewik.
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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

DORADZTWO 
ZAWODOWE

Ubiór podczas rozmów kwalifikacyjnych - błędy

 Zgodnie z naszą zapowiedzią powracamy do tematu ubioru 
obowiązującego podczas rozmów kwalifikacyjnych, a ściślej 
rzecz ujmując tym razem skupimy się na najczęściej popełnianych 
błędach. 
 W przypadku pań nie epatujemy kobiecością, tylko 
profesjonalizmem, jeśli strój będzie nazbyt zalotny, wówczas 
przekażemy podczas rozmowy zupełnie inny komunikat aniżeli 
ten, na którym nam zależy. Rezygnujemy zatem z dekoltów 
eksponujących nasze wdzięki, nazbyt krótkich i obcisłych spódnic 
oraz spodni. Latem na sukienkę czy bluzkę obowiązkowo 

nakładamy żakiet lub marynarkę, nawet przy największym upale 
musimy pamiętać o rajstopach oraz pełnych butach. W tym 
przypadku nie ma tłumaczenia, że na zewnątrz jest +30 w cieniu. 
Obowiązująca długość spódnicy to maksymalnie 5 cm przed 
kolanem.
 W przypadku panów niedozwolone pod żadnym pozorem 
jest wkładanie sandałów ani na bose stopy, ani na skarpety. 
Ponadto do garnituru należy włożyć odpowiednio długie skarpety, 
tak by nie była widoczna skóra nóg. Kolorystycznie skarpety są 
przedłużeniem spodni, kolory nie mogą się „gryźć” np. ciemny 
granat z brązowym czy jasnopopielatym. W przypadku paska do 
spodni ten powinien być dopasowany do koloru butów.
 Ważne jest także dobranie odpowiedniej torby. Nie używamy 
reklamówek, plecaków, toreb plażowych czy kolorowych 
filcowych. Należy mieć torbę skórzaną, kolorystycznie 
dopasowaną do ubrania, czystą i nie nadgryzioną mocno zębem 
czasu, dopuszczalna jest torba na laptopa.

Przygotowała Agata Jędrysko

PORADY PRAWNE
- OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY 
MIĘDZY KREWNYMI 

 Zstępni w stosunku do uprawnionego do alimentacji 
to jego dzieci, wnuki, prawnuki, zaś wstępni to pokolenia 
starsze – rodzice, dziadkowie.
 Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuń-
czym (k.r.o.) obowiązek dostarczania środków 
utrzymania, a w miarę potrzeby także środków 
wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża 
krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. 
Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed 
wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; 
jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych - obciąża 
bliższych stopniem przed dalszymi. Krewnych 
w tym samym stopniu obciąża obowiązek 
alimentacyjny w częściach odpowiadających ich 
możliwościom zarobkowym i majątkowym.
 Kodeks rodzinny określa kolejność obowiązku 
alimentacyjnego spoczywającego na osobach 
spokrewnionych z uprawnionym do alimentów 
w linii prostej (wstępni – rodzice, dziadkowie, 
zstępni – dzieci, wnuczęta) i rodzeństwie. 
Uregulowania k.r.o. sprawiają, że osoba, która 
nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić swych 
usprawiedliwionych potrzeb, nie może wystąpić  

o alimenty do dowolnie wybranego członka swej rodziny, 
gdyż k.r.o. określa kolejność, w jakiej obowiązek ten obciąża 
poszczególne osoby z kręgu zobowiązanych do alimentacji.
 W praktyce rzadko zdarza się, by uprawniony do alimentacji 
miał dorosłe dzieci lub wnuki, a także swoich rodziców lub 
dziadków. Wówczas najpierw powinien on dochodzić alimentów 
od zstępnych (dzieci, wnuków, prawnuków), a dopiero w razie 
niemożności ich uzyskania od nich, od wstępnych (kolejno: 

rodziców, dziadków, pradziadków).
 Obowiązek alimentacyjny po stronie ojczyma 
lub macochy wyprzedza obowiązek alimentacyjny 
dziadków (względnie dalszych krewnych), 
którzy będą zobowiązani, jeżeli pomimo starań 
wymienionych powinowatych nie wszystkie 
usprawiedliwione potrzeby dziecka pozostaną 
zaspokojone.
 Obowiązek alimentacyjny ojczyma/macochy 
względem pasierba/pasierbicy powstanie, jeżeli 
wygaśnie obowiązek alimentacyjny rodziców 
dziecka lub gdy rodzice nie będą w stanie w pełni 
zaspokoić usprawiedliwionych potrzeb dziecka, 
a także gdy rodzice będą uchylać się od swego 
obowiązku, narażając dziecko na niemożność 
zaspokojenia na czas jego usprawiedliwionych 
potrzeb. 
 Relacje ojczym/macocha – pasierb/pasierbica 
traktowane są zwykle jak relacji rodzice – 
dzieci. Jeżeli jednak to macocha lub ojczym 
żądający alimentów od pasierba ma własne 
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dzieci, które mogą jej (jemu) zapewnić utrzymanie, sąd może 
– przy uwzględnieniu takich okoliczności jak długość okresu 
wychowania pasierba przez macochę lub ojczyma oraz stan 
majątkowy pasierba w zestawieniu ze stanem majątkowym dzieci 
– obciążyć pasierba częścią świadczeń alimentacyjnych albo też 
żądanie alimentów w stosunku do niego całkowicie oddalić. 
 W razie braku krewnych w linii prostej lub też, gdy nikt  
z nich nie może świadczyć alimentów lub też gdy uchylają się 
oni od wykonywania swego obowiązku, powstaje obowiązek 
alimentacyjny rodzeństwa. 
 Jeżeli matka jest w trudnym położeniu i ma np. czworo 
dzieci to wówczas obowiązek alimentacyjny obciąża każde  

z dzieci w częściach odpowiadających zarobkowym i majątkowym 
możliwościom każdego z nich. Zatem najczęściej nie będą 
oni zobowiązani w częściach równych. Ta zasada dotyczy 
też obowiązku alimentacyjnego rodziców względem dziecka. 
Należność dziecka z tytułu alimentów składa się z dwu odrębnych 
wierzytelności: względem ojca i względem matki, każe z rodziców 
odpowiada stosunkowo do swej sytuacji zarobkowej i majątkowej. 
c.d.n.

Adwokat 
Patrycja Jakubiec
tel. 503 615 508

patrycja.jakubiec@adwokatura.pl

BUDŻET OBYWATELSKI

Budżet Obywatelski rusza z kopyta

 Do 18 marca 2016 roku oczekiwaliśmy na Państwa 
propozycje, których wpłynęło chyba z dziesięć na łączną kwotę 
ponad dwieście tysięcy (przy puli 100 tysięcy złotych w budżecie 
gminy). Tak więc wyścig będzie interesujący. Tym bardziej, że 
zmienia się sposób głosowania…

Otóż głosowanie odbywać się będzie:
1. W formie elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej 

karty do głosowania za pośrednictwem Internetu (!) albo
2. Tradycyjnie (osobiście) z wykorzystaniem papierowej karty 

do głosowania w Urzędzie Gminy Jaworze i w Muzeum Fauny  
i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu.

Głosowanie odbędzie się od 4 kwietnia do 20 maja 2016 roku. 
Aby zagłosować wystarczy podać:
•	imię i nazwisko,
•	adres zamieszkania,
•	PESEL.
Można też glosować (osobiście) przez pełnomocnika.

budzetdlajaworza.wordpress.com
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WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO
Dla zapominalskich

 Warto przyjrzeć się własnemu dokumentowi tożsamości  
i bynajmniej nie chodzi o zdjęcie, ale o termin ważności. Gdy 
będziemy mieć nieważny dowód osobisty wówczas dość 
boleśnie zweryfikuje nas życie, bowiem nie będziemy mogli np. 
załatwić ważnej sprawy w banku lub wyjechać za granicę, by 
zwiedzić któryś z krajów Unii Europejskiej. Pamiętajmy, że przy 
zmianie dokumentu tożsamości nie ponosimy żadnych opłat, 
jednak trzeba mieć na względzie miesięczny czas oczekiwania 
od złożenia wniosku, natomiast na stronie internetowej  

obywatel.gov.pl można sprawdzić, czy możemy już odebrać 
dowód osobisty.
 Nie czekajmy do ostatniej chwili, ponieważ tego procesu 
nie da się przyspieszyć - mówi Aleksandra Zagórska kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego w Jaworzu - tutaj szczególny apel 
do rodziców, którzy ze swoimi pociechami chcą wybrać się na 
zagraniczne wojaże do krajów Unii Europejskiej. Warto zadbać 
wcześniej o to, by dokument tożsamości nie zaważył na terminie 
eskapady. 
 Jeszcze słów kilka o zdjęciu, do tej pory na fotografii musiał 
być widoczny lewy półprofil, obecnie zdjęcie trzeba wykonać tak 
jak do paszportu - na wprost. Istotne jest to, by fotka nie była 
wykonana później niż pół roku przed złożeniem wniosku, co 
powinno być potwierdzone datą wykonania na odwrocie zdjęcia.

Przygotowała Agata Jędrysko

KULTURA

WYSTAWA PROF. RYBARKIEWICZA 
W KRAKOWIE

 “Krajobraz piórkiem pisany - zabytkowa architektura Jaworza”- 
taki tytuł nosiła wystawa rysunków profesora Jacka Rybarkiewicza, 
którą można było oglądać na Wydziale Architektury i Sztuk Pię-
knych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. 
W otwarciu wystawy uczestniczyli przedstawiciele władz gminy 
oraz przyjaciele z Jaworza, tj. wójt Radosław Ostałkiewicz, 
wicewójt Anna Skotnicka-Nędzka, inż. Łucja Habdas – główny 
specjalista ds. zagospodarowania przestrzennego Gminy Jaworze 
oraz Jerzy Kukla – przewodniczący Społecznej Rady Ochrony  
i Odnowy Zabytków w Jaworzu.

 Wystawiane rysunki przedstawiają zabytkową architekturę, 
której najstarsze zachowane obiekty pozostające w użytkowaniu 
pochodzą z XVII i XVIII w. Należą do nich: Pałac Barona 
Arnolda Saint-Genois d`Anneaucourt, budynek bramy Dolnego 
Dworu, Kościół Ewangelicko-Augsburski oraz Glorieta. Na 
liście pozostałych obiektów znajdują się: Kościół Katolicki  
pw. Opatrzności Bożej, towarzyszące obiekty sakralne, stare 
chaty, zabudowania willowe, sanatoryjne i inne użytkowe.
 Prof. nadzw. dr hab. inż. architekt Jacek Rybarkiewicz to 
emerytowany docent Politechniki Śląskiej. Uprawniony architekt 
do projektowania w specjalności architektonicznej i do kierowania 
robotami budowlanymi, Rzeczoznawca Budowlany w specjalności 
architektonicznej. Działa jako nauczyciel akademicki, naukowiec, 
projektant, ekspert i organizator w zakresie: architektury, 
architektury i technologii teatralnej, scenografii, architektury 
wnętrz, architektury krajobrazu, planowania przestrzennego. 
Wykładowca Uczelni Wyższych w Gliwicach, Katowicach, 
Sosnowcu i Krakowie oraz gościnnie za granicą (USA i Kuba). 
Główne zakresy wykładanych przedmiotów: architektura 
teatrów, architektura krajobrazu i podstawy urbanistyki. Członek 
Komisji Architektury i Urbanistyki PAN oddz. w Katowicach (od 
1984 r.), członek Okręgowej Izby Architektów w Katowicach, 
wiceprzewodniczący Polskiego Centrum Międzynarodowej 
Organizacji Scenografów, Techników i Architektów Teatru 
(OISTAT) w Warszawie, członek Stowarzyszenia Architektów 
Polskich (SARP), członek założyciel Stowarzyszenia Polskich 
Architektów Krajobrazu (SPAK), członek Stowarzyszenia 
Urbanistów Polskich (TUP).
 Wystawę można było oglądać w holu budynku „B” Krakowskiej 
Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Krakowie do 18 
marca 2016 r.

