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NA PIERWSZYM PLANIE
ACH TA POEZJA...

Niesamowity sukces uczennicy klasy 4a Klary Kostoń to wydarzenie w Szkole Podstawowej nr 1, o którym długo będziemy
pamiętać, a wiersz J.Tuwima „Ptasie radio” oraz fragment książki „Mikołajek” J. J. Sempe i R. Goscinny’ego staną się naszą ulubioną lekturą.
Na XXVI Ogólnopolskim Dziecięcym Festiwalu Słowa
i MAŁYM KONKURSIE RECYTATORSKIM, który odbył się
w Starachowicach w dniach 27-29.05.2016r., Rada Artystyczna
po wysłuchaniu wszystkich prezentacji w kategorii recytacja postanowiła, że: III miejsce oprócz sześciorga innych uczestników
w kategorii klas IV-VI- otrzymuje również Klara Kostoń. Konkurencja była ogromna. Najlepsi recytatorzy- finaliści konkursów
regionalnych i rejonowych zmagali się o tytuł mistrza recytacji

w swojej kategorii wiekowej. Klara pokonała wielu... Jeszcze nigdy w historii naszej szkoły nikt nie zaszedł tak daleko. Tym bardziej cieszymy się z sukcesu uczennicy. Opiekunem Klary była
p. M. Grygierczyk. Oprócz pamiątkowego dyplomu dziewczynka
otrzymała w przenośni i dosłownie brązowy klucz do tajemnic
wszechświata.
Rada Artystyczna (jury) złożyła serdeczne podziękowania organizatorom za determinację w kontynuacji tego pięknego i ze
wszech miar potrzebnego wydarzenia artystycznego, a uczestnikom, instruktorom, nauczycielom i rodzicom pogratulowała
wytrwałości w dążeniu do sztuki.
„Jest dla nas ogromną radością móc spotkać się z tak wspaniałymi młodymi ludźmi, dla których piękno słowa nadal ma wielkie znaczenie oraz fakt, że przez te słowa, tak często przecież już
powtarzane, przekazujecie tyle piękna, prawdy i spraw dla Was
istotnych. To ogromna radość i dziękujemy Wam za to piękne spotkanie. Dzięki temu my również stajemy się bogatsi, a nasz świat
piękniejszy. Należy również zaznaczyć, że ten konkurs jest wyjątkowy za sprawą niezwykle wysokiego poziomu przygotowania
uczestników. Świadomość wypowiedzi, panowanie nad warsztatem, piękne prowadzenie myśli, a także dobór tekstów zasługują na ogromne słowa uznania” - te słowa skierowała przewodnicząca jury do organizatorów, uczestników i opiekunów naszych
recytatorów.
Należy przypomnieć, że Klara, aby dojść do konkursu ogólnopolskiego musiała pokonać uczestników szczebli niższych.
I tak najpierw w 11 marca 2016 r. w Pałacu w Kozach odbył się
XVIII Powiatowy Konkurs Recytatorski ,,Słońce, słońce i życie...”. Patronat nad Konkursem, zorganizowanym przez Biuro
ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Bielsku- Białej objął Starosta Bielski - Andrzej
Płonka - Klara zdobyła pierwsze miejsce. Dalej decyzją Komisji
na XVIII Rejonowym Konkursie Recytatorskim ,,Słońce, słońce i życie...”, Klara Kostoń wywalczyła drugą lokatę.
Podsumowując - na tym niestety uczennica zakończy tegoroczny udział w konkursach recytatorskich „Słońce, słońce i życie”. Może w przyszłym roku?
M.G.

SAMORZĄD
SREBRNY JUBILEUSZ GMINY
JAWORZE. TO NAPRAWDĘ
PRZEPIĘKNA CHWILA!
Nie tylko zmieniło się oblicze polityczne w naszym kraju, ale
na naszych oczach zmienia się Unia Europejska. Wielu z nas zadaje sobie pytanie, na ile mieszkańców polskich miast i gmin dotkną zmiany. Czy trzeba będzie zmienić plany, jakie ma gmina
Jaworze?
Na to i inne pytania odpowiada w wywiadzie Radosław Ostałkiewicz wójt Gminy Jaworze.
E.J: Czy zmiany, jakie zachodzą w Unii Europejskiej,
mogą mieć wpływ na finanse w kontekście gminy? Do tej
pory kurek unijny był dla nas szeroko otwarty, jakie są realne
perspektywy na przyszłość?

Radosław Ostałkiewicz: Te zmiany na szczytach UE moim
zdaniem nie będą miały raczej większego wpływu na samorządy terytorialne, choć obawiam się, że jeśli chodzi o środki unijne, mogą się pojawić jakieś nieprzewidziane sytuacje, które będą
miały przełożenie na wysokość budżetu unijnego kierowanego na politykę spójności, czyli równania do średniej europejskiej
przez takie miejscowości jak nasza. Natomiast nie jest moją rolą
komentowanie zmian w Brukseli oraz wchodzenie w buty ministra spraw zagranicznych. Wracając jednak do środków unijnych,
czekamy na uruchomienie strumienia Euro (€) z Brukseli. Przy
okazji nie ukrywam, że ta siedmioletnia perspektywa różni się totalnie od poprzednich: 2004-2006 i 2007-2013, które były uruchamiane z opóźnieniem najwyżej półtorarocznym. Natomiast obecnie mamy już prawie trzyletnią zwłokę i naprawdę trudno mówić
o „strumieniu” środków, należy raczej widzieć to w kontekście
„kropli”. To w rzeczy samej budzi spore obawy, ale bez względu na wszystko działamy – przede wszystkim liczę na fundusze
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz fundusze transgraniczne. Najpoważniejszym zastrzykiem
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gotówki jest wynegocjowane przeze mnie ponad 3 mln złotych na
tak zwany „Dom Zdrojowy”, czyli przebudowę Trzydziestki przy
Zdrojowej, gdzie powstanie – mam nadzieję – docelowo z prawdziwego zdarzenia dom kultury oraz serce przyszłego uzdrowiska. Chcę w przyszłości otworzyć ten budynek na Park im. Józefa
Piłsudskiego i mam nadzieję, że po przebudowie będzie to centralne miejsce w Gminie Jaworze. Jednakowoż wpierw trzeba
wybudować budynek socjalny, o którym już wcześniej wielokrotnie wspominałem. Ponadto czeka nas także uruchomienie Centrum Edukacji Ekologicznej przy Muzeum Fauny i Flory Morskiej
i Śródlądowej przy Gimnazjum. Miałem nadzieję, że docelowo
w Gimnazjum powstanie klasa sprofilowana, niemniej dzisiaj możemy już tylko o tym pomarzyć, ponieważ – jak słyszę – gimnazja wkrótce przestaną istnieć, co napawa mnie osobiście wielką
awersją. Kto za to zapłaci? Państwo czy gmina? To są doprawdy
ważne pytania… Kolejnym istotnym tematem są fundusze transgraniczne. Już 28 czerwca rozmawialiśmy z naszymi partnerami
zagranicznymi ze Słowacji na temat budowy nowych ścieżek rowerowych na terenie Jaworza i Strečna. Jeżeli udałoby się uzyskać dofinansowanie na tego typu projekt, to powstałaby niesamowicie atrakcyjna strefa rekreacyjna z uwzględnieniem ścieżek
spacerowych oraz miejsc, gdzie mogą jeździć rolkarze. Oprócz
tego czekamy także na uruchomienie funduszy w ramach Lokalnej Grupy Działania, przy czym chodzi o drugi etap budowy Parku Wypoczynkowo-Rekreacyjnego, zwanego potocznie „Starym
Basenem”. Podobnie mam pomysł na wykorzystanie funduszy
z Lokalnej Grupy Rybackiej, które mogłyby ożywić boisko sportowe, pieszczotliwie nazywane przeze mnie „Koralową Areną”.
Jednak na chwilę obecną, jako że wszystko tkwi w zawieszeniu,
cierpliwie czekamy.
Przed momentem pojawił się temat gimnazjum, nawet jeśli
ziści się czarny scenariusz i placówka zostanie wygaszona,
to być może powstanie w tym miejscu szkoła podstawowa?
Szczerze mówiąc, to jednym, a właściwie dwoma słowami:
„czeski film”. Nikt nic nie wie. Szczególnie tutaj na dole. Opcje
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są dwie: albo powstanie osobna podstawówka – chociaż nie:
„powszechnówka” raczej, albo filia istniejącej szkoły w Jaworzu
Dolnym im. Marii Dąbrowskiej. Tego jeszcze nie wiemy. Ale nie
wyobrażam sobie, żeby siedmiolatki uczyły się razem z piętnastolatkami w jednym budynku – to jest bardziej niż niedopuszczalne. Zatem widzę to w taki sposób: w budynku wygaszonego gimnazjum uczyłyby się roczniki wyższe szkoły powszechnej
(załóżmy klasy szóste, siódme i ósme), a w szkole w centrum
– roczniki młodsze. Wypada jednak zwrócić uwagę na jedno –
reforma edukacji oznacza, że jako gmina stracimy jeden rocznik najstarszych dzieci czyli „przysłowiową” dziewiątą klasę, co
będzie oznaczać niesamowity koszt (finansowy i społeczny) dla
naszej gminy. Obawiam się tego choćby w kontekście funkcjonowania Młodzieżowej Rady Gminy, która raczej utraci sens istnienia, a także stracimy kontakt z młodzieżą – niestety zyska na tym
miasto Bielsko-Biała. Inna sprawa, że więcej pieniędzy pójdzie
do miast ze szkołami średnimi, a nasza gmina zostanie z tzw. figą
z makiem. To właśnie między innymi z tych powodów jestem
osobiście wielkim przeciwnikiem powrotu ośmioklasowej szkoły,
która na nic wiejskiej gminie, jaką jest Jaworze, nie poprawi jej
sytuacji a wręcz przeciwnie… Poza tym czekają nas także spore koszty i boleści. Być może będzie trzeba zredukować zatrudnienie w szkołach – nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji. Nie mam wątpliwości, że w duszach poszczególnych ludzi
zapanował teraz ogromny niepokój. A całe odium zmian spadnie na gminy, a tak naprawdę mamy w tej kwestii do powiedzenia
wielkie „NIC”. Pociesza się nas, że mamy jeszcze trzy lata, aby
to dobrze przemyśleć i się przygotować - niemniej do mnie jako
wójta Jaworza ta reforma edukacji w ogóle nie przemawia. Wręcz
czuję się do niej maksymalnie zrażony.
Nadal pozostajemy w sferze społecznej, jeśli chodzi o kolejne pytanie. Realizowany jest program 500+ dla rodzin. Czy
to w jakiś sposób obciąża budżet gminy?
Absolutnie nie. To jest program w stu procentach finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W Jaworzu nie ma problemów w tym zakresie i akurat ten
program osobiście doceniam, uważam że w nie jest to zła inicjatywa, a wręcz przeciwnie – demografia to wyzwanie obecnych
czasów. Mam tylko nadzieję, że budżet państwa i kondycja finansowa przyszłych pokoleń Rzeczypospolitej nie będzie w żaden
sposób zagrożona. Zaś co do kwestii bieżących, mogę powiedzieć, że otrzymujemy pieniądze z Warszawy na dzień dzisiejszy
regularnie, a wypłaty są realizowane systematycznie i zgodnie
z harmonogramem.
Tym razem kwestia dotycząca należności, czy są jakieś
plany obniżenia podatku CIT?
Dla Jaworza podatek CIT nie jest znacznym dochodem. Osobiście uważam, że inicjatywa obniżania podatków dla przedsiębiorców jest nie tylko dobra, ale i zasadna. Natomiast bardziej
obawiam się podwyższenia kwoty wolnej od podatku PIT. Tutaj
ścierają się dwa interesy: prywatny (każdego z nas) oraz solidarny (wszystkich polskich gmin). Jeżeli ziściłyby się zapowiedzi
rządu, że ta stawka mogłaby wzrosnąć do 8 tysięcy złotych, to dla
gminy Jaworze mogłoby się to wiązać ze zmniejszeniem wpływów
do budżetu od jednego do dwóch milionów rocznie. To jest dużo,
a w zasadzie bardzo, bardzo dużo. Praktycznie to połowa budżetu na inwestycje. W mojej opinii mogłoby to przynieść dla nas olbrzymie zagrożenie dla budżetu gminnego. Wypada jednak w tym
miejscu zaznaczyć, że rządzący być może wpadną na pomysł, by
zawczasu uruchomić jakieś mechanizmy wyrównawcze. Ale wiadomo, jak to z tą nadzieją jest…

