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FESTYN BEZPIECZNE WAKACJE I RODZINNY 
RAJD ROWEROWY - ZAPROSZENIE

SPOTKANIA WÓJTA Z MIESZKAŃCAMI 
- PODSUMOWANIE

1 PIKNIK SPORTOWY GKS CZARNI JAWORZE ZA NAMI

SĘDZIA ANNA MARIA WESOŁOWSKA 
W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH W JAWORZU

MAJOWE SPOTKANIA Z KULTURĄ 
W JAWORZU

Dagmara Pietras – uczennica Szkoły Podstawowej w Jaworzu 
laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Języka Polskiego
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„Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga;
Łam, czego rozum nie złamie”.
Adam Mickiewicz

 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. 
 Naszą szkołę reprezentowała pani dyrektor Ewa Cholewik 
oraz 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). Dagmara, zgodnie 
z regulaminem, otrzymuje ocenę celującą z języka polskiego 
na koniec roku szkolnego oraz maksymalną ilość punktów  
z pierwszej części sprawdzianu szóstoklasisty.
 Miałem przyjemność przygotowywać Dagmarę do konkursu. 
Jest inteligentną i pracowitą, a przy tym niezwykle skromną osobą. 
Wróżę jej wielką przyszłość, może w Parlamencie Europejskim? 
Śląski kurator oświaty wręczyła uczniom zaświadczenia i nagrody 
książkowe. Składając gratulacje dyrektorom szkół, pani kurator 

KRÓLOWA POLONISTYKI

NA PIERWSZYM PLANIE

przekazała także podziękowania dla nauczycieli przygotowujących 
dzieci do konkursów przedmiotowych. - Dobry nauczyciel to nie 
ten, który posiada największą wiedzę, tylko ten, który potrafi 
zainspirować ucznia do ciągłych poszukiwań, zafascynować 
przedmiotem, dziedziną, problemem – podkreśliła w czasie 
uroczystości Urszula Bauer, życząc uczniom, aby na swojej 
drodze spotykali takich właśnie przewodników. Nauczycielom 
życzę natomiast, aby od uczniów otrzymywali energię, która 
zachęca do wysiłku – dodała kurator. Listy gratulacyjne w imieniu 
rektora Uniwersytetu Śląskiego wręczył tegorocznym laureatom 
dr hab. profesor UŚ Mariusz Rzętała.

Polonista Tomasz Zdunek

 Od dwóch lat Wójt Jaworza Radosław Ostałkiewicz przyznaje 
nagrody wybitnie uzdolnionej młodzieży. Tegoroczna uroczystość 
odbyła się „Pod Goruszką”, gdzie zebrali się utalentowani młodzi 
mieszkańcy Jaworza, aby odebrać tę nagrodę. 
 Każdy z nich to ogromny talent. Jedni mają wybitne osiągnięcia 
naukowe, inni sportowe, jeszcze inni udzielają się społecznie. 
– Wszyscy tu zgromadzeni to duma naszego Jaworza. Serce 
rośnie, kiedy widzi się takich wspaniałych młodych ludzi. Dziękuję 
za Waszą codzienną pracę, za to, że tak wspaniale rozwijacie 

swoje talenty i przez to jesteście skarbem naszego Jaworza– 
mówił podczas uroczystości Wójt Radosław Ostałkiewicz. 
 Podczas uroczystości zostały szczegółowo przedstawione 
osiągnięcia laureatów, które osobiście wyliczał wójt gminy 
Jaworze w specjalnie przygotowanej prezentacji, w której 
przedstawiono 28 młodych mieszkańców gminy wyróżnionych 
w tegorocznych „Laurach”. W gronie nagrodzonych znaleźli się 
zarówno uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum z Jaworza 
oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych zamieszkała w gminie. 
Nagrody otrzymali:
 W kategorii kultura: Jagoda Pytlowany, Julia Staszko, Wiktora 
Zabilska, Dagmara Pietras, Klara Kostoń, Wiktoria Szeląg. 
W kategorii edukacja: Justyna Krzyszkowska, Piotr Kubala, 
Karolina Czader, Mikołaj Bonk.

WÓJTOWSKIE LAURY 
ZNÓW ROZDANE
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 W kategorii sztuka: Tomasz Ryrych, Aleksandra Jawor, 
Dominik Sojka, Kamila Olejarz.
 W kategorii sport: Zuzanna Madej, Wiktoria Wandor, Oliwia 
Kowalczyk, Oliwer Pilch, Kacper Baklarz, Piotr Wiśniewski, 
Michał Pietrzykowski, Patryk Linnert, Kamil Slaczałek, Orfeusz 
Sznajdrowicz, Anna Kowalska, Szymon Staszko i Justyna 
Kaczkowska. 
 Laur w kategorii udział w życiu publicznym gminy otrzymał 
również Paweł Ficek. 
 Podczas gali na żywo można było podziwiać talenty 
muzyczne i recytatorskie młodych mieszkańców Jaworza, którzy 
przygotowali występy artystyczne.
 W uroczystości wzięli udział również rodzice utalentowanej 
jaworzańskiej młodzieży. – To dla nas ogromne przeżycie. 
Jesteśmy dumni nie tylko z naszych dzieci, ale również z naszego 
wójta, który dostrzega ich talenty – mówił jeden z ojców. 
 Tradycyjnie udokumentowaniem tego wydarzenia było 
wspólne zdjęcie w towarzystwie Hrabiego Maurycego Jana 
Nepomucena. 

Tekst i foto: Dorota Kochman

Wójt Radosław Ostałkiewicz z Justyną Kaczkowską- Mistrzynią Świata  
w kolarstwie torowym (będzie brała udział w Letnich Igrzyskach Olimpijskich 
w Rio de Janeiro). Wywiad z sportsmenką był publikowany w majowym 
wydaniu naszego miesięcznika pod tytułem „Kolarstwo we krwi”- przyp.red.
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Justyna Krzyszkowska: bardzo dobra uczennica; uczestniczyła 
w konkursach szkolnych i pozaszkolnych – dwukrotnie była laureatką 
Religijnego Konkursu Ekumenicznego Jonasz; udział w II etapie 
Konkursu Matematycznego im. K. Banacha; dzięki sukcesom  
w zawodach sportowych zdobyła w tym roku stypendium.
Jagoda Pytlowany: artystyczna dusza, uzdolniona muzycznie; 
rozwija swoje umiejętności i zainteresowania muzyczne w zespole 
instrumentalnym „Sinfonietta”; wielokrotnie reprezentowała szkołę; 
przyczyniła się do sukcesów Sinfonietty: I miejsca w Konkursach 
Powiatowych, Przeglądach Amatorskich Grup Artystycznych „Saga” 
oraz do największego osiągnięcia Grand Prix „Saga 2015”.
Julia Staszko: wzorowa uczennica uczestniczyła z sukcesami w 
wielu konkursach szkolnych i pozaszkolnych; bardzo uzdolniona 
muzycznie; rozwija swoje umiejętności i zainteresowania muzyczne 
w zespole instrumentalnym „Sinfonietta”; wielokrotnie reprezentowała 
szkołę podczas imprez szkolnych, gminnych i środowiskowych; 
wspólnie z innymi członkami zespołu w dużej mierze przyczyniła się 
do sukcesów Sinfonietty w tym do największego osiągnięcia Grand 
Prix „Saga 2015”.
Wiktoria Zabilska: jest uczennicą pracowitą; rozwija swoje 
umiejętności i zainteresowania muzyczne w zespole instrumentalnym 
„Sinfonietta”; wielokrotnie reprezentowała szkołę podczas imprez 
szkolnych, gminnych i środowiskowych; wspólnie z innymi członkami 
zespołu w dużej mierze przyczyniła się do wspominanych wyżej 
sukcesów Sinfonietty.
Klara Kostoń: I miejsce w XVIII Powiatowym Konkursie 
Recytatorskim ,,Słońce, słońce i życie...” pod patronatem starosty 
bielskiego; uczennica klasy 4a prezentowała wiersz J.Tuwima „Ptasie 
radio” oraz fragment książki „Mikołajek”. 
Zuzanna Madej: kocha narciarstwo alpejskie, trenuje w Klubie UKS 
Brenna-Górki; I miejsce w Lidze Śląskiej – klasyfikacja generalna 
w narciarstwie alpejskim; III miejsce w Ogólnopolskim Finale Lig 
Alpejskich; dzięki jej występom Szkoła Podstawowa znalazła się na 
VI miejscu w rankingu szkół województwa śląskiego.
Wiktoria Wandor: trenuje w SKS oraz UKS przy Szkole 
Podstawowej; świetna lekkoatletka – mistrzyni szkoły w czwórboju; 
wraz ze szkolną drużyną zdobyła 4 miejsce na Śląsku w biegach 
przełajowych; świetnie radzi sobie w biegach rozstawnych oraz  
w szkolnej drużynie Mini Piłki Koszykowej.
Oliwer Pilch: wszechstronnie uzdolniony sportowiec; odnosi 
sukcesy, grając w drużynie w Mini Piłkę Koszykową oraz Mini 
Piłkę Nożną; świetnie radzi sobie z lekkoatletyką, a czwórbój i biegi 
przełajowe to jego mocne dyscypliny.
Oliwia Kowalczyk: zawodniczka Klubu Sportowego „Start” 
w Bielsku-Białej – sekcja akrobatyki sportowej; trenuje dwa razy  
w tygodniu po 2,5h; w 2016 roku zajęła II miejsce w Indywidualnych 
Mistrzostwach Śląska w Akrobatyce Sportowej i Skokach na Ścieżce.
Karolina Czader: laureatka Wojewódzkiego Konkursu Przedmioto-
wego z historii, finalistka w konkursie z fizyki „Od Einsteina do…”; 
udział w akcji pola Nadziei oraz coroczny udział w akcji Prezent 
pod choinkę; aktywny udział i organizacja Pikników Rodzinnych; 
prowadzenie pokazów z fizyki dla przedszkolaków.
Mikołaj Bonk: zdolny, ambitny i inteligentny; wygrał konkurs 
organizowany przez UŚ na esej pt.: „Sprawy ludzkie Jana 
Szczepańskiego, moje sprawy”; II miejsce w kategorii gimnazjalnej  
w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Mieszkam  
w Beskidach”; uzdolniony aktorsko; bierze udział w konkursach 
językowych z zakresu j. angielskiego i niemieckiego.
Piotr Kubala: uczeń klasy pierwszej, tegoroczny laureat Konkursu 
Przedmiotowego z Biologii; najbardziej spodobała mu się genetyka  
i anatomia człowieka.
Kamila Olejarz: wyjątkowo sumienny uczestnik zajęć Koła 
Teatralnego; członek Ligii Morskiej i Rzecznej; udział w akcji 
charytatywnej Pola Nadziei oraz coroczny udział w akcji charytatywnej 
„Prezent pod choinkę”; udział w konkursie przedmiotowym z historii.

Tomasz Ryrych: laureat konkursu z języka angielskiego FOX; radny 
Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze; czynny udział w przygotowaniu 
spektakli Koła Teatralnego  m.in. wzruszająca kreacja Tomka jako 
Dominika (Sala samobójców) odniosła sukces na „Igraszkach 
teatralnych 2015”; reprezentował szkołę w Przeglądzie Teatrzyków 
Anglojęzycznych – wyróżnienie za najlepszą wymowę w języku 
angielskim.
Aleksandra Jawor: pełnienie funkcji wicewójta Gminy Jaworze 
w Dniu Wagarowicza; czynny udział w przygotowaniu spektakli Koła 
Teatralnego; swoje kreacje aktorskie uświetniała pełnym wdzięku 
tańcem; reprezentowanie szkoły w konkursach teatralnych „Igraszki 
teatralne”, konkursach recytatorskich, np. Norwidiada 2015; zajęcie  
II miejsca z drużyną siatkarską w Lidze Siatkowej Kobiet.
Wiktoria Szeląg: z zaangażowaniem występowała w zespole 
Cantus Novi, wraz z którym zdobyła wyróżnienie na Międzyszkolnym 
Konkursie Piosenki Żeglarskiej; występowała w spektaklu „Historia 
Scrooge’a” w reż. Agnieszki Przemyskiej - Zuziak; pasjonatka muzyki 
– kompozytorka i autorka tekstów.
Dominik Sojka: przewodniczący samorządu szkolnego w roku 
szkolnym 2014/2015; wiceprzewodniczący samorządu szkolnego 
2015/2016; aktywnie bierze udział w zajęciach Szkolnego Koła 
Teatralnego; wystąpił w filmie „Kot w butach” – rola tytułowa.
Kacper Baklarz: III miejsce w 2013 r. i II miejsce w 2014 r. 
w Mistrzostwach Śląska i Zaolzia w Motocrossie w klasie MX85; 
wicemistrz Polski Junior 50 (2015 r.); Silesia Extreme Enduro 
Sprint’15 – trzeci czas w kwalifikacjach; wygrana w Enduro Classic; 
mistrz i wicemistrz Śląska w klasie mini; mistrz i wicemistrz Polski 
Południowej w cross country oraz tytuł drugi Mistrz Polski w Enduro; 
powołany do Kadry Narodowej w Rajdach ENDURO.
Piotr Wiśniewski: wicemistrz Polski w Halowych Mistrzostwach 
Polski Młodzików Pińczów 2015; I miejsce w Ogólnopolskim Turniej 
Młodzików Zabierzów 2015; IV miejsce w Turnieju kwalifikacyjnym 
do kadry młodzików Zgierz 2015; V miejsce w Międzynarodowych 
Zawodach Kadetów Ostrawa 2015; V miejsce w drużynie na 
Mistrzostwach Śląska Młodzików, Żywiec 2015; wyróżniony przez 
Starostę Bielskiego.
Orfeusz Sznajdrowicz: zawodnik drużyny trampkarzy Gminnego 
Klubu Sportowego „Czarni Jaworze”; wyróżnia się talentem 
sportowym oraz postawą godną sportowca; wspólnie z drużyną 
odnosi spore sukcesy w miejscowej „lidze”; wyróżniony przez trenera.
Patryk Linnert: zawodnik drużyny juniorów Gminnego Klubu 
Sportowego „Czarni Jaworze”; wspólnie z drużyną odnosi spore 
sukcesy w miejscowej „lidze”; wyróżniony przez trenera juniorów.
Szymon Staszko: czołowy bramkarz drużyny juniorów Gminnego 
Klubu Sportowego „Czarni Jaworze”; wyróżnia się talentem 
sportowym oraz postawą godną sportowca; wspólnie z drużyną 
odnosi spore sukcesy w miejscowej „lidze”; powoływany już nieraz 
do podstawowej reprezentacji seniorów GKS Czarni Jaworze.
Michał Pietrzykowski: zawodnik drużyny juniorów GKS „Czarni 
Jaworze”; wspólnie z drużyną odnosi spore sukcesy w miejscowej 
„lidze”; główny „marketingowiec” GKS „Czarni Jaworze”.
Kamil Slaczałek: zawodnik drużyny juniorów Gminnego Klubu 
Sportowego „Czarni Jaworze”; wspólnie z drużyną odnosi spore 
sukcesy w miejscowej „lidze”; wyróżniony przez trenera juniorów.
Paweł Ficek: Wójt Gminy Jaworze w Dniu Wagarowicza; jeden 
z najbardziej aktywnych członków Młodzieżowej Rady Gminy 
Jaworze – zasiada w niej już drugą kadencję; zaangażowany  
w działalność ruchu harcerskiego w Jaworzu – aktywny członek 11 
Grunwaldzkiej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Impessa”.
Anna Kowalska: trenuje karate shotokan; zdobyła srebrny i brązowy 
medal, Harasuto Karate podczas III Międzynarodowego Grand Prix 
w Tczewie 2015; brązowy medal na Pucharze Świata Word Cup  
w Łodzi 2015; złoty medal Mistrzostw Opolszczyzny 2015; złoty 
medal podczas Międzynarodowego Pucharu Pomorza w Karate 
2016.
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SAMORZĄD