Inf.: UG Jaworze

GMINNA BIBLIOTEKA
- ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI

 Wiosna - czas wyczekiwany przez wszystkich, w końcu 
można spędzać długie godziny na łonie natury. Wiosna ma 
też drugie oblicze – często obnaża liczne śmieci pozostawione 
w okresie zimy przez nieodpowiedzialnych ludzi. Kwiecień 
jest miesiącem sprzyjającym podejmowaniu różnych akcji 
ekologicznych. Dokładnie 22 kwietnia obchodzimy Dzień 

Ziemi. Na świecie znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub 
Międzynarodowy Dzień Ziemi jest największym świętem ekolo-
gicznym obchodzonym od 1970 roku. W Polsce obchody Dnia 
Ziemi zostały zapoczątkowane w 1990 roku. Celem święta jest 
promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie oraz 
budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. Tego dnia 
wiele organizacji ekologicznych, władz miast czy placówek 
edukacyjnych organizuje imprezy plenerowe mające na celu 
promowanie ochrony środowiska. W Polsce akcja najczęściej 
skupia się przede wszystkim na problemie śmiecenia i ponownym 
odzysku cennych surowców. Idea troski o czystą planetę łączy 
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ludzi niezależnie od narodowości, wyznania, zawodu, wieku czy 
innych kategorii różnicujących. Nasza Biblioteka od kilku już lat 
organizuje zbiórkę makulatury, włączając się tym sposobem 
w działania ekologiczne. Każda tona zebranej makulatury, to 
zachowane od wycinki 17 drzew. Tak więc mamy już na naszym 
wspólnym koncie ocalony skrawek lasu. Chcemy podziękować 
WSZYSTKIM, którzy przyłączyli się do naszej akcji. Kolejną 
rzeczą, którą możemy zrobić i staramy się to czynić, jest eduka-
cja ekologiczna najmłodszych. Pogadanki ekologiczne, ciekawe 
dyskusje, czy w końcu książki o tematyce ekologicznej na stałe 
wpisują się w naszą działalność. Polecamy znakomitą książkę 
dla dzieci o tematyce ekologicznej Małgorzaty Strzałkowskiej pt. 
„Raj na Ziemi”, w której znajdziecie mnóstwo fajnych i mądrych 
historyjek wierszowanych poruszających tematy ochrony środo-
wiska. Oto fragment „Pieśni o Ziemi”:
 „Przyzna	każdy,	komu	nie	brak	wyobraźni	-	czas	najwyższy,	
by	się	z	Ziemią	zaprzyjaźnić,	by	otoczyć	wreszcie	starą,	dobrą	
Ziemię	naszą	troską	i	miłością	jak	ramieniem…”

GALERIA NA ZDROJOWEJ
ZAPRASZA NA:

Wystawę pt.: „SCRAPBOOKING MOJE HOBBY” 
od 1.04. do 22.04.

Wernisaż odbył się 1 kwietnia.

Warsztaty artystyczne „WIOSENNE INSPIRACJE”, 
które odbędą się 14.04. o godzinie 15:00
(zapisy: 33 488 36 36, galeria@opgj.pl)

OD MAJA ZAPRASZAMY NA:

- warsztaty „robótek ręcznych”,
-warsztaty ceramiczne,
- rozgrywki szachowe,

- „czwartki z grą planszową” (dla dzieci od 7 lat).

Zapisy do 24 kwietnia: 33 488 36 36, galeria@opgj.pl

Wystawę ceramiki Marty Hordowicz. 
Od 23.04 do 15.05.

Informacje o wernisażu pojawią się wkrótce 
na stronie www.opgj.pl

Wystawę malarstwa Stanisławy Michalak. 
Od 16.05 do 5.06.

Informacje o wernisażu pojawią się wkrótce 
na stronie www.opgj.pl
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wszystkich zadania-niespodzianki. Rodzice wraz z dziećmi m.in. 
rozwiązywali wielkanocne zagadki, zamieniali się w: koguty 
prezentujące swoje wdzięki, kury wysiadujące jajka i biegające 
kurczaki. Zajączek przygotował również drogę z przeszkodami, 
gdzie wszyscy uczestnicy mieli sprawnie przenieść jajko na 
łyżce, omijając przy tym utrudnienia. Po radosnych zabawach, 
nadszedł czas na relaks. Dziecko najpierw stawało się jajkiem,  
a rodzic zającem. Przy dźwiękach muzyki Vivaldiego  
pt.: „Wiosna” zajączek malował na jajku „pisankowe” wzory. Na 
przerwę w muzyce następowała zmiana ról.
Ostatnie zadanie, jakie przygotował zajączek, było wykonanie 
wspólnie z rodzicem koszyczka. Na koniec nastąpiło jeszcze 
odczytanie świątecznych życzeń od Wielkanocnego Szaraka 
oraz słodki poczęstunek.
 Podczas wspólnych zajęć, wszystkim uczestnikom dopisywały 
świetne humory oraz czerpali wiele radości ze wspólnej zabawy.
 Natomiast 21 marca wszystkie przedszkolaki powitały 
wiosnę. Podczas zajęć wszystkim dzieciom towarzyszyła panna 
Marzanna. Zielone tańce, wiosenne pląsy i skoczne piosenki były 
nieodzownym elementem tych zajęć.

Katarzyna Dwornik-Rychta

WIOSENNE ZAJĘCIA 
W PUBLICZNYM PRZEDSZKOLU 
SAMORZĄDOWYM NR 1 W JAWORZU

NASZE DZIECI, NASZA MŁODZIEŻ

 Nadszedł miesiąc marzec. Można dostrzec już pierwsze 
wiosenne kwiaty oraz ptaki, które powracają z ciepłych krajów, 
zwiastując nam nadejście najpiękniejszej pory roku - wiosny.
Aby wykorzystać pierwsze marcowe promienie słoneczne,  
w Publicznym Przedszkolu Samorządowym Nr 1 dzieci z grupy 
„Wiewiórek” postanowiły wspólnie utworzyć „zielony ogródek”  
w swojej sali.
 Każde dziecko samodzielnie założyło swoją własną hodowlę, 
do wyboru miało: cebulkę, rzeżuchę, fasolę oraz zboże. Teraz 
dzieci codziennie, systematycznie pielęgnują swoje piękne 
rośliny, prowadząc dokładną obserwację ich wzrostu.
 W związku z nadchodzącymi Świętami Wielkiej Nocy, również 
w grupie „Wiewiórek” odbyły się warsztaty dla rodziców z dziećmi 
pt.: „Zabawy z Wielkanocnym Zajączkiem”. 
 Na zajęciach mieliśmy gościć jeszcze Zajączka Wielka-
nocnego, ale niestety do nas nie dotarł ze względu na ogrom 
pracy, jaką miał przed świętami. Jednakże przygotował dla nas 

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 
W JAWORZU

Jaworze w oczach dzieci

 Zbliżająca się 25 rocznica powstania Gminy Jaworze 
była okazją do ogłoszenia w naszym przedszkolu konkursu 
plastycznego pt: „Jaworze w obrazie”. Dzieci wraz z rodzicami 
wykonywały w domach prace plastyczne na temat naszej 
miejscowości.
 Wpłynęło kilkanaście pięknych prac, na których mogliśmy 
podziwiać charakterystyczne i znane miejsca Jaworza. Wszystkie 
prace były na wysokim poziomie i dlatego każdy wykonawca 
został wyróżniony dyplomem i niespodzianką.
 Dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie i pomoc naszym 
małym artystom.
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Nareszcie Wiosna

 Wszyscy z utęsknieniem czekamy na prawdziwą wiosnę 
i cieplejsze pełne słońca dni. Wiosna zgodnie z kalendarzem 
zawitała również do naszego przedszkola i przywitaliśmy 
ją w radosnych nastrojach. Wielkie emocje wśród naszych 
przedszkolaków wzbudziły już same przygotowania do pochodu. 
Dzieci z wielkim zaangażowaniem pomagały w wykonaniu 
Marzanny, kolorowej Wiosny oraz wiosennych gaików.  
W poniedziałek, 21-go marca w godzinach dopołudniowych 
wyruszył barwny korowód, na czele którego widniała Marzanna – 
zimowa panna. Ponieważ w tym roku pierwsze wiosenne dni były 
bardzo chłodne, dzieci żegnały zimę i witały wiosnę w ogrodzie 
przedszkolnym.
 W wiosennym pochodzie przy dźwiękach instrumentów 
dzieci odwiedziły wszystkie zakątki przedszkolnego ogrodu, 
wypędzając z nich Zimę i zapraszając wyczekiwaną Wiosnę. 

Wraz ze śpiewem wiosennych i ludowych piosenek powitaliśmy 
nową porę roku. W dobrym nastroju i w towarzystwie kolorowej 
wiosny, gaików z bazi wróciliśmy do przedszkola, gdzie dzieci  
w swoich grupach wykonały prace plastyczne. 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
W JAWORZU

Zimowisko 2016

 Tegoroczny zimowy wypoczynek dla naszego województwa 
rozpoczął się 15.02.2016 i trwał do 26.02.2016 r. W tym 
czasie w naszej szkole zostało zorganizowane zimowisko dla 
wszystkich chętnych dzieci SP1 w Jaworzu. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej dofinansował zimowisko, aby dzieci mogły 
spędzić ferie aktywnie, ciekawie, rozwijając przy tym swoje 
zainteresowania.
 Ferie zimowe dzieci rozpoczęły od spotkania z policjantem- 
dzielnicowym. Tematem pogadanki było bezpieczeństwo 
spędzania wolnego czasu podczas zimowego wypoczynku.  
W kolejnych dniach dzieci korzystały z różnorakich zajęć: 
sportowo-ruchowych, rekreacyjnych, plastycznych oraz warszta-
tów profilaktycznych. Elementem spotkań na zimowisku były gry 
planszowe oraz gry i zabawy teatralne. Wiele radości dostarczyła 
legomania - zabawa klockami Lego. Przy okazji zajęć sportowych 
odbył się Zimowiskowy Turniej Sportowy z nagrodami w postaci 
słodkich upominków i dyplomami dla wszystkich uczestników. 
 Integralną część zimowiska stanowił wyjazd naszych 

milusińskich do kina Helios w Bielsku- Białej na seans filmowy 
„Fistaszki”.
 Warsztaty plastyczne o charakterze profilaktycznym pt.: 
„Papierowy zawrót głowy” opowiadały o historii tworzenia 
papieru. Była to kolejna propozycja organizatorów. Tworzenie 
papieru metodą czerpaną to nie tylko zabawa, lecz również 
poznanie technik i praktyczne wykonanie, o czym przekonali 
nas instruktorzy z Cieszyna w ramach działań „Opowiadamy 
o świecie”. Po zakończeniu warsztatów każde dziecko zabrało 
swoje dzieło do domu.
 Warsztaty etnologiczne „Podróż po świecie - Afryka” przeniosły 
nas w świat, w którym dzieci dowiedziały się o kulturze, kuchni, 
domu, ubiorze i codzienności mieszkańców Afryki, a także 
uczyły się praktycznego wiązania turbanów i sposobu parzenia, 
podawania i picia smacznej herbaty.
 Ciekawą propozycją muzyczną były warsztaty profilaktyczne 
z gry na bębnach. Składały się z trzech części: „W 80 bębnów 
dookoła świata” - spotkanie z instrumentami etnicznymi z całego 
świata. Dzieci grały na arabskich darbukach, kubańskich congach, 
udu (nigeryjskim instrumencie-dzbanku), portorykańskim cajonie 
(bębnie-skrzynce). Dzieci usłyszały australijskie didgiriedoo. 
Każdy mógł spróbować swoich sił a każdy instrument był 
dokładnie omówiony i zaprezentowany przez muzyka pana  
A. Żyda. W „Warsztatach dobrego rytmu” dzieci w praktyce, grając 
na bębnach, uczyły się wybranych afrykańskich rytmów. Każdy 
uczestnik dostał bęben i miał możliwość spróbowania swoich sił. 
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panie: Bożena Ryś, Marzena Grygierczyk, Lucyna Makuchowska, 
Mirosława Hawełek, Daria Absyl, Aneta Leś i pan Jacek 
Kruszyński.
 Zimowisko się skończyło - było bezpiecznie, wesoło i ciekawie. 
Następne już za rok! Zapraszamy.

