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NA PIERWSZYM PLANIE

Sportowo i artystycznie czyli Majówka w Jaworzu

 

Coroczna impreza rozpoczęła się w sobotę 30 kwietnia 
Rodzinnym Rajdem Rowerowym. Cyklistom dopisywała aura, 
a i ducha rywalizacji sportowej nie brakowało. Komandorem 
imprezy był Zbigniew Putek wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Jaworze, trasa liczyła około 25 kilometrów. Rowerzyści 
wystartowali z amfiteatru, jechali przez Jaworze Średnie, Górne, 
przez Biery do Nałęża, gdzie był półmetek, a później na powrót do 
amfiteatru. O tym, jaką popularnością cieszy się rajd, świadczy 
ilość zapisanych uczestników - 160 osób, choć jak szacował 
komandor Putek w sumie jechało ponad 180 osób.  Pośród 
cyklistów nie zabrakło przedstawicieli władz gminnych wójta 
Radosława Ostałkiewicza oraz radnych, a także reprezentantów 
czeskiej gminy Striteź jak i turystów przebywających w Jaworzu  
i mieszkańców okolicznych gmin. Po finiszu, krótkim odpoczynku 
oraz posiłku przyszedł czas na losowanie nagród. Oczywiście 
główną atrakcją był rower górski, który wylosowała Sara Urbaś. 
Rodzice i młoda zawodniczka zdecydowali, że przekażą jednoślad 
do dalszego losowania (Sara to córka radnego Romana Urbasia 
- przyp. red.) I tak główną nagrodę zdobyła Wiktoria Nejman  
z Jaworza. Najstarszym uczestnikiem rajdu był 84 letni 
Kazimierz Tarnawa z Jaworza, najmłodszą jadąca zawodniczką 
była 5-cio letnia Laura Kózka, która samodzielnie pokonała 
cała trasę rajdu, natomiast najmłodszym niejadącym osobiście 
na jednośladzie rajdowcem był 6-cio miesięczny Leon Zwias. 
Ponieważ jednym z fundatorów nagród był sklep zoologiczny 
z Jaworza mający siedzibę przy ulicy Bielskiej, można było 
dodatkowo poza nagrodami ufundowanymi przez OPG wygrać 
niespodziankę dla swojego pupila - psa lub kota, wystarczyło 
podczas zapisów na rajd jak i po jego zakończeniu podać swoje 
namiary. Na podsumowanie rowerowych zmagań wójt Gminy 
Jaworze Radosław Ostałkiewicz zaprosił wszystkich obecnych 
na Festyn Bezpieczne Wakacje, a tym samym na kolejną 
edycję Rajdu Rowerowego, która odbędzie się 18 czerwca: 
zapisy od godziny 12:00, start rajdu o godzinie 13:00. W 
programie kolejny raz udostępnione będą stymulatory jazdy, 
pokazy pierwszej pomocy, pokazy działań policji, Państwowej 
Straży Pożarnej z Bielska-Białej i Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Jaworza, miasteczko ru-chu drogowego, udział i pokaz 
sprzętu 18 Batalionu powietrzno-desantowego z Bielska-
Białej, wykłady prewencyjne GOPR i Nadleśnictwa Bielsko. Na 
ten dzień planowane są również pokazy pracy zabytkowych 
ręcznych strażackich sikawek konnych. Wszystkich tych 
wiadomości należy wypatrywać na plakatach i stronach 

Ośrodka Promocji Gminy. Podsumowując majówkowy Rajd 
Rowerowy warto dodać, że dzięki sprawnemu zabezpieczeniu 
trasy przez policję, OSP i Pogotowie Ratunkowe wszyscy 
cykliści bezpiecznie przejechali dystans i w znakomitych 
humorach dojechali do mety, za co wszystkim dbającym  
o bezpieczeństwo OPG składa podziękowania.
 Nie tylko miłośnicy sportu mogli znaleźć coś dobrego dla 
siebie, organizatorzy imprezy pomyśleli także o tych, którzy po 
prostu lubią się dobrze bawić. Na scenie amfiteatru można było 
podziwiać występy dzieci z zaprzyjaźnionych gmin czeskich, 
prezentowali się zatem milusińscy ze Szkoły Podstawowej 
oraz Chór Godulan z Ropic. Gwiazdą wieczoru była „Mona 
Lisa” czyli Renata Niedbał-Witta z wykształcenia prawniczka, 
która rozpoczęła swą artystyczną karierę jako solistka orkiestry 
radiowej pod dyr. Jerzego Miliana w Katowicach, a zadebiuto-
wała piosenką „Słoneczna Jamajka”. Występowała w wielu 
krajach Europy oraz na wielu festiwalach piosenki krajowej. Jest 
artystką znaną między innymi z programów muzycznych TV 
Silesia. Całość zwieńczyła zabawa taneczna, którą prowadził 
DJ Martino’K, zaś przez cały czas dla wszystkich uczestników 
imprezy dostępne było miasteczko gastronomiczne.
 Jaworze rozwija się znakomicie pod wieloma względami, 
o przedsiębiorczości mieszkańców gminy jak i ruchu tury-
stycznym świadczy chociażby fakt, że w tym roku przed samą  
Majówką uruchomiono 2 nowe lokale gastronomiczne w cen-
trum miejscowości. W czasie sobotniego świętowania na brak 
emocji sportowych nie mogli narzekać także kibice piłki nożnej. 
Trampkarze GKS Czarni Jaworze grali z futbolistami z Bro-
nowa, niestety przegrywając 5:0, Juniorzy do lat 19-stu zmagali 
się z KS Landek z rezultatem 6:0 dla Landeku. Seniorzy wygrali  
w Jaworzu z KS Bystra 5:0, strzelcami byli: Roland Król - 3 bramki 
oraz Adam Waliczek - 2 bramki. Natomiast drużyna Rezerw 
zmagała się z piłkarzami z Łodygowic, spotkanie zakończyło się 
remisem 1:1, a gola strzelił Mariusz Sznajdrowicz.
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Klasycznie i tanecznie

 Tak w skrócie można opisać drugi dzień jaworzańskiej 
Majówki. Niedzielne popołudnie i wieczór należały do wszystkich, 
którzy są miłośnikami dobrej muzyki i tańca. 
 Przy Tężni Zdrojowej koncertowali uczniowie ze szkół mu-
zycznych z Bielska-Białej i Cieszyna pod kierownictwem swych 
nauczycieli. Dwa kwartety wprowadziły słuchaczy w świat 
muzyki poważnej, klasyki rocka i jazzu oraz muzyki filmowej. 
Bielscy klarneciści występowali pod kierownictwem Łukasza 
Iskrzyckiego - nauczyciela klarnetu Zespołu Państwowych Szkół 
Muzycznych w Bielsku-Białej, kwartet wiolonczelowy prowadziła 
Joanna Majcherczyk - nauczyciel z Państwowej Szkoły Mu-
zycznej w Cieszynie, która jako solistka zagrała utwór Camilla 
Saint-Saens’a p.t.: „Łabędź” [Karnawał Zwierząt, przyp. red.]. 
	 Koncerty	 z	 cyklu	 „Uczeń	 i	 Mistrz”	 mają	 służyć	 przede	
wszystkim	 propagowaniu	 młodych	 utalentowanych	 muzycznie	
ludzi,	ale	 też	zachęcać	do	słuchania	dobrej,	ambitnej	muzyki	 -  
powiedział Łukasz Iskrzycki. 
 Na scenie amfiteatru talenty taneczne prezentowali 
jaworzańscy gimnazjaliści oraz uczniowie Gimnazjum PZKO 
Tranowice. Po występie młodych tancerzy sceną zawładnął 
zespół SERVOOS, który najpierw zagrał koncert pod nazwą: 
„Muzyczne smaki Europy”, a następnie do późnych godzin 
wieczornych przygrywał podczas zabawy tanecznej. Warto 
wspomnieć, że SERVOOS gra od 2012 roku, a powstał  
z inicjatywy Dagmary i Leszka Ścibaków, liderów grupy 
TYROLIA BAND. Początkowo zespół grał głównie muzykę 
krajów alpejskich, ale po zmianie nazwy muzycy poszerzyli 
repertuar o melodie innych krajów europejskich.

Patriotyczne zakończenie

 Wspomnienie uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 25 lecie 
samodzielności administracyjnej Gminy Jaworze, to dwie 
rocznice które stały się tematem przewodnim ostatniego dnia 
jaworzańskiej Majówki. W południe w kościele Opatrzności Bożej 
została odprawiona uroczysta Suma w intencji mieszkańców 
Jaworza z okazji wspomnianego 25-lecia. Nabożeństwo konce-
lebrowali ks. proboszcz Stanisław Filapek oraz wikariusz ks. 
Piotr Liptak. Na początku proboszcz Filapek przypomniał, że 
Eucharystia jest dziękczynieniem, podczas którego wyjątkowo 
w tym dniu oddajemy Bogu chwałę za Gminę Jaworze, która 
wciąż pięknieje i rośnie w siłę. Później gospodarz jaworzańskiej 
parafii oficjalnie powitał przedstawicieli władz samorządo-
wych: Radosława Ostałkiewicza wójta Gminy Jaworze, Annę 
Skotnicką-Nędzka zastępczynię wójta, Mieczysława Brze-
zickiego przewodniczącego Rady Gminy Jaworze oraz wice-
przewodniczących Zbigniewa Putka i Zygmunta Podkówkę,  
a także przedstawicieli urzędu gminy, radnych oraz  
mieszkańców. 
 Po zakończeniu Mszy ks. proboszcz Stanisław Filapek  
życzył władzom gminy między innymi satysfakcji z pracy i ży-
cia zawodowego, nieustannego rozwoju gminy, zaś wszystkim 
mieszkańcom szczęścia i Bożego błogosławieństwa, równo-
cześnie zaprosił obecnych do przejścia pod pomniki pamięci  
w centrum Jaworza. Nabożeństwo śpiewem oprawiła Schola 
Parafialna “Providentia”. Po Sumie przedstawiciele władz samo-
rządowych, organizacji pozarządowych, młodzieży i dzieci zło-
żyli kwiaty pod jaworzańskimi obeliskami. 
 W godzinach popołudniowych przy Fontannie solankowej 
w Parku Zdrojowym koncertowała Orkiestra Dęta Diecezji 
Cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Redakcja EJ
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SAMORZĄD

 W kwietniu Młodzieżowa Rada Gminy Jaworze odbyła 
wyjazdowe posiedzenie w Katowicach. Młodzi rajcowie odwiedzili 
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, podczas którego 
spotkali się ze Sławomirem Brodzińskim - dyrektorem Kancelarii 
Sejmiku Województwa Śląskiego, Sylwią Cieślar - radną woje-
wódzką naszego okręgu i zarazem wiceprzewodniczącą Sejmiku 
oraz Aleksandrą Skowronek – wicemarszałek województwa 
śląskiego. Wyjazd radnych-juniorów do Katowic został 
zorganizowany przez Urząd Gminy Jaworze, a jego celem 
nie była bynajmniej wycieczka, ale wizyta w sercu samorządu 
wojewódzkiego. Była to zarazem żywa lekcja historii. Młodzi 
jaworzanie mogli nie tylko zwiedzić salę Sejmu Śląskiego, który  
w ramach autonomicznego województwa śląskiego funkcjonował 
w latach 1920-1939. 
 Podczas wizyty w Urzędzie Marszałkowskim radni-juniorzy 
zapoznali się m.in. z istotą samorządu terytorialnego w Polsce, 
historią Sejmu Śląskiego oraz rolą samorządu wojewódzkiego 
we wdrażaniu funduszy unijnych w Polsce i gminach. Dodatkową 
atrakcją była przejażdżka „windą paciorkową” (nazywaną potocznie 
paternoster) – jednym z trzech albo czterech takich zabytków 
techniki istniejących w Polsce.
 Kolejnym przystankiem na mapie wędrówki Rady było Muzeum 
Śląskie, w którym radni-juniorzy mogli podziwiać m.in. Galerię 
sztuki polskiej 1800-1945, Laboratorium przestrzeni teatralnych – 
przeszłość w teraźniejszości oraz Galerię śląskiej sztuki sakralnej. 
Jednakże największą atrakcją była bez wątpienia interaktywna 
ekspozycja pt. „Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów”. 
Ostatnim punktem robinsonady po stolicy województwa było 
zwiedzanie siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego 
Radia, poprzedzone wysłuchaniem historii samej orkiestry oraz jej 
drogi do Katowic.

 Wspólny wyjazd do Katowic był bez wątpienia istotnym punk-
tem w pracach Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze zaplanowa-
nych na 2016 rok. Oprócz wójta w sesji wyjazdowej w charakterze 
zaproszonych gości uczestniczyły Ewelina Domagała – Sekretarz 
Gminy Jaworze, Barbara Szermańska – dyrektor Gimnazjum Nr 1 
w Jaworzu oraz Krystyna Szczypka – opiekun Rady.