 5 i 19 maja odbyły się spotkania z mieszkańcami, pierwsze 
miało miejsce w Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej, drugie  
w Gimnazjum nr 1 w Jaworzu Średnim. Urząd Gminy reprezentował 
wójt Radosław Ostałkiewicz wraz z zastępcą Anną Skotnicką 
Nędzka, Sekretarzem Gminy Eweliną Domagałą i kierownikami 
poszczególnych wydziałów. Radę Gminy reprezentowali 
przewodniczący Mieczysław Brzezicki, wiceprzewodniczący 
Zbigniew Putek oraz Zygmunt Podkówka wraz z radnymi. Poza 
tym w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Nadleśnictwa 
Bielsko i Policji, przedsiębiorstwa Aqua z Bielska-Białej, a także 
mieszkańcy Jaworza. Wójt omówił działania władz gminnych za 
minione 12 miesięcy. 
 Jak na samym wstępie zaznaczył R.Ostałkiewicz, priorytetem 
pozostaje dążenie do uzyskania statusu uzdrowiska, stąd już 
dwukrotne spotkania w ministerstwach w Warszawie. Zmiana 
władzy na szczeblu centralnym powoduje, że wiele procedur 
trzeba zaczynać od początku. Samo badanie wód podziemnych 
potrwa 3 lata, natomiast koszt odwiertu to 1,5-2 mln zł, dlatego 
bez dofinansowania z zewnątrz to nie będzie łatwe zadanie. 
W dalszej części wystąpień wójt przybliżył zebranym strukturę 
budżetu gminnego, podział środków m. in.: na oświatę i GOPS. 
W ramach budżetu gminy prawie 4 mln zł są skierowane na 
inwestycje, a więc 15% środków własnych przeznaczone będzie 
na różnego rodzaju zadnia. Niestety jeśli chodzi o środki unijne 
przynajmnej na razie nie można liczyć na dofinansowanie. 
Kanalizacja została zakończona w 96% domów, które podłączyły 
się do sieci kanalizacyjnej, w sumie zostało wybudowane 54 km 
kanalizacji. W tym miejscu wójt podziękował mieszkańcom za 
przyłącza. Każdy dom niepodłączony do kolektora to ok. 25-30 tys 
zł, jakie będziemy musieli oddać do WFOŚ w Katowicach. Jednak 
będziemy „brutalni” i tych opornych sami podłączymy na koszt 
gminy, następnie sprawy skierujemy do komornika, który odzyska 
dla nas pieniądze - zapowiedział kolejny raz wójt. Warto jednak 
dodać, że taniej wychodzi dobrowolne podłączenie bez kosztów 
komorniczych. Początkowo gmina planowała 3 etapy kanalizacji, 
ale udało się wdrożyć 6 etapów, dzięki czemu przedsięwzięciem 
objęto jeszcze większą część Jaworza.
 Ulica Pagórkowa, Letniskowa, Na Stoku, Południowa - to 
niektóre z traktów, na których położono nową nawierzchnię. Często 
przy okazji budowy kanalizacji kładliśmy dywanik asfaltowy wg 
nowej technologii - dodał wójt. Są inwestycje czekające na swoją 
kolej np. ulica Kalwaria (koszt 1,8 mln zł), jednak w najbliższych 
7 latach nie możemy liczyć na dofinansowanie remontu dróg 
lokalnych ze środków europejskich (takie są założenia unijne).
 Kolejnym istotnym tematem jest inwestowanie w amfiteatr  
w okresie letnim (pchli targ, kino letnie, tężnia z koncertami), 
które jest dla nas priorytetem. Organizujemy kursy komputerowe, 
które prowadzi młodzież gimnazjalna na zasadzie wolontariatu. 
W nagrodę uczniowie w okresie wakacyjnym otrzymają na 2-3 
tygodnie umowę o pracę w urzędzie gminy. Władze Jaworza 
myślą również o osobach dojrzałych, ponieważ w planach jest 
utworzenie Uniwersytetu III wieku. Gmina stawia także na oświatę 
i realizację projektów unijnych w szkołach i przedszkolach (zajęcia 
edukacyjne i wychowawcze). W gimnazjum nacisk został położony 
na nauczanie języka angielskiego przez native speakera. Nie ma 
w szkołach problemów z narkotykami, obszarem kłopotliwym jest 
ten związany z cyberprzemocą i przemocą. Natomiast o poziomie 

MAJOWE SPOTKANIE 
Z MIESZKAŃCAMI

jaworzańskiego gimnazjum świadczy fakt, że 90% absolwentów 
szkoły podstawowej zapisuje się do tej szkoły (kiedyś było to 
około 60%), poza tym do podbłatniańskiej placówki uczęszczają 
także uczniowie z Jasienicy i Bielska-Białej Wapienicy. 
 Wójt omówił także kwestię segregacji śmieci i zmian, jakie 
czekają mieszkańców gminy w najbliższym roku, co jest związane 
ze zmianą ustawy o segregacji odpadów. Od przyszłego roku 
będzie jeden kubeł/worek więcej - na szkło oraz kubeł/worek na 
śmieci biodegradowalne (liście, trawę, siano itp.) W przypadku 
odpadów zielonych ich oddawanie będzie ograniczone 
miesięcznie do danej posesji (maks. 120 litrów miesięcznie). 
Nie jest to pomysł gminy Jaworze, ale Prezydenta Bielska Białej 
Jacka Krywulta, który jako zarządzający Zakładem Gospodarki 
Odpadami zmienił porozumienie z gminami na odbiór odpadów.
 Kolejny temat to komunikacja z Bielskiem. Pozostaje PKS, 
gdyż jego właścicielem jest Starostwo Powiatowe, który co 
prawda nie jest tanim przewoźnikiem, jednak MZK jest jeszcze 
droższe. Nie ma możliwości przedłużenia linii 7 i 16, natomiast 
odtworzenie linii 53 i 54 jest nieopłacalne dla Prezydenta Bielska-
Białej, ale jak powiedział wójt, nawet mieszkańcy Bielska są 
zainteresowani przedłużeniem linii miejskich do Jaworza (wyjazdy 
do tężni, pod Błatnią itd.). Jednak na ten moment nie ma takiej 
możliwości. Pozostaje kwestia komunikacji w Jaworzu Górnym i 
Nałężu. Jeśli wpuścimy MZK na linie dochodowe czyli Jaworze 
Dolne i Centrum, to PKS zrezygnuje z obsługi pozostałych 
dzielnic Jaworza - konkludował Radosław Ostałkiewicz.
 Na przestrzeni ostatnich 2 lat gmina zwiększyła dotację 
na kulturę i dla organizacji pozarządowych. W 2014 roku 
dofinansowanie łącznie wyniosło 40 tys zł, w 2015 roku kwota ta 
wynosiła 55 tys zł, a w bieżącym roku będzie to 93 tys zł. Również 
na sport dotacje uległy podwojeniu z 30 tys zł do 60 tys zł w roku 
bieżącym, dotacje na sport dotyczą tylko uczniowskich klubów 
sportowych, Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej i harcerzy. GKS 
Czarni Jaworze jest dotowany z innej puli.
 Kolejny ważny obszar to Budżet Obywatelski. W tym roku 
jest już o wiele większe zainteresowanie udziałem w głosowaniu. 
Wprowadzone zostało głosowanie internetowe. Kolejny sukces 
to porady prawne mecenas Patrycji Jakubiec (nieraz 12 osób 
przychodzi na każdy dyżur). 
 Gminie udało się spłacić 3 mln kredytu. W chwili obecnej 
zadłużenie wynosi 12 mln zł., z czego większość to kanalizacja. 
Stąd tak ważne jest to, aby wszyscy mieszkańcy podłączyli się 
do sieci. W tym roku wydane zostanie 430 tys zł na budowę 
nowych dróg. Problemem finansowym będzie partycypowanie 
Gminy Jaworze w przebudowie drogi powiatowej Świętoszówka- 
Jaworze (ul.Niecała). Czy powstanie rondo na skrzyżowaniu 
ulic Zdrojowej-Cieszyńskiej, Bielskiej i Dębowej? Dziś trudno 
powiedzieć. Na pewno sporo zmieni się w tej kwestii podczas 
modernizacji. Kolejne inwestycje w szkole podstawowej i przed-
szkolu to zalecenia straży pożarnej (ok.200 tys zł).
 Cieszę się, że nie powstała hala sportowa przy gimnazjum wg 
pierwotnego planu z 2007 roku. Nie byłaby to pełnowymiarowa 
hala i tak naprawdę byłaby kolejną salą gimnastyczną. Nowy 
projekt przewiduje powstanie hali pełnowymiarowej, a moją 
pierwszą decyzją było przeprojektowanie obiektu, którego 
pierwotny kosztorys opiewał na 5 mln zł. Zdecydowałem się 
na halę pełnowymiarową 44x22 metry sama płyta boiska 
i 500 miejsc na widowni, a koszt tej inwestycji jest dziś 
planowany na 4,5 mln zł. Zatem tańsza, ale i pełnowymiarowa. 
Wszystko to dzięki radnej sejmiku wojewódzkiego Sylwii 
Cieślar, która nas wspierała w dążeniach do pozyskania 
środków na budowę hali sportowej w Jaworzu. Udało nam 
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się pozyskać 70% dofinansowania, a więc dużo. Stąd  
i sama inwestycja stała się realna dla naszego budżetu gminnego. 
To jest naprawę wielki sukces, gdyż standardowo gminy jeśli już 
uzyskują dofinansowanie to w wysokości 1/3 kwoty inwestycji. 
My zaś mamy 70% i należymy do nielicznych gmin w Polsce, 
którym coś takiego udało się uzyskać. W takiej hali będzie można 
rozgrywać ogólnopolskie zawody. Cała inwestycja to 24 miesiące 
- dodał wójt Ostałkiewicz. 
 Następnym ważnym tematem gminnym jest powstanie 
budynku socjalnego na dolnym parkingu za UG, przy ulicy 
Zdrojowej. Budynek miałby posiadać salę wielofunkcyjną 
z zapleczem kuchennym, ponieważ ta istniejąca w remizie 
OSP jest własnością strażaków i zarówno inne organizacje 
pozarządowe, jak i gmina musza płacić za jej wynajęcie. Stąd 
potrzeba, aby np. KGW mogły bezpłatnie korzystać z sali  
w budynku socjalnym. Koszt wybudowania budynku socjalnego to 
2,5 mln zł, z czego gmina dostanie tylko 500 tys zł dofinansowania 
z Banku Gospodarstwa Krajowego, zatem jest to wydatek dość 
spory jak na nasze możliwości. W miejscu dotychczasowego 
domu socjalnego czyli „30tki” przy ul. Zdrojowej powstanie nowy 
Dom Zdrojowy przeznaczony na potrzeby uzdrowiska, pełniący 
również funkcję domu kultury.
 Zagrożeniem dla gminy jest z pewnością podwyższenie kwoty 
wolnej od podatku (co ograniczy wpływy do budżetu gmin) oraz 
plany likwidacji gimnazjów. 
 Pytania mieszkańców podczas spotkania w jaworzańskiej 
podstawówce dotyczyły własności budynku Urzędu Gminy oraz 
byłej szkoły w Jaworzu Nałężu, a także budowy wodociągu 

przy ul. Chabrowej oraz zniżek dla mieszkańców ul Kwiatowej  
w związku z zanieczyszczeniem wody (żeliwne rury - przyp. red.). 
Dla uczestników spotkania ważne były także terminy wymiany rur. 
Istotną kwestią była sprawa uciążliwości składowiska śmieci przy 
ul. Zacisznej. Kolejnym ważnym obszarem pytań mieszkańców 
było bezpieczeństwo drogowe, szczególnie w centrum gminy 
oraz przydrożne drzewa, które mocno zawężają pole widzenia 
kierowców. Pytania mieszkańców dotyczyły też wykaszania  
i czyszczenia rowów oraz obniżenia drogi i wyrównania uskoku 
(ul. Słoneczna).
 Natomiast podczas spotkania w gimnazjum mieszkańcy 
pytali m.in. o: oświetlenia dróg, ponowne postawienie słupków 
granicznych zniszczonych podczas budowy kanalizacji na danym 
terenie, wycinanie krzewów, czystość powietrza szczególnie  
w okresie zimowym (spalanie śmieci), wyrzucanie śmieci do lasów 
i parków. Kolejny temat dotyczył przywrócenia komunikacji MZK 
w Jaworzu i zwiększenia nacisków na prezydenta Bielska-Białej 
w tym zakresie. Ważnym obszarem był wywóz śmieci mokrych,  
w tym miejscu warto przypomnieć, że w ubiegłym roku brakło 30 tys 
na zapłacenie za wywóz odpadów. Kolejny temat to podrzucanie 
śmieci wielkogabarytowych pod dzwony. Tym wszystkim obciąża 
gminę firma Operatus, jednak to wina mieszkańców, którzy 
wyrzucają śmieci do dzwonów i w ten sposób pozbywają się też 
opon, kokpitów samochodów, szyb samochodowych, elementów 
wyposażenia łazienek itd. Niestety to obciąża gminę i nas 
wszystkich, co nie dla wszystkich jest zrozumiałe. Natomiast jeśli 
chodzi o podrzucanie śmieci do parków, na przystanki i do lasów 
to najbardziej widać ten proceder w weekendy i poniedziałki. 

Przygotowali: Agata Jędrysko i Piotr Filipkowski

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu informuje, 
że świetlica środowiskowa 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 środę w lipcu i sierpniu 2016 
roku. Planujemy wyjazdy 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 w godzinach od 7.00 do 15.00 
poniedziałek, wtorek, środa; 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.

Komunikat Redakcji
Szanowni Czytelnicy i Reklamodawcy!

Informujemy, że w okresie wakacyjnym na bieżąco będą przygotowywane informacje z życia gminy  
i organizacji pozarządowych, jednakże ukażą się one w jednym 

podwójnym numerze lipiec – sierpień 2016. 

Materiały do wakacyjnego wydania Echa wraz z reklamami przyjmujemy do dnia 15 lipca br. 
Gazeta ukaże się na początku sierpnia.

Redakcja EJ
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PORADY ZAWODOWE
Kwalifikacje - największa wartość na rynku pracy

 Wyniki Badania Pracodawców Bilans Kapitału Ludzkiego 
są jednoznaczne, biznesmeni są usatysfakcjonowani jeśli 
chodzi o kwalifikacje w przypadku blisko 51% osób przez nich 
zatrudnianych. Większość, zdaniem właścicieli lub zarządzających 
firmami, powinna się dokształcić. Przedsiębiorcy coraz częściej 
korzystają z różnego rodzaju ofert szkoleniowych i tego wymagają 
od przyszłych i obecnych pracowników. Warto wspomnieć, że 
ciągłe zdobywanie nowych kwalifikacji nawet nie związanych 
z wykonywanym zawodem, a nawet przebranżowienie się na 
obecnym rynku pracy staje się normą. Taka aktywność świadczy 
o otwarciu człowieka na nowe wyzwania i doświadczenia oraz  
o tym, że dany pracownik, bądź kandydat na pracownika nie boi 
się zmian.
 W tym przypadku nie można też mówić o tym, że kogoś 
nie stać na dodatkowe kursy i szkolenia, ponieważ nadal  
z funduszy unijnych można realizować takie formy kształcenia, 
a nawet studia podyplomowe. Można kształcić się w zakresie 

kompetencji ogólnych: komunikacja, praca w grupie czy 
zarządzanie i motywowanie pracowników, jak i zdobywać wiedzę 
specjalistyczną (certyfikaty i uprawnienia zawodowe). Warto 
szukać tego typu dofinansowania, które ma logo EFS, w tym 
przypadku beneficjentami mogą być zarówno osoby prywatne, 
jak i przedsiębiorcy chcący doszkolić swoich pracowników. 
Informacje na temat dofinansowania szkoleń będzie można 
uzyskać w odpowiednich instytucjach, które zostaną uruchomione 
w każdym z województw. Do takich punktów będą mogli 
zgłaszać się przedsiębiorcy w celu uzyskania bonów, którymi 
zapłacą za usługi szkoleniowe lub refundacji kosztów przez nich 
poniesionych. Promesę i bony będą mogli otrzymać po wstępnym 
badaniu, które stwierdzi czy mogą zakwalifikować się do projektu. 
Wsparciem będzie konkretna kwota (nie większa niż 50% ceny 
wybranej usługi), resztę przedsiębiorca będzie musiał dopłacić 
z własnego budżetu. Więcej niż 50% będzie można dostać  
w przypadku usług dla grup będących w trudnej sytuacji na rynku 
pracy np. osoby w wieku 50+ o niskich kwalifikacjach.