Organizator zimowiska i kierownik Urszula Marczak

Grający dowiedzieli się również, kto, gdzie, kiedy i po co gra.
 Najmłodsi uczestnicy zimowiska mogli dowoli pohasać  
w Figlo Parku w Bielsku-Białej przy ul. Cieszyńskiej. Natomiast 
najstarsze dzieci nabywały nowych umiejętności, grając w kręgle 
w Centrum Sportowo Rekreacyjnym „Solar” w Bielsku-Białej.
 Zajęcia plastyczne przeprowadzone przez naszych wycho-
wawców obejmowały prace typu kolaż na temat: „Zdrowy styl 
życia”, „Fistaszki”, „Zimowy pejzaż”, ”Kleksy-Stworki” oraz 
zabawy w tworzeniu ciastoliny.
 W sprzyjających warunkach pogodowych wszyscy uczestnicy 
zimowiska z opiekunami korzystali z zabaw na świeżym powietrzu, 
podziwiając faunę i florę Jaworza. W ostatnich dniach zimowiska 
udało się dzieciom ulepić bałwana.
 Zajęcia odbywały się w SP1 w Jaworzu w wymiarze 5 godzin 
dziennie, od poniedziałku do piątku, przez dwa tygodnie ferii 
zimowych w godzinach od 8.30-13.30. W zajęciach uczestniczyło 
139 uczniów SP 1 (I tydzień - 76/ II tydzień - 63), w wieku od 
6 do 13 lat, uczniowie zostali podzieleni na 6 grup - I tydzień  
i na 4 grupy - 15-18 osobowych (II tydzień). Podczas zajęć dzieci 
otrzymały ciepłą herbatę oraz pełny, dwudaniowy obiad.
 Zimowy wypoczynek dzieci jest realizowany w naszej 
szkole po raz kolejny. Opiekę nad dziećmi sprawowała grupa 
doświadczonych pedagogów – nauczycieli naszej szkoły. 
Kierownikiem była pani Urszula Marczak, a wychowawcami były 

Kolejny sukces recytatorski uczennicy z SP1

 11 marca 2016 r. w Pałacu w Kozach odbył się XVIII 
Powiatowy Konkurs Recytatorski ,,Słońce, słońce i życie...”. 
Patronat nad Konkursem, zorganizowanym przez Biuro ds. 
Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powia-
towego w Bielsku- Białej objął Starosta Bielski - Andrzej 
Płonka. Nadrzędnym celem Konkursu jest popularyzacja piękna 
i kultury żywego słowa oraz dostarczanie pozytywnych wrażeń 
artystycznych wszystkim uczestnikom tego wydarzenia.
 W imprezie wzięło udział 69 recytatorów wyłonionych  
w eliminacjach szkolnych z 25 szkół podstawowych i gimna-
zjalnych z poszczególnych gmin powiatu bielskiego. Decyzją Jury 
- I miejsce ex aequo z Julią Polaczek (SP nr 5 w Czechowicach-
Dziedzicach) zdobyła uczennica naszej Podstawówki - Klara 
Kostoń z klasy 4a. Klara prezentowała wiersz J.Tuwima 
„Ptasie radio” oraz fragment książki „Mikołajek” J.J Sempe 
i R.Goscinny’ego. Opiekunem dziewczynki jest Marzena 
Grygierczyk – polonistka z SP.
 Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 21 marca 
2016 w budynku Starostwa Bielskiego z udziałem wszystkich 
laureatów, jury oraz przedstawicieli władz miasta.
 Jednocześnie decyzją Komisji nasz powiat na XVIII 
Rejonowym Konkursie Recytatorskim „Słońce, słońce i życie...”, 
będzie reprezentować właśnie Klara Kostoń. Wielkie brawa dla 
Klary i... trzymamy kciuki !!!!!

Z ŻYCIA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA 
WYCHOWAWCZEGO

„Siłownia umysłowa”
 Wychowankowie MOW w Jaworzu nie tylko sportem żyją. 
W tym roku szkolnym odbyły się zmagania w zakresie wiedzy 
ogólnej pomiędzy reprezentantami sześciu grup wychowawczych. 
Zawodnikom potrzebna była nie tylko wiedza teoretyczna.  
W dużym stopniu przydatna była logika, myślenie konstruktywne 

i przyczynowo-skutkowe. Wszyscy startowali w jednej kategorii 
wiekowej. Jakież było zdumienie, gdy zwycięzcami okazali się 
najmłodsi wychowankowie ośrodka. Szczególnie wyróżnił się 
Jakub z pierwszej grupy. Najlepsi zawodnicy konkursu otrzymali 
w nagrodę wyjazd do Centrum Nauki „Eugeniusz” w Bielsku-
Białej, gdzie zachwyciły ich nie jedne cuda świata nauki.

„Też potrafimy ratować”
 Ale by to było możliwe wszyscy chłopcy biorą udział w cyklicznych 
szkoleniach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.  
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Bez praktycznych ćwiczeń posiadanie wyłącznie wiedzy 
teoretycznej byłoby niewystarczające. Tym bardziej więc 
cieszy fakt, iż nasza placówka w tym roku została zaopatrzona  
w niezbędny zestaw do praktycznych ćwiczeń resustytacyjnych. 
Wszyscy ćwiczą chętnie, rozumiejąc przydatność takich umieję-
tności. Życie pokazało nie jeden raz, że były one bardzo przydatne.

„Przystań - Ocalenie” 
 Jest takie miejsce w Ćwiklicach, gdzie zranione słabe 
zwierzęta chętnie spotykają się z wychowankami MOW  
z Jaworza. Te wizyty nastoletnich chłopców po przejściach  
w magiczny sposób pozytywnie wpływają na poprawę 
zachowania największych wisusów. Mimo momentami brudnej 
i niełatwej pracy podczas porządkowania obejść zwierząt - 
atmosfera takich wizyt wyzwala u chłopców wiele radości, ciepła 
i troski o losy wydawałoby się nikomu niepotrzebnych istot. Ale 
czy tylko wychowankowie dbają o ocalenie zwierząt?... Po każdej 
takiej wizycie w Ćwiklicach widoczny jest wpływ chorych i starych 
zwierząt, które przyczyniają się do ocalenia tych nastolatków. 

„Wielkanoc w MOW”
 Nie wszystkim wychowankom udało się wyjechać na 
przepustki do domów rodzinnych. Powody były różne. Ważne, 
że tworzyliśmy atmosferę taką, jak podczas „prawdziwych” 
świąt. Zwiastunem był ośrodkowy konkurs wielkanocnych 
dekoracji grupowych. Nawiązywał do całorocznej akcji w MOW 
- propagującej działania ochrony środowiska. Dekoracja więc 
miała być ekologiczna. I była w dodatku ciekawa i zaskakująca. 
Zwycięzcami zostali wychowankowie grupy drugiej, którzy 
zachwycili oryginalnością. Nie mniej imponujące były prace  
z masy solnej czy papieroplastyki.

Dorota Stańczyk - MOW w Jaworzu

GIMNAZJUM NR 1 W JAWORZU

„Szkoła na opak” i różowe szpilki 2016

 To był deszczowy, zimny dzień a w Gimnazjum nr 1 w Jaworzu 
punktualnie o 7.40 rano rozpoczął się coroczny dzień, kiedy 
młodzież na krótką chwilę przejęła władzę w szkole. Wszystko 
związane było z pierwszym dniem wiosny, który przebiegał 
pod hasłem „Szkoła na opak”. Uczniowie z wielkim przejęciem 
i zaangażowaniem wcielili się w rolę nauczycieli, pedagoga, 
psychologa oraz pracowników administracji. W gabinecie 

dyrektora gimnazjum zapanowała (poza różowymi szpilkami) 
przewodnicząca szkoły Aleksandra Jakubiec, w sekretariacie 
panią Monikę i panią Helenę zastąpiły Patrycja Kubaczka 
i Kasia Macura z klasy 3c. Kuchenne rewolucje przeprowadzali: 
Julia Gawęda, Patryk Pułtorak i Kasia Jarosz z klasy 3a, 
o ład i porządek w szkole dbały: Kinga Mieszczak, Asia Greń 
i Karolina Nowok z 3c a funkcję woźnych przejęli: Mariusz 
Piontek i Bernard Proszyk (3c). A na lekcjach… cóż niełatwa 
jest praca nauczyciela, trudna i mozolna, o czym przekonali się: 
Paweł Ficek, Kamil Kruczek, Artur Jaromin, Joanna Lazar, 
Radek Woźniak, Paweł Maciąg, Karolina Czader, Kamila 
Olejarz, Aleksandra Jawor, Piotr Kruczek, Viktor Hanula, 
Mikołaj Bonk, Tomasz Ryrych i Julia Zielina. 
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 W drugiej części dnia odbyły się prezentacje wokalno-taneczne 
klas. W tym roku uczniowie zaprezentowali się w repertuarze 
Michaela Jacksona i jak zwykle z pomocą swoich wychowawców 
wykazali się twórczością i kreatywnością. Pomysłów na występ było 
wiele: szalone kostiumy i rekwizyty, akrobatyka w opracowaniach 
choreograficznych, różnorodna technika wykonania, a także 
autorskie aranżacje. Jury przyznało pierwsze miejsce klasie 
1b, której występ zachwycił większą część widowni, drugie 
i trzecie miejsce przypadło klasom 3a i 1c, a wyróżnienia 
trafiły do klas 2a i 2b. Ten dzień obfitował w dyplomy 
i nagrody, przyznano je również uczniom biorącym udział  
w wewnątrzszkolnym konkursie plastycznym „Postaci z utworów 
Henryka Sienkiewicza”. Pierwszą nagrodę zdobyła Patrycja 
Kulpa (1b), drugie miejsce przypadło Kasi Jarosz (3c),  
a trzecie Agnieszce Antonik (1c). Uczennice klasy 1a Pola 
Stróżak i Wiktoria Wójcik otrzymały wyróżnienia. Nagrodę 
specjalną w uznaniu za osiągnięcia w konkursach plastycznych 
(pierwsze i trzecie miejsce w Interdyscyplinarnym Powiatowym 
Konkursie Plastycznym „Człowiek a Środowisko”, wyróżnienie  
w Interdyscyplinarnym Międzynarodowym Konkursie Plastycznym 

„Mieszkam w Beskidach”) otrzymała uczennica klasy 3a Julia 
Gawęda.
 I tak nastała wiosna, wszystko budzi się do życia „Szkoła na 
opak” za nami, następna już za rok.