Info: UG Jaworze

MŁODZIEŻOWA RADA GMINY Z WIZYTĄ 
U MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

 W tym roku możesz zagłosować nie tylko tradycyjnie, ale  
i elektronicznie  do 25 maja!!! A więc czasu pozostało niewiele. 
Do wyboru masz aż osiem różnorodnych projektów, z których 
opisami możesz zapoznać się na stronie internetowej poświęconej 

HALA SPORTOWA

budżetowi obywatelskiemu w Jaworzu: www.budzetdlajaworza.
wordpress.com.
W tym roku zgłoszono następujące projekty:

1. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
2. Podkład pod mapę Gminy Jaworze
3. Poprawa porządku oraz bezpieczeństwa ruchu przy  

ul. Podgórskiej
4. Tor przeszkód „Mały Strażak”
5. Progi zwalniające na ul. Myśliwskiej
6. Oświetlenie ulicy Skowronków
7. Jaworzańskie PL_U_SZA_KI- plener, ulotka, szachy, kino
8. Rozkładana scena teatralna

BUDŻET OBYWATELSKI

 Można powiedzieć śmiało, że dość poważnie zbliżyliśmy 
się do budowy hali sportowej w Jaworzu.
Radosław Ostałkiewicz: Sejmik Województwa Śląskiego 
podjął uchwałę o wpisaniu inwestycji pod nazwą „Budowa 
pełnowymiarowej hali sportowej w Jaworzu” do tzw. „Wieloletniego 
Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Śląskiego na 
rok 2016”. Program ten obejmuje kluczowe inwestycje w regionie, 
które zdaniem władz województwa zasługują na wsparcie 
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BEZPIECZNE JAWORZE 2015
 Na podstawie danych opracowanych przez komendanta 
Komisariatu Policji w Jasienicy podinspektora Wojciecha 
Kozłowskiego przekazujemy informacje dotyczące stanu bezpie-
czeństwa w Gminie Jaworze za 2015 rok.
 W ubiegłym roku podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej 
czynów karalnych oraz prób takowych działań odnotowano  
w kategorii przestępczości skierowanej przeciwko mieniu, a zwła-
szcza chodzi o kradzieże (43,6% ogólnej liczby przestępstw).
Ilość zaistniałych przestępstw na terenie działania Komisa-
riatu policji w Jasienicy:
 Ogółem w 2011 roku - 501, zaś w 2015 roku - 339, tym 
samym odnotowano wyraźna poprawę stanu bezpieczeństwa. Na 
terenie objętym działaniem funkcjonariuszy z Komisariatu Policji 

w Jasienicy wykryto 12 przestępstw związanych z narkotykami 
(Gmina Jasienica), dobra wiadomość dotyczy Jaworza, gdzie 
nie zanotowano tego typu łamania prawa. Porównując lata 2014  
i 2015 należy zwrócić uwagę na spadek przestępczości 
we wszystkich kategoriach. Warto teraz przyjrzeć się staty-
stykom dotyczącym kierujących na podwójnym gazie, w po-
przednim roku ujawniono 51 nietrzeźwych kierujących poja-
zdami mechanicznymi. Dla porównania w 2011 roku takich 
zmotoryzowanych użytkowników drogi było 76 na terenie gminy 
Jaworze i Jasienica.
 Liczba kolizji drogowych w Jaworzu - „pierwsze trzy 
miejsca”:
 Ulica Bielska -12, Ulica Cieszyńska – 7 i ulica Wapienicka -5. 
Warto wspomnieć też ulicę Turystyczną – 3 zdarzenia i Cisową – 
2. Na szczęście nikt nie zginął, jedna została ranna. Jak można 
zauważyć ze skrótu powyższego sprawozdania Komisariatu Policji 

finansowe ze środków Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 
zarządzanego przez Ministra Sportu i Turystyki. Raz do roku 
władze regionów dokonują wyboru najważniejszych projektów 
sportowych mieszczących się w przyznanej przez resort sportu 
puli pieniędzy, generowanej z wpływów z gier hazardowych,  
w tym z Totolotka, przydzielając fundusze na te inwestycje, które 
zdaniem radnych i urzędników są najbardziej pilne do realizacji. 
Nasze przedsięwzięcie, czyli budowa hali sportowej, zostało 
wpisana na główną listę bazy inwestycji sportowych naszego 
województwa, zyskując największe dofinansowanie w całym 
województwie. Warto przypomnieć, że podstawowa dotacja 
wynosi 33%, natomiast przy inwestycjach kluczowych takie 
finansowe wsparcie może wynieść nawet 70%, w tym na pierwszą 
pełnowymiarową salę sportową w gminie. Jaworze jest bodaj 
jedyną taką gminą w powiecie i jedną z nielicznych w regionie, 
która nie posiada takiej hali, dlatego mogliśmy ubiegać się  
o tak wysoki pułap dofinansowania. Nie było to łatwe i wymagało 
dobrze napisanego wniosku, ale i zrozumienia w sejmiku. 
Dlatego w tym przypadku ważne było ogromne zaangażowanie 
i wsparcie Jaworza przez Sylwię Cieślar – wiceprzewodniczącą 
Sejmiku Województwa Śląskiego, która bardzo zaangażowała 
się w naszą sprawę, za co chcę jej gorąco podziękować. 
Ale wiemy, że na samym wpisaniu projektu na listę 
województwa sprawa się nie kończy…
Radosław Ostałkiewicz: Tak, to dopiero pierwszy poważny 
krok do pozyskania pieniędzy, drugim krokiem jest złożenie 

do końca maja wniosku w Ministerstwie Sportu i Turystyki,  
a następnie w oparciu o ten dokument podpisanie umowy. Jeżeli 
minister nie stwierdzi, że np. ta inwestycja jest nieuzasadniona, 
wówczas środki ma budowę są niemal pewne. Oczywiście liczę 
na to, że tak będzie w przypadku Jaworza i będziemy mogli 
podpisać już umowę. Kosztorys przedsięwzięcia opiewa na 
4,5 mln zł, natomiast 70% dotacja to 3 mln 150 tys. zł na trzy 
lata (2016-2018). Należy dodać, że w perspektywie finansowej 
2014-2020 pozyskanie środków unijnych na zadania tego typu 
jest niewykonalne, ponieważ sport nie należy w tej siedmiolatce 
do priorytetów, na które postawiła Unia Europejska. Stąd też 
szukaliśmy możliwości pozyskania dofinansowania na ten cel  
w źródłach krajowych, co też zapowiadałem w swoim programie 
wyborczej. 
Kiedy zaczynie się budowa? 
Radosław Ostałkiewicz: Mam nadzieję, że uda się podpisać 
latem umowę, być może przed wakacjami będzie można 
rozpisać procedury przetargowe, a wówczas przysłowiowa 
pierwsza łopata zostanie wbita w ziemię na przełomie września  
i października. Od tego momentu będziemy mieć 24 miesiące na 
budowę, czyli w takim przypadku hala zostanie do użytku w roku 
szkolnym 2018/2019. Będzie to obiekt nowoczesny, odpowiednio 
wyposażony i najważniejsze – ogólnodostępny, z którego będą 
mogły korzystać szkoły, kluby sportowe, jak i mieszkańcy. Ale 
może nie chwalmy dnia przed zachodem Słońca…

Rozmawiała Agata Jędrysko
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w Jasienicy, z roku na rok przestępczość spada. Na ten sukces 
składa się praca jasienickich mundurowych, funkcjonariuszy z 
Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej oraz społeczeństwa, 
które w coraz większym stopniu czuje się także odpowiedzialne 
za bezpieczeństwo własne i innych. Warto przypomnieć, że teren 
działania komisariatu obejmuje 112034 km kwadratowych, co 
stanowi swego rodzaju niełatwe wyzwanie dla stróżów prawa.
 Dzięki wsparciu finansowemu w kwocie 5 tys zł Rady 
Gminy Jaworze w 2015 roku policjanci w okresie wakacji pełnili 
służby ponadnormatywne. Efektem było zwiększenie liczby 
patroli na terenie gminy w piątki i soboty, co przyniosło skutek 
w postaci ograniczenia zdarzeń kryminalnych oraz zwiększenia 
częstotliwości patroli w miejscach zagrożonych tj. Park Zdrojowy, 
rejon amfiteatru, Goruszki, parkingu w Nałężu.
 Obecnie stan etatowy wynosi 28 policjantów, w tym zespół 
patrolowy 10 policjantów, zespół dzielnicowych – 5 policjantów, 

zespół kryminalny – 5 policjantów, jednoosobowe stanowisko ds. 
wykroczeń oraz zespół dyżurnych – 5 policjantów.
 W 2015 roku uzupełniono sprzęt transportowy o dwa 
nowe radiowozy. Jeden nieoznakowany kupiony ze środków 
Gminy Jaworze, Gminy Jasienica i Powiatu Bielskiego. Drugi 
oznakowany kupiony ze środków KG Policji. 
 Na terenie należącym do komisariatu nie stwierdzono 
działania sekt religijnych, subkultur młodzieżowych oraz czynów 
zakrawających na rasizm lub akty terroru.
 Korzystając z okazji Komisariat Policji w Jasienicy 
dziękuje Urzędowi Gminy Jaworze, Radzie Gminy Jaworze, 
OPG, OSP i GOPS za wszelką okazywaną pomoc przy 
zabezpieczaniu zdarzeń kryminalnych i drogowych,  
w poszukiwaniu osób zaginionych, przy zabezpieczaniu 
imprez sportowych i kulturalnych.
Opracowanie: Piotr Filipkowski na podstawie danych Komisariatu 

Policji w Jasienicy udostępnionych przez UG Jaworze.

BUS 500 PLUS W JAWORZU

 Busy 500plus to mobilne punkty informacyjne, w których 
pracownicy Urzędów Wojewódzkich udzielają porad oraz 
odpowiadają na pytania dotyczące programu „Rodzina 500 plus”. 
Specjalnie oznakowane samochody odwiedzą każdy region  
w Polsce, akcja potrwa do końca czerwca. W Jaworzu „Bus 
500 plus” na kilka godzin zatrzymał się 13 kwietnia na parkingu 
w centrum Jaworza. Wszystkim zainteresowanym informacji 
udzielali przedstawiciele Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z Dorotą Sacher-
Wejster kierownikiem jednostki.
 Program „Rodzina 500 plus” to 500 zł miesięcznie na 
drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny 
o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego 
lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto 
lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka 
niepełnosprawnego.
 Wniosek można złożyć w gminie, za pośrednictwem Poczty 
Polskiej oraz przez internet. Informacjami również służą pracow-
nicy GOPS w Jaworzu przy ul. Zdrojowej 82 (parter urzędu gmi-
ny) lub pod nr telefonu 33 828 66 70. 

Opracował Piotr Filipkowski

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu informuje, 
że świetlica środowiskowa w Jaworzu jak co roku organizuje 
wycieczki w czasie wakacji. Dzieci z naszej gminy w wieku od 
7 do 16 lat będą mogły skorzystać z wycieczek w każdą środę 
w lipcu i sierpniu 2016 roku. Planujemy wycieczki w zależności 
od pogody: albo na basen w Cieszynie albo na krytą pływalnię, 
wycieczki w góry, wyjazd do Dream Park w Ochabach, muzeum 
i wiele innych atrakcji. Zbiórka i wyjazd z parkingu w Jaworzu 
przy ulicy Koralowej – o godz. 9.00. Powrót w godzinach 16.00 - 
17.00. Udział w wycieczkach jest bezpłatny. Opiekę nad dziećmi 
sprawują wychowawcy ze świetlicy. Dzieci otrzymują suchy 
prowiant.
 Warunkiem uczestnictwa w wycieczce jest dokonanie 
pisemnego zgłoszenia udziału dziecka w GOPS w Jaworzu, 
ul. Zdrojowa 82 (budynek Urzędu Gminy - dawne pomieszczenia 

WAKACYJNE WYCIECZKI ZE 
ŚWIETLICĄ W JAWORZU

Policji) – w dni robocze poniedziałek, wtorek, środa w godzinach 
od 7.00 do 15.00; czwartek od 7.00 do 17.00 oraz w piątek od 
7.00 do 13.00. Zapisy dzieci na wycieczki dokonywać będzie 
można od 01.06.2016r. do 24.06.2016r. Dane niezbędne do 
ubezpieczenia dziecka to: imię i nazwisko, adres zamieszkania 
i data urodzenia. Kontakt z Kierownikiem Ośrodka lub Panią Ewą 
Winek osobiście lub telefonicznie 33 8286 670 lub 33 8286 671. 
O ewentualnej rezygnacji z wyjazdu należy wcześniej powiadomić 
GOPS.
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Z WIZYTĄ U SŁOWAKÓW
 Otwarcie sezonu flisackiego na rzece Vah (Wag) oraz związane 
z tym wydarzeniem święto Gminy Strećno stało się okazją do 
odwiedzenia południowych sąsiadów. Z wizytą reprezentacyjną 
do Republiki Słowackiej pojechał w imieniu Urzędu Gminy 
Jaworze oraz Rady Gminy Jaworze jej wiceprzewodniczący 
Zygmunt Podkówka.
 Wspomniana rzeka Vah będąca lewobrzeżnym dopływem 
Dunaju, przepływa przez zachodnią Słowację. Jej całkowita 
długość wynosi 403 km. Do dorzecza Wagu należy także polska 
część Orawy. Początek spływu na tratwach (start) znajduje 
się w przystani flisackiej Barierova. Parking przeznaczony dla 
autobusów w pobliżu przystani znajduje się na drodze głównej nr 
18/E50, 7 km od miejscowości Strećno. W uroczystym otwarciu 
sezonu flisackiego na rzece Wag oprócz przedstawiciela Jaworza 
brali udział reprezentanci gminy Dorzecza Dolnej Stonawki  
z Czech jak i okolicznych gmin słowackich Bela i Terchova.

Opracował Piotr Filipkowski

 26 lutego 2016 roku odbyła się piętnasta sesja Rady Gminy 
Jaworze, w której uczestniczyło czternastu radnych. Po jej 
otwarciu zastępca wójta Anna Skotnicka-Nędzka złożyła 
wniosek o zdjęcie z porządku obrad proponowanego punktu, 
dotyczącego przedstawienia sprawozdania z wyników kontroli  
i analizy inwestycji zbiornika na boisku przy ul. Koralowej i potoku 
bez nazwy przy Amfiteatrze, ponieważ urząd wniósł szereg 
uwag do tekstu sporządzonego przez zespół kontrolny Komisji 
Rewizyjnej RG Jaworze. Z kolei radny Krzysztof Kleszcz 
wnioskował o zdjęcie z obrad punktu dotyczącego przedstawienia 
sprawozdania z kontroli dotyczącej analizy kosztów remontów 
i budowy chodników w latach 2009-2014 na przykładzie ulic: 
Wapienickiej, Kwiatowej, Folwarcznej, Słonecznej, Wrzosowej, 
Południowej, uzasadniając swój wniosek tym, że analiza 
ta została omówiona wcześniej na wspólnym posiedzeniu 
wszystkich komisji, w której uczestniczyło 14 radnych (poza 
wnioskującym). Radni przegłosowali wniosek Anny Skotnickiej-
Nędzka pozytywnie, z kolei negatywnie odnieśli się do drugiego. 
W dalszej kolejności obrad radni zatwierdzili także dwa zaległe 
protokoły z sesji. Wskutek poprzednich głosowań Radzie Gminy 
Jaworze przedstawione zostały wyniki kontroli Komisji Rewizyjnej 
w zakresie analizy kosztów remontów i budowy chodników  
w latach 2009-2014 na przykładzie ulic: Wapienickiej, Kwiatowej, 
Folwarcznej, Słonecznej, Wrzosowej, Południowej (szczegóły  
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jaworze).