Opracowała Agata Jędrysko
Źródło: http://funduszeeuropejskielubieto.interia.pl/
szkolenia-i-staze/news-wiedza-kluczowa-wartoscia-na-rynku-
pracy,nId,2190903

Obowiązek ojca dziecka pozamałżeńskiego

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ojciec 
dziecka niebędący mężem matki zobowiązany jest do pokrycia 
wydatków związanych z ciążą i porodem, 

 Roszczenia te mogą być dochodzone po ustaleniu ojcostwa, 
np. w drodze jego uznania lub też w procesie o ustalenie 
ojcostwa. Okres trzymiesięczny może być przedłużany. Zgodnie 
z wyrokiem SN z dnia 29 września 1978 r., II CR 418/78 (LEX nr 
8136): „Przedłużenie obowiązku utrzymania matki stanowi dalszą 
ochronę praw dziecka. Zabezpieczenie utrzymania matce ma, 
w swej istocie, na celu zapewnienie dziecku niezbędnej opieki 
w sytuacji szczególnej, w której, w okolicznościach konkretnej 
sprawy, jest to możliwe tylko przez matkę, która w okresie 
zaprzestania w związku z tym pracy zarobkowej nie ma środków 
do zapewnienia sobie niezbędnego utrzymania”. Kryteria 
ustalenia wysokości zwrotu kosztów utrzymania 
matki w okresie porodu to: 
a) usprawiedliwione potrzeby matki dziecka, 
b) możliwości zarobkowe ojca dziecka. 
Obowiązku tego nie uzależnia się od zarobków 
matki przed porodem. Matka dziecka może 
żądać pokrycia szczególnych strat majątkowych, 
np. różnicy pomiędzy zarobkami przed oraz po 
porodzie. Przy ustalaniu kosztów utrzymania 
matki dziecka w okresie porodu należy uwzględnić 
warunki materialne, jakie miała wcześniej. 

Przestępstwo niealimentacji

Art. 209. Kodeksu karnego 
§ 1. Kto uporczywie uchyla się od wykonania 
ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia 
sądowego obowiązku opieki przez niełożenie 
na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby  

i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych 
potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, organu 
pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec 
dłużnika alimentacyjnego.
§ 3. Jeżeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie świadczenia 
rodzinne albo świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku 
bezskuteczności egzekucji alimentów, ściganie odbywa się  
z urzędu. 
 Z uchylaniem się od obowiązku uiszczania alimentów na 
utrzymanie osoby uprawnionej do alimentacji mamy do czynienia 
wówczas, gdy zobowiązany do alimentów mając obiektywną 
możliwość wykonania tego obowiązku, nie dopełnia go ze złej 
woli. Uporczywość zawiera dwa elementy - pierwszy z nich 
charakteryzuje postępowanie sprawcy i polega na szczególnym 
nastawieniu psychicznym, w nieustępliwości, chęci postawienia 
na swoim, mimo działań uprawnionego – prośby, wszczęcie 
egzekucji itp. Drugi element, obiektywny, polega na trwaniu 
takiego stanu rzeczy przez pewien dłuższy czas. Do popełnienia 
czynu zabronionego dochodzi wówczas, gdy zaniechanie 
zobowiązanego do alimentów naraża uprawnionego do 

alimentacji (pokrzywdzonego) na niemożność 
zaspokojenia podstawowych potrzeb życio-
wych. Podstawowe potrzeby życiowe zależą od 
warunków społeczno - ekonomicznych i stanu 
świadomości społecznej na danym etapie rozwoju 
społeczeństwa. Im wyższy jest stopień tego 
rozwoju oraz przeciętny poziom życia obywateli, 
tym większe i bardziej różnorodne są potrzeby 
uznawane powszechnie za podstawowe. 
 Przestępstwo niealimentacji jest ścigane 
na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy 
społecznej lub organu podejmującego działania 
wobec dłużnika alimentacyjnego.

Adwokat Patrycja Jakubiec
tel. 503 615 508

patrycja.jakubiec@adwokatura.pl

PORADY PRAWNE
- OBOWIĄZEK ALIMENTACYJNY CZ. 4
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KULTURA

BIBLIOTEKI 
WCIĄŻ NA TOPIE

 III miejsce zajęła Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu 
w corocznym konkursie na najlepszą bibliotekę w powiecie 
bielskim. Warto wspomnieć, że turniej organizuje Starosta 
Bielski przy współpracy z Zarządem Oddziału Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich, działającym przy Książnicy Beskidzkiej  
w Bielsku - Białej. Aktywizowanie bibliotekarzy, poprawa funkcjo-
nowania bibliotek oraz ich konkurencyjności to główne cele 
konkursu, które mają inspirować pracowników księgozbiorów do 
poszukiwania nowych nietuzinkowych form działania na lokalnym 
rynku. Biblioteka to nie tylko miejsce, gdzie można wypożyczyć 
książkę, to także obszar integrujący ludzi bez względu na wiek, 
płeć czy wykonywaną pracę. 
 Nie tylko jaworzańska biblioteka została uhonorowana, ale 
także wyróżnienie przypadło pracującej w placówce Gabrieli 
Śliwce za promowanie księgozbioru oraz zawodu bibliotekarza. 
Czym tak naprawdę jest dla bibliotekarza tego typu 
wyróżnienie?
 Gabriela Śliwka: Wiadomość o wyróżnieniu była dla 
mnie sporym zaskoczeniem. Konkurs na najlepszą bibliotekę 
rozstrzygnięto po raz szesnasty, ale po raz pierwszy przyznano 
indywidualne wyróżnienia, więc tym bardziej je sobie cenię. Nie 
wydaje mi się, bym robiła coś wyjątkowego, po prostu staram się 
dobrze pracować. Mam szczęście, bo moja praca zawodowa łączy 
się z pasją, więc może właśnie w tym upatruję tego zaszczytu.
 W społeczeństwie funkcjonują nadal pewne schematy 
dotyczące pracy bibliotekarza.
Wykonywanie zawodu bibliotekarza było jednym z moich 
dziecięcych marzeń, które udało się zrealizować czternaście 

lat temu, od kiedy pracuję w naszej jaworzańskiej bibliotece. 
Wyobrażenie o pracy bibliotekarza jest jeszcze trochę 
stereotypowe; pani za ladą wypożycza książki. Bibliotekarz  
w dobie nowych technologii informacyjnych powinien wykazywać 
się kreatywnością, poszukiwać nowych form promocji czytelnictwa 
i ciągle zdobywać nowe umiejętności. Działalność bibliotek  
w ostatnich latach rozwinęła się w bardzo wielu kierunkach, 
głównie stawiając na centra multimedialne. Biblioteka powinna być 
centrum kulturalnym i edukacyjnym w swoim środowisku i mieć do 
zaoferowania coś atrakcyjnego dla każdej grupy użytkowników. 
W naszej bibliotece odbywa się wiele różnych zajęć, warsztatów 
plastycznych, lekcji bibliotecznych, wystaw, konkursów, spektakli 
teatralnych, a wszystko to ma jeden cel – budować pozytywny 
wizerunek biblioteki i przyciągnąć nowych użytkowników.  
W związku z tym bibliotekarz musi być człowiekiem wielu profesji.
 Z tego co Pani powiedziała wynika że, zawód bibliotekarza 
zmienia się, ale czy to wystarczy, aby biblioteki były nadal 
potrzebne w dobie obrazu i szybkości? 
 Uważam, że biblioteka w swej tradycyjnej formie przetrwa 
i mimo wielu technologicznych wynalazków książka w formie 
papierowej będzie nadal miała swoich wielbicieli. Powinniśmy 
wykorzystywać w nauce i pracy dobrodziejstwo dostępu do 
błyskawicznej informacji internetowej, lecz umieć docenić również 
chwile wyciszenia i relaksu z dobrą książką w dłoni. Umberto Eco 
uważał, że funkcją biblioteki jest odkrywanie książek, których 
istnienia się nie podejrzewało, a które, jak się okazuje, są dla 
nas niezwykle ważne. Zapewniam, że w naszej jaworzańskiej 
bibliotece takich ważnych książek jest sporo. 
 Wyróżnienia przyznało Biuro Promocji Powiatu, Kultury, 
Sportu i Turystyki, a oprócz jaworzańskiej bibliotekarki otrzymała 
je także Marzena Gałecka z Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Czechowicach-Dziedzicach.
 I miejsce komisja konkursowa przyznała Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Buczkowicach, II Miejsce Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Bestwinie. Wyróżnienia otrzymały biblioteki  
w Czechowicach-Dziedzicach oraz w Kozach. Za zmiany  
w infrastrukturze i modernizację wyróżniono Gminną Bibliotekę 
w Wilamowicach. Komisja postanowiła także przyznać dyplomy 
uznania oraz nagrody rzeczowe dla wszystkich pozostałych 
bibliotek biorących udział w konkursie: Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Jasienicy, Gminnej Bibliotece Publicznej w Porąbce, 
Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowicach.

Przygotowała Agata Jędrysko
Wykorzystano zdjęcie i fragment tekstu Aliny Macher pt. Najlepsza 
biblioteka w powiecie. www.starostwo.bielsko.pl

Z ŻYCIA BIBLIOTEKI

 Maj to miesiąc szczególnie ważny w działalności bibliotek.  
W dniach 8-15 maja 2016 r. odbyła się XIII edycja ogólnopolskiego 
programu Tydzień Bibliotek. Jego głównym celem jest 
podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, 
edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza  
i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. 
Hasło tegorocznego Tygodnia Bibliotek 2016 brzmiało 
„Biblioteka inspiruje”. Nasza jaworzańska biblioteka również 
stara się inspirować użytkowników, podejmując szereg działań 
promujących Bibliotekę. Jedna z cyklicznych imprez majowych to 
„Paszporty Młodego Czytelnika”, czyli spotkania z uczniami klas 
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pierwszych szkoły podstawowej. Zapraszamy uczniów do naszej 
biblioteki, by przybliżyć zasady korzystania z księgozbioru oraz 
zachęcić do częstego korzystania z naszych usług. 
 W maju można było obejrzeć w bibliotece wystawę pt. 
„Z duchem czasu - 1050 rocznica Chrztu Polski”. Wystawa 
wypożyczona została z Książnicy Beskidzkiej, a przygotowana 
ze zbiorów własnych Działu Zbiorów Specjalnych Książnicy. 
Ekspozycja złożona z dwóch części zawierała: wierzenia  
i tradycje Słowian z czasów przed chrystianizacją ziem polskich 
oraz chrzest Polski i jego wpływ na rozwój państwa polskiego na 
przełomie dziejów.

 Kolejnym ważnym dniem majowym był Dzień Matki, z tej 
okazji odbyły się w bibliotece warsztaty plastyczne dla dzieci 
„Upominek dla mamy”. Dzieci wykonały piękne kartki z życzeniami 
i ozdobne papierowe łabędzie dla swoich matek. Z pewnością 
takie własnoręcznie wykonane upominki ucieszyły każdą mamę. 
 Nie zapomnieliśmy o dzieciakach z Przedszkola nr 2  
w Jaworzu Średnim, jak zawsze w maju bibliotekarze odwiedzają 
przedszkolaki, by przypomnieć o domu pełnym książek, jakim jest 
Biblioteka i zachęcić do odwiedzania tego miejsca. Oczywiście 
nie obyło się bez głośnego czytania i ciekawej rozmowy. Pani 
Dyrektor przedszkola dziękujemy za gościnność.

 Jeśli chodzi o wydarzenia kulturalne - maj, to bynajmniej 
nie tylko Jaworzańska Majówka. Ośrodek Promocji Gminy wraz 
z Urzędem Gminy Jaworze zadbali o to, aby amfiteatr i tężnia 
dostarczały nie tylko doznań klimatycznych, ale i kulturalnych. 
I tak w sobotę 14 maja koncertowała orkiestra Blach Kapela 
z Międzyrzecza. Zespół powstał w 2012 roku i działa pod 
kierunkiem Tadeusza Rozumek i Krzysztofa Uchyła. W swoim 
repertuarze muzycy mają utwory taneczne i biesiadne. 

 Następnego dnia w niedzielę 15 maja w godzinach 
popołudniowych w amfiteatrze miał miejsce koncert uwielbiający 
pod hasłem #calapolskatanczy #JP2 #persette #jaworze (Cała 
Polska tańczy dla św. Jana Pawła II). Spotkanie rozpoczęło się 
w Godzinie Miłosierdzia czyli o 15.00 wspólną Koronką do Bożego 
Miłosierdzia. Później śpiewem i wspólnymi tańcami lednickimi 
uwielbiano Boga. Organizatorem spotkania ewangelizacyjnego 
byli: Stowarzyszenie Persette, OPG i UG Jaworze. Warto 
wspomnieć o samym stowarzyszeniu rodem z Jaworza, oto 
fragment informacji ze strony facebook o tej organizacji: 
„Dlaczego taka nazwa? PERSETTE znaczy DLA SIEDMIU, 
a siedem to cyfra doskonała. Wszyscy staramy się zmierzać ku 
doskonałości chrześcijańskiej, którą możemy osiągnąć między 
innymi radością. Jak mówił św. Jan Bosko – patron naszego 
turnieju – „święty to człowiek radosny”. Prezesem stowarzyszenia 
jest pochodzący z Jaworza ks. Marcin Pomper. Głównym 
zadaniem Stowarzyszenia jest organizacja piłkarskiego turnieju 
Bosko Cup kierowanego do ministrantów. O turnieju Bosko 
Cup trudno napisać w kilku słowach, dlatego też odsyłamy do 
strony internetowej: boskocup.pl. Turniej ten już wielokrotnie był 
rozgrywany na Orliku przy gimnazjum w Jaworzu.
 Pierwszym w historii GKS Czarni Jaworze takim wydarzeniem 
był Piknik Piłkarski „Zdrowo bo sportowo” zorganizowany 
w sobotę 21 maja na boisku przy ulicy Koralowej. Szerzej o tym 
wydarzeniu piszemy w części sportowej.
 Kolejnym wydarzeniem tego dnia był przejazd Królowych 
Polskich Szos czyli Syren, a to za sprawą 7 Rajdu Syren. 

Główne atrakcje związane z tą imprezą miały miejsce w Bielsku-
Białej. Jednak w sobotę miłośnicy syren mieli w programie 
wizytę w Jaworzu i przejazd ulicami centrum gminy do Jasienicy 
na stadion Drzewiarza, gdzie mieli półmetek rajdu. W drodze 
powrotnej zatrzymali się w muzeum traktorów Jacka Hornika.