Klaudia Kowal

„Twój sukces w Twoich rękach”

 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych uczniów 
wychowawcy klas trzecich Pani Małgorzata Janik, Renata Stojak, 
Anna Wiśniewska a także Magdalena Gawenda i Klaudia Kowal 
postanowiły napisać innowację pedagogiczną z doradztwa 
zawodowego. Jej celem jest przygotowanie uczniów do podjęcia 
właściwej decyzji zawodowej i szkolnej. Innowacja obejmuje 
zagadnienia dotyczące: zainteresowań i skłonności zawodowych, 
uzdolnień i umiejętności, cech usposobienia i temperamentu, 
rynku pracy i wiedzy o zawodach. Istotnym zagadnieniem 
będzie również wskazanie kierunku dalszego kształcenia  
i przedstawienie warunków koniecznych przy rekrutacji do szkoły 
ponadgimnazjalnej. Wstępem do lekcji wychowawczych dla 
obecnych klas trzecich był udział naszych uczniów w „Giełdzie 

szkół ponadgimnazjalnych”. Zaplanowane zostały spotkania  
z doradcami zawodowymi, a tematy będą realizowane nie tylko na 
lekcjach wychowawczych, ale także na lekcjach języka polskiego, 
niemieckiego, informatyki a także na zajęciach artystycznych. 
Przed Świętami Wielkanocnymi odbyło się pierwsze spotkanie 
z przedstawicielem Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej 
Panem Tomaszem Pal, a następnym naszym gościem będzie 
Pan Maciej Brzezicki ze Stowarzyszenia Polska i Świat. Oprócz 
spotkań odbędą się również zajęcia warsztatowe, a uwieńczeniem 
naszej innowacji będzie czerwcowy Piknik Rodzinny, którego 
tematem przewodnim będzie prezentacja różnych grup 
zawodowych. Mamy nadzieję, że dzięki tym zajęciom nasi 
uczniowie już niedługo podejmą właściwe decyzje dotyczące ich 
dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Anna Wiśniewska

STOWARZYSZENIA

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 
W JAWORZU

Druhowie OSP Jaworze – walne zebranie 
 13 marca br. w remizie OSP w Jaworzu miało miejsce 
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OSP w Jaworzu. 

W dorocznym spotkaniu z ramienia OSP uczestniczyli prezes 
dh Czesław Malchar, z ramienia Powiatowego Zarządu OSP 
w Bielsku-Białej dh. Jan Cholewa, który jest również członkiem 
Zarządu Wojewódzkiego OSP w Katowicach, przedstawiciel 
PSP w Bielsku-Białej mł kpt Rafał Walasik, a także druhowie 
z zaprzyjaźnionych gmin czeskich SDH Reka na czele ze starostą 
Zdenkiem Kubiną. 
 Władze samorządowe Jaworza reprezentowali wójt  
dr Radosław Ostałkiewicz wraz z zastępczynią Anną Skotnicką 
–Nędzka oraz radni na czele z Mieczysławem Brzezickim- 
przewodniczącym RG Jaworze. Ponadto w spotkaniu wzięli udział: 
dyrektor Przedszkola nr 1 Jolanta Bajorek, przedstawiciele 
Stowarzyszenia Nasze Jaworze wraz z Zygmuntem Podkówką, 
Towarzystwa Miłośników Jaworza z prezesem Ryszardem 
Stanclikiem i reprezentanci Stowarzyszenia Jaworze Zdrój oraz 
kół gospodyń wiejskich.
 Obradom przewodniczył Leszek Baron – dyrektor Ośrodka 
Promocji Gminy w Jaworzu. Prezes jaworzańskiej OSP  
dh Czesław Malchar przedstawił sprowadzanie z rok 2015. Wiele 
spraw dotyczyło technicznych aspektów funkcjonowania gminnej 
jednostki, najważniejsze informacje pokrótce przedstawiamy 
poniżej.
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 Prezes Malchar podkreślił znaczenie OSP dla lokalnej 
społeczności w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców. 
Statutowa działalność jednostki realizowana jest m.in. poprzez 
stałe podnoszenie kwalifikacji ochotników i kursy dokształcające. 
OSP Jaworze jest organizacją ponadpartyjną służącą wszystkim 
obywatelom gminy. 
 Od 2011 roku zarząd OSP działał w następującym składzie: 
prezes Czesław Malchar, wiceprezes Danuta Pawlus, 
naczelnik Jerzy Knapczyk, zastępca naczelnika Krzysztof 
Malchar, sekretarz Adam Ryrych, skarbnik Józef Brandys, 
członek zarządu Szymon Cholewik. Komisja rewizyjna 
pracowała w następującym składzie: Piotr Knapczyk, Adam 
Binda i Michał Biesok.
 W okresie sprawozdawczym odbyło się 12 zebrań 
miesięcznych oraz 4 zebrania zarządu. Frekwencja na zebraniach 
miesięcznych kształtuje się na poziomie 60% ogółu członków 
OSP.
 Stan jednostki na 13 marca 2016 roku przedstawia się 
następująco: członkowie zwyczajni czynni - 45, wspierający 20 
- plus trzy organizacje wspierające: Klub Honorowych Dawców 
Krwi, Zespół Regionalny Jaworze i Towarzystwo Miłośników 
Jaworza oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (24 osoby), 
kobieca drużyna pożarnicza liczy 7 osób, łącznie 77 osób. W 
minionym roku 2 osoby ukończyły kursy kwalifikacyjne z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy, 8 osób kurs kierowania ruchem 
drogowym, ponadto szkolenia z ratownictwa medycznego i 
podnoszenia wiedzy pożarniczej. Jednostka OSP brała udział w 
27 zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych. Łącznie w tych akcjach 
wypracowano ponad 220 godzin, a wypłacony ekwiwalent 
został przeznaczony na doposażenie sprzętu OSP Jaworze. 
Jaworzańscy druhowie brali udział w międzynarodowych 
zawodach dzienno-nocnych SDH Reka (Rep. Czeska) oraz w 
zawodach sprawnościowych Forest Man również w Republice 
Czeskiej. Oczywiście nie mogło zabraknąć wspólnej rywalizacji 
druhów czeskich z naszą drużyną w zawodach Strong Drwal 
w Jaworzu podczas gminnych dożynek 2015 roku. Ponadto 
jaworzańscy ochotnicy brali udział w zabezpieczeniu zawodów 
udzielenia pierwszej pomocy medycznej w Mistrzostwach 
Województwa Śląskiego oraz Mistrzostwach Polski Ratowników 
Medycznych.

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza
działająca przy jednostce OSP Jaworze, pod nadzorem druha 
Adama Bindy liczy obecnie 24 ochotników (dziewczęta i chłopcy). 
Młodzi strażacy spotykają się na szkoleniach trzy razy w miesiącu, 
zdobywając wiedze teoretyczną i praktyczną. W turniejach wiedzy 
pożarniczej w skali powiatu młodzi druhowie i druhny zajęli 3  
i 6 miejsce. Obecnie członkowie MDP przygotowują się do startu  
w zawodach pożarniczo-ratowniczych MDP.

 Ponadto w ramach OSP działa Zespół Regionalny Jaworze 
pod kierownictwem Danuty Pawlus (zarazem wiceprezesa 
OSP), który jest ambasadorem kultury regionalnej Jaworza, jak  
i Śląska Cieszyńskiego nie tylko na terenie naszej gminy (Dni 
Seniora, Majówka, Dożynki, rajdy rowerowe itd.), ale także 
podczas corocznej międzynarodowej imprezy folklorystycznej jaką 
jest Tydzień Kultury Beskidzkiej (Szczyrk i Maków Podhalański  
w 2015 roku). Ponadto zespół prezentował swój bogaty 
repertuar w różnych częściach kraju, występując między innymi  
w Zebrzydowicach, Wiśle, Brennej oraz kilkakrotnie w Czechach 
i na Słowacji. To oczywiście tylko część miejsc i wydarzeń, gdzie 
ZR Jaworze prezentował swój dorobek. Wśród tych koncertów 
trzeba wymienić konkursy estradowe: Międzynarodowy Przegląd 
Zespołów Złoty Kłos w Zebrzydowicach – II miejsce, Wojewódzki 
Przegląd Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej -  
I miejsce, Regionalny Przegląd Zespołów Artystycznych OSP  
w Makowie Podhalańskim (najwyższa ilość punktów 7,35). 
Uzyskana wysoka lokata w tym przeglądzie umożliwiła 
zakwalifikowanie się do ogólnopolskiego przeglądu zespołów 
OSP w Krynicy Górskiej w dniach 17-19 czerwca 2016.

 W tym miejscu nie można nie wspomnieć o przeglądzie 
Kronik OSP organizowanym na szczeblach powiatowym, 
wojewódzkim i ogólnopolskim. Właśnie w przeglądzie ogólno-
polskim w Polanicy Zdroju na 110 kronik, jaworzańska, pisana 
przez dh Danutę Pawlus, została zaliczona do 10 prowadzonych 
wzorowo.

Klub Honorowych Dawców Krwi przy OSP
 Założony w 1988 roku Klub Honorowych Dawców Krwi działa  
z krótka przerwą do dziś. Od kilku lat reaktywowanej organizacji 
patronują Ewa Gubała i Ewa Zontek.
 Oddajemy głos Ewie Gubale: Kolejna	 akcja	 krwiodawstwa	
w	Jaworzu	za	nami.	Mimo	iż	Centrum	Krwiodawstwa	przesunęło	
akcję	 oddawania	 krwi	 w	 Jaworzu	 z	 19	 na	 12	 marca	 i	 mimo	
niesprzyjającej	 pogody	 zgłosiły	 się	 23	 osoby.	 Krew	 oddało	 19,		
w	tym	2	osoby	po	raz	pierwszy.	
	 Łącznie	 zebraliśmy	 8l	 550ml	 krwi.	 Wszystkim,	 którzy	
wzięli	 udział	 i	 podzielili	 się	 cząstką	 siebie,	 gorąco	 dziękuję.	
Podziękowania	dla	Józefa	Paszka	i	Tomasza	Szymlak	za	obsługę	
akcji.	Chciałabym	jeszcze	przybliżyć,	jak	w	roku	2015	Klub	HDK	
PCK	Jaworze	działał.
 W roku ubiegłym zebraliśmy 56 litrów 700ml krwi, a w cią-
gu 5 lat od momentu reaktywacji klubu 201 litrów 300ml.
 Braliśmy udział w gminnych obchodach Święta Konstytucji 
i Święta Niepodległości, składając wiązanki kwiatów pod 
pomnikami. Byliśmy też obecni podczas zawodów wędkarskich 
Honorowych Dawców Krwi rejonu bielskiego, pszczyńskiego  
i cieszyńskiego w Bielsku -Białej i zajęliśmy drużynowo 5 miejsce.
Kwestowaliśmy wraz z Klubem HDK PCK z Hałcnowa w ramach 
“Godnego dzieciństwa” na Rynku w Pszczynie.
 W listopadzie pomogliśmy zorganizować pokaz Pierwszej 
Pomocy Przedmedycznej w Gimnazjum w Jaworzu. W grudniu 
Zarząd Klubu wystąpił do PCK z prośbą o pomoc żywnościową 
dla potrzebujących rodzin z Jaworza, wówczas przekazaliśmy 
paczki żywnościowe przed Świętami Bożego Narodzenia.
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ZEBRANIE I DZIEŃ KOBIET 
W KOLE GOSPODYŃ WIEJSKICH NR 1

 W grudniu także - decyzją Zarządu Głównego Polskiego 
Czerwonego Krzyża przeprowadziliśmy wybory. W skład Zarządu 
wchodzą: 
prezes - Ewa Gubała
v-ce prezes - Wioletta Zontek
członkowie: Małgorzata Bieniek, Adam Binda, Józef Paszek.
Obecnie klub liczy 20 członków.