Rada Gminy obradowała nad uchwałami: 
•	 w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Jaworze oraz w sprawie zmian  
w budżecie gminy na rok 2016 – oba projekty dogłębnie 
omówił skarbnik Krzysztof Śliwa; w szczególności zwrócił 
uwagę na nowe zadania inwestycyjne dotyczące remontu 
budynku UG Jaworze (40 tys. zł) oraz wymiany płótna 
„baldachimu” w Amfiteatrze (50 tys. zł), a także podkreślił, że 
akceptowane przez radnych zmiany w budżecie nie powodują 
żadnego wpływu na poziom zadłużenia gminy,

•	 o zmianie uchwały w sprawie określenia inkasentów opłaty 
miejscowej, o zmianie uchwały w sprawie określenia 
wysokości stawek podatku od środków transportowych 

oraz o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów 
informacji i deklaracji podatkowych – w tym punkcie 
skarbnik gminy Krzysztof Śliwa wyjaśnił radnym, że wszystkie 
te uchwały mają charakter techniczny i dotyczą formalnych 
elementów uchwał przyjętych poprzednio, o co zwróciła się do 
gminy Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach w trybie 
nadzorczym,

•	 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę 
Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowej 
oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1414/22 
stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową - ul. Bratków,  
w drodze darowizny – w tym punkcie sesji inspektor Wydziału 
Spraw Komunalnych i Uzdrowiska mgr Barbara Galocz-
Siwiecka wyjaśniła, że uchwała jest skutkiem wystąpienia 
właścicieli przedmiotowej nieruchomości z wnioskiem do gminy 
o przekazanie jej na rzecz gminy. Inspektor Galocz-Siwiecka 
poinformowała, iż przejęcie przez gminę nieruchomości 
będzie kolejnym elementem regulacji prawnej dotyczącej dróg 
gminnych,

•	 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę 
Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowych 
oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr 207/68, 207/69 
i 207/104 stanowiących pasy wydzielone na poszerzenie 
wewnętrznej drogi dojazdowej – ul. Jesionowej, w drodze 
darowizny – w tym miejscu inspektor Barbara Galocz-
Siwiecka wyjaśniła radnym, że główny pas drogi Jesionowej 
jest własnością Gminy Jaworze, natomiast przejęcie 
przedmiotowych działek ma na celu jej poszerzenie,

•	 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze 
prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej 
ewidencyjnie jako działka nr 2509/28 stanowiącej pas 
wydzielony na poszerzenie gminnej drogi – ul. Spadzistej, 
w drodze darowizny – podobnie jak wcześniej Barbara 
Galocz-Siwiecka wyjaśniła, że ul. Spadzista ma charakter drogi 
publicznej, a dyskutowana działka jest jedyną nieuregulowaną 
działką w tej drodze,

•	 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę 
Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowej 
oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1271/5 
stanowiącej grunt pod przepompownią ścieków przy ul. 
Cieszyńskiej, w drodze darowizny – w tym zakresie inspektor 
Barbara Galocz-Siwiecka wyjaśniła, iż działka będąca 
przedmiotem aktu prawnego jest własnością osoby prawnej, 

XV SESJA RADY GMINY
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na której zlokalizowana jest przepompownia ścieków, do której 
wpięty został kanał sanitarny – zaś przejęcie nieruchomości 
przez gminę pozwoli na bieżącą eksploatację przepompowni, 
kontrolę oraz utrzymanie jej we właściwym stanie technicznym,

•	 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych 
szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych 
przez Gminę Jaworze oraz liczbę punktów przyznaną 
poszczególnym kryteriom i dokumentów niezbędnych 
do ich potwierdzenia – w tym punkcie Kierownik Gminnego 
Zespoły Oświaty mgr Maria Łepecka wyjaśniła, że zgodnie 
z ustawą o systemie oświaty gmina ma obowiązek określenia 
procedury rekrutacji do placówek oświatowych dla dzieci spoza 
gminy, a przy okazji wyjaśniła radnym, iż chodzi tu również  
o przypadek przyjęcia dzieci, które zamieszkują poza obwodem 
gminy Jaworze, jeśli w gminnych placówkach oświatowych są 
wolne miejsca; poinformowała Radę także i o tym, że projekt 
uchwały określa kryteria oraz dokumenty niezbędne do złożenia 
celem potwierdzenia składanych danych,

•	 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania 
i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i nie-
publicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu 
i zakresu kontroli prawidłowości jej pobrania i wyko-
rzystywania – w tym punkcie skarbnik gminy Krzysztof Śliwa 
poinformował, że proponowana uchwała ma na celu zmianę 
załącznika 2 do uchwały podjętej na sesji w dniu 10 grudnia 
2015r., co było konsekwencją wniosku Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Katowicach,

•	 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 
na terenie Gminy Jaworze w 2016 r. – tu z kolei głos zabrał 
naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych i Uzdrowiska mgr 
inż. Marcin Bednarek, który poinformował, że co roku do 31 
marca Rada Gminy przyjmuje takowy program, który od wielu 
lat jest uchwalany w niezmiennym brzmieniu, a który winien 
być poddany konsultacjom społecznym oraz uzgodniony  
z powiatowym lekarzem weterynarii,

•	 wyborem Rady Muzeum Fauny i Flory Morskiej  
i Śródlądowej w Jaworzu – w tym punkcie przewodniczący 
Rady Gminy Jaworze Mieczysław Brzezicki poinformował 
zebranych, iż przedmiotowa uchwała musi być podjęta 
wskutek interwencji wojewody śląskiego, który uchylił 
poprzednią w związku z błędnym głosowaniem, w którym 
uczestniczył radny nie mogący głosować na samego siebie. 
Przewodniczący stwierdził, że temat ten został szeroko 
omówiony na sesji w dniu 19 października 2015r. Mieczysław 
Brzezicki poinformował radnych również i o tym, że do Rady 
Gminy wpłynęło pismo Zarządu Głównego Ligi Morskiej  
i Rzecznej sygnowane przez kpt. ż. w. doktora Andrzeja 
Królikowskiego (profesora Akademii Marynarki Wojennej 
im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni), zgodnie z którym na 
kandydata do rady muzeum liga rekomenduje kpt. ż. w. 
Jerzego Ryrycha. Radczyni Prawna Gminy Jaworze mec. 
Katarzyna Wysogląd wyjaśniła, że analogicznie (jak było 
to poprzednio) Rada Gminy musi wybrać poszczególnych 
członków, dlatego należy głosować każdego kandydata  
z osobna. Nad każdą z kandydatur Rada głosowała odrębnie. 
Kandydatura doktora Marka Guzika (zastępcy dyrektora 
Instytutu Biologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) 
na członka rady muzeum uzyskała aprobatę 13 radnych 
(jeden głos przeciwny, jeden nieobecny), kandydatura 
dyrektora Bogdana Kasperka (sekretarza polskiej strony 
Euroregionu Śląsk Cieszyński) na członka rady muzeum 
uzyskała aprobatę 13 radnych (jeden głos przeciwny, 
jeden nieobecny), kandydatura doktora Jerzego Litwina 
(dyrektora Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku) 

na członka rady muzeum uzyskała aprobatę 13 radnych 
(jeden głos przeciwny, jeden nieobecny), kandydatura 
radnego Jerzego Ryrycha (kapitana żeglugi wielkiej 
w stanie spoczynku, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy) na członka rady muzeum uzyskała aprobatę 6 
radnych (dwa głosy przeciwne, pięć głosów wstrzymujących, 
jeden – zainteresowany – niegłosujący, jeden nieobecny), 
kandydatura doktora Fryderyka Tomali na członka rady 
muzeum uzyskała aprobatę 13 radnych (jeden głos przeciwny, 
jeden nieobecny). 

	 W dalszej kolejności obrad przedstawione zostało 
stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie pisma dyrektor 
Gimnazjum z dnia 10 grudnia 2015 roku, które odczytał jej 
przewodniczący radny Jerzy Ryrych. W odpowiedzi na to 
wójt Radosław Ostałkiewicz stwierdził, iż przedstawiona 
opinia jest wyważona i zmierza do szukania porozumienia 
i dialogu w sprawach wewnętrznych gminy, dotyczących 
przede wszystkim oświaty. Przy okazji omówił problemy, 
jakie czekają gminę w związku ze zmianami w edukacji 
w nadchodzącym roku szkolnym. Zwrócił również uwagę na 
dobre wyniki w placówkach oświatowych – szkole podstawowej 
oraz gimnazjum. Zadeklarował w swej wypowiedzi pełną 
współpracę z Radą Gminy w zakresie spraw związanych 
z oświatą, a jednocześnie poprosił o wskazywanie problemów, 
jeśli takie wystąpią. 
 W punkcie dotyczącym swojej pracy wójt Radosław 
Ostałkiewicz odniósł się do spotkania z władzami miasta 
Bielska-Białej w sprawie gospodarki odpadami. Tematem 
tej narady było omówienie zmian, jakie czekają nas (oraz 
pozostałe gminy powiatu bielskiego) w zakresie systemu 
gospodarki odpadami. Poinformował radnych, że już wkrótce 
staną przed koniecznością zmian w regulacjach „śmieciowych”, 
które wiążą się m.in. z funkcjonowaniem wysypiska śmieci 
w Lipniku. Od 2017 roku mieszkańcy Jaworza zobowiązani 
będą m.in. do ograniczenia ilości oddawanych odpadów 
zielonych (120 l od posesji miesięcznie), a kto wie czy nie 
segregowaniem kolejnej frakcji, tj. szkła. 
 Wójt Ostałkiewicz wyjaśnił, że wraz z pozostałymi 
gospodarzami gmin powiatu bielskiego nie zgodził się 
z przedstawionymi zapisami aneksu o możliwości czasowego 
wstrzymania przyjmowania śmieci w razie problemów z prze-
robem wysypiska, jak również odłożeniem reglamentacji 
odpadów zielonych z roku 2016 na rok 2017. Wyjaśnił, iż 
w związku z tym Rada Gminy będzie musiała przyjąć nowy 
regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, który 
wejdzie w życie najpóźniej od początku 2017 roku. Wójt 
pokrótce omówił także finansowanie systemu gospodarki 
odpadami w gminie, który jest na „krawędzi”, tzn. opłaty 
ledwie bilansują koszty, jednakże kategorycznie sprzeciwił się 
ewentualnym podwyżkom opłaty śmieciowej w najbliższym 
czasie. 
 W punkcie dotyczącym zapytań radnych wiceprze-
wodniczący Rady Gminy Jaworze Zbigniew Putek podniósł 
kwestię traktującą o zarządzeniu dotyczącym projektu uchwały 
ws. aktualizacji programu usuwania azbestu.
 Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych i Uzdrowiska 
Marcin Bednarek wyjaśnił, że zakończył się pięcioletni okres 
obowiązywania programu, stąd nastąpiła konieczność jego 
uaktualnienia. W związku z powyższym została opracowana 
aktualizacja programu oraz stosowny projekt uchwały, który 
przed przedłożeniem Radzie Gminy poddano konsultacjom 
społecznym. Radny Jan Bożek zwrócił uwagę na kwestię 
dotyczącą mieszkańców niepodłączonych do kanalizacji 
sanitarnej z pierwszego etapu. Wójt Gminy Jaworze Radosław 
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Ostałkiewicz poinformował radnego, iż do czerwca gmina musi 
wywiązać się z efektu ekologicznego oraz pokrótce omówił 
procedurę. Wójt zwrócił się na koniec z prośbą do radnych  
o pomoc w przedmiotowym temacie. 

Opracowanie: Redakcja EJ na podstawie roboczej wersji 
protokołu oraz informacji UG Jaworze
(wyniki	 głosowań	 podaliśmy	 tylko	 w	 przypadku	 braku	 jedno-
myślności	w	podejmowaniu	uchwał)

XVI SESJA RADY GMINY
 21 marca 2016 roku odbyła się szesnasta (nadzwyczajna) 
sesja Rady Gminy Jaworze, w której uczestniczyło 15 radnych.
Rada Gminy obradowała nad: 
•	 uchwałą w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Jaworze”, projekt omówił 
szczegółowo naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych 
i Uzdrowiska Marcin Bednarek, który wyjaśnił, że 
przedmiotowa uchwała jest następstwem uchwały podjętej 
w dniu 19 października 2015 roku, kiedy to rada przyjęła 
na wniosek wójta projekt planu gospodarki niskoemisyjnej,  
a ten został przekazany do Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej celem zaopiniowania. 
NFOŚiGW zaproponował wprowadzenie do planu zaledwie 
kilka uzupełnień i poprawek. W toku dyskusji pokrótce 
przedstawiono uwagi merytoryczne (metodologia wyliczania 
zużycia energii elektrycznej, dwutlenku węgla), jak  
i techniczne wątpliwości wskazane przez Narodowy Fundusz, 
które zostały uwzględnione w omawianym programie;

•	 uchwałą w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu 
usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 
Gminy Jaworze – w tym miejscu naczelnik Wydziału Spraw 
Komunalnych i Uzdrowiska Marcin Bednarek wyjaśnił, iż 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa konieczna jest 
aktualizacja omawianego programu co pięć lat. Aktualizacja 
poprzedzona była wykonaniem nowej inwentaryzacji 
azbestu na terenie gminy. Natomiast posiadanie aktualnej 
dokumentacji jest niezbędne w przypadku chęci skorzystania 
przez mieszkańców z możliwości pozyskania dodatkowych 
środków na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających 
szkodliwe minerały. Marcin Bednarek przedstawił również 
wyczerpująco statystyki związane z usuwaniem ich z terenu 

gminy oraz odczytał protokół z konsultacji społecznych. 
W odpowiedzi na pytanie „czy	 mieszkańcy	 mogą	 uzyskać	
dofinansowanie	na	usuwanie	wyrobów	zawierających	azbest” 
powiedział, że urząd nie ma możliwości dofinansowania tego 
zadania, jest natomiast perspektywa ubiegania się o dotację 
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach. Naczelnik przedstawił przy okazji 
radnym procedurę uzyskania dotacji;

•	 uchwałami w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Jaworze oraz zmian  
w budżecie gminy na rok 2016 – skarbnik gminy Jaworze 
Krzysztof Śliwa poinformował, iż WPF zawiera jedną 
istotną zmianę dotyczącą zmniejszenia łącznych nakładów 
finansowych na realizację zadania pn. Budowa	 kanalizacji	
sanitarnej	 w	 Gminie	 Jaworze	 i przeniesienia tej kwoty na 
zadanie pn. Modernizacja dróg gminnych. Wyjaśnił, iż jest 
to zmiana techniczna. Radna Janina Holeksa zapytała, jaki 
zakres prac jest przewidziany na drogach gminnych w ramach 
omawianych środków. Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof 
Śliwa poinformował, że zapotrzebowanie wg wniosków 
złożonych przez radnych i mieszkańców na ten cel opiewa 
na kwotę 10 mln zł, podczas gdy gmina dysponuje środkami 
zaledwie w wysokości 5% tej kwoty, to jest niespełna 500 tys. zł. 
Obie uchwały miały neutralny wpływ na przychody, rozchody, 
zadłużenie oraz deficyt gminy.