4
Przed nami 25-lecie Gminy Jaworze. Staramy się o to,
by ponownie stać się „zdrojem”. W tym celu m.in. realizowane są takie imprezy jak Bieg po Zdrój. Za nami już druga edycja tej imprezy. Pomijając na kilka chwil zawodników,
na jakim etapie jest gmina jeśli chodzi o starania o status
uzdrowiska?
Natychmiast po wyborach parlamentarnych wznowiliśmy rozmowy w Warszawie na temat odzyskania przez Gminę Jaworze
statusu uzdrowiska. Mogę powiedzieć, że jest dość duże wsparcie dla naszego projektu, zrozumienie i akceptacja. Naszym
szczególnym sekundantem w tej sprawie jest wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej – Pan Stanisław Szwed, któremu w tym miejscu wielce dziękuję za jego zaangażowanie. Poza
tym mam świadomość, że podstawowym problemem jest zbadanie wód od kątem leczniczym i jego sfinansowanie, które dalece
wykracza poza możliwości gminy. To bowiem koszt blisko dwóch
milionów złotych, których nie można „wyrwać” z pieniędzy unijnych, a liczyć możemy tylko na dotacje rządową. Istotne w tym
zakresie jest i to, że te badania trwają nawet i do trzech lat, po
czym dopiero możemy formalnie zwrócić się najpierw do Ministerstwa Zdrowia, a później do Rady Ministrów z projektem statutu uzdrowiskowego. Kolejne miesiące to kwestie formalne.
Niestety cała procedura związana z odzyskaniem statusu uzdrowiska – jak widać – jest nie tylko pracochłonna, ale przede wszystkim czaso- i kapitałochłonna. Abstrahując od tego, czy jesteśmy
zdrojem czy nie, Jaworze wciąż realizuje politykę, która przybliża
nas do celu uzdrowiskowego. W pierwszym rzędzie przy wszystkich działaniach kładziemy nacisk na ekologię, ochronę środowiska, ograniczanie niskiej emisji oraz edukację społeczeństwa.
To są z całą pewnością wyzwania na kilka lat do przodu. Trzeba
podkreślić, że niestety Polska jest nadal na takim etapie rozwoju
cywilizacyjnego, że wciąż musimy realizować podstawowe
potrzeby związane z infrastrukturą techniczną, gospodarczą
i społeczną. Obrazowo mówiąc, jeżeli ktoś nie ma w domu pieca
na węgiel, to o fotowoltaice może jedynie pomarzyć.
Przejdźmy do tematu znacznie przyjemniejszego czyli świętowania jubileuszu 25-lecia, które będzie połączone
z trzydziestym już Jaworzańskim Wrześniem.
Przymierzamy się do wydania pamiątkowej publikacji związanej z tym wspaniałym jubileuszem, czyli tzw. Ćwierćwiecznika, który będzie się składał z drobnych form pisarskich, czasem
poetyckich, autorstwa mieszkańców Jaworza, w tym działaczy

BUDŻET OBYWATELSKI 2016
- PODSUMOWANIE

Kolejny Budżet Obywatelski za nami. Warto przypomnieć,
że można było głosować - w tym roku osobiście w UG Jaworze,
jak i przez Internet - na 8 zgłoszonych inicjatyw obywatelskich.
Niestety zainteresowanie nie było imponujące, a szkoda.
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poszczególnych organizacji społecznych w gminie. Publikacja
będzie też zawierać ogólny rys historyczny związany z dojściem
Gminy Jaworze do samodzielności. Główne obchody będą miały miejsce podczas jubileuszowego XXX Jaworzańskiego Września. W pierwszą sobotę września w Gminie Jaworze odbędzie
się Święto Powiatu Bielskiego, któremu towarzyszyć będzie Przegląd Kulinarnego Dziedzictwa Powiatu Bielskiego, tj. impreza
organizowana przez Biuro Promocji Powiatu Bielskiego, na której prezentują się koła gospodyń wiejskich oraz inne stowarzyszenia czy zespoły regionalne pod kątem ich umiejętności rodem
z regionalnej kuchni. Natomiast główne obchody jubileuszowe
odbędą się podczas niedzielnych uroczystości dożynkowych.
Tradycyjnie w centrum znajdzie się Nabożeństwo Ekumeniczne,
po którym nastąpi uroczysty ceremoniał dożynkowy. Tym razem
zaprosiliśmy do „współgazdowania” wszystkich gospodarzy, którzy przez trzydzieści edycji wrześniowej imprezy pełnili rolę starostów dożynkowych, zaś wiodącą rolę w tym roku zgodzili się pełnić pp. Ewa i Krzysztof Czaderowie, do których wspólnie udamy
się w korowodzie. Z okazji tego pięknego gminnego jubileuszu
zorganizowana zostanie również konferencja, podczas której będziemy mogli uhonorować medalami wszystkich ludzi i działaczy
samorządowych, którzy zasłużyli się dla Jaworza w tych latach,
a także organizacje i instytucje, które dzielnie przyczyniły się
przez minione ćwierć wieku do rozwoju gminy. Mam nadzieję, że
obecni wtedy będą nie tylko obecni radni, ale i byli rajcowie oraz
wójtowie. Dla mnie osobiście 25-lecie jest bowiem nie tylko wspomnieniem, ale i krokiem do kolejnego jubileuszu, który nas czeka za kolejnych dwadzieścia pięć lat. To taki półmetek wielkiego
święta naszej gminy, a zarazem forma podziękowania tym, którzy rzeczywiście w Jaworzu pracowali i przyczynili się do powstania samorządu i do jego rozwoju. Ale chciałbym podkreślić jeszcze jedno – srebrny jubileusz to nie koniec. To zaledwie początek.
Nie ma mowy o osiadaniu na laurach, wręcz przeciwnie – czekają
nas kolejne wyzwania. To jest tak olbrzymie dziedzictwo, do którego zarówno ja, jak i każdy z Państwa musimy równać i z którym
przychodzi nam się mierzyć. Mamy wspólnie świadomość tego,
że samodzielność osiągniętą z takim mozołem możemy też bardzo łatwo stracić. Wystarczy spojrzeć na to, co dzieje się w kraju, jak duże miasta coraz częściej łakomym okiem spoglądają na
gminy tuż obok. Musimy temu przeciwdziałać. Dla mnie między
innymi aspiracje uzdrowiskowe i turystyczny potencjał Jaworza
są gwarancją bezpieczeństwa zachowania autonomii. Tego nam
wspólnie życzę!
Rozmawiali: Piotr Filipkowski i Agata Jędrysko

Głosowali głównie ci, którzy sami zgłosili konkretny projekt.
Poszczególne projekty uzyskały następującą ilość głosów:
1. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej - 1750 zł - 31 głosów
2. Podkład pod mapę Gminy Jaworze - 10000 zł - 33 głosy
3. Poprawa porządku oraz bezpieczeństwa ruchu przy ulicy
Podgórskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Morwową do
skrzyżowania z ulicą Ładną - 29000 zł - 256 głosów
4. Tor przeszkód „Mały Strażak” - 15000 zł - 95 głosów
5. Progi zwalniające podrzutowe na ul. Myśliwskiej - 12500 zł
- 60 głosów
6. Oświetlenie ulicy Skowronków - 25000 zł - 20 głosów
7. Jaworzanskie PL_USZA_KI-plener, ulotka, szachy, kino43300 zł - 89 głosów
8. Rozkładana scena teatralna - 17800 zł - 72 głosy
Opracowanie Piotr Filipkowski na podstawie Facebook OPGJ
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Ferenc Banka (26.09.1957 – 7.06.2016)
Ferenc Banka urodził się 25 września 1957 roku w Jászapáti. Jego matką była Erzsébet Farkas (listonoszka), ojcem zaś ś.p.
Ferenc Banka (kierowca zawodowy). Ferenc Banka pozostawał w związku z Magdolną Csontos. Był ojcem dwojga dzieci – syna
Viktora Banka oraz przybranej córki Rity Rátkai. Od 2002 do 2016 roku był burmistrzem Jászszentandrás.
Był inżynierem kolejnictwa oraz wieloletnim pracownikiem samorządowym. Jego najważniejszym hobby była piłka nożna – zdał
m.in. egzamin trenerski UEFA „B”. Do końca swoich dni pełnił dzielnie funkcję burmistrza Jászszentandrás, zaś jego żona Magdolna
Csontos przez pewien czas była radną Rady Komitatu (województwa) Jász - Nagykun-Szolnok.