 Natomiast w niedzielę 22 maja w Parku Zdrojowym miał 
miejsce kolejny koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
z Ligoty. Wspaniała pogoda, dobra muzyka, kojący śpiew 
ptaków i wiosenna zieleń pozwalały na pełen relaks. Orkiestra 
powstała w 2012 na bazie wcześniej działającej orkiestry dętej 
przy miejscowej OSP.  Obecnie  skład zespołu to ludzie młodzi 
grający  muzykę rozrywkową, jazz, muzykę filmową i klasykę. 
Zespół zdobył już wiele nagród i wyróżnień i po raz kolejny 
będzie brał udział w przeglądzie orkiestr dętych Złota Trąbka 
2016. Dyrygentem orkiestry jest Jarosław Grzybowski. Tuż przed 
koncertem Andrzej Śliwka - przewodniczący Stowarzyszenia 
Jaworze Zdrój przywitał mieszkańców oraz zaproszonych gości.  
I to nie był przypadek, gdyż organizatorem  majowych koncertów: 
Orkiestry Diecezjalnej Kościoła Ewangelickiego, Blach Kapeli  
i Młodzieżowej Orkiestry Dętej  było wspomniane stowarzyszenia. 
Natomiast ich pomysłodawcą był radny (członek miejscowego 
chóru ewangelickiego) Edward Podstawny.

Przygotował P. Filipkowski

KULTURA W JAWORZU
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Wakacje z Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej
Unikatowe muzeum, jedyne takie na południu Polski!

Mieszkańcy głębin wodnych - oceanów, mórz i jezior - przywiezieni z dalekich podróży przez pasjonatów i miłośników przyrody.

Nowoczesna aranżacja uwzględniająca wszelkie kanały oddziaływania na odbiorców w każdym wieku.

Obraz, dźwiek, światło i młody człowiek - uczeń, który oprowadza gości; to wszystko zaskoczy Cię w naszym muzeum!

Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu, ul. Wapienicka 120 43-384 Jaworze
info@muzeum.jaworze.pl, (33) 817 22 17 

Muzeum jest czynne: od wtorku do piątku od 9:00-15:00 w soboty i niedziele od 13:00-18:00
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PLAN WYDARZEŃ CZERWIEC-SIERPIEŃ 2016 ROKU

CZERWIEC
6 – 26 czerwca - Galeria „Na Zdrojowej” - wystawa malarstwa Ewy Worytkiewicz wraz z wernisażem
11 czerwca – Amfiteatr – Rajd pieszy Powiatu Bielskiego – organizator Starostwo Powiatowe w Bielsku-
Białej
12 czerwca – Amfiteatr – II Bieg po Zdrój – impreza pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego 
– szczegóły www.biegpozdroj.pl
18 czerwca – Amfiteatr – Festyn „Bezpieczne Wakacje” w ramach imprezy organizowany Rodzinny 
Rajd Rowerowy
19 czerwca – Karczma u p. Steklów - Posiady – Towarzystwo Miłośników Jaworza – Finał konkursu EKO 
„Płazy i gady Jaworza”
19 czerwca – Amfiteatr – Musical Familijny „Król Zabawek” – organizator Teatr Luk Sfera
25 czerwca – Amfiteatr – Koncert Chórów Ewangelickich Ziemi Cieszyńskiej – organizator Parafia 
Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu
27 czerwca – 17 lipca - Galeria „Na Zdrojowej” - wystawa grafik wraz z wernisażem 
30 czerwca – Spa Hotel jawor – 39 Międzynarodowy Beskidzki Rajd Pojazdów Zabytkowych

LIPIEC
Cały miesiąc - Galeria „Na Zdrojowej” - wakacje na 5 – warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych
2 – 3 lipca – Amfiteatr – Maraton Sztuki - Stowarzyszenie Miłośników Sztuki
10 lipca – wzgórze Goruszka – Piknik rodzinny z koncertem – współorganizowane z Stowarzyszeniem 
„Nasze Jaworze” 
18 lipca – 7 sierpnia - Galeria „Na Zdrojowej” – wystawa „tkaniny dekoracyjne” wraz ze spotkaniem 
autorskim
23 lipca – Amfiteatr – Festyn - Kościół Rzymsko-Katolicki

SIERPIEŃ
Cały miesiąc - Galeria „Na Zdrojowej” - wakacje na 5 – warsztaty artystyczne
8 - 28 sierpnia - Galeria „Na Zdrojowej” – wystawa malarstwa wraz z wernisażem 
29 sierpnia - 18 września - Galeria „Na Zdrojowej” – wystawa malarstwa wraz z wernisażem

UWAGA
Kalendarz nie jest zamkniętym katalogiem imprez, w miarę zgłoszeń i możliwości 

finansowych organizatorów będzie on rozszerzany o kolejne wydarzenia. Szczegółowe 
informacje będą dostępne na afiszach oraz na stronie www.opgj.pl  

i na facebook.pl/kulturajaworze
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PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 
W JAWORZU

NASZE DZIECI, NASZA MŁODZIEŻ

Mamy Wiosnę 
– zajęcia warsztatowe w Publicznym Przedszkolu Samorządowym 
nr 1 czyli „MAMO, TATO, BAW SIĘ RAZEM ZE MNĄ”.
 W dniu 13.05.2016 roku w grupie Kaczuszek odbyły się 
warsztaty z rodzicami metodą opracowaną przez Dorotę 
Dziamską „EDUKACJA PRZEZ RUCH”. Opracowana metoda – 
to kinezjologiczny system kształcenia i terapii, który wykorzystuje 
naturalny, spontaniczny ruch organizmu w procesie jego rozwoju. 
Ćwiczenia i zabawy organizowane podczas tych zajęć bazowały 
na ruchu, angażowały zintegrowane ruchy różnych części 
ciała i prowadziły do powstania pracy plastycznej – „Rabaty 
tulipanów”. Były to zajęcia, w których przeplatała się różnorodna 
aktywność twórcza: zabawy i improwizacje ruchowo - taneczne 
z wykorzystaniem różnorodnych pomocy: kolorowych chust, 
emblematów, zabawy i ćwiczenia grafomotoryczne: kreślenie 
„leniwej ósemki”, ćwiczenia w darciu papieru i komponowaniu 
rabaty tulipanów. Wiosenne zagadki słowno - obrazkowe, 
zabawy relaksacyjne czyli „Dziecięce masażyki”. A wszystkiemu 
w tle towarzyszyła różnorodna muzyka. Całe spotkanie upłynęło 
w miłym, radosnym nastroju. Frekwencja rodziców była 
stuprocentowa. Zajęcia dały wiele radości i zadowolenia zarówno 
dzieciom jak i rodzicom. Opracowany system ćwiczeń wywodzi 

się z naturalnych potrzeb dziecka, zaspokajanych w kontakcie  
z dorosłymi. Poprzez pracę tą metodą dziecko: usprawnia motorykę 
dużą i małą poprzez kreślenie znaków grafomotorycznych, 
wzbogaca swój słownik oraz nabywa umiejętności wypowiadania 
się, rozwija umiejętności współpracy w grupie, zwiększa poczucie 
własnej wartości, uczy koncentrowania się na wykonywanym 
zadaniu, wyzwala wśród uczestników wiele radości, śmiechu. 
Wspólna zabawa potrzebna nam jest jak jedzenie czy sen. 

Nauczyciel: mgr Krystyna Ejtel

Wizyta strażaka z PSP w Przedszkolu Nr 1 w Jaworzu

 Dnia 12.05.2016r. dzieci z Publicznego Przedszkola 
Samorządowego nr 1 w Jaworzu z niecierpliwością oczekiwały 
jak co roku na przyjazd strażaka z Państwowej Staży Pożarnej 
w Bielska-Białej. Swoim przybyciem wzbudził wśród dzieci 
ogromne zainteresowanie. Pojawił się w przedszkolu w pełnym 
umundurowaniu, z kaskiem strażackim na głowie. Wszystkie 
dzieci przywitały się z nim osobiście. Dzieci z bliska miały 
możliwość podziwiać wyposażenie, jakim dysponują podczas 
swojej ciężkiej i odpowiedzialnej pracy strażacy. Przedszkolaki 
wykazały ogromne zainteresowanie spotkaniem, podczas którego 
nabyły cenną wiedzę. Dzieci uważnie słuchały o niebezpiecznej 
pracy strażaka i chętnie wypowiadały się na zadawane pytania. 
Podopieczni z wielką radością przymierzali ubiór strażaka, 
hełm, aby poczuć się choć przez chwilę strażakiem. Duża część 
przedszkolaków, szczególnie chłopcy, postanowili w przyszłości 
zostać strażakami.
 Na zakończenie spotkania wszystkie dzieci zapisały i zapa-
miętały numer alarmowy do straży pożarnej i sytuacje, kiedy 
powinny go używać.

 Z całego serca dziękujemy Panu Grzegorzowi Nędzka za 
przybycie i poświęcenie nam swojego cennego czasu. 

Nauczycielka: mgr Patrycja Kłaptocz

Konkurs recytatorski
 
 W dniu 22 kwietnia 2016 r. odbył się konkurs, który przebiegał 
pod hasłem „Wesołe wierszyki Jana Brzechwy”. Celem konkursu 
było: wspieranie dzieci w poznawaniu literatury dziecięcej i 
rozwijanie zainteresowań czytelniczych oraz zaprezentowanie 
swoich zdolności artystycznych. 
 W konkursie udział wzięły wszystkie grupy przedszkolne. 
Dzieci recytowały wybrany przez siebie wiersz, wspomagając 

się rekwizytami, stosowną mimiką, odpowiednią modulacją 
głosu oraz odpowiednią piosenką. Poziom, jaki reprezentowały 
przedszkolaki, był bardzo wysoki. Wybór tej jednej, najlepszej 
grupy był niezwykle trudny, dlatego jury postanowiło nagrodzić 
wszystkie grupy wiekowe pierwszym miejscem. 
 Przedszkolaki były doskonale przygotowane i recytowały 
wiersze Jana Brzechwy w sposób perfekcyjny! Gorące brawa dla 
wszystkich uczestników!

Nauczycielka: mgr Patrycja Kłaptocz
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PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 
W JAWORZU

Wiosenne zabawy z rodzicami

 W pewien majowy poranek grupa maluszków z Publicznego 
Przedszkola Samorządowego nr 1 w Jaworzu zaprosiła swoich 
rodziców na zajęcia dydaktyczne pt. „Barwy Wiosenne”.
 Celem zajęć było rozbudzenie wrażliwości na piękno 
przyrody, wytworzenie pozytywnych relacji między uczestnikami 
spotkania, atmosfery wzajemnej życzliwości i szacunku oraz 
budzenie i rozwijanie wyobraźni muzycznej, ruchowej oraz 
werbalnej. Wszyscy uczestnicy zajęć zostali przywitani piosenką 
pt. „Witamy Was”. Dzieci wraz z rodzicami rozwiązywały 
zagadki dotyczące tematyki wiosennej. Uczestnicy bawili się 
przy zabawach muzyczno – ruchowych. Na zakończenie zajęć 
przebrane dzieci za żaby i bociany wspólnie zaprosiły rodziców 
do wspólnej muzycznej zabawy. Serdecznie dziękujemy rodzicom 
za przybycie oraz za stworzenie przesympatycznej atmosfery.

Nauczycielka: mgr Patrycja Kłaptocz

Przedszkolaki z dwójki na Festiwalu Kultury 
Przedszkolnej

 20 maja w Domu Kultury w Lipniku odbył się Festiwal 
Kultury Przedszkolnej dla przedszkoli z Bielska-Białej 
i okolic. Dzieci z przedszkola nr 2 wzięły udział w tym 
festiwalu i zaprezentowały, zgodnie z regulaminem, 
piętnastominutowy program artystyczny, na który składały 
się: piosenka o tematyce ekologicznej pt.: „Ziemia”, 
inscenizacja wiersza Jana Brzechwy pt.: „Żuk” oraz pełen 
energii taniec z pomponami: „Konga”. W tańcu i piosence 
wystąpiły przedszkolaki z grup starszych, natomiast 
inscenizację do wiersza Jana Brzechwy przedstawiły 
maluszki. Występ naszych małych artystów został przyjęty 
bardzo entuzjastycznie a szczególne uznanie i zachwyt 
wzbudziła recytacja z inscenizacją w wykonaniu naszych 
najmłodszych wychowanków. Trzeba również podkreślić, 
że organizatorzy festiwalu stworzyli dla uczestników bardzo 

ciepłą i radosną atmosferę, która pozwoliła wykonawcom na 
całkowite pozbycie się tremy.
 Przedszkolaki bardzo cieszyły się, że mogły wystąpić 
na festiwalu i zaprezentować swoje zdolności artystyczne. 
Było to dla nich wielkie przeżycie, a na scenie czuły się 
jak przysłowiowa „ryba w wodzie”. Gratulujemy rodzicom 
tak wspaniałych dzieci i jednocześnie dziękujemy za pomoc  
w przygotowaniu do występów. 

Nauczycielka: Teresa Ślezińska

Moja pierwsza książka

 Maj jest miesiącem czytelnictwa. Czytanie jest ważnym 
czynnikiem wychowania dziecka. Wczesny kontakt z książką 
rozwija zainteresowania, a w wieku szkolnym zamiłowania 
czytelnicze. Wykorzystanie literatury dziecięcej w rozwoju 
zainteresowań czytelniczych oraz kształcenie umiejętności 
ich odbioru jest jednym z podstawowych zadań realizowanych 
w przedszkolu w ciągu całego roku. Bezpośredni kontakt  
z literaturą umożliwiają organizowane w salach kąciki książki, 
które zaspokajają zainteresowania dzieci utworami literackimi. 
Podstawowym sposobem przekazywania dzieciom treści 
utworów literackich jest opowiadanie. Taka forma może być 
zachętą do swobodnych wypowiedzi na temat książki, lub 
pretekstem do analizy problemów wysuniętych przez nauczyciela 
dla grup starszych. W miarę rozwoju zdolności poznawczych  
i zainteresowań wzrasta rola słuchaczy jako odbiorców czytanych 
bajek i opowiadań. Codzienne czytanie książek stało się już 
nawykiem, i formą realizacji akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. 

W ramach realizowanego cyklu spotkań z książką nauczycielki 
we wszystkich grupach czytały dzieciom bajki. W akcję czytania 
dzieciom włączył się wójt gminy, uczennice szkoły podstawowej, 
panie z biblioteki, jak również rodzice. Zaproszeni do przedszkola 
goście czytali dzieciom wybrane fragmenty literatury dziecięcej. 
Słuchanie bajek czytanych przez dorosłych wpływa na 
umiejętność wypowiedzi, większy zasób słownictwa i poprawność 
form składniowych. Czytanie, opowiadanie, konkurs recytatorski 
stały się inspiracją do rozwoju aktywności werbalnej i plastycznej.  
W maju br. zorganizowano kolejny konkurs na najpiękniejszą 
bajkę. Chętnych i tym razem nie zabrakło. Pod wpływem wierszy, 
bajek i baśni powstały pierwsze „dzieła pisarskie” w domu,  
z udziałem rodziców. Z różnymi bohaterami dzieci mogły przenieść 
się w świat fikcji i fantazji. Najcenniejsza była radość z tworzenia, 
która pobudzała do dalszej zabawy. Stałe i systematyczne 
spotkania z książką aktywizują rozwój intelektualny i emocjonalny, 
sprzyjają rozwijaniu postaw twórczych.