 W sesji udział wzięli „młodzi” wójtowie wybrani spośród 
uczniów Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni Stanisława Maczka  
w Jaworzu, w ramach „Dnia na opak” zorganizowanego  
z okazji „Dnia Wagarowicza” – Paweł Ficek (wójt), Aleksandra 
Jawor (zastępca wójta) oraz Tomasz Ryrych (sekretarz 
gminy). Towarzyszyli im ich dorośli odpowiednicy Radosław  
Ostałkiewicz, Anna Skotnicka-Nędzka oraz Ewelina Domagała.

Opracowanie Redakcja EJ	 na	 podstawie	 roboczej	 wersji	
protokołu	z	sesji	oraz	informacji	UG	Jaworze

PORADY PRAWNE
- OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY CZ. 3

1. Dopuszczalny jest inny poza świadczeniem pieniężnym 
sposób wykonania obowiązku alimentacyjnego, który polega 
na osobistych staraniach o utrzymanie lub o wychowanie 
uprawnionego.
 Sposób ten ma zastosowanie jedynie w dwóch przypadkach: 
po pierwsze, wobec dziecka, które nie jest w stanie utrzymać 
się samodzielnie; po drugie, wobec osoby niepełnosprawnej, 
która nie jest w stanie samodzielnie zaspokajać swoich potrzeb, 
a w szczególności samodzielnie prowadzić gospodarstwa 
domowego. Niepełnosprawność takiej osoby nie musi być 
potwierdzona orzeczeniem. Zdarza się, że zachodzi kumulacja, 
tzn. dziecko nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie i jest 
osobą niepełnosprawną. Osobiste starania o utrzymanie lub 
wychowanie uprawnionego to np. zapewnienie mieszkania, 
pożywienia, ubrania, środków czystości, biletów komunikacyjnych. 
Można świadczenia niepieniężne połączyć ze świadczeniami 
pieniężnymi. 

2. Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje też sytuacje, w których 
zobowiązany do alimentów pozbywa się możliwości zarobkowych 
i majątku - art. 136 k.r.i o. „Jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat przed 
sądowym dochodzeniem świadczeń alimentacyjnych osoba, 
która była już do tych świadczeń zobowiązana, bez ważnego 
powodu zrzekła się prawa majątkowego lub w inny sposób 
dopuściła do jego utraty albo jeżeli zrzekła się zatrudnienia 
lub zmieniła je na mniej zyskowne, nie uwzględnia się wynikłej 
stąd zmiany przy ustalaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych” 
Przepis ten ma zastosowanie, gdy osoby zobowiązane do 
alimentacji, które z własnej woli, bez ważnych powodów, 
pomniejszają swoje możliwości zarobkowe (majątkowe) wskutek 
czego dochodzi do utrudnienia lub uniemożliwienia realizacji 
obowiązku alimentacyjnego.  Chodzi tu o świadome szkodzenie 
interesowi rodziny, o nieliczenie się z potrzebami członków 
rodziny uprawnionych do otrzymania środków utrzymania. 

3. Przedawnienie zobowiązań alimentacyjnych. 
Art. 137. k.r.i.o. 
§ 1. Roszczenia o świadczenia alimentacyjne przedawniają się  
z upływem lat trzech.
§ 2. Niezaspokojone potrzeby uprawnionego z czasu przed 
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wniesieniem powództwa o alimenty sąd uwzględnia 
zasądzając odpowiednią sumę pieniężną.  
W uzasadnionych wypadkach sąd może rozłożyć 
zasądzone świadczenie na raty.
 Przedawnieniu podlegają zasądzone wyro-
kiem alimenty, które nie były egzekwowane, 
oraz potrzeby uprawnionego, które nie były 
zaspokojone przed wniesieniem powództwa tj. 
przed wniesieniem sprawy do sądu. Np. chodzi  
o powstały dług, zaciągnięty celem sfinansowania 
leczenia, opłat za mieszkanie itp. Sąd może 
je uwzględnić i zasądzić „odpowiednią sumę 
pieniężną”. Świadczenie jest jednorazowe. 

4. Obowiązek alimentacyjny nie przechodzi na 
spadkobierców zobowiązanego do alimentów. 

5. Uchylenie obowiązku alimentacyjnego z uwagi 
na zasady współżycia społecznego. 

Za sprzeczne z w.w zasadami jest żądanie 
alimentów przez dorosłe dziecko od rodziców, 
jeżeli dziecko narusza w sposób uporczywy 
uregulowany prawnie obowiązek szacunku  
i wspierania rodziców lub też odmawia pomocy we 
wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli mieszka 
u rodziców. Uchylenie obowiązku alimentacyjnego 
jest możliwe we wszystkich relacjach między 
zobowiązanym , a uprawnionym, nie tylko w relacji 
dziecko – rodzic. Jednakże nie można żądać 
uchylenia obowiązku alimentacyjnego względem 
dziecka małoletniego, nawet jeśli łamie ono 
zasady współżycia społecznego.
cdn.

Adwokat 
Patrycja Jakubiec
tel. 503 615 508

patrycja.jakubiec@adwokatura.pl

KULTURA

Z ŻYCIA BIBLIOTEKI

Wystawa malarstwa Krystyny i Konrada  Chłodków 
Na przełomie kwietnia i maja można było podziwiać w naszej 
Bibliotece wystawę obrazów autorstwa Krystyny i Konrada 
Chłodków. Już po raz drugi Państwo Chłodkowie udostępnili 
naszym czytelnikom i gościom swoje prace, tym razem  ponad 
dwadzieścia sztuk. Znalazły się wśród nich olejne i pastelowe 
bukiety kwiatów, ulubiony temat pani Krystyny oraz pejzaże 
jaworzańskie i beskidzkie schroniska pana Konrada. Nasi 
zaprzyjaźnieni artyści zajmują się malarstwem od wczesnej 
młodości, oboje są absolwentami Liceum Sztuk Plastycznych, 
pobierali nauki u znanych artystów plastyków oraz w Akademii 
Sztuk Pięknych. Należą do Stowarzyszenia Plastyków 
„Ondraszek”. W pracy artystycznej posługują się różnymi 
technikami i trzeba przyznać, że efekty są niezwykłe.
 Serdecznie dziękujemy Pani Krystynie i Panu Konradowi za 
udostępnienie swoich obrazów i życzymy twórczego natchnienia 
w realizowaniu swojej pasji.  Mamy nadzieję, że niebawem 
będziemy mogli ponownie zaprezentować twórczość Państwa 
Chłodków. 

„Kolekcjonerzy wrażeń”
– pod takim tytułem odbyły się w Jaworzu dwa spektakle dla 
młodzieży poruszające problem tzw. „dopalaczy”, zorganizowane 
przez naszą Bibliotekę. Jedno przedstawienie dla uczniów klas 
szóstych szkoły podstawowej miało miejsce na sali sesyjnej, 
natomiast drugi spektakl wystawiono w jaworzańskim gimnazjum,  
wystąpili w nich aktorzy Teatru Edukacji i Profilaktyki  „Maska” 
z Krakowa.  Temat trudny lecz konieczny do podejmowania.  
Dopalacze to używki wyjątkowo niebezpieczne dla zdrowia. 
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WIOSENNE NOWINKI Z PUBLICZNEGO 
PRZEDSZKOLA NR 1 W JAWORZU

Najczęściej po te substancje psychoaktywne sięgają ludzie 
młodzi. Niekiedy są oni nieświadomi zagrożenia, jakie dopalacze 
niosą dla zdrowia i psychiki. Lista niepożądanych objawów, jakie 
mogą wywoływać jest bardzo długa. Walka z dopalaczami to jak 
walka z wiatrakami, ponieważ ich skład chemiczny ulega ciągłej 
ewolucji. W związku z tym nie podlegają ustawie narkotykowej. 

A ponadto są tanie i łatwo dostępne. W tej sytuacji ważna jest 
profilaktyka, dzięki której młodzi ludzie mogą dokonywać mądrych 
wyborów. Zachęcamy szczególnie rodziców, aby podjęli rozmowę 
ze swoimi dziećmi, by wspólnie dyskutować o zagrożeniach  
i konsekwencjach wynikających z kontaktu z  „dopalaczami” czy 
narkotykami. Polecamy fachową literaturę z zakresu profilaktyki 
jak i również poszerzającą ogólną wiedzę na temat tych używek. 

NASZE DZIECI, NASZA MŁODZIEŻ

 Kwiecień to miesiąc wiosenny. W tym roku na prawdziwą 
wiosnę czekaliśmy trochę dłużej niż zwykle. Dopiero ciepła 
pogoda stworzyła uroczy, pełen radości nastrój, zachęcający nas 
do częstego przebywania na świeżym powietrzu. Dlatego też 
wychodzimy na spacery, do parku, do lasu i na łąkę. Jest to okazja 
do prowadzenia obserwacji przyrodniczych i zastanowienia się 
nad problemem ochrony przyrody. 

 Dzieci z Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 1 
w Jaworzu przez cały rok systematycznie zgłębiają wiedzę 
ekologiczną oraz prężnie przygotowują wiele ciekawych imprez. 
W miesiącu kwietniu grupa Smerfów z okazji Dnia Ziemi 
uczestniczyła w zajęciach zatytułowanych „Czysta Ziemia, 
zdrowi ludzie”, których celem zajęcia było zachęcenie dzieci do 
poszanowania różnych środowisk przyrodniczych. Przedszkolaki 
oglądały plakaty, dyskutowały na temat: czy tak powinna 
wyglądać nasza przyroda? co możemy zrobić, aby to zmienić? co 
nam daje przyroda?
 Smerfy miały możliwość spotkać się podczas zajęć z niety-
powym gościem – Wandalem, który zaprezentował swoje 
niewłaściwe zachowania na łonie natury. Dzieci miały możliwość 
nauczyć naszego gościa zachowania proekologicznego. Ponadto 
starszaki podczas prac zespołowych wykonywały plakaty 
zatytułowane: „Na ratunek Ziemi” i „Zdrowa planeta Ziemia”. Grupa 
Gumisiów wyruszyła ulicami Jaworza w korowodzie ekologicznym. 
Przygotowane emblematy zachęcały napotkanych przechodniów 
do poszanowania przyrody. Natomiast przedszkolne skrzaty brały 
udział w segregowaniu śmieci, a najmłodsze elfy zorganizowały 

patrol ekologiczny. Wszystkie te działania są niepowtarzalną 
szansą kształtowania nowych, przyjaznych naturze postaw, 
rozwijają poczucie odpowiedzialności za otaczającą przyrodę. 
 24 kwietnia zorganizowano na terenie naszego przedszkola 
warsztaty integracyjne dla rodziców zatytułowane „Mamo, tato 
baw się ze mną”. Dzieci wspólnie z nauczycielami i rodzicami 
uczestniczyły w wielu zabawach z zastosowaniem muzyki, 
różnych rekwizytów (chust, gazet itp.). Zajęcia tego typu cieszą 
się wielkim zainteresowaniem wśród rodziców. Dostarczają 
wszystkim wiele radości i zadowolenia, zaspakajają potrzebę 
ruchu i działania. 
 Natomiast w maju nasze jaworzańskie przedszkolaki rozpo-
czynają przygotowania do „FESTYNU RODZINNEGO”. Oj będzie 
się działo!!!

Nauczyciel: Krystyna Ejtel
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PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 
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Konkurs recytatorski

 W środę 20 kwietnia br. odbył się przedszkolny konkurs 
recytatorski pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch”. 
Konkurs był podsumowaniem wiedzy o literaturze, a jednocześnie 
promował zdrowie, zdrowy styl życia i odżywiania. W skład jury 
weszły 4 witaminy: A, B, C, D, które troszcząc się o nasze oczy, 
kości i odporność przedstawiły się w wierszu pt. „Witaminowe 
abecadło.”
 W tegorocznych zmaganiach wzięło udział 32 małych 
recytatorów. Dobór utworów był dowolny. Dzieci wspólnie  
z rodzicami uczyły się wierszy w domu, korzystając z szerokiej 
oferty polskich poetów literatury dziecięcej. Zadanie nie było łatwe. 
Trzeba było stanąć przed zgromadzoną publicznością i recytować 
głośno, płynnie i wyraziście. Dobra dykcja, mimika i gestykulacja 
były szczególnie doceniane. Dzieci były dobrze przygotowane, 

dominowała tematyka dotycząca zwierząt, pojazdów i przywar 
ludzkich. Konkurs recytatorski to nie tylko sceniczne zmagania, 
lecz wspaniała zabawa, którą wypełniły zagadki i wiosenne 
piosenki. Wszystkie dzieci biorące udział w spektaklu poezji 
otrzymały dyplomy i książki. Konkurs uwieńczono pamiątkowym 
zdjęciem.

Nauczycielka Lidia Kubala

Nagrody za prace plastyczne

 Uwieńczeniem konkursu „Jaworze w obrazie” była 
pokonkursowa wystawa wszystkich prac plastycznych 
połączona z wręczeniem dyplomów i drobnych upominków 
wszystkim uczestnikom. Dyplomy wręczył nasz honorowy 
gość - zastępca  wójta Gminy Jaworze Anna Skotnicka – 
Nędzka.
 Wszystkie prace dzieci przygotowywały w domach wraz  
z rodzicami i gotowe już przyniosły na konkurs. Łącznie 
oddanych było 19 prac, po kilka (4-5) z każdej grupy: 
maluszki, średniaki, oraz dwie grupy starszaków.