Z głębokim żalem dowiedzieliśmy się o śmierci Burmistrza Jászszentandrás
– miejscowości partnerskiej Jaworza – Pana Ferenca Banka
– kawalera Medalu „Za Zasługi dla Rozwoju Jaworza”. Co roku był z nami podczas gminnego święta Jaworzański
Wrzesień. Również chciał świętować z nami nasze 25-lecie samodzielności administracyjnej. Niestety, los chciał
inaczej. Ale na zawsze pozostanie w naszej pamięci!
Był on człowiekiem niezwykłej prawości i skromności, prawdziwym przyjacielem Jaworza
oraz rzeczywistym gospodarzem swojej gminy.
Będzie nam brakowało Twojej niezwykłej energii, uśmiechu i poczucia humoru.
Tak trudno uwierzyć, że się już nie zobaczymy.
Do widzenia w lepszym świecie Przyjacielu!

Wójt Gminy Jaworze (2002-2014)

Wójt Gminy Jaworze

Zdzisław Bylok

dr Radosław G. Ostałkiewicz
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XVIII SESJA RADY GMINY

XVIII sesja Rady Gminy Jaworze z dnia 24.05.2016r. (skrót)
W sesji uczestniczyło 15 radnych.
Rada Gminy zatwierdziła protokół z XVII sesji Rady Gminy
Jaworze przeprowadzonej w dniu 28 kwietnia 2016r.
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa odczytał pozytywną
opinię z dnia 21 kwietnia 2016r. Regionalnej Izby Obrachunkowej
dotyczącą przedłożonego przez Wójta Gminy Jaworze sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jerzy Ryrych odczytał
wniosek komisji dotyczący udzielenia Wójtowi Gminy Jaworze
absolutorium za 2015 rok wraz z uzasadnieniem. Poinformował,
iż wniosek został przyjęty 2 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących w obecności 4 z 5 członków komisji. Poinformował, iż
przed sporządzeniem wniosku Komisja Rewizyjna przeanalizowała protokół pokontrolny z przeprowadzonej kontroli w sprawie
analizy sprawozdań finansowych za 2015 rok.
Radny Jerzy Ryrych poprosił o wyjaśnienie spawy dotyczącej wzrostu zadłużenia (o 400tys.), przy nadwyżce budżetowej
(2 mln). Zwrócił również uwagę na podane koszty związane
z utrzymaniem tężni za cały 2015 rok - 100 tys., w stosunku do
104 tys. – za 8 miesięcy - informacja przekazana Komisji Rewizyjnej w czasie kontroli kosztów eksploatacji tężni.
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa wyjaśnił, iż nadwyżkę operacyjną, o której była mowa, liczy się jako dochody bieżące
pomniejszone o wydatki bieżące. Potwierdził, iż zadłużenie wzrosło z kwoty 12,3 mln do 12,7 mln.
Wyjaśnił natomiast, iż „rozbieżności” kosztów utrzymania
tężni wynikają z tego, iż w sprawozdaniu za 2015 rok przedstawiono tylko koszty bieżące, natomiast Komisja Rewizyjna
w ramach prowadzonej kontroli otrzymała całość wydatków poniesionych na tężnię do okresu kontroli - w tym również wydatki majątkowe (m.in. pierwszy zakup solanki na kwotę 30 tys. zł).
Naczelnik Wydziału Rozwoju i Infrastruktury Daniel Godziszka odpowiadając na pytanie radnego Jerzego Ryrycha wyjaśnił,
że zbiornik składa się z dwóch części tj. ze zbiornika buforowego - polietylenowego o poj. 25 kubików i zbiornika czynnego – betonowego o poj. 10 kubików.
Podjęto uchwały w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok
Gminy Jaworze wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu;
Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Mieczysław Brzezicki
poinformował, iż w dniu 16 maja 2016r. odbyło się wspólne spotkanie połączonych Komisji problemowych Rady Gminy Jaworze w sprawie omówienia sprawozdań finansowych. Rada Gminy
przegłosowała uchwałę 13 – głosów za, 2 – głosy wstrzymujące.
b) udzielenia Wójtowi Gminy Jaworze absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2015 rok;
Rada Gminy przegłosowała uchwałę w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Jaworze absolutorium z tytułu wykonania budże-
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tu za 2015 rok: 13 – głosów za, 2 – głosy wstrzymujące.
Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Mieczysław Brzezicki
pogratulował udzielonego Wójtowi Gminy Jaworze absolutorium
za 2015 rok.
Wójt Gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz podziękował za
udzielone absolutorium, stwierdzając iż zostało ono udzielone nie
tylko Wójtowi ale urzędowi i całemu samorządowi. Zwrócił uwagę, że budżet zrealizowany w roku 2015 był budżetem poprzedniej kadencji, który dzięki współpracy i wspólnemu zaangażowaniu został zrealizowany. Budżet charakteryzował się licznymi
inwestycjami, w tym największą w dziejach gminy tj. budową kanalizacji sanitarnej. Podziękował wszystkim za pomoc w realizacji
budżetu, przewodniczącemu i wiceprzewodniczącym, przewodniczącym poszczególnych komisji w szczególności Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rewizyjnej, a także wszystkim radnym.
c) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Ośrodka Promocji Gminy Jaworze za rok 2015;
d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu za
2015 rok;
Rada Gminy przegłosowała uchwałę 14 –głosów za, 1 – głos
wstrzymujący.
e) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu za rok 2015;
Rada Gminy przyjęła uchwałę: 14 –głosów za, 1 – głos wstrzymujący.
f) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu za rok 2015;
g) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których
znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez część roku;
Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych i Uzdrowiska Marcin Bednarek wyjaśnił, iż niżej przedstawione uchwały są konsekwencją zmian ustawowych. Omawiając przedmiotową uchwałę
wyjaśnił, że wg ustawy konieczne jest ustalenie stawki ryczałtowej, która została wyliczona na podstawie metodologii narzuconej przez ustawodawcę. Poinformował, iż stawki zaproponowane w projekcie uchwały zostały obniżone decyzją wójta i członków Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska do kwoty 150zł dla śmieci selektywnych i 250
zł – nieselektywnych. Zwrócił uwagę, że opłaty za nieruchomości letniskowe nie wpływają znacząco na finansowanie zadania,
a obniżenie stawki może spowodować większą ilość składanych
deklaracji przez właścicieli domków letniskowych.
h) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
i) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy
Jaworze i warunków oraz trybu składania deklaracji za
pomocą środków komunikacji elektronicznej;
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Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych i Uzdrowiska Marcin Bednarek poinformował, iż przedmiotowa uchwała określa
nowy wzór deklaracji, która w stosunku do obowiązującego zawiera tylko niezbędne dane potrzebne do określenia wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyjaśnił, iż
wprowadzenie nowego wzoru deklaracji nie wymusza konieczności składania przez mieszkańców nowych deklaracji, jeśli nie uległa zmianie np. ilość osób zamieszkujących posesję.
j) zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Jaworze;
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa omówił poszczególne zmiany zgodnie z objaśnieniami do WPFu. Wyjaśnił, iż zaproponowana korekta dotyczy zwiększenia wydatków w 2018
roku na budowę hali sportowej przy gimnazjum oraz modyfikacji
przedsięwzięcia pn. Ograniczenie Systemu Gospodarki Odpadami na Terenie Gminy Jaworze. Poinformował, iż omawiane zmiany nie powodują wzrostu zadłużenia gminy.
k)

zmian w budżecie gminy na rok 2016;

Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa omówił szczegółowo poszczególne zmiany zgodnie z załączonym uzasadnieniem.
Wyjaśnił, iż wprowadzone modyfikacje nie wpływają na wzrost
zadłużenia gminy.
Zapytania:
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jaworze Zbigniew Putek
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poprosił o wyjaśnienie, kto zgłosił chęć zamiany nazwy pomnika w centrum Jaworza (obecnie zwanego pomnikiem ofiar faszyzmu) i na jakim etapie jest sprawa.
Wójt Gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz poinformował, iż
z inicjatywą wystąpił gimnazjalista udzielający się w kołach związanych z żołnierzami wyklętymi. W złożonym piśmie poinformował, iż w tej części Europy faszyzmu nigdy nie było. Wyjaśnił, iż
nazwa pomnika jest tylko i wyłącznie nazwą zwyczajową, ponieważ nigdzie nie figuruje tego typu określenie pomnika. Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych i Uzdrowiska Marcin Bednarek przedstawił historię powstania pomnika. Wyjaśnił, iż po przeprowadzonych konsultacjach z Wojewódzkim Instytutem Pamięci Narodowej ustalono, że w zależności od wyniku konsultacji
z mieszkańcami nazwa pomnika albo pozostanie bez zmian albo
zostanie zmieniona. Konieczne będzie dokonanie stosownego
wpisu do karty ewidencyjnej, która zostanie następnie przesłana
do instytutu celem zaktualizowania.
Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych i Uzdrowiska Marcin Bednarek opowiadając na pytanie Wiceprzewodniczącego
Rady Gminy Jaworze Zygmunta Podkówki o potwierdzenie informacji, czy jest w planach likwidacja tablicy upamiętniającej poległych żołnierzy radzieckich wyjaśnił, że wszystkie miejsca upamiętniające żołnierzy radzieckich zostały wykreślone z ewidencji
jako miejsca pamięci na podstawie obwieszczenia Sekretarza Instytutu Pamięci Narodowej. W zaistniałej sytuacji gminy mają problem, ponieważ tego typu tablice powinny zniknąć.
Protokół z sesji dostępny w UG Jaworze.