Info. Ewa Gubała
Wyróżnienia i odznaczenia
 W minionym roku sprawozdawczym za zasługi dla pożarnictwa 
wyróżnienia i odznaczenia otrzymali:
• Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa: Danuta Pawlus  

i Franciszek Chrapek
• Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa; Maria Reis
• Wzorowy Strażak: Jarosław Fuchs
• Medal Zasłużony dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu 

Bielskiego: Piotr Knapczyk
• Srebny Krzyż Zasługi - Czesław Malchar
 W 2015 roku Czesław Malchar był nominowany do 
Nagrody Starosty Bielskiego im. ks. J. Longina, natomiast 
Danuta Pawlus otrzymała nominację do Nagrody Srebrnej 
Cieszynianki.
Podczas spotkania 13 marca wręczono pamiątkowe statuetki z okazji 
jubileuszu urodzin i zasług w pracy dla OSP Jaworze dla druhów: 
Edwarda Grygierczyka, Józefa Sabo i Franciszka Chrapka.
 Wśród wykonanych prac w jednostce są m.in. termo-
modernizacja północnej ściany budynku, podłączenie obiektu 
do kanalizacji, przygotowanie we współpracy z UG Jaworze 
wyasfaltowanego placu ćwiczeń dla MDP, wybetonowanie 
placu na skład opałowy dla remizy OSP, prowadzenie prac nad 
zadaszeniem i renowacją sikawki konnej z połowy XIX wieku. 
Ponadto zakupiono kamerę termowizyjną, czujnik tlenku węgla, 
lusterka wizjera kominowego i kilka innych urządzeń, ważnych 
dla naszego domowego bezpieczeństwa. Dzięki między innymi 
tym inwestycjom nasza jednostka OSP może również prowadzić 
prewencyjne działania w zakresie ppoż. w sytuacji, gdy mamy 
wątpliwości co do naszych przewodów kominowych. Od tego 
wszakże zależy nasze życie, któremu niekoniecznie zagraża sam 
pożar, ale i wadliwa instalacja kominowa.
 W celu pozyskania środków finansowych jednostka OSP 
rozprowadza rokrocznie kalendarze ścienne (uwaga na oszustów, 
którzy podszywają się czasami pod kominiarzy lub strażaków,  
w przypadku wątpliwości lepiej zadzwonić do odpowiednich 
instytucji niż zasilać budżet oszustów). Ponadto jednostka 
OSP wynajmuje pomieszczenia dla zakładu weterynaryjnego, 
pomieszczenia garażowe, anteny dla telefonii komórkowej, salę 
OSP (na różne imprezy oraz handel).
 Czesław Malchar podziękował za okazywaną pomoc 
Urzędowi Gminy Jaworze, wójtowi i radzie gminy, Państwowej 

Straży Pożarnej w Bielsku-Białej, Zarządowi Powiatowemu 
i Wojewódzkiemu OSP oraz mieszkańcom Jaworza, jak  
i sponsorom wyszczególnionym przez ostatnie lata na naszych 
kalendarzach, a są nimi między innymi: Firma Transport 
Samochodowy Krzysztof Pojda, Budowa Pojazdów Specjalnych 
Zb. Szcześniak, Stolarstwo Piotr Ryrych, Nike Trofea Andrzej 
Prus oraz za pomoc przy renowacji zabytkowej sikawki konnej – 
Kazimierz Wawrzuta.
Wybór nowego Zarządu OSP na lata 2016-2021
Druhowie wybrali nowy zarząd OSP na najbliższe pięć lat:
Prezesem został ponownie - Czesław Malchar
Viceprezesem - Danuta Pawlus
Naczelnikiem - Krzysztof Knapczyk
Zastępcą Naczelnika - Krzysztof Malchar
Sekretarze - Adam Ryrych
Skarbnikiem - Józef Brandys
Członek Zarządu - Szymon Cholewik
 Komisja Rewizyjna pozostała w dotychczasowym 
składzie: przewodniczący Piotr Knapczyk, członkowie 
Adam Binda i Michał Biesok. Powołano dodatkowo osoby 
funkcyjne: Adam Binda jako opiekun MDP i Tomasz Malchar 
do obsługi elektronicznej programu E-Remiza.

Życzenia Gości
 Druh Jan Cholewa w związku z przejściem na emeryturę 
pożegnał się z druhami w Jaworzu, dziękując za długoletnią 
współpracę. Jak sam stwierdził, wiek i stan zdrowia nie pozwalają 
mu dłużej piastować stanowiska. O ile siły pomogą, będzie nadal 
wspierał druhów w Jaworzu i powiecie. W podziękowaniu za 
współpracę i życzliwość w imieniu OSP Jaworze druhowie Czesław 
Malchar i Danuta Pawlus przekazali na ręce Jana Cholewy kołocz 
śląski zamiast kwiatów, co jak dodała Danuta Pawlus powinno być 
spełnieniem kulinarnych oczekiwań druha Jana.
 Kierując życzenia dla ustępującego zarządu OSP oraz 
nowowybranego zarówno wójt Radosław Ostałkiewicz, 
jak i przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Brzezicki 
podkreślali znaczenie OSP w ponad 140-letniej historii straży 
pożarnej w Jaworzu w jej służbie dla mieszkańców. Służba 
ta to nie tylko gaszenie pożarów, ale szczególnie w ostatnich 
latach walka z żywiołami takimi jak podtopienia czy usuwanie 
powalonych drzew. Wszyscy zgodnie życzyli druhom jak 
najwięcej akcji podnoszących kwalifikacje w zawodach, służby 
podczas imprez gminnych, szkolenia młodych adeptów MDP,  
a jak najmniej wyjazdów bojowych do konkretnych akcji ratujących 
życie i mienie ludzi w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia 
życia. Zwieńczeniem oficjalnej części spotkania było wręczenie 
przez wójta dr Radosława Ostałkiewicza dla prezesa Czesława 
Malchara pamiątkowej statuetki za całokształt ostatnich 5 lat 
działalności w OSP Jaworze.

Opracowanie: P.Filipkowski

 W dniu 9 marca 2016 roku w sali sesyjnej „Pod Goruszką” 
odbyło się spotkanie członkiń Koła Gospodyń Wiejskich  
Nr 1. Spotkanie miało podwójny charakter, a mianowicie było 
zebraniem sprawozdawczo-wyborczym oraz spotkaniem 
okolicznościowym z okazji Dnia Kobiet.
 W zebraniu uczestniczyły władze samorządowe Gminy - 
Wójt Gminy dr Radosław Ostałkiewicz z zastępcą wójta Anną  
Skotnicką-Nędzką, Przewodniczący Rady Gminy – Mieczysław 
Brzezicki, sekretarz Gminy – Ewelina Domagała oraz dyrektor 
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Ośrodka Promocji Gminy – Leszek Baron, prezes OSP Czesław 
Malchar, przew. Stowarzyszenia „Nasze Jaworze” Zygmunt 
Podkówka a także radna Sejmiku Wojewódzkiego, a zarazem Prezes 
Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych  
w Bielsku-Białej Danuta Kożusznik.
 W trakcie zebrania, które prowadziła kol. Stanisława Duraj, 
członkinie przyjęły roczne sprawozdanie zarządu za rok 2015, 
przedstawione przez przewodniczącą Danutę Mynarską, 
poparte multimedialną prezentacją działalności organizacji 
oraz sprawozdanie finansowe przedstawione przez skarbnik  
kol. Krystynę Wykręt. Zakreślono również kierunki działania na 
rok 2016. 
 Koło Gospodyń Wiejskich Nr 1 w Jaworzu dokonało także 
wyboru nowego, 7 osobowego Zarządu, w skład którego weszły 
kol.: Krystyna Czader, Alina Konig, Halina Podkówka, Anna 
Waliczek, Barbara Wehsoly, Krystyna Wykręt, a na jego 
czele ponownie stanęła Danuta Mynarska. Wybrano również 
3-osobową Komisję Rewizyjną. Ustępującym z Zarządu KGW nr1 
członkiniom, tj. pani Marii Maroszek oraz pani Hildzie Dziadek 
wręczono „kołowe” odznaczenia „za zasługi dla KGW”.
 Ponadto w szeregi organizacji przyjęto nowe członkinie, 
wśród których m.in. znalazła się zastępca wójta Anna 
Skotnicka-Nędzka. 
 Jak już wspomniano, spotkanie miało również charakter 
okolicznościowy, jako że tradycyjnie świętowano Dzień Kobiet. 
Z życzeniami i kwiatami przybyli wszyscy Panowie obecni na 
zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Wójt Gminy przyniósł duży 
kosz, gdzie były kwiaty dla każdej Pani, które wręczał osobiście, 
składając życzenia. Natomiast Przewodniczący Rady Gminy  
Mieczysław Brzezicki złożył Paniom „życzenia muzyczne”.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
STOWARZYSZENIA NASZE JAWORZE
ZA ROK 2015

Działalność Statutowa
 Pracami Stowarzyszenia w roku sprawozdawczym 2015 
kierował Zarząd wybrany 4 lata temu na Walnym Zebraniu 22 
lutego 2012 w składzie:
Zygmunt Podkówka – Przewodniczący Zarządu
Zdzisław Niemczyk – Z-ca Przew. Zarządu
Danuta Mynarska – Sekretarz
Krystyna Szczypka - Skarbnik
Elżbieta Zaguła - Członek Zarządu.
 Tematyka posiedzeń dotyczyła głównie realizacji zadania 
publicznego czyli działań z zakresu kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kulturalnych i dziedzictwa narodowego. Stan członków na 
31.12.2015 wynosił 55 osób. 
 W roku 2015 stowarzyszenie tradycyjnie jak w latach 
poprzednich wykonało swoje statutowe cele, głównie poprzez 
realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. „Kultura i tradycja 
pomostem integracji lokalnej społeczności” poprzez organizację 
cyklu otwartych imprez kulturalnych, pokazów, spotkań, biesiad 
i wyjazdów integracyjnych upowsze-chniających dziedzictwo 
kulturowe Jaworza, jego tradycje i zwyczaje, dorobek artystyczny 
jego mieszkańców.
Celem tego zadania było:
stworzenie mieszkańcom warunków do ciekawego spędzenia 
czasu wolnego, integracja miejscowej społeczności poprzez 

organizację otwartych imprez plenerowych, spotkań, pokazów, 
wyjazdów, kultywowanie tradycji i wartości regionalnych. 
Natomiast wśród mieszkańców, turystów, kuracjuszy odwiedza-
jących naszą miejscowość promowanie Jaworza, pokazywanie 
jego historii, dorobku kulturowego oraz wartości regionalnych 
naszego regionu.

Działalność merytoryczna
 Realizując nakreślone w ofercie zadania stowarzyszenie przy 
 współudziale Ośrodka Promocji Gminy i członkiń KGW oraz Koła 
Emerytów zorganizowało:
a) 5 wyjazdów integracyjno-promocyjnych do zaprzyjaźnionych 
Gmin na Słowacji i w Czechach i tak: 

 Panie jeszcze długo przy kawie i ciastku świętowały Dzień 
Kobiet.

Info i foto: KGW nr 1
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• 18 kwietnia 2015 wyjazd do Śmiłowic na otwarcie miejscowej 
Biblioteki i występ miejscowego zespołu,

• 17 maja 2015 do zaprzyjaźnionej Gminy do Strećna (Słowacja) 
na „Dni Strećna”, 

• 30 maja 2015 wyjazd rodzinny z okazji Dnia Dziecka do Ostrawy, 
• 19 lipca 2015 wyjazd integracyjny do zaprzyjaźnionej Gminy 

na Słowacji do Zazrivy, gdzie nasi mieszkańcy wzięli udział  
w „Dniach Zazrivy”,

• 19 sierpnia 2015 wyjazd razem z OPG do zaprzyjaźnionej 
Gminy Śmiłowice.