Dzień ziemi

 Do Światowego Dnia Ziemi co roku w naszym przedszkolu 
przygotowujemy się już dużo wcześniej, przeprowadzając  
z dziećmi zajęcia o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. Tak 
było i w tym roku. Przedszkolaki podczas zajęć mogły rozwinąć 
swoje wiadomości z tej dziedziny, poznały nowe słowo –

recykling, czyli ze starego coś nowego, dowiedziały się, co to jest 
środowisko, rozmawiały o tym, jakie skutki może wywołać jego za-
nieczyszczanie i jak możemy o środowisko dbać. Dzieci poznały  
i nauczyły się również wierszy oraz piosenek związanych z Dniem 
Ziemi. Omawiana tematyka znalazła swoje odzwierciedlenie  
w pracach plastycznych milusińskich. Przedszkolaki przystąpiły 
również do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Moje 
ulubione zwierzątko”. Z udziałem rodziców nasze przedszkole 
wzięło także udział w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym 
„Zbieraj baterie.” 
 Punktem kulminacyjnym obchodów Dnia Ziemi było zasa-
dzenie w ogrodzie przedszkolnym pięknych drzew i krzewów 
ozdobnych. Prace w ogrodzie nie są obce i straszne dla naszych 
milusińskich, gdyż z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli  
w sadzeniu, podlewaniu i oznaczaniu miejsc nowych roślin. Każ-
dy chciał mieć swój udział w upiększaniu przedszkolnego ogrodu.
 Następnie wszystkie przedszkolaki zostały zaproszone do 
grupy Średniaków, na przygotowane przez nich przedstawienie 
„Ziemia u lekarza”. Spektakl bardzo się dzieciom podobał. 
Na koniec każda grupa zaprezentowała poznane piosenki  
i wiersze.
 Mamy nadzieję, że pomimo tego, iż Dzień Ziemi obchodzimy 
tylko raz do roku, to nasi wychowankowie będą postępowali tak, 
jakby trwał on cały rok.

Nauczycielka Teresa Ślezińska
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Dagmara Pietras laureatka Konkursu z Języka Polskiego

 31 marca w Auli Rektoratu Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach odbyło się  uroczyste spotkanie z kurator 
Urszulą Bauer. Zaproszenie otrzymali laureaci konkursów 
przedmiotowych i dyrektorzy szkół z terenu delegatur w Bielsku-
Białej, Częstochowie, Rybniku, Gliwicach, Sosnowcu oraz 
wydziału nadzoru pedagogicznego. Jaworze reprezentowała  
Dagmara Pietras, laureatka Wojewódzkiego Konkursu 
Przedmiotowego z Języka Polskiego, która znalazła się w ścisłym 
gronie 91 najlepszych uczniów, wyłonionych z ogólnej liczby 7 
347 szóstoklasistów (warto wspomnieć, że w Bielsku-Białej były 
trzy takie osoby, a w Katowicach osiem). Więcej w czerwcowym 
numerze Echa Jaworza.

Polonista Tomasz Zdunek

Wiosenna „Jedynka”
 Tym razem nietypowo, bo kwietniowo powitaliśmy Wiosnę. 
Aż dwa dni w naszej szkole dało się słyszeć dźwięki radosnych 
piosenek.
 Jako pierwsza opanowała scenę rozśpiewana grupa dzieci  
z klas młodszych. Wesołe „Moliki książkowe” przekonywały 
nas, że ten, kto czyta „od deski do deski”, zna odpowiedź na 
niemal każde pytanie, a zwłaszcza to, które pada w „Piosence 
z zagadkami”. Przekonaliśmy się, że świetnie można bawić się 
nie tylko wtedy, kiedy „Słoneczko nasze rozchmurzy buzię”, ale  
i wtedy, kiedy jest „Deszczowo”. A gdy już „Pomalujemy świat na 
żółto i na niebiesko” i spakujemy „Plecak, torbę i walizkę”, śmiało 
możemy ruszać na „Wakacje”. Jeszcze tylko zabierzemy sporą 
dawkę dobrego nastroju, w który wprowadzi nas „Śmieszna 
piosenka” i możemy podbijać świat. Ten wokół nas, jak i ten 
„Komputerowy świat”. Tak przygotowani z zapałem wyruszamy 
„Przez Pacyfik”. W drodze spotykamy wielu przyjaciół, a wśród 
nich kolorowe dzieci. Wraz z nimi koniecznie musimy sprawdzić 
„Co słychać w lesie” i oczywiście „Co piszczy w trawie”.
 Naszej wiosennej, radosnej podróży przyglądała się pani 
dyrektor Ewa Cholewik, która pochwaliła wszystkich artystów,  
a każdy występ nagrodziła słodkim upominkiem.
 12 kwietnia z piosenką na ustach przywitały Primaverę klasy 
IV-VI. Festiwal rozpoczęli czwartoklasiści, którzy tęskniąc za 

dorosłością, śpiewali o „Puszczaniu wąsa”, na przekór nadąsaniu 
dziewczyn, marzyli o leżeniu na tapczanie jak „Leń” i nicnierobieniu 
przez cały dzień, ewentualnie użyciu kolorowej kredki, aby 
„Pomalować świat na żółto i na niebiesko”. Piątoklasiści udzielali 
sercowych porad, mówiąc o daniu sobie „Siedmiomilowej szansy” 
i zalecając wręczanie płci pięknej zamiast „Kamienia z napisem 
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Zajęcia rozwijające umiejętności informatyczne - Legoroboty
 W mijającym roku szkolnym w Szkole Podstawowej nr 1 
w Jaworzu wprowadzono pilotażowo modyfikację programu 

nauczania zajęć komputerowych, zgodnie z obowiązującą 
podstawą programową. W porozumieniu z dyrektorem szkoły 
i nauczycielami program objął uczniów drugiego etapu 
kształcenia (kl.4-6) i ma on na celu przygotowanie ich do życia  
w społeczeństwie informacyjnym. Pomaga również w opano-
waniu podstaw programowania oraz umiejętności wykorzystania 
posiadanej wiedzy podczas wykonywania zadań. 

Love”, czegoś praktycznego, np. „Trójkątów i kwadratów”. 
Uczniowie klas szóstych analizowali małżeńskie życie od kuchni, 
podziwiając kulinarną sprawność w serwowaniu „Pomidorowej”, 
tudzież niedzielnego rosołu, ponieważ „Nic nie jest na pewno”. 
Na szczęście obyło się bez much w nosie, gdyż odleciały 

(przynajmniej jedna) z rodzinną wizytą do Krakowa w mucholocie.
 Drugi dzień festiwalu również przebiegał w miłej atmosferze, 
publiczność żywo reagowała na występy kolegów i koleżanek, 
nagradzając każdą klasę gromkimi brawami, a Rada Rodziców 
dodatkowo słodkim co nieco.

Monika Foks & Tomasz Zdunek

 Szkoła dysponuje odpowiednimi warunkami i środkami 
dydaktycznymi do realizacji tych zamierzeń. Uczniowie mają 
dostęp do dobrze wyposażonych pracowni komputerowych  
z odpowiednim oprogramowaniem i dostępem do Internetu oraz 
16 zestawów LEGO Mindstorms EV3 education. Oprogramowanie 
oraz klocki do konstruowania robotów placówka uzyskała dzięki 
realizowanemu projektowi unijnemu pod hasłem „Rozwój przez 
nowoczesną edukację w szkołach gminy Jaworze” w latach 2013-
2015. Korzystając z tego wyposażenia, zajęcia komputerowe 
w tegorocznych klasach czwartych stały się ciekawsze, 
ukierunkowane na działanie i logiczne myślenie. Uczniowie 
projektowali, konstruowali roboty i sterowali nimi. Pod okiem 
nauczyciela młodzi konstruktorzy i programiści stawiali pierwsze 
kroki w środowisku programistycznym LabVIEW, polegającym 
na łączeniu graficznych ikon, odpowiadających różnym funkcjom 
wykonanym przez robota. Stworzone programy były testowane 
podczas zajęć i w miarę potrzeby modyfikowane. Uczniowie  
w takich sytuacjach przede wszystkim obserwowali, analizowali 
i wnioskowali na podstawie wyników swojej pracy. Indywidualne 
propozycje w postaci prostych programów sterujących robotami 
były zapisywane, tworząc ciekawą bazę, którą można było 
publikować w sieci i dzielić się nią z innymi użytkownikami 
-pasjonatami legorobotów. Przy pomocy kamery, uczestnicy 
zajęć nagrywali krótkie filmy, na których prezentowali możliwości 
swoich robotów, dołączając swój komentarz.
 Bez wątpienia w obecnych czasach przenikniętych myślą  
i technologią komputerową, otoczeni jesteśmy robotami stero-
wanymi odpowiednimi programami. Takie zajęcia ułatwią naszym 
dzieciom i młodzieży zrozumieć dzisiejszy świat i bez problemu 
funkcjonować w nim. Dodatkowo zajęcia te mają za zadanie 
popularyzować nauki techniczne i matematyczno-przyrodnicze 
wśród młodego pokolenia Polaków. 

Dorota Krzykowska

MŁODZIEŻOWY 
OŚRODEK WYCHOWAWCZY

 Marzec i kwiecień to czas wytężonej nauki i… zabawy czyli 
udział w konkursach, quizach i wszelakich zawodach. 1 marca 
12 uczniów naszej szkoły brało udział w ogólnopolskim konkursie 
języka angielskiego FOX – dwóch uczniów ze szkoły podstawowej 
(kategoria Bunnies), dziesięciu z gimnazjum (w kategorii Ducks  
i Lions). Na wyniki poczekać trzeba do maja. 
 Matematyczne łamigłówki w konkursie „KANGUR” rozwią-
zywał co czwarty uczeń naszej szkoły. Młodzi ludzie startujący  
w 3 kategoriach (Beniamin, Kadet i Junior), przygotowywali się do 
konkursu pod opieką p. Z. Huberta. Duża aktywność i ciekawość 
wiedzy zaowocuje (miejmy nadzieję) dobrymi wynikami, które 
poznamy w maju. 
 W dniach 17 i 18 marca odbyły się w naszej szkole 
konkursy związane z XVIII Dniem Świętego Patryka. W tym 
roku przebiegały pod hasłem ”U 2 can be Irish”. W tych dniach 
wychowankowie brali udział w wielu konkursach, w których mieli 
wykazać się wiedzą na temat Irlandii i zwyczajów związanych 
ze świętem patrona tego kraju. Rozgrywki podzielone były na 4 

rundy: I - test wiedzy o Irlandii i święcie, II – prezentacja (w języku 
angielskim) wylosowanej słynnej postaci irlandzkiej, II runda – 
hurling, III runda – golf. Zwyciężył uczeń klasy Ib Denis Klasik. 
Organizatorem była p. J. Kruczek.



MAJ 152016

 Uczniowie naszej szkoły biorą udział w dwóch projektach 
e-Twinnning „Just Dream It” przy udziale 5 innych szkół z Grecji, 
Turcji, Rumunii i Polski oraz „Doświadczanie to lepsze uczenie 
się” we współpracy ze szkołą z Opiniogóry. Oba programy pilotuje 
p. J. Kruczek.
 Również pod opieką p. Kruczek chłopcy brali udział w XXIII 
międzynarodowym konkursie „Mieszkam w Beskidach”. Pięciu 
wychowanków otrzymało wyróżnienia, mieliśmy 3 laureatów – 
III miejsce w swoich kategoriach wiekowych zajęli Kamil Szpila  
i Norbert Wiśniowski oraz opiekun Jadwiga Kruczek – II miejsce 
w kategorii dla dorosłych – fotografia.
 Kolejne zmagania, w których chłopcy walczyli o zwycięstwo 
to, organizowany po raz 18. przez p. A. Machnika, wiosenny 
Przełajowy	 bieg	 ku	 słońcu. 34 zawodników pokonywało trasę 
liczącą ok. 2,5km; biegła ona przez okolice jaworzańskiego 
amfiteatru i parku. Rekord trasy z roku 2009 po raz kolejny nie 
został pobity, a zwyciężył Michał Piorun z kl. III. Bieg odbył się 
dzięki wsparciu OPGJ, za co serdecznie dziękujemy.
 Pozostając przy sporcie wspomnieć należy, iż nasi 
wychowankowie od dwóch lat trenują w amatorskiej lidze tenisa 
stołowego w Bielsku. Efekty są widoczne, gdyż w tym miesiącu 
chłopcy wywalczyli 1. miejsce w eliminacjach do mistrzostw 
Polski w tenisie stołowym. Na mistrzostwa we Włocławku pojadą 
pod opieką panów I. Brudnego i P. Ciurli.
 W ostatnim czasie wychowankowie MOW mieli okazję 
uczestniczyć w niezwykłej lekcji historii. Wzięli udział w spotkaniu 
z grupą rekonstrukcji historycznej „Beskidy”, prowadzoną przez 
p. I. Pająka. Niecodzienni goście przeprowadzili prelekcję 
historyczną dotyczącą żołnierzy wyklętych; była też prezentacja 

mundurów, broni i pokaz musztry. Spotkanie połączone było  
z konkursem plastycznym, do którego każda grupa przygoto-
wywała się wykorzystując otrzymane wcześniej materiały. Goście 
oceniali plakaty wykonane przez chłopców – zwyciężyły ex aequo 
grupy II i V. Pomysłodawcą i organizatorem tego spotkania był p. 
R. Krzepina.
 To nie koniec ciekawych spotkań; w kwietniu część chłopców 
miała okazję zobaczyć, jak wygląda „od kuchni” praca radiowca. 
Dzięki wizycie w Radiu Bielsko w trakcie dni otwartych, mogli 
zweryfikować swoje wyobrażenia na temat pracy w radiu. Dowie-
dzieli się, jak w praktyce funkcjonuje radio, co to są prawa 
autorskie, a na końcu mieli niepowtarzalną okazję przesłać 
pozdrowienia w audycji „na żywo”. Spotkanie odbyło się dzięki  
p. E. Salamon i K. Karasiewiczowi.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