DZIEŃ SENIORA
3 czerwca, w piątkowe popołudnie w Szkole Podstawowej
w Jaworzu na zaproszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej spotkało się prawie 200 seniorów – mieszkańców Jaworza.
W tym roku ze względu na ograniczoną ilość miejsc zaproszono tylko osoby w wieku 78+. Spotkanie uroczyście rozpoczęła
Dorota Sacher Wejster kierownik GOPS, natomiast o obsługę kulinarną (ciasta i napoje) zadbali pracownicy GOPS. W spotkaniu
uczestniczył wójt Radosław Ostałkiewicz, radni gminy na czele
z przewodniczącym Mieczysławem Brzezickim oraz Ewa Cholewik dyrektor szkoły. Oprawę artystyczną spotkania zapewnił młodzieżowy zespół regionalny z SP1 przygotowany przez nauczycielkę Agnieszkę Konieczny oraz (spoza SP1) Lidię Lankocz,
zaś akompaniamentem służyła Janina Czader. Po nim wystąpił
Zespół Regionalny Jaworze, a na koniec przyszedł czas na
wspólne śpiewanie uczestników spotkania z członkami zespołu.
Witając seniorów wójt podkreślił znaczenie, jakie dla młodszego pokolenia mają tego typu spotkania. Państwo swoim doświadczeniem życiowym, wiedzą mogą ubogacić nas młodych.
Za to Wam dziękujemy, że jesteście i tak licznie przybyliście na to
spotkanie. To nie tylko okazja do odświeżenia wielu znajomości
z lat młodości, ale i wspólne rozmowy, śpiew czyli czas na chwileczkę zapomnienia od wielu codziennych trosk i często problemów zdrowotnych. Zaś pamięć o dziadkach i pradziadkach to dla
nas młodych ważne doświadczenie, przecież to są nasze korzenie i nasza tożsamość, a Wy drodzy seniorzy jesteście tego dowodem – powiedział R. Ostałkiewicz. W tym miejscu nie sposób
zapomnieć o tych, którzy w minionym roku odeszli od nas, jednak
stare powiedzenie mówi, że człowiek żyje tak długo, jak długo pozostaje w ludzkiej pamięci – dodał wójt.

Kolejnym punktem były życzenia i pozdrowienia Mieczysława
Brzezickiego przewodniczącego Rady Gminy Jaworze, reprezentującego wszystkich radnych ze wszystkich okręgów wyborczych.
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Kilka dni temu obchodziliśmy Dzień Dziecka, dziś Dzień Seniora,
to bardzo ważne wydarzenia – radość dzieci, a zarazem wnuków
i szczęśliwość seniorów. Wszystkiego najlepszego Wam wszystkim! – dodał M.Brzezicki. Po wspólnym „Sto lat” i toaście, przyszedł czas na występ uczniów Szkoły Podstawowej czyli najmłodszego zespołu regionalnego i aż trudno było uwierzyć w to, że to
był ich debiut sceniczny. Po nich program artystyczny zaprezentowali nieco starsi członkowie ZR Jaworze. Wszystko zakończyły wspólne rozmowy, wspomnienia, śpiew i słodki poczęstunek.
P. Filipkowski
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PROGRAM „RODZINA 500 PLUS”
W JAWORZU
Do dnia 1.07.2016 roku Jaworzanie złożyli 493 wnioski
o przyznanie świadczeń wychowawczych dla około 640 dzieci.
Zdecydowaną większość wniosków złożono osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, 1 drogą pocztową, a 99
poprzez platformy elektroniczne za pośrednictwem banków
i ePUAP.
Do 11 lipca wydane zostało 460 decyzji w sprawie ustalenia
uprawnień do świadczenia wychowawczego i wypłacono należne
świadczenia na łączną kwotę 850 353 zł.
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KULTURA
ZŁOTA TRĄBKA 2016
WYRÓŻNIENIE DLA ORKIESTRY
DĘTEJ GLORIETA
W ramach Powiatowego Przeglądu Orkiestr Dętych odbywającego się podczas XIII Międzynarodowego Festiwalu
Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA wyróżniono kilka zespołów z naszego powiatu. Wśród nich znalazła się Orkiestra Dęta Glorieta
pod dyrekcją Stanisława Sojki, która otrzymała Srebrny Dyplom
zdobywając 82 punkty oraz nagrodą pieniężną w kwocie 750 zł.
Gratulujemy!

Festiwal jest organizowany przez Polski Związek Chórów
i Orkiestr oddział w Bielsku-Białej oraz Dom Kultury w Kozach,
Bielskie Centrum Kultury, Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy
i Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej. Jednym ze współorganizatorów był Ośrodek Promocji Gminy w Jaworzu, natomiast
patronat artystyczny nad imprezą objęli Łukasz i Paweł Golcowie.
Festiwal odbywał się w dniach 4-5 czerwca w Kozach, BielskuBiałej, w Czechowicach-Dziedzicach oraz na terenie gmin: Jasienica i Jaworze. W sobotę 4 czerwca na terenie amfiteatru koncertowały trzy orkiestry dęte. Oprócz Gloriety można było posłuchać:
Orkiestry Młodego Muzyka z Oświęcimia, a także Orkiestry Dętej
Mechnica z Kamionki.
P. Filipkowski

XII FESTIWAL CHÓRÓW
EWANGELICKICH ZIEMI
CIESZYŃSKIEJ
Czas szybko biegnie i dwunasta już edycja koncertu chórów
ewangelickich jest za nami. Od 12 lat chórzyści z parafii ewangelickich zarówno z polskiej jak i czeskiej strony Śląska Cieszyńskiego spotykają się w czerwcu na wspólnym koncertowaniu
w jaworzańskim amfiteatrze. Tym razem impreza odbyła się
w sobotę 25 czerwca. Pogoda wymarzona, choć upał dawał się we
znaki zarówno śpiewakom jak i widzom. Festiwal uroczyście rozpoczęli: ks. Władysław Wantulok (proboszcz parafii ewangelickoaugsburskiej w Jaworzu) wraz z małżonką Anną. Organizatorami
imprezy byli miejscowa parafia ewangelicka i chór kościelny,
natomiast wsparciem służyli: Ośrodek Promocji Gminy, Urząd
Gminy Jaworze i samorząd województwa śląskiego. W programie
festiwalu znalazły się zarówno pieśni kościelne jak i regionalne.
Ponadto swój repertuar przedstawili artyści scen śląskich. Władze samorządowe gminy reprezentował wójt Radosław Ostałkiewicz i przedstawiciele Rady Gminy Jaworze. Podczas imprezy

organizatorzy nie zapomnieli o potrzebujących: tak więc była okazja do złożenia ofiary na kolejną, zagraniczną operację dla Natalki, jak i wpisanie się na listę do publicznej ogólnopolskiej dyskusji
nad proponowanymi zmianami – ograniczeniami w leczeniu kardiologicznym pacjentów.
Piotr Filipkowski
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ZDROWO, BEZPIECZNIE, AKTYWNIE
CZYLI WAKACJE 2016
Ośrodek Promocji Gminy wraz z Urzędem Gminy Jaworze
przygotowali 18 czerwca drugą już edycję Festynu na Powitanie
Wakacji. Impreza rozpoczęła się o godzinie 11.00 (z małym poślizgiem – przyp.red.) Rodzinnym Rajdem Rowerowym. Pomimo sprzyjającej pogody, wręcz na zamówienie, frekwencja w rajdzie była wyjątkowo niska (52 osoby). „Zawodowym” komandorem rajdu był wiceprzewodniczący rady gminy Zbigniew Putek,
który wraz z wójtem Radosławem Ostałkiewiczem powitali cyklistów jak i wspólnie po dotarciu na metę w amfiteatrze wręczali
nagrody uczestnikom rajdu. Trasa rajdu, podobnie jak podczas
majówki, wiodła ulicami Jaworza i Jasienicy na półmetek do Nałęża
i z powrotem do amfiteatru. W sumie rowerzyści mieli do pokona-

nia ponad 20 km. Trasę rajdu zabezpieczała policja, druhowie naszej OSP oraz pogotowie ratunkowe.
Po rajdowej atrakcji, ci co pozostali w amfiteatrze, mieli okazję zobaczyć naszą Młodzieżową Drużynę Pożarniczą podczas
ćwiczeń i zawodów strażackich, podczas musztry, a wszystko to
pod okiem opiekuna najmłodszych strażaków – dh Kamila Bindy. Ponadto policjanci przygotowali mini miasteczko ruchu drogowego, choć większym zainteresowaniem milusińskich cieszył się
symulator wyścigu samochodowego czy wojskowy samochód
terenowy. Nie zabrakło również ekipy PCK i pokazu pierwszej
pomocy medycznej. Wśród występujących na scenie były dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 2, a wieczorem zespół
Inventor. A pomiędzy artystami z krótkimi prelekcjami z zakresu
prewencji i szeroko rozumianego bezpieczeństwa nie tylko podczas wakacji występowali przedstawiciele policji, straży pożarnej
i Lasów Państwowych.
Piotr Filipkowski
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WERNISAŻ AKTORKI I MALARKI
„Ptaszki w głowie Ewy Worytkiewicz” – to tytuł wystawy
malarstwa znanej krakowskiej aktorki mieszkającej w Jaworzu.
10 czerwca odbył się w Galerii na Zdrojowej wernisaż artystki,
która licznie zgromadzonej publiczności opowiadała historię
powstania nieomal każdego obrazu. Warto przypomnieć, że Ewa
Worytkiewicz ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną
w Krakowie. Nagrodzona na Festiwalu Sztuk Klasycznych
za kreację aktorską (Bronka w spektaklu „Śnieg”, wg. St.
Przybyszewskiego), najlepsza aktorka roku (Gizela Mosca
w musicalu „Dwoje na huśtawce”), laureatka Festiwalu Piosenki
Aktorskiej we Wrocławiu. Zagrała w wielu filmach i w blisko stu
spektaklach teatralnych. Na Festiwalu Filmowym w Gdyni była
nominowana do nagrody za role drugoplanową w filmie „Duże
zwierzę”. Można ją oglądać na deskach Teatru im. J. Słowackiego
w Krakowie. Pisze wiersze, komponuje piosenki, pisze sztuki,
aforyzmy, short-stories, scenariusze filmowe. Od 4 lat rzeźbi
w glinie i maluje obrazy. Jej pasją jest Życie i opowiadanie o nim
przy pomocy różnych form przekazu. Nie uczyła się malarstwa,
ale ma wrażliwość, intuicję i – co ważne – świadomość tego co
chce powiedzieć, jakich środków użyć, w jakiej formie zamknąć
malarską wypowiedź. Najbliżej jej do surrealizmu, ale wydeptuje
w tę stronę własną ścieżkę, posługując się azymutem osobistych
doświadczeń świata.
Na podstawie info OPGJ Agata Jędrysko

INFORMACJE
OŚRODKA PROMOCJI
GMINY
PL– U – SZA – KI
Dzięki Państwa głosom w budżecie obywatelskim możemy
zaprosić wszystkich chętnych na:
• kolejne seanse kina plenerowego w jaworzańskim amfiteatrze,
• plenerowe rozgrywki szachowe,
• konkurs z nagrodami pt. „Jaworze moimi oczami”, na który
będzie można przesłać prace plastyczne przedstawiające
atrakcyjne i ciekawe miejsce w Jaworzu.
Będą także organizowane plenery malarskie, natomiast
informacje o imprezach pojawią się na plakatach umieszczanych
w gablotach na terenie gminy Jaworze oraz na portalach
internetowych pod adresem: www.facebook.com/kulturajaworze
lub www.jaworze.pl oraz www.opgj.pl

Serdecznie Państwa zapraszamy do skorzystania z oferty!