Należy podkreślić, że transport do Strecna, Zazrivy i do Śmiłowic 
organizował OPG natomiast wyjazd do Ostrawy i pierwszy do 
Śmiłowic był pokryty w całości z wpłat beneficjentów imprezy. 
Stowarzyszenie natomiast we wszystkich wyjazdach ponosiło 
koszty promocji, artykułów spożywczych wykorzystanych do 
poszczególnych degustacji.
b) 3 samodzielne plenerowe spotkania otwarte dla mieszkańców 
to jest:
• Koncert przy Tężni Solankowej przy ul. Koralowej z muzyką 

kameralną wykonaną przez Zespół „Amadeus Trio” (1 maja 
2015),

• Niedzielny Koncert „Kapeli z stela” połączony z piknikiem na 
„Goruszce” (12 lipca 2015),

• „Święto Pieczonego Ziemniaka” w Amfiteatrze wraz z pokazem 
przygotowania tradycyjnych potraw z ziemniaka tj. duszonek, 
kartoflanki, ziemniaków z ogniska, placków ziemniaczanych 
(26 września 2015)

c) Współuczestniczono w realizacji imprez organizowanych przez 
OPG i inne organizacje i tak:
• organizacja z OPG i OSP Biesiady Ludowej „Ostatki” 

(7.02.2015) wraz z poczęstunkiem przygotowanym w całości 
przez członków Stowarzyszenia NJ,,

• organizacja wraz z Towarzystwem Miłośników Jaworza imprezy 
pt. „Wracamy do tradycji” – „Noc Świętojańska”,

• współpraca przy organizacji Jaworzańskiego Września  
i Dożynek.

Ponadto Stowarzyszenie Nasze Jaworze zorganizowało (lub 
współorganizowało):
• spotkania dla kuracjuszy Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-

Rehabilitacyjnego pt. „Skarby Jaworza” z multimedialną 
prezentacją dorobku kulturowego Jaworza,

• wystawę Koła Zainteresowań przy Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej na Jaworzańskim Wrześniu,

• w przeddzień Święta Niepodległości przy współpracy 
pedagogów i młodzieży z jaworzańskiego gimnazjum patrio-
tyczną, otwartą akademię z okazji Święta 11 listopada,

• 21 listopada zorganizowano dla mieszkańców oraz członków 
organizacji pozarządowych z terenu gminy wyjazd edukacyjno- 
integracyjny do Wrocławia,

• cykliczną imprezę pt. „Spotkanie ze sztuką”, podczas którego 
jaworzański amatorski teatr „Kurort” wystawił świetną sztukę 
Juliusza Machulskiego pt. „BRANCZ” – po spektaklu odbyło się 
spotkanie przy kawie,

• w sali pod Goruszką zorganizowano dla ludzi samotnych, 
starszych, chorych „Spotkanie Opłatkowe” z tradycyjnymi 
potrawami wigilijnymi przygotowanymi przez członków 
Stowarzyszenia Nasze Jaworze oraz wspaniałymi jasełkami  
w wykonaniu młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Jaworzu,

• dodrukowanie 1000 szt. I i II części folderu o Jaworzu, 
wykonanego również przez nasze stowarzyszenie w latach 
poprzednich tj. „Spacer po Jaworzu”, „Spacer śladami 
hrabiego”.

 Koszt całkowity wszystkich imprez zamknął się kwotą 
17.467,65 przy otrzymanej dotacji w wysokości 10.000,00. Tak 
więc wkład własny wyniósł 7.467,65 (ponad 42%) w formie wpłat 
beneficjentów zadania i pracy społecznej członków.
 Członkowie Stowarzyszenia „Nasze Jaworze” jak również 
organizacji współpracujących - KGW, Koło Emerytów i Rencistów 
przepracowali społecznie łącznie ponad 220 godzin. 
 Stowarzyszenie ponadto jest członkiem Lokalnej Grupy 
Działania „Ziemia Bielska”. Zarząd Stowarzyszenia dziękuje 
wszystkim członkom za aktywność, wkład pracy społecznej  
i zaangażowanie przy realizacji wszystkich zadań.
 Nie byłoby tych efektów, gdyby właśnie nie zaangażowanie 
wielu członków stowarzyszenia. Słowa podziękowania zarząd 
kieruje do władz Gminy Jaworze - wójta i radnych oraz wszystkich 
pracowników OPGJ, z którymi współpracuje na co dzień, za 
przychylność, stałą pomoc i wsparcie jakie otrzymujemy realizując 
społecznie nasze zadania i cele. Wszyscy pracowaliśmy dla 
promocji Jaworza, wspólnego dobra gminy i jej mieszkańców i za 
to jeszcze raz dziękujemy.

Zarząd Stowarzyszenia „Nasze Jaworze”

STOWARZYSZENIE 
MIŁOŚNIKÓW SZTUKI

Pisanki wspólnie malowane

 Blisko 50-ro dzieci w wieku od 5 do 12 lat przygotowywało 
kolorowe wielkanocne pisanki. Do wspólnej zabawy zaprosiło 
milusińskich Stowarzyszenie Miłośników Sztuki, a młodym 
artystom towarzyszyli wójt Radosław Ostałkiewicz oraz Anna 
Skotnicka-Nędzka zastępca wójta Gminy Jaworze. Oprócz pisa-
nek podczas warsztatów przygotowywano ozdoby świąteczne 
wykorzystując technikę zdobienia decoupage. 

 Wszyscy znakomicie się bawili, co zresztą widać na zdjęciu.

Info i foto: UG Jaworze
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TOWARZYSTWO 
MIŁOŚNIKÓW JAWORZA

Morskie posiady

 13 marca br. reprezentanci Międzynarodowego Szkolnego 
Koła Ligi Morskiej i Rzecznej działającego od 19 lat przy 
Gimnazjum nr 1 w Jaworzu wraz z opiekunką mgr Iwoną Kominek 
mieli okazję współprowadzić posiady organizowane przez 
Towarzystwo Miłośników Jaworza. W trakcie tego spotkania 
zaprezentowana została działalność oraz osiągnięcia Koła. 
Dzięki przygotowanej prezentacji multimedialnej uczestnicy 
posiad mogli zobaczyć różnego rodzaju wydarzenia, szkolenia  
i konkursy ligowe, w których jaworzańscy gimnazjaliści brali 
udział w przeciągu kilku ostatnich lat. Przywołane zostały 
m.in. wydarzenia takie jak Zaślubiny Polski z Morzem w Pucku 
i Kołobrzegu, szkolenia żeglarskie i wyjazdy szkoleniowo-
wypoczynkowe do Zarzecza, Międzybrodzia, Pucka, Kołobrzegu, 
Szczecina czy Wolina. Wspominano również warsztaty 
ekologiczno-żeglarskie, które dzięki współpracy ze szkołami 
w Czechach (Hnojnik) i na Słowacji (Zazriva) organizowane 
były również za granicą. Członkowie MSKLMiR przedstawili 
także swoje całoroczne działania podjęte w ramach wytycznych 
konkursu “Młodzież na Morzu”, dzięki którym co roku zdobywają 
tytuł „wiodącego koła” w kategorii „Najlepsze Szkolne Koło Ligi 
Morskiej i Rzecznej”.
 W drugiej części spotkania kpt. z.w. Jerzy Ryrych przywołał‚ 
wspomnienia z rejsów miedzy  Malezją, Indonezją, Filipinami  

i Australią. Zaprezentował‚ fragmenty  filmów ukazujących min. 
prace w portach, na statku, faunę  i florę  atrakcyjnych miejsc 
Dalekiego Wschodu.

Odznaczenie Pro Mari Nostro dla Pani Małgorzaty Białas-
Stanisławskiej.
 W uznaniu za wieloletnia współpracę z Miedzynarodowym 
Szkolnym Kołem LMiR, pełnienie funkcji opiekuna koła, opiekuna 
wyjazdów ligowych i zawodów wędkarskich pani Małgorzata Białas 
- Stanislawska otrzymała bardzo prestiżowe odznaczenie Ligi 
Morskiej i Rzecznej Krzyż Pro Mari Nostro. Stało się to w trakcie 
spotkania ligowego na terenie naszego Gimnazjum 12.02.2016 
roku. Odznaczenie to wręczył wiceprezes Ligi Morskiej i Rzecznej 
Marek Padjas oraz prezes Okręgu Wyzkowskiego LMiR pani 
Elżbieta Kasinska.

Info: Iwona Kominek

LIGA MORSKA I RZECZNA
Hej żegluj żeglarzu!
 Marynarze i żeglarze to specyficzna grupa ludzi. Żyjąc 
najczęściej wśród pól i lasów, na równinach i górskich 
wyżynach, co pewien czas gnają na rzeki, jeziora i morza. 
Jedni na dłużej szukają tam pracy, inni tylko aktywnej przygody. 
Mówią o tym w wierszach, w morskich opowieściach lub  
w żeglarskich piosenkach oraz w szantach, podkreślając swoją 
wyjątkowość:

„	Kto	na	morzu	pędzi	dni?
Kto	na	morzu	je	i	śpi?
Kto	potrafi	w	głębi	fal
wszystek	swój	utopić	żal?
Kto	na	lądzie	o	swych	podróżach	śni
Ach	tylko,	tylko	my!

Komu	świat	nie	zamknie	bram?
Komu	sprzyja	Neptun	sam?
Komu	w	burzę,	wicher,	deszcz
jest	nieznany	lęku	dreszcz?
Komu	ust	nie	plami	obłudy	kłam?
Ach	tylko,	tylko	nam!

Kogo	słońca	cieszy	blask?
Kogo	straszy	śmierć	nie	raz?
Kto	najcięższe	umie	znieść?
Kogo	nęci	z	świata	wieść?
W	kim	są	wierne	serca	po	wieczny	czas?
Ach	właśnie	tylko	w	nas!”(„Billy	Boy”)

 X – jubileuszowy Konkurs Piosenki Żeglarskiej i Szantowej, 
który 11.03.2016 zorganizowało Szkolne Koło Ligi Morskiej  
i Rzecznej przy LO IV im. KEN w Bielsku-Białej, miał poprzez 

słowa i dzwięk przybliżyć „szczurom lądowym” smak żeglarskiej 
i marynarskiej rzeczywistości. Odbył się w sali użyczonej 
przez Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz w Bielsku-Białej, którą 
wypełniło ok. 200 słuchaczy. Byli to przeważnie członkowie SK 
LMiR Okręgu Bielskiego z Jaworza, Jasienicy, Bielska-Białej, 
Łodygowic, Drogomyśla oraz dzieci i młodzież z Domów Kultury 
w Bielsku-Białej, w Buczkowicach i Kozach.

 Jury pod przewodnictwem Beaty Olmy wybrało spośród 13 
solistek oraz 12 zespołów, tych którzy najlepiej potrafili wykonać i 
oddać klimat prezentowanych utworów. Były to:

1. Karina Skwarczyńska (Kozy)
2. Paulina Wirska (IV LO)
3. Zuzanna Buzderewicz (Gimnazjum nr 1 Jaworze)

 Zwycięzcy otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe i puchary 
ufundowane przez Ryszarda Radwana, dyr. Wydziału Kultury 
Fizycznej i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, które 
wręczył Jacek Broda. 
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Z DZIAŁALNOŚCI KOŚCIOŁÓW

KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW 

DNIA SIÓDMEGO

 Podsumowując konkurs Prezes Okręgu LMiR Edward 
Szpoczek zwrócił uwagę na fakt, że odbył się on w czasie, gdy 
świętujemy dwa ważne wydarzenia w historii Polski Morskiej. 
Niedawno - 10.02, 96-Rocznicę Zaślubin Polski z Morzem  
w Pucku, a za kilka dni - 18.03, 71-Rocznicę Zaślubin w Koło-
brzegu. Najpierw zostało otwarte małe okienko, a następnie duże 
okno, poprzez które Polacy mogą wypływać na morza i oceany. 
Aby tak się stało, trzeba było poświęcić wiele krwi i młodych 
istnień, podjąć wiele zabiegów dyplomatycznych i decyzji 
politycznych. Jako potomkowie tamtych bohaterów biorąc udział 
w tym konkursie, wyrażamy szacunek i wdzięczność dla nich, 
oraz gotowość, by „trzymać się morza”, „by go wiernie strzec”.