TOWARZYSTWO 
MIŁOŚNIKÓW JAWORZA

Człowiek z Jaworza

 W dniu 10.04.2016r. o godz. 15.00 odbyły się 
kolejne posiady zorganizowane przez Towarzystwo 
Miłośników Jaworza w Galerii Pod Groniem w Go-
spodarstwie Agroturystycznym p. Steklów.
 Tematem spotkania były wspomnienia Janusza 
Pieszki ze swojego bardzo ciekawego życia i pracy 
dla dobra kraju.
 Na wstępie Ryszard Stanclik przywitał wszyst-
kich przybyłych na spotkanie oraz pokrótce przed-
stawił naszego gościa. 
 Pan Janusz Pieszka mieszkaniec Jaworza, 
członek naszego Towarzystwa większość swojego 
dorosłego życia spędził poza rodzinnym Jaworzem. 
Studia ukończył w 1958 roku jako jeden z 18 absol-
wentów na 240, studentów którzy je rozpoczęli. 
Pracy poszukiwał w różnych firmach min. w Ene-
rgomontażu, gdzie nie został przyjęty z braku 
doświadczenia. Próbował także zostać zatrudniony 
w Indukcie lecz po kilku godzinach został zwolniony 
z pensją wypłaconą za dwa tygodnie bo Dyrektor Naczelny miał 
innego kandydata na jego stanowisko. W gazecie przeczytał 
ogłoszenie, że Mostostal Zabrze poszukuje pracowników  
z wyższym wykształceniem i nie stawia warunków wstępnych, 
zgłosił więc swoją kandydaturę i został przyjęty na stanowisko 
Inżyniera Stażysty Technologa Montażu. W owym czasie 

przy prowadzeniu prac montażowych najważniejszą osobą 
w brygadzie był brygadzista - najczęściej stary przedwojenny 
doświadczony fachowiec, który niestety miał duże problemy  
z opanowaniem wszechobecnej biurokracji. Pan Janusz Pieszka 
po kilku miesiącach pracy za biurkiem postanowił pracować 
bezpośrednio przy montażu konstrukcji stalowych. W owym 

czasie nadarzyła się ku temu okazja, bowiem 
Mostostal przystępował do dużego przedsięwzięcia 
budowy baterii koksowniczej w Hucie Częstochowa, 
gdzie Pan Pieszka został Kierownikiem Robót. 
Mostostal budował urządzenie podające „maszynę 
wsadową”, która obsługiwała 50 pieców. Po 
trzech miesiącach robót z winy nieudolnego 
majstra roboty zostały wyhamowane, co groziło 
niedotrzymaniem terminów oddania do użytku całej 
baterii koksowniczej. Po jego interwencji został 
zmieniony brygadzista i prace ruszyły pełną parą 
i udało się dotrzymać terminów. Po zakończeniu 
budowy baterii koksowniczej został wyznaczony 
na Kierownika Grupy Robót remontującej 
maszyny w hutach, następnie przeniesiony 
został do oddziału Mostostalu w Katowicach, 
który zajmował się konstrukcjami aluminiowymi. 
Budowano w tej technologii min. Ścianę Wschodnią 
w Warszawie, Oddział PKO w Warszawie 
słynną Rotundę, wykończenie Ministerstwa 

Handlu Zagranicznego oraz budynków mieszkalnych. Po tych 
doświadczeniach został wyznaczony na kierownika robót 
przy budowie elewacji Sekretariatu Rady Wzajemnej Pomocy 
Gospodarczej w Moskwie. Po około pół roku przygotowań 
do realizacji projektu wyjechał do Moskwy bezpośrednio 
nadzorować budowę. Po wielu bardzo trudnych rozmowach  
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i przygotowaniach logistycznych (np. problem w zakwaterowaniu 
robotników, zapewnieniu im szatni czy warsztatów naprawczych 
dla swojego sprzętu zgromadzonego na placu budowy) 
przystąpili z dużym opóźnieniem do realizacji projektu. Został 
on zakończony sukcesem 15 grudnia, a w czasie jego realizacji 
mrozy dochodziły w Moskwie do - 36 stopni Celsjusza i po dwóch 
latach pan Pieszka powrócił do kraju. Mostostal Zabrze budował 
również w tym czasie maszty radiowe o wysokości 150-300 
metrów, budował również maszt w Raszynie oraz najwyższy  
w Polsce maszt radiowy w Gąbinie o wysokości 646 metrów, który 
po 17 latach użytkowania w wyniku złej konserwacji przewrócił 
się. Po przejściu Naczelnego Inżyniera z Mostostalu do pracy  
w Gdańsku obejmuje jego stanowisko i nadzoruje budowy Fabryki 
Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej, Walcowni Blach 
w Tychach, Walcowni w Hucie Katowice oraz montaż kopuły 
dachu katowickiego Spodka. W tych latach nasz dzisiejszy Gość 
opracował metodę potokową montażu konstrukcji dachowych 
na halach produkcyjnych, która bardzo przyśpieszała jego 
wykonanie oraz znacząco ograniczyła wypadkowość na placu 
budowy. W owym czasie bardzo dużym problemem okazała 
się fluktuacja kadr bowiem stworzono możliwości wyjazdów 
pracowników na kontrakty zagraniczne, szacuje się, że około 20 
procent pracowników przebywało na kontraktach, co stwarzało 
duże problemy z zabezpieczeniem fachowej siły roboczej  
w kraju. Kolejnym wyzwaniem naszego dzisiejszego Gościa było 

objęcie w 1978 roku funkcji Dyrektora Naczelnego Mostostalu 
Zabrze. W czasie pełnienia funkcji Dyrektora wprowadził raz 
na kwartał spotkania z załogą, co spotkało się z bardzo dobrym 
przyjęciem przez podległych pracowników. W okresie pierwszej 
„Solidarności” zaproponował powołanie Rady Robotniczej, na rę-
ce której złożył rezygnację ze stanowiska dyrektora, a następnie 
został przez tą Radę ponownie wybrany na stanowisko Dyrektora 
Naczelnego Mostostalu Zabrze. Tak więc lata Solidarności 
przeszły w Mostostalu w miarę spokojnie, a po wprowadzeniu 
Stanu Wojennego na terenie Polski Rzeczpospolitej Ludowej 
w przedsiębiorstwie nie było internowanych. W czasie 
Stanu Wojennego w Mostostalu nastąpiły rządy wojskowych 
pułkowników, którzy lepiej wiedzieli, jak zarządzać przedsiębior-
stwem. Po 8 latach pan Janusz Pieszka rezygnuje z funkcji 
Dyrektora i decyduję się na pracę na kontraktach zagranicznych. 
Pracował min. przy budowie elektrowni atomowej w Stendal 
w Niemieckiej Republice Demokratycznej, gdzie nadzorował 
montaż kotła wytwarzającego 5 tysięcy ton pary. Po powrocie do 
kraju zasiadał w Radzie Nadzorczej Mostostalu Zabrze będąc jej 
członkiem i przewodniczącym.
 Po wysłuchaniu tych wszystkich bardzo interesujących 
informacji przyszedł czas na pytania, dyskusję, kawę, herbatę oraz 
pyszny kołocz. Bardzo wielu ciekawych informacji wysłuchało 51 
osób członków i sympatyków Towarzystwa Miłośników Jaworza.

Sekretarz Towarzystwa Miłośników Jaworza Marcin BIŁEK

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 
STOWARZYSZENIA JAWORZE ZDRÓJ

 Dnia 15 marca 2016r odbyło się I Sprawozdawcze Walne 
Zebranie Członków Stowarzyszenia Jaworze - Zdrój, które rozpo-
częło działalność 16 kwietnia 2015r. Tym samym podsumowano 
9-cio miesięczny okres pracy organizacji. Zebranie rozpo-
czął i zaproszonych gości powitał Andrzej Śliwka prezes 
Stowarzyszenia. 
 Obecnie organizacja liczy 27 osób, natomiast obecnych na 
spotkaniu było 21 osób. 
 W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele władz samorzą-
dowych Jaworza na czele z zastępczynią wójta Anną Skotnicką-
Nędzką i przewodniczącym Rady Gminy Mieczysławem 
Brzezickim. Ponadto nie zabrakło przedstawicieli OPG, 
organizacji pozarządowych, szkół. Byli obecni także: Rosanna-
Goły przewodnicząca Koła PTTK „JAWORKI”, a także Krzysztof 
Jurczyk reprezentujący Amatorski Teatr „KURORT”. 
 W obradach uczestniczył także Radosław Ostałkiewicz wójt 
Gminy Jaworze, który jest zarazem członkiem Stowarzyszenia 
Jaworze Zdrój.
 Przewodniczącą zebrania na wniosek prezesa jednogłośnie 
wybrano Malwinę Kleszcz, natomiast sekretarzem zebrania 
została Romualda Bylok.
 Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres sprawozdaw-
czy przedstawił prezes Andrzej Śliwka, który pokrótce omówił 
cały proces organizacyjny związany z założeniem czyli wystą-
pienie o wpisanie do KRSu a następnie otrzymanie tego numeru, 
numeru NIP oraz Regon i wreszcie otwarcie Konta Bankowe-
go w Banku Spółdzielczym w Jasienicy, opracowanie graficzne 
oraz przyjęcie Loga. 
 Stowarzyszenie zarejestrowane zostało w KRS 16.04.2015r. 
 Od początku działalności zarząd miał 4 posiedzenia oraz 
zwołano 2 zebrania ogólne członków, na których głównymi 
tematami były bieżąca działalność i realizacja zadań statutowych. 
Na pierwszych posiedzeniach zostały nakreślone i omówione 

najważniejsze cele pracy zarządu jak i całego stowarzyszenia 
oraz sposób, w jaki cele te będą realizowane, nie tylko w ciągu 
jednego roku, ale w całym okresie działalności. 

Głównymi celami w działalności okresu sprawozdawczego jak i w 
perspektywie lat są:
1.	Działania na rzecz rozwoju gminy Jaworze.
2.	Dążenie do uzyskania przez Jaworze statusu uzdrowiska.
3.	Propagowanie turystycznych i uzdrowiskowych walorów 

Jaworza.
4.	Inicjowanie oraz prowadzenie działań kulturalnych, 

artystycznych, sportowych i rekreacyjnych, a także ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

5.	Działania na rzecz rozpowszechniania turystyki i krajoznawstwa.
6.	Wspieranie zadań własnych realizowanych przez gminę 

Jaworze.

Cele te realizujemy i będziemy nadal realizować poprzez:
1.	Wspieranie władz gminy i stymulowanie przedsięwzięć 

zmierzających do przywrócenia Jaworzu statusu uzdrowiska.
2.	Wspieranie infrastruktury turystycznej i propagowanie rozwoju 

turystyki.
3.	Organizowanie i finansowanie imprez kulturalnych takich jak, 

pokazy, targi, wystawianie sztuk teatralnych oraz organizowanie 
wieczorów poetyckich.

4.	Nawiązanie współpracy z podobnymi Stowarzyszeniami  
i organizacjami w gminach powiatu bielskiego i cieszyńskiego.

 Stowarzyszenie Jaworze Zdrój realizując swoje cele statu-
towe, opierać się będzie przede wszystkim, a obecnie wyłącznie 
na pracy społecznej członków i wszystkich, którzy zechcą 
wspomagać organizację w realizacji celów i założeń statutowych.
 Prezes w dalszej części sprawozdania wspomniał o nieu-
danej zbiórce publicznej na zakup historycznego obrazu 
z 1779r., który przedstawiał wizerunek barona Jerzego 
Ludwika Laszowskiego, dziedzicznego pana całego Jaworza. 
Zebrane pieniądze w wysokości 606,50zł zostały przekazane 
Charytatywnemu Stowarzyszeniu „IGNIS” na szczytne cele, 
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a informacja o rozdysponowaniu zebranej kwoty została 
także przekazana do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, 
które udzieliło zgody organizacji na przeprowadzenie kwesty 
publicznej. Stowarzyszenie, realizując swoje zadania statutowe, 
przejęło pod opiekę Amatorski Zespół Teatralny „KURORT”, 
ponieważ ma zdecydowanie większe możliwości zdobywania 
środków finansowych, które są niezbędne, aby teatr mógł 
funkcjonować. Natomiast 27 października zostało założone Koło 
PTTK „JAWORKI” , które obecnie liczy 12 członków.

 Komisja Rewizyjna w sprawozdaniu z przeprowadzonej 
kontroli finansowo-merytorycznej złożyła wniosek o udzielenie 
absolutorium za okres sprawozdawczy. Wniosek w głosowaniu 
jawnym został przez Walne Zebranie Członków przyjęty 
jednogłośnie.
 Na zakończenie I Sprawozdawczego Walnego Zebrania 
Członków prezes Andrzej Śliwka podziękował wszystkim 
obecnym za udział w obradach oraz wszystkim tym, z którymi 
zarząd w okresie sprawozdawczym współpracował.

W imieniu zarządu stowarzyszenia: Andrzej Śliwka

 Z wielką przyjemnością informujemy, iż w niedzielę, 05 
czerwca 2016 roku, na wzór ostatnich trzech lat, odbędzie się 
kolejna całodniowa impreza plenerowa na terenie Jaworza, 
pod hasłem EXPO ZDROWIE. Celem imprezy jest rozbudzanie 
w społeczeństwie idei zdrowego stylu życia oraz świadomości, 
iż ludzkie zdrowie i życie to największe i najcenniejsze dary losu. 
Podczas EXPO każdorazowo zarejestrowanych, przebadanych 
i skonsultowanych zostaje około 250 osób, uzyskujących wiele 
cennych informacji na temat swojego aktualnego stanu zdrowia, 
kondycji, zagrożeń oraz profilaktyki. 
 Podczas imprezy mieszkańcy Jaworza i okolic będą mieli 
możliwość bezpłatnego wykonania podstawowych badań dia-
gnostycznych takich jak: pomiar ciśnienia, pomiar poziomu cukru 
we krwi, pomiar poziomu cholesterolu, pomiar tkanki tłuszczowej, 
pomiar wydolności oddechowej – spirometria oraz komputerowe 
badanie wieku biologicznego. Będzie również możliwość 

EXPO ZDROWIE

skorzystania z szeregu bezpłatnych konsultacji z lekarzami 
różnych specjalizacji, promotorami zdrowego stylu życia 
oraz zielarzem. Będzie też degustacja zdrowej żywności jak 
również stoisko zielarskie, z możliwością zakupienia ziołowych 
herbat i mieszanek.
 W tegorocznym EXPO udział zapowiedziały także: mobilna 
stacja krwiodawstwa - możliwość oddania krwi oraz rejestracji 
w banku potencjalnych dawców szpiku kostnego - mobilny 
punkt badania osteoporozy oraz mobilny punkt badania 
słuchu GEERS. Badania te będzie można wykonać również 
bezpłatnie!
 Nie zabraknie także atrakcji dla dzieci takich jak pro-
fesjonalna ściana wspinaczkowa, malowanie twarzy, czy 
konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. 
 Podobnie jak w latach minionych wystawa Expo Zdrowie 
odbędzie się w centrum Jaworza, na parkingu tuż obok apteki  
w godzinach od 10.00 do 16.00. 
 Impreza objęta została honorowym patronatem Wójta 
Gminy Jaworze. Serdecznie zapraszamy.
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Z DZIAŁALNOŚCI KOŚCIOŁÓW