2016
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OŚRODEK PROMOCJI GMINY JAWORZE ZAPRASZA NA
WAKACJE DO GALERII NA ZDROJOWEJ
W sierpniu w galerii bez względu na wiek można nie
tylko znakomicie się bawić, ale nauczyć wielu ciekawych
i pożytecznych rzeczy. I tak w poniedziałki zaplanowano warsztaty
ceramiki dla dzieci, we wtorki zajęcia plastyczne i florystyczne,
w środy będą królowały robótki ręczne, natomiast w czwartki

dorośli będą uczestniczyć w warsztatach z zakresu ceramiki.
W piątki i soboty będą odbywać się zajęcia z malarstwa.
Zaplanowane zostały również warsztaty florystyczne dla
dorosłych wraz z KGW nr 1 z Jaworza.
Szczegóły można uzyskać pod numerem telefonu: 33 488-3636 lub e-mail: galeria@opgj.pl

30 JAWORZAŃSKI WRZESIEŃ, 25 LECIE SAMORZĄDNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ JAWORZA
Zapraszamy Państwa do amfiteatru 3 i 4 września br. szczegóły imprezy zostaną podane na plakatach i portalach internetowych.
Ponadto informujemy, że w dniu 4 września (niedziela) ulicami Jaworza przejdzie tradycyjny Korowód dożynkowy, którego
uczestnicy wyruszą o godzinie 12:00 z boiska przy ul. Folwarcznej przez ul. Zdrojową i Wapienicką do amfiteatru. Wszyscy zmotoryzowani muszą liczyć się w tym czasie z utrudnieniami, za które organizatorzy imprezy z góry przepraszają.
Uwaga ważne ogłoszenie!
Każdego, kto posiada informacje na temat tego, kto pełnił
rolę gazdów dożynkowych w Jaworzu w latach: 1986, 1987,
1989 oraz 1990 prosimy o przesłanie informacji do 15 sierpnia
br. do Biura Ośrodka Promocji Gminy Jaworze na adres ul.
Wapienicka 25, 43-384 Jaworze, telefonicznie: 33 488-31-16
lub drogą poczty elektronicznej: biuro@opgj.pl
Z góry dziękujemy za pomoc.

Archiwalne zdjęcia Jaworzańskiego Września sprzed 30 lat ze zbiorów Andrzej Śliwki – przewodniczącego Stowarzyszenia Jaworze
Zdrój.

PERŁY MOTORYZACJI NA
PODBESKIDZIU
Od 29 czerwca do 3 lipca na drogach Bielska-Białej, Jaworza, Żywca i Skoczowa można było podziwiać klasyki motoryzacji, które zjechały na 39 Międzynarodowy Rajd Pojazdów Zabytkowych. W imprezie wzięło udział 67 załóg, a pośród uczestników nie zabrakło rajdowców z Austrii, Niemiec, Holandii, Rosji,
Czech i Słowacji. Najstarszymi samochodami były: Mclaughlin
oraz American La France z 1919 roku, którego załoga zdobyła
Puchar Prezydenta Bielska-Białej w Konkursie Elegancji. W sumie nagrodzonych zostało 15 zespołów rajdowych m.in.: Ford A

z 1931r., Polski Fiat 508 Sport z 1936 roku., czy Mercedes cabrio
z 1951 r. Baza rajdu znajdowała się w Jaworzu, trasy tradycyjnie już zostały poprowadzone przez malownicze tereny regionu:Skoczów-Żory, Żywiec-Przełęcz Kocierska oraz Ogrody Kapiasa w Goczałkowicach-Zdroju. Pogoda dopisała zawodnikom, trasy były dobrze przygotowane, a obsługa techniczna na medal, co
sprawiło, że oczarowni zawodnicy zadeklarowali, iż chętnie tu powrócą – powiedział organizator imprezy Jacek Balicki wiceprezes
Automobilklubu Beskidzkiego. A podczas zjazdu do bazy rajdu
w Jaworzu dzięki wsparciu OPG dla krajowych i zagranicznych fanów motoryzacji z programem artystycznym wystąpił
ZR Jaworze.
Agata Jędrysko
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Z ŻYCIA BIBLIOTEKI

Nasza biblioteka już od kilku lat podejmuje różne działania
związane z profilaktyką uzależnień. Alkohol i narkotyki stanowią ogromne zagrożenie szczególnie dla młodzieży. Tym razem
zainicjowano konkurs plastyczny pt. „Bliżej siebie – dalej od uzależnień” skierowany do młodzieży gimnazjalnej, polegający na wykonaniu plakatu w grupie kilkuosobowej. Główne cele konkursu to:
propagowanie wiedzy na temat szkodliwości uzależnień, kształtowanie umiejętności rozpoznawania psychologicznych cech
uzależnienia, zachęcanie młodzieży do zachowań asertywnych
i działania w grupie oraz rozwijanie wyobraźni plastycznej. Zwyciężyła praca wykonana przez Klaudię Bodzek i Beatę Janas
– gratulujemy!
Wakacje, a więc czas Warsztatów Wakacyjnych dla dzieci,
organizowanych cyklicznie przez Bibliotekę. Tegoroczna edycja
warsztatów przebiega pod hasłem „Sztuka recyklingu”. Zajęcia
wpisują się w szeroko rozumianą sztukę recyklingu. Wykorzystywanie materiałów będących śmieciami (butelki plastikowe, tekturowe tuby i pudła, zakrętki, korki, resztki tkanin itp.) w wielu różnych pracach pozwala pokazać dzieciom ogrom możliwości twórczych. „Coś z niczego” rozwija myślenie kreatywne i poszerza
postrzeganie świata, a wszelkie działania plastyczne rozwijają
zdolności manualne i uczą nowych technik. Współpraca w grupie doskonali umiejętności społeczne, a kiedy temat pracy można połączyć z treścią ulubionej książki, to zabawa jest jeszcze
lepsza.
W październiku 2015 roku weszła w życie uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa”. W ramach tego programu jaworzańska biblioteka otrzymała w tym roku dofinansowanie na zakup książek w kwocie 5200 złotych. Program na lata 2016-2020
został stworzony w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. Cel ten realizowany
będzie przez finansowe wsparcie modernizacji, budowy lub przebudowy placówek bibliotecznych w mniejszych miejscowościach
oraz bieżące uzupełnianie zbiorów bibliotek publicznych i szkolnych w nowości wydawnicze, ze szczególnym uwzględnieniem literatury dla dzieci i młodzieży. Mamy nadzieję, że wpłynie to na
zwiększenie atrakcyjności oferty biblioteki poprzez zwiększenie
udziału nowości wydawniczych w zbiorach. Pierwsze książki zakupione w ramach dotacji są już dostępne. Zapraszamy!

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
NOWE MOŻLIWOŚCI
ZIEMI BIELSKIEJ
Wkraczając w nowy okres finansowania Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska przygotowała Strategię
Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata
2016-2023. Głównym założeniem Strategii jest wskazanie kierunku rozwoju regionu i efektu, jaki chcemy osiągnąć przy pomocy konkretnych środków pozyskanych z UE w tym właśnie celu.

Masz pomysł – uzyskaj dotację
W ramach realizacji Strategii będziemy prowadzić nabory
wniosków na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej
(w zakresie turystyki i usług czasu wolnego, produktów i usług
lokalnych, odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska,
usług społecznych, innowacyjności), budowę lub przebudowę
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ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub
rekreacyjnej, wspieranie współpracy między przedsiębiorcami,
promowanie obszaru objętego LGD, wzmocnienie kapitału społecznego oraz zachowanie dziedzictwa lokalnego.
Co mamy do zaoferowania?
Jeśli jesteś osobą fizyczną, osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa
przyznaje zdolność prawną (np. stowarzyszeniem zwykłym) z terenu objętego Strategią – możesz ubiegać się o dofinansowanie. Będzie ono przyznawane na dwa sposoby, w zależności od
tego czego dotyczy twój projekt. Jeśli planujesz założenie firmy
to otrzymasz dokładnie 50 tys. zł i wypłacimy to w dwóch ratach.
Jeśli twój projekt jest związany z rozwojem firmy lub którymkolwiek z pozostałych wymienionych działań, możesz otrzymać do
300 tys. zł przy czym nie jest to premia a zwrot poniesionych
kosztów (w zależności do którego sektora należysz to zwrot
wyniesie od 63,63 % do 95 % kosztów - szczegóły znajdziesz na
naszej stronie internetowej).
Oprócz tego będziemy prowadzić nabory na tzw. projekty
grantowe czyli niewielkie operacje, których wartość mieści się
między 5 a 50 tys. zł (dofinansowanie w wysokości 95% kosztów). Projekty grantowe przewidzieliśmy głównie dla organizacji

pozarządowych z obszaru objętego Strategią.
Jeśli planujesz złożyć do nas swój projekt, pamiętaj że musi
wpisywać się w założenia Strategii i osiągnąć minimum punktowe w ocenie wg lokalnych kryteriów naboru. Możesz wziąć udział
w spotkaniach informacyjnych organizowanych przez nas w każdej z gmin i szkoleniach z zakresu przygotowania wniosku projektowego – śledź naszą stronę internetową lub stronę swojej
gminy, tam pojawią się informacje o terminach i rejestracji.
Kiedy mogę złożyć mój wniosek?
Pierwsze nabory wniosków przewidziane są na jesień 2016 r.
Gdzie znajdę więcej informacji?
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, informacje na temat spotkań oraz dokumenty związane z
naborami znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia.
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze Stowarzyszenia. Zapraszamy do kontaktu!
Materiał opracowany przez: Lokalną Grupę Działania Ziemia
Bielska, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała, tel/fax. 033
8136964, e-mail:projekty@ziemiabielska.pl, www.ziemiabielska.
pl. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