Nauczycielka: Lidia Kubala
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Dzień Mamy, Dzień Taty w Przedszkolu nr 2

 24 maja br. rodzice przedszkolaków zostali zaproszeni 
na świętowanie dnia Mamy i Taty. Uroczystość odbyła się  
w jaworzańskim gimnazjum, dzięki czemu dzieci miały możliwość 
zaprezentowania się na nowej scenie. Okazało się, że nasze dzieci 
są na scenę wprost stworzone - pokazały program artystyczny 
przygotowany na wcześniejszy występ w domu kultury w Bielsku-
Lipniku. Potem rozpoczęła się właściwa uroczystość. Z okazji 
dnia Mamy i Taty każda z grup przygotowała program wypełniony 
wierszami, piosenkami i tańcami, co z kolorowymi strojami, 
rekwizytami i tłem muzycznym stanowiło wspaniałe widowisko. 
Po występach mali artyści dostali zasłużone brawa, a rodzice 
laurki i własnoręcznie przygotowane prezenty. Dzieci cały czas 
miały wsparcie swoich pań i pani dyrektor, którym serdecznie 
dziękujemy za przygotowanie ich do występu. Dziękujemy 
dzieciom za życzenia, uśmiechy i łzy wzruszenia.

Mama Aga

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 
W JAWORZU

 Dzień Matki i Dzień Ojca to istotne wydarzenie  
w przedszkolnym kalendarium. Ich obchody zawsze wiążą się  
z ogromnymi emocjami zarówno wśród dzieci jak i rodziców i tym 
razem nie było inaczej.
 Dzięki uprzejmości Dyrekcji Gimnazjum im. gen. broni St. 
Maczka nr 1 w Jaworzu 24 maja nasze przedszkolaki miały 
możliwość zaprezentować się na prawdziwej scenie. Na licznie 
przybyłych rodziców czekały słodkie przekąski, orzeźwiające 
napoje oraz co najważniejsze wspaniałe występy dzieci. 
Uroczystość rozpoczęła inscenizacja wiersza Jana Brzechwy 
pt. „Żuk” w wykonaniu najmłodszych przedszkolaków, które 
swym urokiem oczarowały publiczność. Występy kolejnych grup 
przeniosły rodziców w magiczny świat wiosennej, majowej łąki 
pełnej kwiatów, pszczół, motyli, wróżek oraz leśnych ludków. 
Piękne stroje oraz dekoracje wykonane przez Panie dopełniały 
całości sprawiając, że w czasie występów wśród publiczności po 
wielu policzkach pociekły ocierane ukradkiem łzy wzruszenia. 
Prezentowane przez dzieci wiersze, piosenki oraz układy 
choreograficzne poruszały także ważne kwestie społeczne takie 
jak dbałość o porządek na naszej planecie. 

 Nasze dzielne przedszkolaki stanęły na wysokości zadania  
i skutecznie rozmiękczyły rodzicielskie serca, wręczając rodzi-
com drobne upominki upamiętniające to ważne dla wszystkich 
wydarzenie. Serdecznym uściskom i buziakom nie było końca.
 Obchody Dnia Matki oraz Dnia Ojca dzięki zaangażowaniu 
oraz ciężkiej pracy wszystkich Pań pracujących w przedszkolu na 
długo pozostaną w pamięci wszystkich rodziców, którzy z ogromną 
wdzięcznością dziękują za cały trud włożony w przygotowanie tej 
uroczystości.

Mama Wiktorka

W trosce o edukację prawną dzieci

 10 maja mieliśmy przyjemność spotkać się w naszej szkole  
z niezwykłym gościem - panią sędzią Anną Marią Wesołowską, 
znaną wszystkim z dokumentalno-fabularnego serialu, w którym 
gra samą siebie.
 Pani sędzia, orzekając przez prawie 30 lat w sprawach 

karnych, zauważyła, że problem przestępczości wśród osób 
młodocianych zaczął narastać. Dzieciom zatarły się granice 
między dobrem a złem, wygłupem a przestępstwem, żartem  
a wykroczeniem. Potrzebne są więc działania, które przybliżą 
młodym ludziom podstawowe zasady wynikające z kodeksu 
karnego, a tak naprawdę pozwolą wrócić do świata wartości. 
 - Każda bójka jest przestępstwem zagrożonym karą do trzech 
lat pozbawienia wolności. Nie wolno także nikogo szarpać, bo 
to jest  naruszenie nietykalności. Nie wolno nikogo znieważać, 
obrażać, bo to też jest przestępstwo zagrożone karą pozbawienia 
wolności do roku. Jeśli mamy świadomość, że są takie przepisy, 
to zaczynamy inaczej postrzegać otaczającą nas rzeczywistość, 
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zauważamy problem i zaczynamy o nim  rozmawiać – mówiła 
pani sędzia.
 Pani Anna Maria Wesołowska zachęcała też na spotkaniu, 
abyśmy sami zaczęli wprowadzać edukację prawną. Namawia-
ła do tworzenia w klasach kącików prawnych - miejsc przezna-
czonych na informacje, przepisy, regulacje, a także spostrzeżenia  
i problemy, które dotyczą dnia codziennego szkoły.
 Spotkanie z sędzią Sądu Okręgowego w Łodzi wywarło na 
wszystkich ogromne wrażenie. Miłym dopełnieniem wizyty były 
pamiątkowe zdjęcia i autografy pani Anny Marii Wesołowskiej.

Polonista Tomasz Zdunek

W drodze do sukcesu

 W ramach realizacji innowacji pedagogicznej z doradztwa 
zawodowego „Twój sukces w Twoich rekach” w środę 11 kwietnia 
odbyło się kolejne spotkanie uczniów klas trzecich z zaproszonym 
gościem. Tym razem zaszczycił nas swoją obecnością wójt 
naszej gminy pan Radosław Ostałkiewicz. Mimo ogromu pracy 
nasz gość znalazł czas na to, aby przygotować dla nas niezwykle 
cenną prezentację multimedialną. Przedstawionych zostało kilka 
zagadnień. Pan Ostałkiewicz opowiedział nam o swojej drodze 
edukacyjnej i zawodowej. Zaczynając pracę w Urzędzie Gminy, 
najpierw pracował jako wolontariusz, by następnie próbować 
swoich sił we wszystkich możliwych wydziałach. Droga do 
Jego kariery na pewno nie była drogą łatwą, ale z pewnością 
ciekawą. Dlatego nasz gość kilkukrotnie zwrócił uwagę naszej 
młodzieży na fakt, że przez całe życie należy się dokształcać. 
Następnie mogliśmy posłuchać o bardzo ważnych aspektach, 

na jakie zwraca uwagę pracodawca podczas zatrudniania 
nowych pracowników. Myślę, że zdanie naszego wójta „Pierwsze 
wrażenie robi się tylko raz” z pewnością utkwi w pamięci naszej 
młodzieży. Cieszymy się, że mogliśmy wysłuchać ciekawej lekcji, 
dziękujemy za poświęcony czas i podzielenie się z nami swoim 
doświadczeniem.

Anna Wiśniewska

Kreatywnie…

 W poniedziałek 16 maja w godzinach popołudniowych na 
jadalni szkolnej zorganizowałyśmy dla młodzieży naszego 
gimnazjum jak również dla chętnych nauczycieli „Kartkowanie” 
z okazji Dnia Matki. Na początku spotkania zapoznałyśmy 
młodzież z zagadnieniami „cardmaking” oraz „scrapbooking” 
oraz przedstawiłyśmy zasady tworzenia kartek przestrzennych. 
Następnie uczestnicy warsztatów mogli wybrać różnokolorowe 
papiery, serwetki, wstążki, dżety i inne dodatki, a także korzystać 
z ozdobnych dziurkaczy. Część uczniów wykonała również kwiaty 
z papieru, którymi udekorowali kartki dla swoich kochanych 
mam. Warsztaty okazały się nie tylko kursem ale również miłym 
spotkaniem. Mamy ogromną nadzieję, że zaraziłyśmy niektórych 
uczniów naszą pasją. Z rozmów z uczniami w czasie zajęć 
wynika, że część z naszych podopiecznych chętnie weźmie 
udział w kolejnych warsztatach.

Iwona Kominek, Anna Wiśniewska
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muzyki. Pogoda dopisała, a na skraju lasu siedział zadomowiony 
lisek, czekając na resztki kiełbasy.
 Następnego dnia po śniadaniu zapakowaliśmy się do 
autobusu i pojechaliśmy na parking do Ojcowa, skąd udaliśmy się 
na długi spacer pod górę do Groty Łokietka. Jaskinia ta owiana 
jest legendą, która głosi, że setki lat temu ukrywał się w niej 
Władysław Łokietek ścigany przez Wacława II, króla czeskiego. 
Łokietkowi udało się zmylić pościg, gdy ogromny pająk utkaną 
pajęczyną zasłonił wejście do jaskini. Grota Łokietka jest jedną 
z najbardziej znanych polskich jaskiń. Wejście do niej to wąska 
rozpadlina skalna, następnie korytarz prowadzi do bardzo dużej 
komory, z niej ciasnym przesmykiem przechodzi się do drugiej 
sali i wąskiego przejścia z górnym otworem – zwanym kuchnią 
Łokietka. Idąc dalej w dół, trafiamy do obszernej komory, gdzie 
znajduje się łoże Łokietka. W jaskini tej znaleziono mnóstwo 
kości niedźwiedzia jaskiniowego, ale schronieniem dla ludzi  
w czasach prehistorycznych jaskinia nie była. Po zwiedzeniu 
groty, Bramą Krakowską zeszliśmy do Ojcowa na obiad  
w restauracji „Pod Bocianem”. 

 Zamek w Pieskowej Skale należy dziś do czołówki nielicznych 
zabytków polskiego odrodzenia i jest dużą atrakcją turystyczną 
na Szlaku Orlich Gniazd. Pierwsza wzmianka o zamku pochodzi 
z roku 1315. Według Długosza powstanie zamku wiąże się  
z panowaniem Kazimierza Wielkiego. Zamkiem do 1608 roku 
władała rodzina Szafrańców, a potem Zebrzydowscy, Wielopolscy, 
Mieroszewscy, a od 1903r. spółka „Towarzystwo Akcyjne Zamek 
Pieskowa Skała”. W latach 1655 – 1659 zamek zajęli Szwedzi. 
Hieronim Wielopolski od 1768 roku dokonał wielkiej przebudowy, 
w wyniku której stracił on swój renesansowy charakter. Zamek 
był wówczas odwiedzany przez znane osobistości m.in. królów: 
Augusta III Sasa i Stanisława Augusta Poniatowskiego.
 Podczas pożarów w latach 1850 i 1853 spłonęło wyposażenie 
komnat i runęła wieża, niszcząc sąsiednie zabudowania.  
W czasie powstania styczniowego zamek służył powstańcom 
za schronienie. W latach 1863 -1879 Sobiesław Mieroszewski 
dokonał odbudowy zamku i dobudował neogotyckie wieże. Od 
roku 1949 prowadzono prace badawcze i konserwatorskie, 
a w 1970 roku otwarto muzeum, które obecnie jest oddziałem 
Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu. Do naszych czasów 
nie zachowało się nic z autentycznego wyposażenia zamku. Po 
remoncie w latach 1994 – 2004 udostępniono nową ekspozycję 
na obu piętrach zamku. Po najnowszym remoncie zamek został 
otwarty dla zwiedzających od 28 kwietnia br., więc mogliśmy wejść 
do środka i zwiedzić wnętrza. Wyposażenie komnat pochodzi 
głównie ze zbiorów Wawelu, są to dzieła uznanych europejskich 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

TOWARZYSTWO 
MIŁOŚNIKÓW JAWORZA

Towarzystwo Miłośników Jaworza 
- NA SZLAKU ORLICH GNIAZD

 Pierwszym etapem naszej wyprawy były ruiny stojącego na 
wygasłym wulkanie zamku Tęczyn. W 1319r. kasztelan Jan Nawój 
z Morawicy rozpoczął budowę zamku, przeznaczając go na nową 
siedzibę rodu. Warownia ta składała się z potężnej gotyckiej wieży  
i przyległych zabudowań. W 1570r. Jan Tęczyński przebudował 
zamek w stylu renesansowym. W 1655r. – podczas najazdu na 
Polskę – Szwedzi splądrowali zamek, a następnie budowlę spalili. 
Została ona później odbudowana, ale nie wróciła już do dawnej 
świetności. W roku 1768 zamek spłonął od uderzenia pioruna 
i został ostatecznie opuszczony przez mieszkańców. W 2008r. 
powstało stowarzyszenie „Ratuj Tęczyn” i od 2010 roku zaczęto 
zabezpieczać ruiny zamku, jest nadzieja, że prace te przyniosą 
efekty. 
 Po obejrzeniu okazałych ruin pojechaliśmy dalej do 
Jaskini Wierzchowskiej, jednej z pierwszych jaskiń w Europie 
przystosowanych do ruchu turystycznego. Jaskinia Wierzchowska 
powstała w wapieniach stanowiąc doskonały przykład 
podziemnej formy krasowej. Długość Jaskini Wierzchowskiej to 
prawie 1000 metrów podziemnego labiryntu, jest to największa 
jaskinia Jury Krakowsko – Częstochowskiej. Jej wnętrze budziło 
zainteresowanie naukowców już w XIX w. Badania naukowe dały 
dowody intensywnego osadnictwa w epoce neolitu – ok. 7000 
lat temu. Podczas prac archeologicznych znaleziono fragmenty 
narzędzi, naczyń, ślady po ogniskach. Natrafiono również 
na kości niedźwiedzi jaskiniowych, hien oraz innych zwierząt 
występujących w epoce lodowcowej. Jaskinia posiada status 
pomnika przyrody na terenie Jurajskiego Parku Krajobrazowego 
i zwiedza się ją z przewodnikiem. Dzisiaj jaskinia posiada 
najdłuższą – 700 metrową – trasę turystyczną ze wszystkich jaskiń 
w Polsce. Prowadzi ona przez Kręty Przesmyk, Salę z kotłami, 
Hotelik do Wielkiej Sali Balowej i Sali Człowieka Pierwotnego. 
Ściany i stropy pokrywa ładna szata naciekowa. Dużą atrakcją są 
mieszkające tam nietoperze. Po wyjściu z jaskini odpoczęliśmy 
przy kawie na tarasie pobliskiej kawiarni. 
 Następny etap naszej podróży to zamek w Ojcowie - 
wzniesiony na polecenie Kazimierza Wielkiego w drugiej połowie 
XIV wieku. Przechodził przez wiele rąk, niszczał. W 1620 r. 
Mikołaj Koryciński odremontował go i dobudował nowy budynek. 
W 1802 roku zamek został opuszczony, a spadkobierca Teofil 
Załucki wywiózł z niego całe wyposażenie. Pod koniec XIX w. 
właścicielem Ojcowa został Ludwik Krasiński, który zaczął – 
ale nie dokończył – odbudowę zamku. W 1914 roku, podczas 
działań wojennych wieża uległa uszkodzeniu. W latach 1958-
1963 częściowo odgruzowano zamek, a od roku 1996 w bramie 
zamkowej urządzono ekspozycję. Żeby zobaczyć ruiny zamku, 
trzeba było wdrapać się po wielu schodach, a z góry mieliśmy 
okazję podziwiać piękną panoramę okolic. 
 Później, po spacerze po Ojcowie, udaliśmy się do Domu 
Wycieczkowego „Zosia” gdzie po zakwaterowaniu w pokojach 
zjedliśmy smaczną obiadokolację. „Zosia”, jest pięknie położona 
na skraju lasu, ma miejsce na ognisko i tam wieczorem piekliśmy 
kiełbaski, bawiąc się, śpiewając i tańcząc. Dzięki śpiewnikom 
przgotowanych przez Towarzystwo Miłośników Jaworza i pani 
Janinie Czader – grającej na akordeonie – wieczór był pełen 
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mistrzów i czołowych malarzy polskich wyeksponowane wśród 
wysokiej klasy mebli – m. in. świetnie zachowany piętnastowieczny 
kredens niderlandzki, barokowa szafa elbląska, gobeliny z historią 
Aleksandra Macedońskiego. W gablotach znajduje się kolekcja 
pięknych artystycznych wyrobów złotniczych, ceramicznych, 
szklanych i metalowych. Historię zamku mogliśmy poznać, 
zwiedzając wystawę w jednej z komnat na drugim piętrze, w której 
zachowało się oryginalne szesnastowieczne malowidło ścienne. 
Dzieje rezydencji zostały zaprezentowane wielowątkowo. Tablice 
informacyjne podają fakty historyczne i genealogiczne, pokazano 
także portrety właścicieli – Wielopolskich i Mieroszewskich 
oraz widoki zamku sprzed wielkiego pożaru w 1850 roku i po 
odbudowie. Część ekspozycji związana jest z Powstaniem 
Styczniowym. Bardzo interesująca jest także Galeria Malarstwa 
Angielskiego, ekspozycja ta utrzymana jest w klimacie dawnych 
angielskich galerii pałacowych.
 Oczarowani pięknem wnętrz zamku pojechaliśmy do 
kolejnego zamku, tym razem ruin. Malowniczo położony 
zamek w Rabsztynie stoi na wysokiej wapiennej skale. Powstał  
w drugiej połowie XIII wieku. Przez następne wieki (XIV i XV) 
był rozbudowywany i przechodził z rąk do rąk – należał do 
rodzin: Tęczyńskich, Rabsztyńskich, Bonerów, Myszkowskich. 
Od 1592 roku Mikołaj Wolski rozpoczął generalną przebudowę 
rabsztyńskiego zamku. Wyburzono część murów obronnych, 
a w tym miejscu wzniesiono renesansowy pałac, którego ruiny 
możemy oglądać do dzisiaj. W obu skrzydłach zamku było około 
40 pokoi. Jednak świetność Rabsztyna nie trwała długo, w 1657 