 W kwietniu 2016 roku ks. radca Ryszard Janik 
obchodził uroczyście dwa diamentowe jubile-
usze, jakże ważne w jego życiu. 8 kwietnia minęło 
60 lat jak po ukończeniu studiów teologicznych 
tu w Jaworzu ordynowany został na księdza 
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Od 1961 
roku przez 35 lat, aż do przejścia na emeryturę, 
pełnił funkcję proboszcza Parafii Ewangelickiej  
w Jaworzu. Wszyscy pamiętają go z tych czasów 
jako człowieka głęboko oddanego sprawom wiary 
i Kościoła, służącego słowem i sakramentem 
wszystkim potrzebującym w najróżniejszych 
sytuacjach. Dbał o swoją parafię, nie tylko  
o jej wartości duchowe, także o powierzone mu 
kościoły w Jaworzu, Jasienicy, Wieszczętach  
i Świętoszówce. Będąc opiekunem Ewange-
lickiego Chóru Kościelnego dbał o jego skład 
i poziom, wspierając w tym swoją małżonkę, 
kierującą chórem przez 44 lata. Jako aktywny 
mieszkaniec Jaworza wypowiadał się często 
w istotnych dla mieszkańców sprawach a na spotkaniach 
Towarzystwa Miłośników Jaworza chętnie prezentował sylwetki 
osób zasłużonych. Jego sumienność i rzetelność w pracy oraz 
zdolności organizacyjne szybko dostrzeżone zostały przez 

władze Kościoła, które powierzały mu w swoich organach 
odpowiedzialne funkcje. Przez 25 lat pracował jako radca 
Konsystorza (najwyższej władzy wykonawczej), 19 lat był 
członkiem Synodu Kościoła (najwyższej władzy ustawodawczej), 
34 lata kierował Bratnią Pomocą im. Gustawa Adolfa - 

stowarzyszeniem wspomagającym remonty, 
rozbudowę i budowę obiektów sakralnych. 
Jako członek licznych międzynarodowych 
stowarzyszeń luterańskich utrzymywał kontakty 
z nimi na terenie Niemiec, Austrii, Szwajcarii i 
Szwecji.
 Należy również przypomnieć jego wkład i za-
angażowanie w powstanie na terenie Jaworza 
w 1984 roku Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Ewangelickiego, który przez 32 lata aktywnie 
działa do dnia dzisiejszego.
 Ks. radca Ryszard Janik za swoją pracę został 
odznaczony i uhonorowany: Złotym Krzyżem 
Zasługi w 1986r., Złotym Medalem Gustawa 
Adolfa w 1986r., Medalem „Zasłużony dla 
Jaworza” w 1994r., Laurem Srebrnej Cieszy-
nianki w 2000r., Nagrodą ks. Leopolda Otto  
w 2006r., Honorowym Członkostwem Polskiego 
Towarzystwa Ewangelickiego w 2006r.
 14 kwietnia minęła 60 rocznica zawarcia 
związku małżeńskiego przez Rutę Marię Janik  
i księdza Ryszarda Janika. Przez 60 lat wspólnie 

wędrują przez życie z córką Lidią, synem Piotrem i wnukami.
 Nasz jubilat jest również płodnym pisarzem. Napisał 13 
książek, w tym zbiory kazań, tłumaczenia z języka niemieckiego, 
pamiętniki, książki historyczne i ponad 3600 artykułów  

DWA JUBILEUSZE I PROMOCJA 
NOWEJ KSIĄŻKI KS. RADCY 
RYSZARDA JANIKA

Foto: Archiwum Echa Jaworza

 Podczas spotkania z Zygmuntem Podkówką przewodni-
czącym Stowarzyszenia Nasze Jaworze, które odbyło się 16 
kwietnia rozmawialiśmy o planach dotyczących działalności 
organizacji w 2016 roku. Ponieważ niektóre z podanych terminów 
są dość odległe w czasie, trudno teraz podać dokładną datę  
i godzinę imprezy. Warto zatem cały czas monitorować nasze 
kalendarium - powiedział szef stowarzyszenia.
 W tym roku Stowarzyszenie Nasze Jaworze nie planuje 
autokarowych wyjazdów integracyjnych do zaprzyjaźnionych 
gmin Czech, Słowacji i Węgier. Na niektóre wojaże zainte-
resowani pojadą własnymi samochodami. Choć z racji unijnych 
oszczędności, tych wyjazdów (nie tylko z Jaworza), ale na linii 
Polska - Czechy - Słowacja i Węgry będzie mniej niż w poprze-
dnich latach. 
	 Jak	już	pisaliśmy,	tegoroczny	sezon	imprez	organizowanych	
lub	współorganizowanych	przez	 stowarzyszenie	 rozpoczęliśmy	
wspólnie	 z	 OPG	 Biesiadą	 Ludową.	 Kolejnym	 punktem	
był	 Koncert	 „Mistrzowie	 i	 Wychowankowie”	 w	 wykonaniu	
artystów	Państwowej	Szkoły	Muzycznej	 z	Bielska-Białej,	 który	
zdecydowanie	 1	 maja	 uświetnił	 jaworzańską	 Majówkę	 [więcej		
o	koncercie	na	str	3-	przyp.	red.] dodał Z. Podkówka.
	 W	 okresie	wakacyjnym	 planowany	 jest	 również	 koncert	 na	
wzgórzu	Goruszka	(pod	Glorietą)	na	przełomie	czerwca	i	lipca.	
Szczegóły	 co	 do	 zespołu	 i	 terminu	 są	w	 fazie	 ustalania,	 więc	

PLANY STOWARZYSZENIA NASZE 
JAWORZE NA ROK 2016

będą	one	podane	na	plakatach	i	stronie	OPG	Jaworze	- wyjaśnił 
przewodniczący organizacji.
 Nieco inny charakter będzie miało październikowe spotkanie  
z kuracjuszami Szpitala Opieki Długoterminowej BZLR  
w Jaworzu, w czasie którego stowarzyszenie chce zaprezen-
tować historię Jaworza, film o gminie oraz w miarę możliwości 
wzbogacić całość prezentacją multimedialną związaną  
z 25-leciem odzyskania samodzielności administracyjnej przez 
Jaworze. W dniach 10-11 września planowany jest wyjazd 
integracyjny na Podhale i w Pieniny w ramach programu 
„Poznaj nasz Kraj”, obecnie trwa ustalanie szczegółów 
wyjazdu.	 Być	może	 również	 we	wrześniu	 w	 ramach	 konkursu	
Kulinarne	 Dziedzictwo	 Powiatu	 Bielskiego	 wraz	 z	 KGW	 nr	 1	
będziemy	 uczestniczyli	 w	 tej	 imprezie	 na	 terenie	 Jaworza	 -  
planuje przewodniczący Podkówka
 Jesień to już kolejna trzecia odsłona Święta Pieczonego 
Ziemniaka - nowej imprezy, która z powodzeniem wpisuje się 
w kalendarz imprez stowarzyszenia. Pełne informacje na ten 
temat zostaną podane w późniejszym terminie.
	 W	przeddzień	Święta	Niepodległości	11	Listopada	podobnie	
jak	 w	 roku	 ubiegłym	 chcemy	 włączyć	 się	 w	 organizowanie	
Akademii	 Niepodległości	 adresowanej	 do	mieszkańców	 Jawo-
rza.	 Tym	 razem	 imprezę	 organizujemy	w	Szkole	 Podstawowej		
nr	1,	resztę	informacji	podamy	na	plakatach	przed	wydarzeniem.	
Ostatnią	 imprezą	 w	 tym	 roku	 będzie	 II	 edycja	 Spotkania	
Opłatkowego	dla	osób	samotnych	 i	starszych	z	naszej	gminy	-  
podsumowuje Zygmunt Podkówka.

Informacja PF na podstawie informacji Z. Podkówki - 
przewodniczącego Stowarzyszenia Nasze Jaworze
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i kazań o treści biblijnej, konfesyjnej, historycznej, sprawozdań  
z wydarzeń kościelnych i społecznych, nowel, poezji, wspomnień 
i refleksji zamieszczanych w czasopismach, periodykach, 
książkach polskich i niemieckich.
 Najważniejszą jednak jest 14, ostatnia książka napisana 
przez księdza radcę Ryszarda Janika. Wydana drukiem  
z okazji wymienionych jubileuszy książka „Z kart przeszłości 
luterańskiego zboru w Jaworzu” jest podsumowaniem jego 
pracy badacza, zbieracza i historyka, mimo iż z wykształcenia 
nim nie jest. Około 40 lat pochłonęło gromadzenie materiałów 
i dokumentów z archiwów parafii w Jaworzu, Cieszyna, Opawy, 
Wiednia i innych, by przedstawić historię parafii od czasów 
Reformacji po współczesność. Wydanie książki liczącej 
około 700 stron było możliwe dzięki wsparciu finansowemu 
Wójta Gminy Jaworze i Sejmiku Województwa Śląskiego  
w Katowicach.
 Z okazji jubileuszy i promocji nowej książki Oddział Polskiego 
Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu zorganizował w dniu 11 
kwietnia br. uroczyste spotkanie, w którym udział wzięło około 
90 osób w tym zacni goście; Jubilaci ks. radca Ryszard Janik  
z małżonką Rutą, córka Lidia nauczycielka, syn Piotr proboszcz 
Parafii Ewangelickiej w Wieszczetach-Kowale, ksiądz bis-
kup senior Diecezji Cieszyńskiej Paweł Anweiler, ksiądz prof. 

Manfred Uglorz, ks. senior Jan Klima z Miedzyrzecza, probo-
szczowie Parafii Ewangelickiej z Jaworza ks. Władysław 
Wantulok i ks. Andrzej Krzykowski. Przedstawiciele samorządu 
terytorialnego - wiceprzewodnicząca Sejmiku Woj. Śląskiego 
Sylwia Cieślar, Wójt Gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz, 
Z-ca przew. Rady Gminy Jaworze Zygmunt Podkówka, Przew. 
Rady Gminy Jasienica Jan Batelt. Obecni byli wszyscy żyjący 
kuratorowie Parafii Ewangelickiej w Jaworzu od Gustawa Lorka 
po pełniącego obecnie tę funkcję Janusza Cienciałę. Także 
prezes ZG PTEw Józef Król, Zarząd TMJ- Ryszard Stanclik  
i Irena Stekla.
 Spotkanie upłynęło w uroczystej i miłej atmosferze. Po 
prezentacji jubilatów złożono oficjalne życzenia i kwiaty 
oraz dokonano prezentacji nowo wydanej książki. Następnie 
przemawiali zaproszeni goście i na końcu sam wzruszony 
Jubilat. Zakończono wspólnym odśpiewaniem pieśni „Ojcowski 
Dom”.
 Wspomnianą nową książkę można nabyć w kancelarii 
parafialnej Parafii Ewangelickiej jak i wypożyczyć w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Jaworzu.

Prezes Oddziału PTEw w Jaworzu Leopold Kłoda

SPORTOWE JAWORZE

GKS CZARNI JAWORZE

Liga Żaków

 18 marca do życia powołana została Jaworzańska Liga 
Żaków. Są to rozgrywki organizowane z myślą o najmłodszych 
(maksymalny wiek to 11 lat), by Ci piłkarze mogli już teraz 
poczuć zastrzyk adrenaliny, a przy okazji dobrze się bawić. Nie 
oszukujmy się, najlepszą formą treningu są mecze, stąd ten 
pomysł.
 W lidze rywalizuje 8 drużyn (oprócz Czarnych występują 
KS Rudzica, KS Międzyrzecze, LKS Mazańcowice, KS Bystra, 
Rotuz Bronów, Smerfiki Łodygowice oraz Przełom Kaniów). 
Rywalizacja toczy się na zasadzie każdy z każdym, mecz  
i rewanż. 
 Głównym założeniem było, by owe spotkania rozgrywać 
cyklicznie w każdy piątek na połówkach boisk pełnowymia-rowych 
bądź obiektach typu „Orlik”. Zdajemy sobie jednak sprawę, iż nie 
wszystkie zespoły dysponują wolnym boiskiem w tych terminach 
i po wcześniejszym uzgodnieniu obu szkoleniowców mogą 

zmienić termin, na jaki wszystkim odpowiada. Mecz po prostu 
musi zostać rozegrany.
 Organizator nie wprowadził tabeli, gdyż zazwyczaj w tej 
kategorii wiekowej padają kosmiczne rezultaty i nie chcemy 
wysokimi porażkami zniechęcać dzieci do uprawiania tej pięknej 
dyscypliny sportu. Wszyscy uczestnicy naszej zabawy są 
zwycięzcami.
 Ciekawostką jest ostatnia kolejka, która rozegrana zostanie  
25 czerwca. Wówczas wszystkie zespoły spotkają się na stadio-
nie w Jaworzu (tam zostaną rozegrane cztery ostatnie spotkania 
sezonu) i zostanie połączone to z oficjalnym zakończeniem 
imprezy. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy medal, 
który osobiście wręczy Wójt Gminy Jaworze i jednocześnie wiel-
ki pasjonat jaworzańskiego futbolu, Radosław Ostałkiewicz.
 Wierzymy, iż projekt pod nazwą „Jaworzańska Liga Żaków” 
uda się bardzo dobrze zrealizować i na jesień już w nieco innej 
formie (miejmy nadzieję, że i w większym gronie) zainauguru-
jemy nowy sezon rozgrywek.

Artur Mazur
Terminarz najbliższych spotkań:

Data Godzina Gospodarz Gość
5 maja (czwartek) 17:30 Sokół Buczkowice GKS Czarni Jaworze
14 maja (sobota) 17:00 GKS Czarni 

Jaworze
Beskid Godziszka

22 maja (sobota) 11:00 Groń Bujaków GKS Czarni Jaworze
26 maja (czwartek) 15:00 GKS Czarni 

Jaworze
KS Bestwinka

28 maja (sobota) 17:00 Iskra Rybarzowice GKS Czarni Jaworze
4 czerwca (sobota) 16:00 Pionier Pisarzowice GKS Czarni Jaworze

11 czerwca 
(sobota)

17:00 GKS Czarni 
Jaworze

GLKS Wilkowice

Więcej na: czarnijaworze.futbolowo.pl
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UWAGA !!!
W dniu 12.06.2016 r. w godz. 13:00-15:30 odbędzie się w Jaworzu „II Bieg po Zdrój”, 

którego uczestnicy przebiegną następującymi ulicami Jaworza:
ul. Wapienicka, ul. Ładna, ul. Podgórska, ul. Panoramiczna, ul. Turystyczna, ul. Jaworowa, ul. Słoneczna,  

ul. Zaciszna, ul. Folwarczna, ul. Pod Harendą, ul. Pod Młyńską Kępą, ul. Pałacowa, Park Zdrojowy 
Zakończenie na terenie Amfiteatru. 