EXPO ZDROWIE PO RAZ CZWARTY

W niedzielę 5 czerwca na parkingu w centrum Jaworza od
wczesnych godzin porannych trwała czwarta edycja Expo Zdrowie organizowana przez Jaworzański Klub Zdrowia (takie spotkania o tematyce prozdrowotnej odbywają się raz z miesiącu
w sali sesyjnej budynku Goruszka – przyp.red.).Każdy chętny po
darmowej rejestracji mógł przejść kompleksowe bezpłatne badania np. ciśnienia, poziomu cukru we krwi, cholesterolu, tkanki tłuszczowe BMI, wydolności oddechowej, osteoporozy, słuchu
i wzroku. Ponadto można było skorzystać z bezpłatnych porad
lekarzy specjalistów z zakresu medycyny rodzinnej, neurologa,
rehabilitanta czy okulisty. Jednak to nie koniec atrakcji przygotowanych przez organizatorów Expo Zdrowie.
Na stoiskach można był za darmo oddać się degustacji
smacznych i zdrowych potraw przyrządzonych przez członkinie Jaworzańskiego Klubu Zdrowia. Stali bywalcy tego typu im-

prez wiedzą, co zdrowe i smaczne. Natomiast wszyscy, którzy
byli na imprezie pierwszy raz, mogli się przekonać, że „schab”
nie tylko nie jest najzdrowszą potrawą, ale że są jarskie równie
smaczne dania. Podobnie jak i napoje, te z naturalnych roślin są
ożywcze, zdrowe i nawet lepiej smakują od tych reklamowanych
w mediach.Tak więc w sklepiku zielarskim można było kupić ziołowe herbatki na wiele dolegliwości jak i te do codziennego użytku. Ponadto oferowana literaturamoże byćpomocą w przyrządzaniu wielu smacznych, a co najważniejsze wspomagających nasz
organizm potraw, opartych niekoniecznie na mięsie. Dodatkowo
oferowano kosmetyki, naturalne witaminy i słodycze przygotowywane wg zdrowych receptur.
Wszyscy, którzy nie mieli okazji uczestniczyć w Expo Zdrowie,
są zaproszeni za rok.
P. Filipkowski
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IV miejsce Klub HDK PCK przy OSP w Jaworzu
V miejsce Klub HDK PCK przy Parafii Nawiedzenia NMP w Hałcnowie I
VI miejsce Klub HDK PCK przy Nemak-Poland I
VII miejsce Klub HDK PCK przy Urzędzie Gminy Jasienica I
VIII miejsce Klub HDK PCK przy Parafii Nawiedzenia NMP w
Hałcnowie II
IX miejsce Klub HDK PCK ,,Płomień” Kobiernice
X miejsce Klub HDK PCK przy Urzędzie Gminy w Bestwinie
Mistrzem zawodów został Kazimierz Pawlus z Klubu HDK PCK
przy Parafii Nawiedzenia NMP w Hałcnowie, który złowił najwięcej ryb o wadze 9680 gram.
II miejsce zajął Zbigniew Pińczuk – z tego samego Klubu, łowiąc
ryby o wadze 7225 gram.
III miejsce zajął Władysław Bożek z Klubu HDK PCK przy UG
w Łękawicy, który złowił 6670 g ryb.

W dniu 18.06.2016 r. na zbiorniku PZW w Bierach odbyły się
zawody wędkarskie Klubów Honorowych Dawców Krwi rejonu
bielskiego.
Organizatorem zawodów był Klub HDK PCK Jaworze. Zawody rozgrywane były o Puchar Wójta Gminy Jaworze. Sędzią głównym zawodów był sędzia PZW Bogusław Bylok, a pomagali mu
sędziowie:Piotr Iskrzycki i Czesław Biesok. Łowiliśmy metodą
spławikową.
W zawodach uczestniczyło 42 zawodników reprezentujących
9 czteroosobowych drużyn i 2 trzyosobowe.
W zawodach wzięli udział zawodnicy z Klubów:
Klub HDK PCK przy Urzędzie Gminy w Bestwinie;
Klub HDK PCK przy Parafii pw. Nawiedzenia NMP w Hałcnowie;
Klub HDK PCK im. św. Maksymiliana Marii Kolbe przy Urzędzie
Gminy w Jasienicy;
Klub HDK PCK przy OSP w Jaworzu;
Klub HDK PCK ,,Płomień” w Kobiernicach;
Klub HDK PCK przy Urzędzie Gminy w Łękawicy;
Klub HDK PCK Nemak- Poland w Bielsku-Białej;
Klub HDK PCK przy KWK Piast w Woli.
Klasyfikacja drużynowa zawodów:
I miejsce drużyna z Klubu HDK PCK przy Nemak – Poland II
w Bielsku-Białej w składzie:
• Jędrzejko Adam
• Matusiak Mieczysław
• Nabielski Bartłomiej
• Nabielski Marcin
II miejsce drużyna z Klubu HDK PCK przy KWK Piast w Woli
w składzie:
• Gruszka Zbigniew
• Gulan Henryk
• Kowalski Marian
• Skiba Rafał
III miejsce drużyna z Klubu HDK PCK przy Urzędzie Gminy w Łękawicy w składzie:
• Bożek Władysław
• Jafernik Kazimierz
• Piegza Antoni
• Satława Henryk

Zwycięzcom puchary i nagrody rzeczowe wręczyła wicewójt
Jaworza p. Anna Skotnicka-Nędzka, za co gorąco dziękujemy.
Po wręczeniu nagród każdy z uczestników mógł się posilić kiełbaskami z grilla.
Serdecznie dziękujemy p. Wójtowi Gminy Jaworze dr Radosławowi G. Ostałkiewiczowi za objęcie Patronatem Honorowym tych zawodów.
Dziękujemy również Zarządowi Klubu Wędkarskiego w Bierach, w tym Prezesowi Czesławowi Biesokowi za przyjęcie i pomoc w przeprowadzeniu zawodów.
Szczególne zaś dziękujemy naszym sponsorom: Gminie
Jaworze, Ośrodkowi Promocji Gminy, Firmie ŁUKOSZ - Polskie mięso i wędliny oraz Piekarni p. Danuty Greń.
Ewa Gubała Prezes Klubu HDK PCK przy OSP w Jaworzu
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JUBILEUSZOWE ŚWIĘTOWANIE DNI
MORZA

Przegrodzona ludzkim rozumem oraz ciężką pracą rąk i maszyn Soła, dała początek kaskadzie trzech zbiorników wodnych–
żywieckiemu, międzybrodzkiemu i czanieckiemu. Miały bronić
przed powodziami, żywić obfitością ryb oraz zasobami wody pitnej i energii elektrycznej, cieszyć oko, krzepić ducha, rozwijać
sprawności wodniacko-żeglarskie.
Poświęcenie 13 grudnia 1936 roku przez ks. bp. Metropolitę Krakowskiego Adama Sapiechę, w towarzystwie w-ce Premiera Eugeniusza Kwiatkowskiego zapory w Porąbce /wg. proj.
Gabriela Narutowicza/ stało się okazją dla wielu tysięcy mieszkańców Podbeskidzia do zamanifestowania swojej narodowej
dumy i łączności z budową Polski Morskiej nad świeżo odzyskanym skrawkiem Bałtyku. W 80-tą rocznicę tego wydarzenia 2-3
lipca 2016 r. nad brzegiem jeziora w Międzybrodziu Bialskim kilka
tysięcy współczesnych mieszkańców Gminy i okolic uczestniczyło w radosnym świętowaniu faktu, że „morze, góry i chmury znają się od samego początku”. Podzielona, a przecież blisko z sobą
związana niewątpliwie rodzina. Chmury wędrują nad morzem, by
zatrzymać się wśród gór i sadzić las deszczu, który rzekami spływa do morza”. Dzisiaj, gdy polskie okno na świat, jak mówi się
o morzu, ma szerokość 770 km, a nieco więcej długości mają
zasilające go rzeki, właśnie od gór wraz z wiankami popłynęło
głośne wołanie do władz państwowych i samorządowych: trzymajmy się rzek i morza, bo one żywią, bronią i wychowują. To
przesłanie ks. Stanisława Staszica od 1918 r. było wielokrotnie
przypominane przez Ligę Morską i Rzeczną honorowego patrona
Święta, a przez lata wspierane przez uczestników, dociera powoli
do świadomości rządzących. Dowodem tego jest np. to, że obecnie powołano Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, zaś Sejm RP ustanowił rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły.
Mobilizacją społeczności Podbeskidzia wokół Polski Morskiej zaj-