roku zamek został spalony przez Szwedów. Od 1990r. zamek 
stał się własnością gminy Olkusz. Wtedy też przystąpiono do 
prac zabezpieczających ruiny, uzupełniono i odtworzono część 
murów zamku górnego i wieży, na której powstał taras widokowy. 
Co roku, w pierwszym tygodniu lipca pod zamkiem odbywają się 
widowiskowe turnieje rycerskie.
 W drodze powrotnej wstąpiliśmy do „Chaty Kocjana” (dom,  
w którym urodził się Antoni Kocjan), gdzie znajduje się ekspozycja 
etnograficzna i wystawa poświęcona życiu; inżyniera, konstruktora 
szybowców. Podczas II wojny światowej A. Kocjan był szefem 
Referatu Lotniczego Wywiadu ZWZ/AK. Dzięki jego meldunkom 
alianci zbombardowali fabrykę rakiet V1 i V2. W Peenemunde na 
wyspie Uznam Antoni Kocjan został aresztowany i rozstrzelany 
13 sierpnia 1944 roku w Warszawie.
 Po zakończeniu zwiedzania był czas na kolację w restauracji  
u podnóża zamku, a następnie wyruszyliśmy w drogę powrotną 
do Jaworza.
 Muszę nadmienić, że podczas jazdy autobusem dużo czasu 
poświęciliśmy na śpiewanie przy akompaniamencie akordeonu.
 Na pogodę jak zwykle na naszych wycieczkach nie można 
było narzekać, krótki deszcz nie przeszkodził w zrealizowaniu 
planu wycieczki. Było słonecznie i ciepło.
 Do Jaworza wróciliśmy po godz. 20.00 pełni historycznych 
wiadomości i wrażeń. Dziękujemy Zarządowi Towarzystwa 
Miłośników Jaworza za wspaniałą wycieczkę i oczekujemy na 
następną. 

Grażyna Matwiejczyk

Zwierzęta w Powiarkach Cieszyńskich

 W dniu 15.05.2016r. o godz. 15.00 odbyły się kolejne 
posiady zorganizowane przez Towarzystwo Miłośników Jaworza  
w Galerii Pod Groniem w Gospodarstwie Agroturystycznym  
p. Steklów.
 Tematem spotkania była opowieść dr. Grzegorza 
Studnickiego o zwierzętach w powiarkach cieszyńskich.
 Na wstępie Grażyna Matwiejczyk zaprosiła wszystkich do 
wspólnego odśpiewania pieśni „Szumi Jawor szumi”, po czym 
przywitała wszystkich przybyłych na spotkanie oraz pokrótce 
przedstawiła naszego gościa dr. Grzegorza Studnickiego, który 
gości już u nas po raz piąty. Nasz gość studia magisterskie 
ukończył w 2001 roku na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym 
Uniwersytetu Śląskiego Filii w Cieszynie na kierunku etnologia, 
a studia doktoranckie ukończył w 2005 roku na Wydziale Nauk 
Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, gdzie w 2006 roku 
uzyskał stopień doktora w zakresie socjologii. Od 2002 roku 
pracuje w Muzeum Śląska Cieszyńskiego, a od 2004 roku 
jest związany z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej 
Uniwersytetu Śląskiego. Od 2003 roku jest członkiem Sekcji 
Ludoznawczej przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku 
Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej, a od 2009 roku 
jest członkiem Cieszyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa 
Ludoznawczego.
 Powiarki to wierzenia, folklor, a w szerszym znaczeniu 
wiedza, sformułowanie to stosuje się głównie do określenia 
starych wierzeń, zabobonów, guseł funkcjonujących w dawnych 
wierzeniach na Śląsku Cieszyńskim. Powiarki istniały w kulturze 
od zawsze w przekazie ustnym, a od drugiej połowy XIX wieku 
były spisywane, a niektóre z nich drukowane w lokalnych gazetach 
i pismach ukazujących się na terenie Śląska Cieszyńskiego np. 
w „Gwiazdce Cieszyńskiej” czy „Zaraniu Śląskim”, gdzie był 
specjalny dział poświęcony materiałom ludowym oraz opisom 
życia codziennego. Powiarki opisują praktyki z życia rodzinnego, 

codziennego również a więc, świat którego już nie ma. 
 Zwierzęta w tamtym okresie były bardzo cenne, ponieważ 
zapewniały jedzenie (bydło, drób) oraz ochronę (pies, kot). 
Ludzie dzięki zwierzętom utrzymywali się przy życiu. Myślenie 
i postrzeganie świata w tamtym okresie było zabobonne, 
pogańskie, wywodziło się to z kultury przedchrześcijańskiej. 
Wyróżniano w tamtym okresie granice od rodziny, domu 
poprzez wieś, region po państwo, a wszystko, co dalej było nie 
do ogarnięcia przez ludzi w tamtych czasach było traktowane 
jako magiczne. Wierzono, że świat zwierzęcy upodabnia się 
do świata ludzi, przypisywano zwierzętom cechy ludzkie. 
Będąc przez kogoś obdarowanym, należało się zrewanżować. 
Wierzono również, że zdobycie jakiejś rzeczy należącej do 
kogoś innego dawało możliwość przejęcia kontroli nad tą osobą 
lub przynajmniej wpływania na jej decyzje i zachowania.
 Bardzo dużo różnych opisów wierzeń i tradycji na Śląsku 
Cieszyńskim a w szczególności w Strumieniu i Skoczowie 
można znaleźć w książce Johana Tilgnera „Dziennik”. Johan 
Tilgner opisał w nim życie codzienne szlachty cieszyńskiej w XVI 
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Wyróżnienie dla czeskiego druha Zdenka Kubiny - przyjaciela 
Jaworza

 Miło nam poinformować, że podczas powiatowych obchodów 
Dnia Strażaka w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-
Białej w dniu 19 maja br. Medalem Zasłużony dla Ochotniczego 
Pożarnictwa Powiatu Bielskiego odznaczono druha Zdenka 
Kubinę - prezesa SDH Reka (Sbor Dobrovolnych Hasiću) czyli 
odpowiednika naszych ochotniczych straży pożarnych w gminie 
Rzeka (w Republice Czeskiej). W uroczystościach wzięli udział 
zaproszeni goście, między innymi: Jan Chrząszcz - wicewojewoda 
Śląski, nadbryg. Marek Rączka - Śląski Komendant Wojewódzki 
PSP dh Jerzy Szkatuła - Wiceprezes Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego ZOSP RP woj. Śląskiego oraz strażacy z PSP  
i druhowie z powiatu bielskiego.
 Zdenek Kubina – już kilka kadencji pełni funkcję prezesa 
SDH Rzeka, przez wiele lat pełnił również funkcję starosty Rzeki 
(odpowiednik naszego wójta). Obecnie dodatkowo jest głównym 
sędzią w zawodach sportowo-pożarniczych okręgu (powiatu) 
Frydek Mistek. Współpraca OSP Jaworze i SDH Reka trwa od 

OSP W JAWORZU

i XVII wieku. Kolejnym folklorystą opisującym życie codzienne 
ówczesnego Śląska Cieszyńskiego był Robert Zanibal piszący 
w XIX wieku do „Gwiazdki Cieszyńskiej” teksty przedstawiające 
opisy życia codziennego oraz zasłyszane podania i opowieści 
ludowe z czasów wcześniejszych. O dawnych zwyczajach  
i wierzeniach pisała również w swoich tekstach drukowanych  
w „Zaraniu Śląskim” Ernestyna Świbówna. Jej opisy zwyczajów 
i życia codziennego dotyczyły głównie Brennej.
 Następnie nasz gość zaprezentował kilka przysłów  
i zabobonów, w które wierzyli nasi przodkowie:

• w wigilię zwierzęta mówią ludzkim głosem,
• w wigilię kury należało karmić w obręczy, aby nie rozłaziły 

się po okolicy,
• resztek z wigilijnego stołu nie wolno było wyrzucić, tylko 

dawało się je bydłu,
• panny na wydaniu w noc wigilijną nadsłuchiwały, z której 

strony zaszczeka pies, to stamtąd miał przyjść narzeczony,
• wierzono, że obmycie się w potoku rankiem w wielki piątek 

przyniesie zdrowie przez cały następny rok,
• „Jak zając warzy polywke, to bydzie padać jeszcze tydziyń” 

(Jak góry parują, to będzie dalej padać),
• „Jak we styczniu pszczoły wylatujom, to zły rok zwiastujom”,
• „Na grómnice gynś po lodzie, to wielkonoc bydzie po wodzie”,
• nie należało zaprzęgać do wozu wiozącego pannę młodą 

białych koni,
• jak przy wsiadaniu na wóz konie były niespokojne, 

zwiastowało to nieszczęście,
• głos kuwika zwiastował rychłą śmierć kogoś bliskiego,
• złą wróżbą było jak jaskółka wleciała do domu,
• we wielki piątek należało potrząsnąć drzewami w sadzie, 

aby był dobry urodzaj,
• myśliwy posiadający przy sobie pióro głuszca zapewniał 

sobie powodzenie na polowaniu,
• rogi jelenia przechowywane w domu przynosiły szczęście,
• aby mieć piękną cerę, należało się myć w kobylim mleku,
• jeżeli doiło się krowy po zachodzie słońca, należało odlać 

trochę mleka dla czarownic.
 Po wysłuchaniu tych wszystkich bardzo interesujących 
informacji przyszedł czas na pytania, dyskusję, kawę, herbatę 
oraz pyszną jajecznicę smażoną na ognisku. Bardzo wielu 

ciekawych informacji wysłuchały 54 osoby - członkowie i sympa-
tycy Towarzystwa Miłośników Jaworza.
 Na następne posiady zapraszamy Państwa do Sali Sesyjnej 
Urzędu Gminy w Jaworzu w dniu 12.06.2016r., a tematem będzie 
podsumowanie konkursu ekologicznego dla dzieci i młodzieży.

Sekretarz Towarzystwa Miłośników Jaworza Marcin BIŁEK
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Jaworze druhna Danuta Pawlus: To zaszczytne wyróżnienie 
przyznano nam za stroje, taniec, śpiew i oprawę muzyczną. 
Jury brało pod uwagę wierność dawnemu folklorowi naszej 
małej ojczyzny. Dla nas jest ważne również to, że zwyciężyliśmy 
w „starciu” z 70-cioma zespołami działającymi w polskiej  
i czeskiej części Śląska Cieszyńskiego. I to zespołami również 
reprezentującymi wysoki poziom artystyczny. Dla nas to 
wyróżnienie było miłym zaskoczeniem, ale i niespodzianką. Stąd 
na zdjęciu ja odbierając statuetkę z rąk Małgorzaty Guz (dyrektor 
GOK w Zebrzydowicach) nie jestem już w stroju cieszyńskim, 
lecz w „cywilnym” ubraniu. W dniu 3 maja, kiedy zakończyły 
się zmagania konkursowe, zespół wraz z OSP Jaworze był na 
miejscu w naszej gminie, gdzie uczestniczyliśmy w nabożeństwie 
odprawianym w intencji strażaków i mszy z okazji 25-lecia 
samodzielności Gminy Jaworze. Statuetkę odebrałam w imieniu 
całego zespołu po tych uroczystościach.
 W jury zasiedli znawcy folkloru, których bliżej nie trzeba 
przedstawiać, gdyż są to osoby znane ze swego profesjonalizmu 
zawodowego, a mianowicie:
 Przewodniczący: prof. zw. dr hab. Daniel Kadłubiec – 
folklorysta, językoznawca.
 Członkowie: prof. zw. dr hab. Alojzy Kopoczek – etnomuzykolog 
dr Magdalena Szyndler – etnomuzykolog
Opracowanie: P.Filipkowski. Foto - udostępnione przez Zespół 
Regionalny Jaworze

prawie 15 lat. Od wielu lat nasze kontakty rozwijają się na gruncie 
współpracy zawodowej , sportowej i towarzyskiej. Nasze drużyny 
rokrocznie spotykają się w Jaworzu i Rzece na zawodach 
sportowo-pożarniczych ale również na wyjazdach integracyjnych. 
I tak od lat bierzemy udział w zawodach Strong Drwali w Jaworzu. 
Forest Men w Republice Czeskiej oraz Majowej Veselnicy również 
w Czechach. Ponadto wspólnie uczestniczymy w profesjonalnych 
zawodach pożarniczych dziennych i nocnych zarówno w Polsce 
jak i Czechach. Do tego dochodzą wspólne spotkania z okazji 
akademii i uroczystości strażackich.
 Aby lepiej się poznać, uczestniczymy razem z czeskimi 
druhami we wspólnych wyjazdach integracyjnych. Do takich 

niezwykłych spotkań należą wspólne eskapady na Godulę 
(738 m.n.p.m jest najbardziej na północ wysuniętym szczytem 
Beskidu Śląsko-Morawskiego. Stanowi północne zakończenie 
Pasma Ropicy). Tu każda rodzina musi przynieść 10 jajek, 
skwarki słoniny. Następnie wspólnie smażymy jajecznicę  
w ogromnym kotle (podobnym do kociołka na nasze duszonki).  
To tylko niektóre z form współpracy naszych jaworzańskich 
druhów z czeskimi. A przy okazji jako członkowie Zespołu 
Regionalnego Jaworze promujemy nasz zespół po czeskiej 
stronie Śląska Cieszyńskiego.
 Druhowi Zdenkowi Kubinie gratulujemy wyróżnienia!