W związku z powyższym mogą wystąpić czasowe utrudnienia w ruchu drogowym.
W wyznaczonym czasie ruchem na zabezpieczonym terenie kierować będą jednostki ruchu drogowego 

Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. W zabezpieczeniu  tras uczestniczy Ochotnicza Straż Pożarna z Jaworza. 
Główne objazdy komunikacyjne kierowane będą do ul. Bielskiej, Cieszyńskiej, Wapienickiej, Cisowej.  

Jednocześnie apelujemy do kierowców, aby nie parkowali swoich pojazdów wzdłuż ul. Wapienickiej a także na drodze 
dojazdowej znajdującej się z tyłu Kościoła Katolickiego.

Drodzy Kibice i nie tylko:)

GKS Czarni Jaworze serdecznie zaprasza na 

I Jaworzański Piknik ZDROWO BO SPORTOWO
Piknik pod patronatem Wójta Jaworza odbędzie się dnia 

21 maja w godzinach od 15.00 do 18.00 
na Stadionie GKS Czarni Jaworze przy ulicy Koralowej.

Jeśli jesteście Państwo fanami piłki nożnej lub wprost przeciwnie, nie macie Państwo pojęcia o tej dyscyplinie sportowej a chcecie Pań-
stwo miło spędzić sobotnie majowe popołudnie - serdecznie zapraszamy. 
Przyjdźcie i zobaczcie najmłodsze sekcje GKS Czarni Jaworze. Podczas Pikniku zorganizowane będą liczne konkursy i zabawy - nie 
tylko dla dzieci:) 
Rozegrany zostanie mecz DZIECIAKI kontra RODZICE a także każdy chętny będzie mógł popisać się umiejętnościami strzelania 
karnych:)
Jaworzańska piłka nożna potrzebuje przede wszystkim kibiców - nasz piknik to okazja, aby poznać klub i zawodników, co miejmy 
nadzieję zachęci Państwa do kibicowania podczas meczów naszych piłkarzy.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy: 21 maja 2016 Klub Sportowy ul. Koralowa
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JUSTYNA KACZKOWSKA

Kolarstwo we krwi

 Niezwykle pracowita i wytrwała, nastawiona na zwycięstwo 
i zdecydowana, ma jasno określony cel, tak krótko można 
scharakteryzować młodą jaworzańską sportsmenkę. Z Justy-
ną Kaczkowską Mistrzynią Świata w kolarstwie torowym, 
zawodniczką UKKS Imielin rozmawiamy m.in. o sukcesach  
i najbliższych planach. 

Od czasu wywalczenia tytułu Mistrzyni Świata juniorek  
w wyścigu indywidualnym na dochodzenie, który odbył się 
w kazachskiej Astanie z pewnością wiele się u ciebie dzieje 
pod względem zdobywania kolejnych sportowych tytułów. 
Na początku marca (2-3) byłaś na Mistrzostwach Świata  
w Londynie.
Justyna Kaczkowska: Po	 mistrzostwach	 w	 Kazachstanie	
dołączyłam	 do	 grupy	 seniorek,	 byłam	 szkolona	 razem	 z	 nimi,	
a	 podczas	 kolejnych	 startów	 w	 pucharach	 świata	 przybywało	
punktów	do	rankingu	olimpijskiego.	Takim	ukoronowaniem	były	
mistrzostwa	 świata	 w	 Londynie,	 gdzie	 do	 pomocy	 pojechały	
jeszcze	 dwie	 starsze	 dziewczyny,	 udało	 się	 i	 zdobyłyśmy	
kwalifikację	olimpijską,	jestem	teraz	w	kadrze	czyli	przygotowuję	
się	do	Letnich	 Igrzysk	Olimpijskich	w	Rio	de	Janeiro. (sierpień 
2016, przyp. Red.)
Przygotowania do igrzysk to z pewnością intensywne 
treningi, jak wygląda dzień sportsmenki?
To	 oczywiście	 zależy	 do	 czego	 konkretnie	 się	 przygotowuję,	
obecnie	 skupiam	 się	 na	 olimpiadzie.	 Teraz	 zaczynam	 jeździć	
„wytrzymałość”,	 to	 są	 długie	 bardzo	monotonne	 treningi,	 po	 3	

maksymalnie	 4	 godziny	 dziennie.	 Później	 stopniowo	 do	 tego	
dodawany	 jest	 jeden	 trening	 więcej	 np.	 mocniejsze	 podjazdy,	
następnie	 krótkie	 mocne	 treningi	 i	 specjalistyczne	 treningi	 na	
torze.
I oczywiście wyjazdy na zgrupowania?
Mamy	 właśnie	 organizowane	 zgrupowania	 w	 Pruszkowie	 pod	
Warszawą,	a	za	 tydzień	pierwsze	Grand	Prix	w	Czechach.	Do	
tego	 będziemy	 się	 ścigać	 z	 innymi	 dziewczynami	 na	 Ukrainie		
i	Białorusi.
Czasami słyszy się o specjalnej diecie dla sportowców, 
którzy intensywnie trenują.
Jak	 jest	 ciężki	 trening	 to	 trudno	 utrzymać	 dietę,	 ponieważ	
naturalnie	wówczas	ma	się	ochotę	na	słodycze,	jak	człowiek	jest	
porządnie	zmęczony,	wręcz	powiem	wykończony,	to	brakuje	mu	
cukru	w	mięśniach.	Jednak	generalnie	jem	wszystko,	na	co	mam	
ochotę,	dbam	w	miarę	możliwości	o	to,	aby	posiłki	były	zdrowe.	
Ponieważ	często	gotuję	sama	 to	głównie	przyrządzam	sałatki,		
a	do	tego	na	przykład	mięso	z	grilla,	które	bardzo	lubię.	Nie	mam	
konkretnej	 diety,	 którą	 zaordynowałby	 mi	 dietetyk,	 natomiast	
dbam	 o	 to,	 aby	 posiłki	 były	 pełne	 zdrowych	 i	 naturalnych	
składników.	
Pozwolę sobie dodać, że Ty sama masz do tego najlepsze 
uprawnienia, ponieważ uczysz się w bielskim Technikum 
Gastronomicznym.
Justyna Kaczkowska: Teraz	 jestem	 w	 3	 klasie,	 a	 ponieważ	
intensywnie	 trenuję	 od	 tego	 roku	 mam	 indywidualny	 tok	
nauczania.	 Jestem	 pierwszą	 osobą,	 wobec	 której	 zostało	
zastosowane	takie	rozwiązanie.	Nie	mam	obowiązku	chodzenia	
do	 szkoły,	 chyba	 że	 jestem	 akurat	 na	 miejscu.	 Nauczyciele	
wysyłają	mi	materiały,	które	później	zaliczam.
Czy z kolarstwem wiążesz swoją przyszłość zawodową ?
Justyna Kaczkowska: Nie	 wyobrażam	 sobie	 życia	 bez	
kolarstwa,	a	ponieważ	moim	marzeniem	jest	dalszy,	intensywny	
rozwój	 w	 tej	 dziedzinie,	 chcę	 wyjechać	 za	 granicę.	 Niestety		
w	Polsce	na	razie	nie	ma	warunków,	które	w	pełni	sprzyjałyby	
takim	 planom	 sportowym,	 stąd	 też	 i	 taka	 moja	 decyzja.	 Po	
skończeniu	 kariery	 sportowej	 chciałabym	 nadal	 pracować		
w	sporcie,	jeszcze	dokładnie	ta	wizja	nie	jest	sprecyzowana,	ale	
myślę	o	dietetyce	lub	fizjoterapii.	
Twoje największe sportowe marzenie, poza intensywnym 
rozwojem?
Moim	 marzeniem	 było	 mistrzostwo	 świata	 i	 ono	 się	 spełniło.	
Teraz	 chciałabym	 powtórzyć	 ten	 sukces	 w	 grupie	 seniorek,		
a	w	przyszłości	zdobyć	medal	na	igrzyskach	olimpijskich.
 I tego gorąco życzymy Justynie, jednocześnie mocno 
trzymając kciuki szczególnie w sierpniu, kiedy jaworzanka 
będzie startować podczas Igrzysk Olimpijskich w Rio de 
Janeiro.

Przygotowała Agata Jędrysko.
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SZACH - MAT

IV Mistrzostwa szkoły w szachach

 IV Mistrzostwa szkoły w szachach o Puchar Przewodniczą-
cego Rady Gminy Jaworze. 30 młodych szachistów stanęło 
do walki o tytuł Mistrza Szkoły w rozegranym w czwartek 21 
kwietnia turnieju szachowym. Rozegrano 6 partii z zegarami 
szachowymi po 10 minut dla zawodnika. Z każdym rokiem 
poziom zawodów idzie w górę, a partie są coraz ciekawsze  
i dostarczają wielu emocji. W tym roku tytuł Mistrza Szkoły i puchar 
z rąk Przewodniczącego Rady Gminy Mieczysława Brzezickiego 
odebrał Piotr Kubala, który tym samym obronił mistrzostwo 
z poprzedniego roku. Piotrek obecnie jest uczniem pierwszej 
klasy Gimnazjum, osiąga sukcesy w innych dziedzinach nauki, 
ale jak widać nie utracił szachowych umiejętności nabytych 
podczas treningów w Szkole Podstawowej w poprzednich 
latach. Drugie miejsce zajął Michał Danel z piątej klasy, 
a trzecie Bartek Burian z klasy szóstej. Najmłodszą uczestniczką 

turnieju była Julia Sobkowicz, uczennica pierwszej klasy, 
która już teraz sprawiła wiele kłopotów starszym przeciwnikom. 
W przyszłym roku kolejna szansa na odebranie mistrzostwa 
Piotrkowi, do czego konieczne będą ciężkie treningi młodych, 
zdolnych uczniów Szkoły Podstawowej.

Info: UG Jaworze

KOMUNIKAT
Urząd Gminy Jaworze zwraca się z apelem do właścicieli nieruchomości położonych na terenie 

Gminy Jaworze o systematyczne ich wykaszanie.

Problem zarośniętych nieruchomości dotyczy głównie nieruchomości niezabudowanych. Po okresie 
kwitnienia traw oraz chwastów następuje rozsiewanie nasion, co stanowi szczególną uciążliwość dla 
sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej oraz okolicznych gruntów. Zarośnięte nieruchomości stanowią 

również siedliska dla gryzoni.

Ponadto zgodnie z zapisami Uchwały nr XIX/181/12 Rady Gminy Jaworze  
z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Jaworze, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości, 
porządku oraz należytego stanu sanitarno higienicznego na terenie nieruchomości.



MAJ 232016

W Jaworzu pojawiły się nowe obiekty małej architektury – są 
ogólnodostępne – i to za darmo! Spotkać je można na Goruszce, 
w parku i przy amfiteatrze. Specjalnie dedykowane dla wszystkich 
właścicieli czworonogów.
PSIE STACJE w JAWORZU ułatwiają właścicielom różnej maś-
ci i rozmiarów dobermanów i jamników sprzątanie po swoich 
przyjaciołach. Nasze kosze zostały dodatkowo wyposażone w podaj-
niki na woreczki, co sprawia, że psie kupy są znacznie mniejszym 
problem – choć pozostawione na trawniku czy chodniku mogą stać się 
utrapieniem naszej podeszwy i nosa.
Mój Pies Kocha Czyste Jaworze! – Pokochajmy je wszyscy… Tutaj!

Nie tylko sprzątamy, ale również się troszczymy. Nasze psiaki warte 
są tego, by nie płacić za nie haraczu do gminy, a tym bardziej, by je 
chronić najlepiej, jak się da!

KOMUNIKAT
Urząd Gminy Jaworze zwraca się z apelem do właścicieli nieruchomości położonych przy 
chodnikach lub drogach na terenie Gminy Jaworze o przycinanie gałęzi drzew i krzewów  

od strony chodników oraz dróg.

Systematyczne przycinanie gałęzi drzew i krzewów poprawia bezpieczeństwo pieszych 
oraz pojazdów poruszających się po drogach.

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

SPRZĄTAMY PO SWOICH PSACH
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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

Informujemy, iż w dniu 
27 maja br. tj. w piątek 

po Święcie Bożego Ciała
Urząd Gminy Jaworze, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Gminny Zespół Oświaty, Gminna Biblioteka 
Publiczna oraz Ośrodek Promocji Gminy Jaworze będą 

NIECZYNNE. 

Za utrudnienia przepraszamy.

domowe ciasta, lody, desery, koktajle,
kawa mrożona, świeżo wyciskane soki

jaworze ul. pałacowa 27 
tel. 507 767 250

od poniedziałku do piątku 9.00-19.00, 
sobota, niedziela 11.00-19.00

KAWIARNIA
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Strażackie Świętowanie

Święto Pracy (01.05), Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (02.05) i Święto Konstytucji 3 Maja, ale także Dzień Świętego Floriana 
czyli strażackie święto (04.05). Te wydarzenia szczególnie czcimy na początku najpiękniejszego z wiosennych miesięcy. Pomimo, że 
druhowie świętują 4 maja, to już 1 maja jaworzańscy ochotnicy złożyli kwiaty na cmentarzach: katolickim i ewangelickim, a następnie 
wzięli udział w nabożeństwie ewangelickim, natomiast 3 maja uczestniczyli we mszy św w kościele katolickim pod wezwaniem 
Opatrzności Bożej. Radosław Ostałkiewicz wójt Gminy Jaworze brał udział w święcie strażackim jako członek OSP, a jednocześnie 
reprezentant władz samorządowych. Prezes dh Czesław Malchar podczas spotkania w remizie wręczył medale i odznaczenia dla 
zasłużonych jaworzańskich strażaków. Złoty Medal za Zasługi dla Ochotniczego Pożarnictwa otrzymał dh Roman Pomper, Srebrny 
Medal za Zasługi dla Ochotniczego Pożarnictwa przypadł dh Krzysztofowi Malcharowi, natomiast brązowym Medalem odznaczono 
Barbarę Pietrzyk. Wzorowym Strażakiem został dh Jakub Kowalczyk, natomiast Zasłużonym dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu 
Bielskiego dh Piotr Knapczyk. Dh Józef Parkitny otrzymał jubileuszową statuetkę, podobnie jak podczas walnego zebrania OSP  
w marcu b.r druhowie: Edward Grygierczyk, Józef Sabo i Franciszek Chrapek [zdjęcia z tych uroczystości publikujemy w tym wydaniu 
miesięcznika - przyp. red.].
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