  Dziękując wykonawcom, ich opiekunom oraz słuchaczom 
podkreślił szczególne zasługi dyrektora IV LO Mirosława Sapety, 
który chętnie otwiera serce na inicjatywę Szkolnego Koła 
LMiR, którym opiekowała się najpierw Janina Kula, a obecnie  
Agnieszka Jędrusiak-Malec oraz Katarzyna Cieślicka. 
 To te trzy Panie, korzystając jeszcze z pomocy uczynnych 
koleżanek i kolegów podejmowały bezpośredni trud organizacyjny. 
Dlatego jednej z nich – Agnieszce Jędrusiak-Malec Zarząd 
Główny LMiR przyznał w tym roku Odznakę Honorową – Krzyż 
LMiR „Pro Mari Nostro”.

Edward Szpoczek

Zdrowie i dylematy wiary w wykładach profesora Zdzisława 
Plesa.

 W dniach 11-13 marca prof. Zdzisław Ples, rektor Wyższej 
Szkoły Medycznej w Podkowie Leśnej, w ramach spotkań 
Jaworzańskiego Klubu Zdrowia, wygłosił cykl prelekcji doty-
czących stresu, depresji oraz odnawiania umysłu. Jeśli mamy 
świadomość tego, że stres jest współodpowiedzialny za rozwój 
najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych, zaś depresja – jak 
podaje WHO – jest najbardziej rozpowszechnioną chorobą 
cywilizacyjną, to zaczynamy rozumieć, dlaczego warto było  
i wciąż warto rozmawiać na ten niezwykle ważki temat.
 Profesor Zdzisław Ples z wykształcenia jest psychologiem, 
ale także chrześcijańskim teologiem, w związku z powyższym 
prowadzi wykłady na tematy psychologiczne, jak również na 
temat duchowych aspektów codziennej egzystencji człowieka. 

 W związku z powyższym tydzień później dr Zdzisław Ples 
w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego przy ul. Dębowej 125 
wygłosił trzy wykłady dotyczące współczesnego kryzysu wiary, 
licznych ideologii zastępujących chrześcijański porządek 
świata oraz toczącej się walki dobra i zła. To, co wydaje się być 
najważniejsze, to kwestia naszego wyboru, po której stronie 
„barykady” staniemy, w tym odwiecznym konflikcie oraz komu 
zaufamy…

Oprac. P. Filipkowski, Foto: Podkowiańska WSM

KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI

Wieczór pieśni pasyjnej
 W niedzielę palmową 20 marca Chór Ewangelicki pod 
batutą Krystyny Gibiec oraz Polskie Towarzystwo Ewangelickie 
zorganizowały mający już wieloletnią tradycję wieczór pieśni 
pasyjnej. Swój bogaty i różnorodny repertuar zaprezentowali m.in. 
miejscowy chór ewangelicki oraz Zespół Cantate. Muzyka pasyjna 
przeplatana była wspólnym śpiewem pieśni wielkopostnych oraz 
poezją.

Oprac. Red. EJ

KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI

Adoramus Te Christe

 Pod takim tytułem w sobotę 19 marca w kościele pw. 
Opatrzności Bożej odbył się koncert chórów Diecezji Bielsko-
Żywieckiej kościoła katolickiego i Diecezji Cieszyńskiej kościoła 
ewangelickiego. Koncertowano równocześnie w kilku kościołach 

diecezji w ramach VI Ekumenicznego Spotkania z Pieśnią 
Wielkopostną. Patronat nad tym wydarzeniem objął zwierzchnik 
Diecezji Bielsko-Żywieckiej ks.bp. Roman Pindel oraz biskup 
Diecezji Cieszyńskiej ks. Adrian Korczago. W Jaworzu swój 
bogaty repertuar zaprezentowało kilka chórów między innymi 
z Cieszyna, Osieka, Andrychowa i Brennej. Wszyscy artyści 
otrzymali pamiątkowe dyplomy, a po koncercie miało miejsce 
spotkanie chórzystów w sali sesyjnej „Goruszka” przygotowane 
przez Ośrodek Promocji Gminy w Jaworzu.

Piotr Filipkowski
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SPORTOWE JAWORZE

 Zima już za nami, czas więc rozpocząć ligowe zmagania  
w Bielskiej Klasie A. Już w Wielką Sobotę I zespół GKS Czarni 
Jaworze rozegrał inauguracyjne rewanżowe spotkanie z Zaporą 
Wapienica. Chcielibyśmy teraz podsumować nie tak dawno 
zakończony okres przygotowawczy.
 Premierowy trening odbył się 12 stycznia na jaworzańskim 
Orliku, gdzie drużyna pod czujnym okiem trenera Jerzego Sordyla 
stawiła się niemal w komplecie. W późniejszym czasie okazało 
się, iż trener Sordyl z powodów osobistych musiał zrezygnować 
z prowadzenia naszego zespołu. Po kilku dniach poszukiwania 
zarząd GKS Czarni Jaworze postanowił zatrudnić Tomasza 
Dulebę (dotychczasowego szkoleniowca Skrzycznego Lipowa). 
 W trakcie okresu przygotowawczego zespół rozegrał osiem 
gier kontrolnych. Bilans meczów Czarnych to 2 zwycięstwa, 2 
remisy i 4 porażki. Do wyników nie można przywiązywać większej 
wagi, gdyż w ich trakcie trener testował przydatność zawodników 
do drużyny oraz taktykę. Obawy budzi spora liczba straconych 

GKS CZARNI JAWORZE
bramek, jednak wierzymy, iż do pierwszego ligowego spotkania  
i to ulegnie zmianie.
 Ponadto w dniach 11-13 marca zespół wyjechał na obóz 
przygotowawczy do Brennej, gdzie w jego trakcie zaliczył sporą 
liczbę ciężkich jednostek treningowych. 
 W trakcie całego zimowego okresu przygotowawczego 
przewinęło się przez zespół ponad 30 zawodników. Do naszej 
drużyny dołączyło na stałe 5 nowych zawodników: Daniel Lech 
(ostatnio Pasjonat Dankowice, nawiasem mówiąc trener zespołu 
żaków w naszym klubie), Rafał Greń, Ryszard Borutko, Adrian 
Jasiński, Sylwester Lorek (wszyscy to byli zawodnicy pobliskiego 
Drzewiarza Jasienica) oraz Roman Kral (nie tak dawno związany 
z klubem z Brennej). Jesteśmy przekonani, że nowi zawodnicy 
podniosą jakość zespołu i dodadzą, potrzebną każdej drużynie, 
sportową rywalizację.
 Mamy nadzieję, że ciężko przepracowany przez zawodników 
okres przygotowawczy już wkrótce zaprocentuje i wszyscy 
będziemy mogli się cieszyć z kolejnych pojedynczych zwycięstw. 
A kto wie, może w czerwcu znów w Jaworzu wystrzelą korki od 
szampana...

A. Mazur (Wiceprezes GKS Czarni Jaworze)

Sportowe walcowanie

 Grupy piłkarzy z GKS Czarni Jaworze mogą już trenować 
na dolnym boisku (naprzeciw urzędu gminy). 18 marca teren 
został wywalcowany, a co za tym idzie stał się bezpieczny dla 
sportowców. 

	 Ponieważ	 na	 boisku	 były	 koleiny	 po	 przejazdach	 quadów,	
motocykli	 i	 samochodów,	 niestety	 nie	 mogliśmy	 go	 używać,	
trzeba	było	wyrównać	teren	- powiedział Mariusz Sznajdrowicz 
wiceprezes GKS Czarni Jaworze - wiadomo,	że	 taka	operacja	
jest	 kosztowna,	 należało	 znaleźć	 sponsora	 i	 udało	 się.	 Firma 
Homax-Bis Bartosza Hołówki z Bielska-Białej	 użyczyła	 nam	
odpowiedni	sprzęt	i	mogliśmy	działać.
 Ważący 12 ton walec pracował przez 5 godzin, wyrównując 
teren boiska, teraz mogą tam trenować młodzi piłkarze i senio-
rzy. Tym samym obiekt przy Koralowej zostanie odciążony  
i będą się tam odbywać najważniejsze imprezy sportowe. 
Warto przypomnieć, że w GKS Czarni Jaworze działa pięć grup 
młodzików oraz dwie seniorów.

	 Jesteśmy	bardzo	wdzięczni	firmie	Homax-Bis	za	to	wsparcie,	
ogromne	 podziękowania	 dla	 Bartosza Hołówki. Od	 czasu	
walcowania	 na	 boisku	 odbyły	 się	 dwa	 treningi	 oraz	 niedzielny	
sparing	 z	 drużyną	 z	 Mazańcowic,	 zakończony	 wynikiem	 0:0.	
Osobne	 podziękowania	 także	 pragnę	 w	 imieniu	 całego	 klubu	
przekazać	wójtowi	Radosławowi	Ostałkiewiczowi,	Jego	wsparcie	
na	 wielu	 poziomach	 jest	 dla	 nas	 niesamowicie	 ważne	 - dodał 
Mariusz Sznajdrowicz.
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 Na koniec apel do mieszkańców Jaworza, aby już nie 
wjeżdżali na murawę quadami i samochodami, bowiem to będzie 
skutkowało konkretnymi konsekwencjami prawnymi. Walcowanie 
to koszt blisko 1500 zł, gdyby nie sponsor to dla klubu byłby to 
dość spory wydatek. 

	 Oczywiście	 niezmiennie	 zapraszamy	 wszystkich	 jaworzan	
oraz	gości	na	mecze	naszych	drużyn,	wsparcie	kibiców	zawsze	
dodaje	sportowcom	skrzydeł	- konkluduje wiceprezes GKS Czarni 
Jaworze

Przygotowała Agata Jędrysko 

 Z radością pragniemy poinformować, że ruszyły zapisy na  
II BIEG PO ZDRÓJ w Jaworzu, który odbędzie się w niedzielę 
12 czerwca 2016. 
Biuro zawodów - kompleks sportowy ul. Koralowa.

Start i meta - amfiteatr.

Start biegu na dystansie 21 km godz. 13.00
Start biegu na dystansie 10 km godz. 13.10
 
Rejestracja: http://www.zapisy.inessport.pl/

Więcej na Facebooku: https://www.facebook.com/Bieg-po-
zdrój-781132145327487/

KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA

 Gmina Jaworze 30 listopada 2015 r. zakończyła 
ostatni etap realizacji projektu pn. „Budowa kanalizacji 
sanitarnej w Gminie Jaworze”. W ramach prowadzonego 
przedsięwzięcia zostało wykonane w sumie 53,75km 
sieci. Wynikiem realizacji tej inwestycji będzie możliwość 
podłączenia do nowo wybudowanej sieci sanitarnej ok. 
1145 budynków, a w rezultacie 6794 mieszkańców.
 W dniu 10 marca 2016r. Gmina Jaworze otrzymała  
z WFOŚiGW w Katowicach pismo potwierdzające, że 
wniosek o płatność nr 30 (końcowy) został pozytywnie oceniony  
i zatwierdzony.
 Do końca czerwca 2016r. Gmina Jaworze musi potwierdzić 
uzyskanie efektu rzeczowego oraz ekologicznego założo-
nego w powyższej umowie. Uzyskanie efektu ekologicznego jest 
jednym z warunków dofinansowania projektu. W przypadku, gdy 
efekt ekologiczny nie zostanie osiągnięty, Gmina Jaworze będzie 
zobowiązana do zwrotu całości bądź części pozyskanego 
dofinansowania.