MARATON SZTUKI
Stowarzyszenie Miłośników Sztuki po raz piąty zorganizowało
Maraton Sztuki. Tradycyjnie już pierwszy weekend lipca był czasem twórczych działań dorosłych i dzieci, a jaworzański amfiteatr
okazał się być piękną oprawą tej imprezy. Celem Maratonu jest
propagowanie i przybliżanie różnych technik rękodzielniczych
oraz promocja naszego przepięknego Jaworza! To czas, kiedy

mują się od lat władze Gminy Czernichów i różne Stowarzyszenia oraz Bielska LMiR. Wójt Adam Kos wraz z gronem oddanych
sprawie współpracowników wykonują wręcz tytaniczną pracę, by
coroczne świętowanie było ciekawe, wesołe i bezpieczne.
Za ten trud słowa uznania i wdzięczności skierował do nich
Prezes LMiR kpt.ż.w. dr Andrzej Królikowski z Gdańska, wraz
z w-ce Prezesem kmdr. por. Markiem Padjasem z Kołobrzegu, Prezesem Okręgu w Bielsku-Białej Edwardem Szpoczkiem,
Prezesem Oddziału w Wyszkowie Elżbietą Kasińską oraz członkami Szkolnych Kół w Łodygowicach, Drogomyślu, Jasienicy
i Jaworzu.
Wójt A. Kos otrzymał duże koło sterownicze z zadaniem, by
przez następne lata on i jego następcy prowadzili statek „MS
Czernichów” zawsze ku morzu. Zarząd Główny LMiR przyznał
Zofii Naglik i Wioletcie Kadłubickiej Odznakę Honorową – Krzyż
Ligi Morskiej i Rzecznej „Pro Mari Nostro” za wieloletnią mrówczą
pracę organizacyjną.
Podziw dla organizatorów za rozmach i wysoki poziom wraz
z życzeniami wytrwałości przekazali – Wojewoda Śląski Jan
Chrząszcz, Poseł Kazimierz Matuszny, szefowie delegacji Gmin
Partnerskich z Węgier, Niemiec, Austrii, Anglii. Za miłe słowa
i różnorakie prezenty goście otrzymali od gospodarza Gminy
okolicznościowe rocznicowe medale. Oprawę gastronomicznokulinarną przygotowały niezawodne KGW z Międzybrodzia Bialskiego i Żywieckiego, Żarnówki, Czernichowa -Tresnej. Odpowiedni rytm marszowy i taneczny nadawały Orkiestry Dęte: OSP
z Międzybrodzia Bialskiego i z Opponitz w Austrii. Specjalny koncert piosenek ludowych i szantowych dał Chór Międzybrodzianka
obchodzący 60 - lecie istnienia. Była też muzyka bardziej współczesna, wręcz dyskotekowa np. z Radiem Bielsko, przy której do
samego rana hasały nastolatki i nie tylko.
Niedzielna Eucharystia w kościele św. Marii Magdaleny pod
przewodnictwem ks. prob. Piotra Koniecznego była hołdem Bogu
za dar przyrody i za wodę – symbol Jego zbawczej mocy oraz podziękowaniem ludziom, którzy o ten dar dbają i należycie z niego
korzystają.
Edward Szpoczek

tworząc coś pięknego, możemy poznać się bliżej i kolorowo, radośnie być razem.
W 26 warsztatach z 15 dziedzin wzięło udział 95 dorosłych
i 42 dzieci, przy czym prawie wszyscy dorośli brali udział w dwóch
różnych warsztatach, co daje imponującą liczbę ok. 180 wykorzystanych miejsc.
Organizatorzy starają się co roku wprowadzać nowości, tym
razem po raz pierwszy można było tworzyć kwiaty z foamiranu, ta
niezwykle efektowna, a mało jeszcze znana technika była zgłębiana pod okiem Liny Shvets. Powstały też piękne witraże, wielogodzinny warsztat poprowadzony był przez Annę Danowską i Bo-
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gusława Skoczylasa. W tajniki fotografii i obróbki cyfrowej zdjęć
wprowadzał Tadeusz Derda. Wiklinowe warsztaty plecionkarskie
to dzieło Stowarzyszenia Serfenta.
Po raz drugi gościliśmy FAJNĄ Spółdzielnię Socjalną i ich
warsztaty tworzenia mydełek glicerynowych.
Członkowie Stowarzyszenia Miłośników Sztuki jak zwykle prowadzili warsztaty z dziedzin, w których się specjalizują. I tak – beading Natalia Sumina-Ficek, beading/makrama Dorota Pasterny,
decoupage Lucyna Ciochoń-Guziur, filcowanie Anna i Piotr Uniwersał, rzeźba w kamieniu Krzysztof Czader, scrapbooking Edyta
Słomińska-Szameta we współpracy z Ewą Wróbel, sutasz Beata
Żabińska. Prace plastyczne z dziećmi i piękne malowanie dziecięcych buziek to zasługa Urszuli Marczak, warsztaty dla dzieci
z cyklu „Sztuka recyklingu” Małgorzata Koniorczyk. Gościnnie
malowanie z dziećmi szablonów na koszulkach poprowadził Tomasz Czeczko, a kukiełki robiła z milusińskimi Jagoda Słowińska.
Wszelkie prace związane z dokumentacją i organizacją Maratonu
Sztuki to zasługa członków Zarządu SMS – Doroty Gogler, Doroty Pasterny i Jacka Guziura.
Kolejny raz naszą imprezę odwiedziła pani wicewójt Anna
Skotnicka-Nędzka. To życzliwe zainteresowanie zawsze bardzo
cieszy, dziękujemy z serca!
Dziękujemy Ośrodkowi Promocji Gminy Jaworze za wsparcie
i pomoc logistyczną, w szczególności panu Marcinowi Bolączce,
który pomagał przez całe dwa dni. Była z nami również pani Stefania Lemiecz, znana chyba wszystkim mieszkańcom Jaworza ze
swej ogromnej żywotności i humoru.
Warsztaty finansowane są w ramach zadania publicznego
Gminy Jaworze i szczególne podziękowania kierujemy do Urzędu Gminy! Mamy nadzieję, że nasza impreza i wszelkie inne działania będą rozwijały się i kwitły pod skrzydłami lokalnych władz!
Dziękujemy wszystkim Uczestnikom i Sympatykom, było
z Wami wspaniale! Do zobaczenia!
A o naszych poczynaniach informujemy na stronie www.smsjaworze.pl oraz na FB.
tekst: Małgorzata Koniorczyk

ZŁOTY JUBILEUSZ ŚWIĘCEŃ
KAPŁAŃSKICH
Serca nasze przepełnione są wdzięcznością za 50 lat posługi kapłańskiej. […] za głoszone słowo Boże i sprawowane sakramenty. […] cieszymy się, że Jesteś z nami i wciąż nam służysztymi słowami ks. Stanisław Filapek proboszcz parafii Opatrzności
Bożej w Jaworzu dziękował ks. Kanonikowi E.C Adamowi Gra-

matyce wieloletniemu proboszczowi tejże parafii, który 5 czerwca świętował 50-cio lecie święceń kapłańskich. Pośród gości na
jubileuszowym nabożeństwie nie zabrakło ks. Władysława Wantuloka proboszcza parafii Ewangelicko-Augsburskiej, Radosława Ostałkiewicza wójta Gminy Jaworze, kapłanów, sióstr zakonnych ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP oraz rodziny
dostojnego jubilata. Listy gratulacyjne z okazji 50- lecia posługi
kapłańskiej na ręce ks. Adama Gramatyki przysłali także biskup
diecezjalny bielsko-żywiecki ks. prof. dr hab. Roman Pindel oraz
biskup senior ks. Janusz Zimniak. Kapłan jest darem serca Jezu-
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sowego dla Bożego ludu – powiedział podczas kazania ks. Tadeusz Skrzypczyk Moderator Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Katowickiej, nawiązując nie tylko do wspaniałego jubileuszu,
ale także do kanonizacji św. Stanisława Papczyńskiego.
Za Twoją odpowiedzialność i miłość i katechizację, za duchowe wsparcie przy przyjmowaniu sakramentów, za prostowanie
naszych poplątanych ścieżek, za Twoją niezawodność dziękujemy – wychowankowie z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu nie kryli wzruszenia, kiedy dziękowali duchownemu za Jego wsparcie i serce. Młodzi ludzie nie tylko życzyli
z całego serca wyłącznie wspaniałych chwil życia w kapłaństwie,
ale także zapewniali ks. Adama Gramatykę – będziemy o Tobie
pamiętać!

[…] pragnę podziękować za wspólne ekumeniczne działania,
które razem podejmowaliśmy w Jaworzu, za modlitwy za jedność
chrześcijan, za nabożeństwa dożynkowe w amfiteatrze, za otwartość i przychylność” – podkreślał ks. Władysław Wantulok proboszcz parafii Ewangelicko-Augsburskiej. Władze samorządowe reprezentował Radosław Ostałkiewicz wójt Gminy Jaworze –
w imieniu wszystkich pokoleń gminy Jaworze, a wcześniej jeszcze miejscowości Jaworze chcielibyśmy księdzu z serca za
wszystko podziękować- mówił wójt Ostałkiewicz. Wręczył też ks.
jubilatowi życzenia opatrzone cytatem z Listu do Zakonu 12-13,
21-29, autorstwa św. Franciszka z Asyżu- Niech zatrwoży się cały