Info: OSP Jaworze

ZESPÓŁ REGIONALNY JAWORZE

Grand Prix dla Zespołu Regionalnego Jaworze

 Zespół Regionalny Jaworze działający nieprzerwanie 
po reaktywacji w 2003 roku, od lat promuje folklor Śląska 
Cieszyńskiego nie tylko podczas lokalnych imprez w Jaworzu, ale 
i w ramach międzynarodowych przeglądów takich jak: Tydzień 
Kultury Beskidzkiej (sierpień każdego roku na scenach Szczyrku, 
Wisły, Makowa Podhalańskiego itd.). Ponadto zespół wielokrotnie 
promował lokalny folklor i kulturę Śląska Cieszyńskiego także 
w innych zakątkach kraju, dzięki czemu Jaworze staje się 
rozpoznawalną miejscowością w całej Polsce. ZR Jaworze, którym 
od kilku lat kieruje Danuta Pawlus, działa przy Ochotniczej Straży 
Pożarnej, a obecna kierowniczka zespołu, jak i wielu członków 
grupy są równocześnie czynnymi druhami jaworzańskiej OSP. 
 Ten rok rozpoczął się od sukcesu ZR Jaworze. Podczas XXIII 
Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Regionalnych „ZŁOTY 
KŁOS” Euro-Folklor 2016, który odbył się w dniach 1 – 3 maja br.  
w Gminnym Ośrodku Kultury w Zebrzydowicach Zespół Regionalny 
Jaworze uzyskał najwyższe wyróżnienie, jakim jest Grand Prix dla 
całego zespołu. Jak powiedziała kierownik Zespołu Regionalnego 
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 W dniu 14 maja br. odbyła się kolejna akcja krwiodawstwa  
w Jaworzu. Zgłosiły się 24 osoby, lecz niestety nie wszyscy mogli 
ją oddać. 16 osób oddało krew - zebraliśmy 7,2 litra. Bardzo 
dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w ten szlachetny cel.
 Z okazji Święta Krwiodawców, które przypada 14 czerwca, 
tj. Światowy Dzień Honorowego Dawcy Krwi składam 
serdeczne i gorące życzenia wszystkim Krwiodawcom za 

bezinteresowny dar serca na rzecz osób chorych, życząc 
wiele radości, zadowolenia i przede wszystkim zdrowia 
na dalsze lata. Ratowanie życia i zdrowia jest przywilejem,  
a ludzie, którzy podejmują się tej misji, zasługują na 
szczególne podziękowania.

Prezes Klubu HDK PCK E.Gubała
P.S.
Od redakcji: w informacji z działalności KHDK znalazły się 
nieścisłości, za które przepraszamy. Mianowicie: w KHDK działa 
wraz z prezes Ewą Gubałą, Wioletta Zontek (nie jak omyłkowo 
wpisaliśmy Ewa). Ponadto w dziele reaktywacji klubu honorowych 
dawców krwi czynny udział wziął Józef Paszek, co nie zostało 
ujęte w poprzednim tekście.

Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU 
HONOROWYCH DAWCÓW KRWI 
PRZY OSP JAWORZE
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STOWARZYSZENIE 
MIŁOŚNIKÓW SZTUKI

Dzień Matki

 Jest taka jedna, jedyna osoba, dla każdego z nas 
najważniejsza - Mama! W maju obchodzimy Jej Dzień i z tej okazji 
Stowarzyszenie Miłośników Sztuki w Jaworzu zorganizowało  
w sali sesyjnej warsztaty. Mamy ze swoimi pociechami ozdabiały 
gipsowe serca. Były pamiątkowe fotografie, było kolorowo  
i radośnie! Kolejne wspaniałe chwile za nami, a zbliżają się 
następne, już w lipcu coroczny Maraton Sztuki. Zapisy w czerwcu, 
szczegóły na plakatach. Zapraszamy serdecznie! Warsztaty 
finansowane w ramach zadania publicznego Gminy Jaworze.

NASI NIEZWYCZAJNI
Wyróżnienie Macierzy Ziemi Cieszyńskiej dla Józefa Króla

 21 maja odbył się Walny Zjazd Delegatów Macierzy 
Ziemi Cieszyńskiej, który miał miejsce w auli Zespołu 
Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi 
Cieszyńskiej w Cieszynie.
 Nadano godność Członka Honorowego Macierzy Ziemi 
Cieszyńskiej. Zaszczytu tego dostąpili: Franciszek Dyrda (Koło 
MZC we Wrocławiu), Wiesław Kareta i Tadeusz Kojzar (obaj Koło 
MZC w Krakowie), Jan Palarczyk (Koło MZC Cieszyn Mnisztwo) 
oraz Eugeniusz Raabe (Koło MZC Cieszyn Mały Jaworowy). 
Przyznane zostały Medale Pawła Stalmacha dla Anieli Kupiec 
i Rafała Wolskiego. Złote Odznaki Macierzy Ziemi Cieszyńskiej 
otrzymali natomiast: Jadwiga Chlebik, Bogumiła Guziur, 
Franciszek Kłoda, Krystyna Kozłowska, Józef Król (prezes 
ZG PTEw z parafii ewangelicko-augsburskiej w Jaworzu), Lidia 
Nowacka, Zbigniew Podyma, Janusz Rusek, Maria Szczudło  
i Anna Wereszko.

Na podstawie: Beskidzka24.pl

Znamy tegoroczne Osobowości Ziem Górskich

 Za nami Wielka Gala „Osobowość Ziem Górskich” 
zorganizowana po raz 11. przez Koalicję Marek Ziem Górskich. 
Bardzo mi miło poinformować, że nowym Ambasadorem Ziem 

Górskich został ks. prałat Władysław Zązel, kapelan Związku 
Podhalan.

Dziennikarz Ziem Górskich

 Tytuł ten otrzymał Piotr Wysocki - Prezes Zarządu, 
Redaktor Naczelny „Kroniki Beskidzkiej”, od wielu lat 
mieszkaniec Jaworza. Redaktor Piotr Wysocki jest wydawcą 
czterech bardzo istotnych dla promocji ziem górskich wydawnictw: 
„Kroniki Beskidzkiej”, „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, „Małopolskiej 
Kroniki Beskidzkiej” oraz portalu internetowego Beskidzka24 
(www.beskidzka24.pl). Jako redaktor naczelny największego  
i najstarszego na Podbeskidziu tygodnika „Kronika Beskidzka” 
dba o to, by na jego łamach w każdy czwartek ukazywały 
się istotne z punktu widzenia promocji marek ziem górskich 
informacje. „Kronika Beskidzka” jako patron medialny wspiera 
największe wydarzenia kulturalne w regionie. W roku 2016, 
redakcja „Kroniki Beskidzkiej” obchodzi 60-lecie istnienia. Rok 
wcześniej taki jubileusz świętował inny tytuł „Prasy Beskidzkiej” 
- „Głos Ziemi Cieszyńskiej”. Czasopisma „Prasy Beskidzkiej” są 
liderami sprzedaży w swoich segmentach na rynku lokalnym, 
zapewniając sprawdzone i wiarygodne informacje, istotne  
z punktu widzenia mieszkańców Beskidu Żywieckiego, Śląska 
Cieszyńskiego, Małopolski i Podhala.

Na podstawie: www.zywiec.pl

Z DZIAŁALNOŚCI KOŚCIOŁÓW

Procesja Święta Bożego Ciała
 W tym roku to katolickie święto przypadło na czwartek 
26 maja. Nieraz pisaliśmy w imieniu redakcji sprawozdanie  
z tej procesji. Tym razem tylko z kronikarskiego „obowiązku” 
podamy tegoroczną trasę procesji odbiegającą nieco 
od tej z minionych lat. O godz. 8.30 wierni zgromadzili 
się w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, skąd 
rozpoczęła się procesja. Następnie wierni przeszli ulicami 
Pałacową, Zdrojową, Słoneczną, Chabrową, Kwiatową, 
Zdrojową, Wapienicką i zwieńczeniem Święta Bożego 
Ciała była msza św. w Amfiteatrze. Ołtarze wybudowali: 

PARAFIA OPATRZNOŚCI BOŻEJ 
W JAWORZU

w Ośrodku Wychowawczym – młodzież MOW, przy ul. Chabrowej 
– Członkowie Żywego Różańca i Zespołu Charytatywnego, 
przy ul. Zdrojowej obok „Galerii” – Oaza Rodzin i Młodzież 
Oazowa, w Amfiteatrze – Rada Parafialna, Akcja Katolicka.  
 Natomiast w kwestii samego święta pozwalamy sobie 
zacytować fragment artykułu, jaki w tym temacie ukazał się 
na stronie parafii pw. Opatrzności Bożej w Jaworzu:
 Czym nie jest i czym nie powinna być dla nas procesja, 
w której weźmiemy udział?- Na pewno nie jest pochodem 
pierwszomajowym, na który przychodziło się z nakazu – żeby 
pokazać się przed władzą, ewentualnie, żeby dostać „przydział” 
lub „talon” (starszych czytelników proszę, aby młodzieży 
wyjaśnili, czym były pochody pierwszomajowe w czasach PRL). 
Nie jest również okazją do zabawy lub spełnieniem przykrego 
obowiązku, wypływającego z tradycji. Nie jest także sposobem 
na zagospodarowanie wolnego czasu i okazją do rozmów ze 
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Ewangelizacja z biskupem

 W niedzielę 29 maja w Jaworzu odbył się 
Diecezjalny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło Życie 
diecezji bielsko-żywieckiej. Spotkanie rozpoczęła 
msza święta w kościele pw. Opatrzności Bożej  
z udziałem ordynariusza diecezji ks.bpa. Romana 
Pindela. Po mszy w amfiteatrze rozpoczęło się spotkanie 
ewangelizacyjne rodzin, a więc uwielbienie Boga we wspólnym 
śpiewie, modlitwa, świadectwa wiary. Organizatorzy zadbali  
o strawę duchową, jak i ciepłe posiłki, napoje, ciasta i dobrą 
zabawę dla najmłodszych.

znajomymi o tym, co u kogo słychać. Procesja Bożego Ciała 
nie ma nic wspólnego z demonstracją ludzi zbuntowanych 
i niezadowolonych z otaczającej ich rzeczywistości. Nie jest 
piknikiem rodzinnym, festynem oraz spacerem z Panem Jezusem 
po ulicach Jaworza.
 Czym zatem jest i czym powinna być dla nas Procesja 
Bożego Ciała??? 
Po pierwsze: hołdem i uwielbieniem oddanym Jezusowi, 
ukrytemu pod postaciami Chleba i Wina. 

Po drugie: świadectwem naszej eucharystycznej pobożności. 
Po trzecie: otwarciem przestrzeni publicznej i zaproszeniem do 
niej Boga w Trójcy Jedynego.
Po czwarte: osobistym spotkaniem z Bogiem, który pragnie 
zamieszkać wśród nas, w naszych domach oraz towarzyszyć 
nam w naszej pracy zawodowej.
Po piąte: aktem wywyższenia i umieszczenia Jezusa na szczycie 
wszystkich naszych działań. 
Po szóste: potwierdzeniem naszej wiary w rzeczywistą obecność 
Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
Po siódme: wynagrodzeniem za zniewagi i brak szacunku wobec 
Eucharystii.
Po ósme: dziękczynieniem Bogu za dar Najświętszej Ofiary oraz 
za obecność w tabernakulum i cierpliwe czekanie na spotkanie 
z nami.
Po dziewiąte: wezwaniem do pogłębienia naszej wiary 
i poznania prawdy o tajemnicy wcielenia, śmierci i zmartwych-
wstania Jezusa – prawdziwego Boga i Człowieka.
Po dziesiąte i najważniejsze: wyrazem naszej Miłości!!! Warto 
sobie zadać w tym dniu pytanie: Czy bliżej mi do tego, czym 
procesja jest i czym być powinna, czy raczej do tego, czym na 
pewno nie jest?! 

Józef Heczko 
Opracowanie na podstawie www.katolikjaworze.pl i foto: Piotr 
Filipkowski

Ruch Światło-Życie powstał w Polsce, a jego założycielem był 
ks. Franciszek Blachnicki uznany przez Kościół za Czcigodnego 
Sługę Bożego.
 Ruch gromadzi ludzi różnego wieku i stanu: młodzież, 
dzieci, dorosłych, jak również kapłanów, zakonników, zakonnice, 
członków instytutów świeckich oraz rodziny w części rodzinnej, 
jaką jest Domowy Kościół (nazywany także Oazą Rodzin). 
Poprzez odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch 
Światło-Życie stara się formować dojrzałych i świadomych 
chrześcijan oraz służyć ożywianiu lokalnych wspólnot Kościoła.

Piotr Filipkowski
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Paged Meble Jasienica, liczne nagrody ufundowane przez 
firmę Marrodent oraz inne cenne albumy dotyczące sportu, 
jak i te związane z 1050-leciem Chrztu Polski ufundowane 
przez wydawnictwo Piętka i Pascal. Poza tym dla każdego były 
przygotowane napoje chłodzące oraz owoce ufundowane przez 
sklep spożywczy Wiarus-Jaworze. Hasło przewodnie Pikniku 
to ZDROWO BO SPORTOWO, to o zdrową stronę imprezy 
zadbała również firma SOBIK-fundator pysznych serków oraz 
Gospodarstwo Rolno-Sadownicze Krzysztof Stuglik fundator 
jabłek dla każdego małego uczestnika pikniku. Grillowe przysma-
ki ufudowała firma Łukosz. Słodkie pyszności to zasługa zarówno 
rodziców naszych młodych sportowców jak i Cukierni Mroczko. 
Każdy kibic GKS-u mógł zoopatrzyć się w klubowe gadżety. 
Kulminacyjnym punktem imprezy była licytacja: grafiki Natashy 
Pavluchenko, ogromnego tortu w kształcie boiska, piłki z podpisami 
oraz półgodzinnego treningu rowerowego z naszą jaworzańską 
mistrzynią Justyną Kaczkowską. Wszystkie pieniądze zebrane 
podczas pikniku, i te z licytacji i te ze sprzedaży cegiełek, ciast 
i fantów zostaną przekazane na zakup sprzętu sportowego dla 
Skrzatów, Żaków i Orlików. Mamy tylko nadzieję, że ten piknik 
to początek tego typu działań GKS Czarni Jaworze. To nie tylko 
promocja klubu i sponsorów, ale i okazja do świetnej zabawy. 
Przecież „Gieksa” mimo, że nie gra w reprezentacji Polski, być 
może trenuje przyszłych członków kadry narodowej. Obecnie 

„Zdrowo bo sportowo”

 Pod takim hasłem w sobotę 21 maja na boisku przy ulicy 
Koralowej odbył się I Jaworzański Piknik Piłkarski pod patronatem 
wójta Radosława Ostałkiewicza. Oczywiście nie zabrakło na tej 
imprezie przedstawicieli władz samorządowych, pośród „oficjeli” 
byli: Anna Skotnicka Nędzka zastępca wójta, Zbigniew Putek 
wiceprzewodniczący Rady Gminy, radni, piłkarze, sympatycy GKS 
Czarni Jaworze i mieszkańcy. Swoją obecnością piknik uświetnił 
ks. Stanisław Filapek- proboszcz parafii Opatrzności Bożej w 
Jaworzu. Jednak najważniejszymi gośćmi były: dzieci, młodzież 
(Skrzaty, Żaki i Orliki) oraz ich rodzice. To oni pokazali, że sport 
jest zabawą, a zabawa może być sportem. Piknik oprócz licznych 
konkursów, zabaw, konkurencji sprawnościowych, miał w swym 
programie emocjonujące mecze: dzieci kontra rodzice, ta potyczka 
wzbudzała największe emocje. Ostatecznie wszystkie trzy mecze 
wygrały dzieciaki:) Warto zaznaczyć w tym miejscu, że nie wyniki 
są najważniejsze lecz fantastyczna zabawa, którą zapewnili 
organizatorzy. Nad wszystkim czuwała Agnieszka Nieborak  
i Renata Biesok. Szczególne podziękowania organizatorzy 
kierują  również do Pani Ewy Piazza i Magdy Krzemień oraz 
całego zarządu GKS-u w osobach: Rafał Stronczyński, Mariusz 
Sznajdrowicz, Artur Mazur, Marcin Ząbek, Andrzej Hutyra, Tomasz 
Gwóźdź, Kinga Ekiert, Agnieszka Nieborak, Piotr Staszko, Artur 
Podolski.
 Sponsorzy każdemu uczestnikowi pikniku w zamian za 
symboliczną „cegiełkę” wykupioną przy wejściu, zagwarantowali 
cenne nagrody jak np. zabawki firmy Wader, prezenty od 

SPORTOWE JAWORZE

GKS CZARNI JAWORZE
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GKS Czarni Jaworze zajmuje II miejsce w tabeli i walczy o awans 
do Ligi Okręgowej.
 Otwierając wraz z zarządem klubu piknik sportowy wójt 
R.Ostałkiewicz pogratulował pomysłu na promocję nie tylko klubu, 
ale i samego sportu. Taki piknik to wspaniała okazja do wspólnej 
piłkarskiej (i nie tylko) zabawy dzieciaków ze swymi rodzicami. 
Dzięki za to co robicie, dobrze że jesteście w Jaworzu. Będę  
z Wami do końca świata i o jeden dzień dłużej - dodał żartobliwie 
wójt. 