W związku z powyższym Jednostka Realizująca Projekt 
pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaworze” 
kontroluje na bieżąco ilość budynków podłączanych do 
kanalizacji na wszystkich zrealizowanych etapów. Na 
koniec 2015r. ok. 900 budynków zostało podłączonych 
do sieci. 
Po upływie wyznaczonego terminu podłączenia 
poszczególnych nieruchomości do kanalizacji 
sanitarnej Gmina Jaworze przystąpi do wykonania 

przedmiotowej inwestycji w drodze egzekucji, czyli 
wykonania zastępczego, a następnie kosztami obciąży 
właściciela nieruchomości.
 Wójt wraz z Pracownikami Jednostki Realizującej Projekt 
zwracają się z prośbą o wykonanie podłączeń do kanalizacji 
sanitarnej do końca maja 2016r. i przedstawienie umowy 
na odprowadzenie ścieków podpisaną z AQUA S.A. do 
tutejszego Urzędu Gminy.

Dbajmy o swoje środowisko i otoczenie
Wójt Gminy Jaworze

Radosław G. Ostałkiewicz

Majowe spotkania z mieszkańcami

 W zeszłym roku wójt Radosław Ostałkiewicz spotkał się  
z jaworzanami czterokrotnie – 26 marca w Szkole Podstawowej, 
16 kwietnia w Gimnazjum, 14 maja w Nałężu i 28 maja przy 
blokach dawnej Fabryki Mebli Giętych. Razem blisko dwanaście 
godzin. Tematyka spotkań była mocno zróżnicowana, rozma-
wiano między innymi o drogach gminnych oraz oświetleniu 
ulicznym, przepustach i mostach, kanalizacji i wodociągach czy 
też komunikacji autobusowej oraz kolejowej. Wójt Ostałkiewicz 
przypominał o najważniejszych obszarach, którymi pragnie 
zajmować się w czasie kadencji. Między innymi włodarz Jaworza 
omawiał główny kierunek działań czyli dążenie do tego, by gmina 
miała status uzdrowiska. Poruszał ważne tematy dotyczące 
seniorów oraz młodzieży, a także bezpieczeństwa. Ten temat 
przewijał się podczas nieomal wszystkich spotkań, zaproszeni 
przez wójta przedstawiciele policji odpowiadali na pytania 
mieszkańców oraz przyjmowali sugestie dotyczące zarówno dróg 
jak i innych ważnych aspektów mieszczących się pod pojęciem 
bezpieczeństwo w gminie. Budżet obywatelski był kolejnym 
istotnym tematem, któremu Radosław Oatałkieiwcz poświęcił 
sporo czasu podczas rozmów z mieszkańcami, przybliżając 

główne założenia oraz możliwości pozyskania funduszy na 
inicjatywy społeczne. Problemów do dyskusji między wójtem  
i pracownikami Urzędu Gminy Jaworze, a mieszkańcami Jaworza 
starczyło, jak już wspominaliśmy, na prawie dwanaście godzin, 
a pewnie i tak nie wyczerpano wszystkich tematów, które trapią 
mieszkańców gminy. Dlatego też wójt zaproponował drugą 
rundę spotkań, które odbędą się  w majowe czwartki: najpierw  
w Szkole Podstawowej 5 maja 2016 r. (dla mieszkańców Jaworza 
po zachodniej stronie ul. Zdrojowej), a następnie w Gimnazjum 
19 maja 2016 r. (dla mieszkańców po wschodniej stronie tej 
ulicy). W planach tegorocznych nie uwzględniono spotkań  
w Nałężu oraz przy blokach, najprawdopodobniej odbędą się 
one w następnych latach. W tym roku podczas zebrań oprócz 
propozycji mieszkańców, wójt kolejny raz powróci do tematyki 
bezpieczeństwa omawiając, co zostało wykonane, a co jest 
ujęte w planach. Kolejnymi ważnymi obszarami będą inwestycje 
zarówno zakończone, jak i planowane, oczywiście będzie oma-
wiany budżet oraz Światowe Dni Młodzieży.
 Protokoły ze spotkań wójta z mieszkańcami w 2015 roku 
dostępne są na blogu wójta: ostalkiewicz.wordpress.com 

Przygotowała Agata Jędrysko
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UWAGA NA ZMIANĘ  
ORGANIZACJI RUCHU

 Od 1 kwietnia 2016 r. (to nie Prima Aprilis!) zmieniła 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 rosnącą tam zabytkową topolę, 
która 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

POJEMNIKI NA ODPADY KOMUNALNE

 W związku z powtarzającymi się nieprawidłowościami 
polegającymi na uszkodzeniu pojemników na odpady komunalne 
przez firmę wywożącą odpadały komunalne, Urząd Gminy 
Jaworze przypomina, że zgodnie z zapisami Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze, 
pojemniki na odpady komunalne powinny spełniać wymagania 
określone odpowiednimi normami.
Polska norma PN-EN 840-1: 2013-05 określiła pojemniki jako: 
ruchome	pojemniki	na	odpady	-	Część	1:	Pojemniki	dwukołowe	
o	 pojemności	 do	 400l	 do	 grzebieniowych	 mechanizmów	
załadowczych.	
 Pojemniki na odpady komunalne, spełniające obowiązującą  
w kraju normę, są przystosowane do mechanicznego opróżniania 
ich przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków 
grzebieniowych. 
 Brak odpowiedniej konstrukcji pojemnika powoduje między 
innymi zaginanie/łamanie pojemnika w czasie odbioru oraz 
wyłamywanie uchwytów.

W tym miejscu pojemnik winien być oznakowany polską 
normą oraz maksymalnym obciążeniem.

 Wobec powyższego zwracamy się z prośbą, aby podczas 
zakupu pojemników zwrócić uwagę, czy pojemniki posiadają 

wyżej opisaną Polską normę, gdyż wszystkie inne pojemniki 
nieposiadające charakterystycznych kołnierzy/chwytaków nie 
będą współpracowały z pojazdami specjalistycznymi i tym samym 
nie będą mogły być opróżniane lub mogą zostać uszkodzone 
podczas odbioru - nie z winy firmy świadczącej usługę.

Przykładowe pojemniki przeznaczone do odbioru odpadów 
komunalnych, spełniające wymagania polskich norm

 Zwracamy uwagę, że często w sprzedaży oferowane 
są pojemniki ogrodowe, które nie są przystosowane do 
mechanicznego opróżniania ich przez specjalistyczne pojazdy 
za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych, zarówno pod 
względem konstrukcyjnym jak i wytrzymałościowym.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia przykładowych ww. poje-
mników ogrodowych.
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MAJ 2016 - „WYSTAWKA”
ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Urząd Gminy Jaworze informuje, że w miesiącu maju 2016 r. odbędzie się zbiórka mebli 
i odpadów wielkogabarytowych na zasadzie tzw. „wystawki”, czyli wystawienia przez 

właścicieli nieruchomości (z wyjątkiem nieruchomości niezamieszkałych) ww. odpadów przed swoją 
nieruchomość położoną na terenie Gminy Jaworze. 

Wobec powyższego prosimy o wystawienie do godz.: 7.00 mebli i odpadów wielkogabarytowych 
w następujących terminach:

7 maja – sektor 1 i 2
14 maja – sektor 3 i 4
21 maja – sektor 5 i 6
28 maja – sektor 7 i 8

Odbiór odpadów w godz.: 7:00 - 14:00.
Do odpadów wielkogabarytowych zalicza się odpady, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie 

mieszczą się do pojemnika na odpady, m. in. meble, dywany, rowery, wózki dziecięce, sztuczne choinki.

UWAGA!
ŻADNE INNE WYSTAWIONE ODPADY NIE BĘDĄ ODBIERANE

WYSTAWIONE MEBLE I ODPADY WIELKOGABARYTOWE NIE MOGĄ UTRUDNIAĆ RUCHU PIESZYCH 
NA CHODNIKACH ORAZ RUCHU DROGOWEGO NA DROGACH

 Zapraszamy młodzież w wieku od 16 do 23 lat do udziału 
w ósmej edycji konkursu energetycznego. Najważniejszym 
przesłaniem Organizatorów konkursu jest promowanie i wspie-
ranie młodzieży uzdolnionej naukowo posiadającej pasje 
badawcze. Konkurs służy aktywizacji młodzieży myślącej 
kreatywnie i nieszablonowo.
 Celem konkursu jest nie tylko budowanie społeczeństwa 
świadomego energetycznie i ekologicznie, ale także budo-
wanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania proble-
mów. Konkurs daje młodzieży możliwość zaprezentowania 
osobistego, krytycznego stosunku do problemów współcze-
snej energetyki.
 Zadaniem uczestników konkursu będzie zgłoszenie do 
udziału w konkursie oraz nadesłanie pracy pisemnej w formie 
case study podejmującej jeden z zaproponowanych tematów. 
Szczególnie wysoko będzie oceniane niekonwencjonalne,  
a zarazem badawcze podejście do wybranego zagadnienia.
Lista tematów prac w formie case study jest następująca:
1. Czy efektywność energetyczną można traktować, jako piąty 

rodzaj paliwa w energetyce?
2. Czy warto inwestować w eko-źródła? Szlachetna idea a proza 

życia.
3. Jak racjonalnie korzystać z ogrzewania mieszkania, aby zużyć 

mniej energii, chronić środowisko oraz mniej płacić?

4. Czy w Polsce odnawialne źródła energii mogą stanowić dobrą 
alternatywę dla energii atomowej? Szanse i bariery dla OZE  
w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz bezpieczeństwa 
funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

5. Na czym polega zjawisko ogłaszania stopnia zasilania przez 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.?

Termin nadsyłania prac upływa 26 czerwca 2016 roku.
 Zwycięzcom konkursu wręczone zostaną atrakcyjne nagrody 
rzeczowe podczas konferencji podsumowującej projekt, która 
odbędzie się 12 września 2016 roku w Jaworzu.
 Informacje o Konkursie, regulamin i wymogi odnośnie 
nadsyłanych prac oraz formularze zgłoszenia znaleźć można na 
stronie internetowej www. jaworze.pl 
Więcej informacji na temat tej i poprzednich edycji Krajowego 
Konkursu Energetycznego można odnaleźć, odwiedzając jego 
fanpage na Facebooku https://www.facebook.com/pages/
KrajowyKonkurs%20Energetyczny/149262815212235?fref=ts 
 Na bieżąco pojawiają się tam także aktualne wydarzenia 
związane zarówno z Konkursem, jak i towarzyszącym mu 
projektem Wszystko Gra!
 Projekt realizuje Stowarzyszenie FENIX z Zabrza, Gmina 
Jaworze oraz dr Halina Rechul.

Serdecznie zapraszamy do udziału!
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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

WŚCIEKLIZNA!!!
Uprzejmie informuję, że obowiązkowe szczepienia psów przeciwko

wściekliźnie w 2016 roku w gminie Jaworze odbędą się w niżej
wymienionych terminach:

DATA MIEJSCE SZCZEPIENIA GODZINA

12.05.2016 OBOK BYŁEGO 
SKLEPU „JAWOREK” 18:00

12.05.2016 OBOK DOMU 
PANA ORMAŃCA 18:30

12.05.2016 OBOK DOMU 
PANA STROKI 19:00

13.05.2016 OBOK DOMU 
PANA KREHUTA 18:00

13.05.2016 OBOK 
SZKÓŁKI LEŚNEJ 19:00

14.05.2016 NAŁĘŻE, UL. CISOWA 18:00

14.05.2016 NAŁĘŻE 
OBOK KAPLICZKI 18:30

14.05.2016 UL. PODGÓRSKA 154 19:00

 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
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