 A na koniec podziękowania GKS Czarni Jaworze dla 
wszystkich uczestników pikniku, a szczególnie dla sponsorów- 
Urzędu Gminy Jaworze oraz firm:
Wydawnictwo Kartograficzne Mapy Ścienne Beata Piętka, Klub 
Klimat Bielsko-Biała, Tor Saneczkowy Dębowiec, Tor Kartingowy 
ZYGZAK, INNA Jaworze, Centrum Wspinaczkowe TOTEM 
Bielsko-Biała, Centrum Wspinaczkowe PRIMAROCA Bielsko-
Biała, Czarny Groń – Rzyki, Fitness i Siłownia Dekatlon, Salsa 
Bielsko-Biała, Dedalus – Centrum Taniej Książki, Wydawnictwo 
PASCAL – Wapienica, Salon Fryzjerski ANGEL Bielsko-Biała, 
Autoczęści Kamil, Pizzeria Drzewiarz, Kwiaciarnia Storczyk 
Jaworze, Cukiernia Mroczko Jaworze, Supermarket Wiarus 
Jaworze, Wader Bielsko-Biała, Natasha Pavluchenko, Marrodent 
Bielsko-Biała, Omega Centrum Stomatologii i Protetyki, Jurajska- 
naturalna woda mineralna, Salon fryzjerski Twój Styl Jaworze, 
Papuga Park Hotel Bielsko-Biała, Wydawnictwo GiA- encyklopedie 
piłkarskie, Gospodarstwo Rolno-Sadownicze Krzysztof Stuglik, 
Sobik Skoczów, Paged Meble Jasienica, Nettuno Poligrafia – 
druk cegiełek, REMAX Invest Bielsko-Biała, Eurokredyt Bielsko-
Biała, Dotyk Urody Centrum Kosmetyki Estetycznej Jaworze, 
Miętowe Wspomnienia Studio Fotografii Dziecięcej Jaworze, 
Folpak Jaworze, Dudikom Pogotowie Komputerowe Jaworze, 
I&K Dyskont Meblowy Jaworze, Burian – Jaworze, Łukosz Polskie 
Mięso i Wędliny, Zakład Kosmetyczny Marzenie Marcelina Kuś – 
Jaworze, MULTICOOLTY Bielsko-Biała, Lody Gotti Bielsko-Biała, 
Parki Linowe Trollandia - Projekt Outdoor – Bielsko-Biała, NETRA 
Reklama Jaworze.

Opracował Piotr Filipkowski Więcej na: czarnijaworze.futbolowo.pl
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Kolejne zwycięstwa Jaworzanki

 Ania Kowalska odnosi kolejne spektakularne zwycięstwa, 
pokazując tym samym swój znakomity sportowy kunszt. Podczas 
Międzynarodowego turnieju karate „Pomerania Cup” w kategorii 
Kata indywidualne 14- 15 lat (23.04), w finale pokonała Rosjankę 
i zdobyła złoty medal. 
 Niestety nie powiodło się jaworzańskiej sportsmence podczas 
startu w kata indywidualnym 16-17 lat, gdzie w finale przegrała  
z brązową medalistką ME i MŚ Elizą Gaweł.
 Jednak już 7 maja brała udział w Grand Prix Śląska Polsko- 
Czeskiego (zawody karate WKF), gdzie również startowała  
w dwóch kategoriach wiekowych. W Kata indywidualne 14-15 
lat Ania zdobyła srebrny medal (po małym błędzie przegrała 
złoto). Także w Kata indywidualnym 16-17 lat zdobyła srebrny 
medal. Warto zaznaczyć, że w tej kategorii 16-17 Lat Ania 
Kowalska stanęła do walki z utytułowanymi zawodniczkami Elizą 
Gaweł, brązową medalistką ME i MŚ z którą przegrała w finale. 
Natomiast wygrała z brązową medalistką ME z Crowley Klaudią 
Bociek wynikiem 4:1. To, jak twierdzą znawcy, rokuje na zaciekłą 
walkę w tej kategorii z udziałem Ani Kowalskiej.

Przygotowała Agata Jędrysko
(Na podstawie informacji M. Kowalskiego)

BEZPIECZNE WAKACJE - PORADY

 Wprawdzie Festyn Bezpieczne Wakacje przed nami, jednak 
warto przed dłuższym wypoczynkiem przypomnieć sobie 
podstawowe zasady bezpieczeństwa. Wiele z poniższych 
tematów zostanie zaprezentowanych podczas festynu, który 
połączy aktywny wypoczynek, dobrą zabawę z wykładami  
z zakresu szeroko rozumianej prewencji nie tylko ruchu 
drogowego, ale i pieszych wypadów w góry, jak i wypoczynku 
nad wodą.

Czy wiesz jak należy się chronić przed porażeniem pioruna?

Gdy jesteś w domu
•	 jeśli budynek ma instalację odgromową (piorunochron), 

możemy się czuć bezpieczni. Należy jedynie pozamykać 

wszystkie okna, aby nie dostał się przez nie piorun kulisty. 
Jednak mimo to:

•	 nie podchodź do okien;
•	 wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe (zawory, bezpieczniki)
•	 nie dotykaj metalowych przedmiotów, które przewodzą prąd 

(np. kran, kaloryfery, rury czy zlew);
•	 nie korzystaj z telefonu stacjonarnego (piorun może uderzyć 

w linię telekomunikacyjną i przemieszczać się nią aż do 
słuchawki telefonu).

Znajdujesz się w aucie
•	 samochód jest świetną ochroną przed piorunami. Metalowa 

obudowa tworzy tak zwaną klatkę Faradaya, w razie uderzenia 
prąd spłynie po karoserii. Jednak pamiętaj:

•	 podczas burzy nie wysiadaj z auta, jesteś w nim bezpieczny - 
jednak zamknij wszystkie okna

•	 nie parkuj pod drzewami, liniami energetycznymi czy tablicami 
reklamowymi.

Wędrujesz po górach
•	 jak najszybciej opuść szczyt, a także miejsca ze sztucznymi 

zabezpieczeniami - łańcuchy, klamry, drabinki
•	 nie układaj się w pozycji leżącej, ani nie opieraj się o skały
•	 usiądź ze złożonymi razem i podciągniętymi pod siebie 

stopami (po turecku), np. na plecaku (izolacja), jeśli nie ma  
w nim metalowych elementów

•	 wyłącz wszystkie urządzenia elektroniczne: komórki czy 
odtwarzacze MP3

•	 nie przebywaj w czasie burzy w dużych, zwartych grupach. 
Należy się rozdzielić, aby w razie porażenia kogoś piorunem 
pozostałe osoby mogły udzielić pomocy i wezwać służby 
medyczne.

Jesteś nad wodą lub w wodzie
•	 woda dobrze przewodzi prąd, koniecznie więc z niej wyjdź
•	 jeśli pływasz małą łódką, jak najszybciej dopłyń do brzegu i ją 

opuść. Nie chroni bowiem przed porażeniem, jeśli piorun trafi 
w taflę wody

•	 zaprzestań wędkowania. Jeśli wyładowanie atmosferyczne 
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Wyrazy głębokiego współczucia
oraz szczere słowa wsparcia i otuchy

dla
Szymona Wiśniewskiego

z powodu śmierci ojca
składa

Wójt wraz z pracownikami Urzędu Gminy Jaworze

uderzy w wodę, wędka stanie się idealnym przewodnikiem, co 
grozi porażeniem

•	 nie spaceruj po plaży. Woda, a szczególnie morska oraz mokry 
piasek łatwo ściągają pioruny.

Jesteś na łące lub w lesie
•	 jeśli przebywasz na otwartej przestrzeni, przykucnij ze 

złączonymi nogami, nie siadaj na ziemi. Nie stój też w rozkroku 
- unikniesz porażenia krokowego

•	 nie biegaj i nie poruszaj się szybkim krokiem
•	 nie stawaj pod drzewem i nie opieraj się o nie. Piorun zawsze 

uderza w najwyższy punkt; jeśli trafi w drzewo, ładunek 
elektryczny porazi i ciebie. Odejdź na odległość dwukrotnie 
większą niż wysokość drzewa

•	 wyłącz telefon komórkowy.

Wycieczka w góry
 Zaplanuj wycieczkę wcześniej. Idąc do lasu pamiętaj, że 
łatwo w nim zabłądzić. Dlatego przed wycieczką koniecznie 
spójrz na mapę. Zaplanuj trasę wcześniej i oceń realnie swoje 
możliwości. Zabierz ze sobą urządzenie z GPS lub tradycyjną 
mapę. Korzystaj ze znakowanych szlaków turystycznych. 
Pamiętaj o odpowiednim ubiorze, w tym zakrytych, najlepiej 
wysokich butach.
 Płonie ognisko w lesie… Pamiętaj, że w lesie i jego pobliżu 
nie wolno używać ognia. A ognisko wolno palić tylko w miejscach 
do tego wyznaczonych Dlaczego to takie ważne? Bo gdy służby 
leśne obserwują las z wież, mogą wziąć twoje ognisko za pożar 
i wezwać na miejsce straż pożarną, a poza tym „dzikie” ognisko 
może stać się zarzewiem pożaru lasu.Warto też wiedzieć, że 
informacje o stopniu zagrożenia pożarowego można śledzić na 
stronie Lasów Państwowych.
 Patrz na tablice informacyjne. W lesie znajdziesz specjalne 
tablice informacyjne. A na nich ostrzeżenia o ewentualnych 
zagrożeniach lub o objęciu części lasu zakazem wstępu. Nie 
lekceważ tych informacji.
 Uważaj na dzikie zwierzęta. W lesie możesz natrafić na 
różne gatunki zwierząt i roślin. Zachowaj szczególną ostrożność, 
jeśli spotkasz dzikie zwierzę. Najlepiej spokojnie oddalić się na 
bezpieczną odległość, a agresywne zachowanie zwierząt zgłosić 
leśnikom. Gdy znajdziesz ranne zwierzę, powiadom o tym urząd 
gminy lub służby leśne. W lesie zwróć też uwagę na tzw. tereny 
zamknięte np. strzelnice oraz poligony i bazy wojskowe. Nie 
zbliżaj się do terenów oznaczonych jako objęte zakazem wstępu.

Kąpiel w akwenach wodnych
 Choć skoki do wody to wspaniała zabawa, nie warto skakać  
w miejscach, gdzie nie znamy dna. Złamany kręgosłup nie będzie 
raczej przyjemnym wspomnieniem z wakacji. O nieszczęśliwe 
uderzenie w podwodną przeszkodę tymczasem nietrudno i... 
kalectwo do końca życia gotowe.
 Wakacje nad morzem są okazją do nauki pływania. 
Pamiętamy, by zawsze słuchać poleceń instruktora i ratownika. 
Naukę pływania można prowadzić tylko w wyznaczonych, 
dokładnie zbadanych miejscach. Na głęboką wodę, poza 
strzeżony akwen, wypływać wolno wyłącznie posiadaczom 
karty pływackiej drugiego stopnia, tzw. żółtego czepka. 
Jeśli takiej nie posiadasz, dlaczego uważasz, że to wyprawa dla 
ciebie?
 Lato na plaży to nie tylko pluskanie w wodzie. Równie 
przyjemne są kąpiele słoneczne. Szukając ochłody, nigdy nie 
wchodzimy do zimnej wody! Zetknięcie rozgrzanego ciała 
z chłodną wodą może spowodować szok termiczny, a wtedy 
zamiast uroków plażowania będziemy podziwiać mało ciekawe 
widoki najbliższego szpitala.
 Kołysanie fal w kajaku, na łodzi i wodnym rowerze - to dopiero 
jest zabawa! Morze to przecież nie tylko plaża i kąpiel przy 
brzegu. Surfing, jazda na „bananie”, wyprawa łodzią w nieznane, 

dostarczają wrażeń i wspomnień na długie, zimowe wieczory. 
Ostatnia już zasada - na łodzi, jakiegokolwiek typu, nie wolno 
zdejmować kapoka. Nie jest zbyt wygodny, jednak ratuje życie 
w wypadku nieprzewidzianej wywrotki.

Gdzie pływać? 
 Najlepsze na odpoczynek nad morzem są kąpieliska 
strzeżone przez służby ratownicze Wodnego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego.
 Ważne jest to, iż bez względu na umiejętności pływackie 
nie należy oddalać się od wyznaczonego przez boje pola 
kąpieliska. Pływanie w obrębie takiego miejsca zapewnia  
w ciągu dnia obserwację przez pełniących dyżur ratowników 
WOPR. Symbolami stosowanymi w celach informacyjnych są 
flagi. Wywieszona flaga biała oznacza kąpielisko strzeżone, 
natomiast flaga czerwona oznacza zakaz kąpieli ze względu na 
niesprzyjające ku temu warunki.

 Dobrym pomysłem jest również stworzenie w telefonie 
kontaktu ICE. Skrót ICE to ogólnoświatowy symbol ratujący 
życie. Powinieneś pod nim zapisać numer telefonu osoby, którą 
należy powiadomić w razie wypadku. Tak zapisany kontakt 
pozwala ratownikom na zadzwonienie pod wskazany numer  
i uzyskanie ważnych informacji o poszkodowanej osobie, takich 
jak grupa krwi, przyjmowane leki itp. Jeśli masz kilka osób, które 
mogą udzielić informacji na twój temat, ich numery zapisz jako 
nazwy kontaktów ICE1, ICE2 itd

WAŻNE TELEFONY na Bezpieczne Wakacje.pl 

112 - Europejski Numer Alarmowy 
W Polsce połączenia odbiera: 
Straż Pożarna - 998 i Policja – 997 

Telefony ratunkowe nad wodą: 
WOPR - 601 100 100 

W górach: 
TOPR - 601 100 300 / 18 20 63 444, 
GOPR - 985 / 601 100 300

Grupy GOPR: 
Beskidzka - 33 82 96 900 
Bieszczadzka - 13 46 32 204 
Jurajska - 34 31 52 000 
Karkonoska - 75 75 24 734 
Krynicka - 18 47 77 444 
Podhalańska - 18 26 76 880 
Wałbrzysko-Kłodzka - 74 84 23 414

Oprac. P.Filipkowski (wykorzystano informacje PSP/Policji oraz 
www.bezpiecznewakacje.pl
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WIELKA WYPRZEDAŻ
Likwidacja sklepu meblowego

Start 06.06.2016
ul. Niecała 5, 43-384 Jaworze, tel. 501-408-230

Zapraszamy!!!

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
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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
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