człowiek, niech zadrży cały świat i niech rozraduje się niebo, gdy
na ołtarzu w rękach kapłana jest Chrystus, Syn Boga żywego!”
Ks. Adam Gramtyka wpierw podziękował Bogu za dary kapłaństwa i otrzymane łaski. Wspomniał także zmarłych rodziców
i Ich chrześcijańskie wychowanie, a także wsparcie krewnych.
Dostojny jubilat słowa podziękowania skierował do parafian we
wszystkich miejscach, gdzie pełnił kapłańską posługę, do sióstr
Służebniczek z Jaworza za ofiarną służbę, prowadzenie katechizacji oraz troskę o kościół i modlitewną opiekę. Dziękował także
wszystkim parafianom z Jaworza za to, że swoimi talentami służyli parafii i kościołowi oraz za ich ofiarność przy budowie kaplicy
w Nałężu. Słowa podzięki skierował do Krystyny Gutan katechetki pracującej w MOW, wspierającej wspaniałe ewangelizacyjne
dzieło oraz do ks. Stanisława Filapka za zorganizowanie uroczystości jubileuszu. Oglądając się wstecz mam świadomość swoich
niedociągnięć i niedoskonałości i tego co się nie udało i za to dzisiaj przepraszam – skonkludował ks. jubilat.
Przygotowała Agata Jędrysko, foto: Józef Czader i A.Jędrysko
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WYJAZD CZŁONKIŃ KGW W „DOLINĘ
PAŁACÓW I OGRODÓW”
W ramach realizacji zadania publicznego z zakresu kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pt. ”Aktywna integracja społeczna przez rekreację i wypoczynek” w dniach
10/11 czerwca 2016 dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy oraz innych organizacji pozarządowych zorganizowano krajoznawczo-edukacyjno-integracyjny wyjazd w „Dolinę Pałaców i ogrodów” czyli w Kotlinę Jeleniej Góry.
W imprezie uczestniczyło 48 osób. Z Jaworza wyjechaliśmy
we wczesnych godzinach rannych i do Jeleniej Góry, miejsca
pierwszego zwiedzania i spotkania z przewodnikiem dotarliśmy
o godz. 11.00.
W Jeleniej Górze spacerem udaliśmy się na zwiedzanie pięknej Starówki, rynku i ratusza. W trakcie wędrówki po Jeleniogórskiej Starówce zwiedziliśmy fascynujący XVIII-ny, kościół pw.
Podwyższenia Krzyża, tzw. Kościół Łaski. Jest to bowiem jeden
z 6 wybudowanych na Śląsku Kościołów (pozostałe w Kamiennej Górze, Cieszynie, Kożuchowie, Miliczu, Żagań) który powstał
w wyniku porozumienia zawartego w 1709 r pomiędzy Józefem
I a Karolem XII, królem szwedzkim, w wyniku którego zwrócono
protestantom sporo kościołów i pozwolono wybudować 6 nowych.
Kościół wybudowany w stylu barokowym na planie krzyża greckiego, zwieńczony kopułą ma 74 m długości oraz 57 m
wysokości (do kopuły). Wnętrze świątyni obiegają aż 3 empory
(wewnętrzne galerie-balkony), co powoduje, że kościół jest trzykondygnacyjny i może pomieścić ponad 4 tys. osób. Do perełek
w sensie architektonicznym należy Ołtarz Główny wraz z prospektem organowym umiejscowionym nad Ołtarzem i stanowiącym jedną całość. Organy posiadają ponad 4571 piszczałek
i dają one 76 głosów. Niezwykłość tych organów polega na tym,
że mają one możliwość imitowania całej orkiestry symfonicznej.
Cała świątynie pokrywa wiele wspaniałych fresków, a pod kopuła znajduje się zegar ze znakami zodiaku. Od 1957 roku jest to
kościół rzymskokatolicki.
Przed kościołem znajduje się pomnik „Niepodległość i Wolność”.
W Jeleniej Górze zwiedziliśmy jeszcze Muzeum Karkonoskie
z największą w Polsce kolekcją szkła artystycznego. Posiada
ono w zbiorach ponad 26 tys. eksponatów. Oprócz kolekcji szkła
artystycznego na uwagę zasługuje jeszcze kolekcja wyrobów
z cyny oraz jeden z największych w Polsce zbiorów (z okresu
XVIII i XIX wieku) obrazów na szkle.
Z muzeum udaliśmy się do Cieplic, najstarszego w Polsce
uzdrowiska, gdzie zwiedziliśmy piękny park Zdrojowy wraz z zespołem pałacowym Schaffgotschów, pawilon zdrojowy, kościół
pw. Św. Jana Chrzciciela.
Po zwiedzeniu Cieplic pojechaliśmy do Staniszowa – miejscowości położonej w centrum Kotliny Jeleniogórskiej. Miejsce
magiczne, z pięknie odrestaurowanym XVIII-wiecznym pałacem,
w którym znajduje się hotel i restauracja, otoczonym urokliwym
starym parkiem w stylu angielskim oraz francuskim ogrodem.
To właśnie tu, w ogrodach tego pałacu, w miejscu jak z albumu
o dawnych czasach, z urzekającym widokami, przy kawie, degustując regionalną nalewkę, odpoczywaliśmy, pozwalając oderwać
się chociaż na chwilę od pędzącego czasu.
Po niedługim odpoczynku w Staniszowie, skierowaliśmy się
do Sosnówki, miejsca naszego noclegu. Dom Wczasowy” Lubuszanin”, gdzie mieliśmy zarezerwowane noclegi, jest malowniczo
położony na wzgórzu w otoczeniu lasu. Okolica Lubuszanina to
oaza ciszy i spokoju.
Po kolacji udaliśmy się spacerkiem do znajdującej się w po-

bliżu Kaplica Św. Anny z cudownym źródełkiem, zwanym Dobrym, Świętym lub Miłości. Bowiem, jak podanie stare głosi, każda osoba która nabierze wody w usta, okrąży kaplicę siedem razy
i nie uroni ani kropli, ma zagwarantowane szczęście w miłości. No
trzeba zdradzić, że były panie, które z wielką werwą okrążały kaplicę, licząc każda jeszcze na wielką miłość.
Wieczorem, cała grupa spotkała się w szałasie przy grillu. Biesiadowanie przy pięknej pogodzie, wspaniałej atmosferze, przeciągnęło się do późnych godzin wieczornych.
Następnego dnia po śniadaniu, żegnając uroczą Sosnówką, wraz z przewodnikiem udaliśmy się na zwiedzanie Karpacza.
Pierwszym miejscem naszej wędrówki po Karpaczu była świątynia WANG, najsłynniejszy zabytek tej pięknej wypoczynkowoturystycznej miejscowości. Świątynia Wang, czyli ewangelicki
Kościół Górski to jeden z najstarszych, drewnianych kościołów
w naszym Kraju. Wybudowany został z sosny norweskiej na przełomie XII i XIII wieku w Norwegii, w miejscowości Wang, bez użycia
gwoździ. Król pruski Fryderyk Wilhelm IV zakupił go od Wikingów
do berlińskiego muzeum. Jednak zrezygnował z tego pomysłu
i dzięki staraniom hrabiny Fryderyki von Reden przeniesiono go
do Karpacza. Budowla rozebrana na części dotarła statkiem najpierw do Szczecina, potem do Berlina a następnie łodziami Odrą
a dalej konnymi wozami do Karpacza.
Dokonując rekonstrukcji dobudowano kamienną wieżędzwonnicę, która miała dodatkowo ochraniać Kościół przed silnymi wiatrami.
Po zwiedzeniu Świątyni Wang udaliśmy się spacerem na
oglądanie Karpacza, podziwiając piękne przedwojenne kamieniczki oraz obiekty, które znajdowały się na trasie naszego spaceru. Z Karpacza pojechaliśmy do Kowar, do Parku Miniatur Zabytków Dolnego Śląska. Piękny Park Miniatur powstał na terenie
byłej fabryki słynnych kowarskich dywanów, jako jeden z pierwszych parków rozrywki w Polsce. Tu zobaczyliśmy wspaniałe
miniatury zabytków całego Dolnego Sląska, odwzorowane w skali 1:25. Zobaczyliśmy miniatury wszystkich słynnych pałaców i
zamków z doliny jeleniogórskiej, na czele ze wspaniałym zamkiem Książ, czy niespotykane gdzie indziej perełki architektury jak „Dwunastu Apostołów” – domy tkaczy, a również pałace,
które jeszcze w oryginale mieliśmy w planie zwiedzić, jak pałac
w Wojanowie, Łomnicy ale również słynny „złoty pociąg”.
Wszystkie miniatury są wykonane bardzo starannie, najnowszymi metodami techniki, jak oznajmiła nam miła Pani przewodnik. Zieleń, naturalne otoczenie, jak również filigranowe odtworzenie szczegółów wszystkich obiektów, bardzo uatrakcyjniły
naszą wycieczkę i tym sposobem mogliśmy poznać zabytki
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Dolnego Śląska, których nie dało się zobaczyć w oryginale w trakcie dwudniowej wycieczki.
Z Kowar udaliśmy się w dalszą drogę w kierunku Wojanowa.
Po drodze zatrzymaliśmy się we wsi Bukowiec, gdzie we wschodniej części wsi usytuowany jest pałac, który został wzniesiony
jako dwór w połowie XVI wieku. Dzisiaj własność Związku Gmin
Karkonoskich.
Pałac otoczony jest pięknym rozległym parkiem krajobrazowym z licznymi pawilonami parkowymi, które zwiedziliśmy w czasie spaceru.
Następnie, zwiedzaliśmy na zewnątrz piękny barokowy pałac
w Łomnicy z XVII wraz z budynkiem mieszkalnym tzw. Domem
Wdowy. W Starej Stajni, przekształconej aktualnie w restaurację,
zjedliśmy obiad a następnie udaliśmy się do ostatniego miejsca
naszej wędrówki – do Wojanowa.
Tu zwiedziliśmy piękny Pałac, uznany za Pomnik Historii Pre-

zydenta RP, perełkę jeleniogórskiej kotliny. Aktualnie w pałacu,
który należy do prywatnego właściciela, usytuowany jest luksusowy hotel oraz restauracja. Pałac otacza wspaniały park.
Czas biegł nieubłaganie i dlatego należało się kierować
w stronę naszego pięknego Jaworza, aby do domu wrócić
około 22.00.
Zmęczeni, bowiem program wycieczki był bardzo intensywny,
ale szczęśliwi, że mogliśmy zwiedzić i poznać chociaż w części
historię tego pięknego zakątka naszej Polski , a naprawdę było co
zwiedzać i czym się zachwycać.
Dlatego też wszyscy uczestnicy bardzo dziękują Radzie i Wójtowi Gminy za pozytywne zaopiniowanie wniosku
o dofinansowanie realizacji tego przedsięwzięcia i otrzymaną
dopłatę a wszystkich namawiamy do odwiedzenia tego jakże atrakcyjnego regionu Polski, z tak dużą ilością unikalnych
o ogromnej wartości artystycznej zabytków.
Opracowała Danuta Mynarska

SPOTKANIE INTEGRACYJNE PAŃ
Z KGW NR1 PRZY GRILLU
4 lipca 2016 r. członkinie Koła Gospodyń Wiejskich nr 1 w Jaworzu spotkały się w amfiteatrze. Był grill, tradycyjne drożdżówki,
napoje i wiele radości w rozmowach towarzyskich. Pogoda sprzyjała, atmosfera z „bycia razem” również. Nawet niektóre Panie
na to spotkanie zabrały swoje wnuki. W miłej atmosferze, przy
wspólnych śpiewach „babska biesiada” trwała do godzin wieczornych. Naprawdę miło spotkać się w takim gronie!!!
Danuta Mynarska

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW JAWORZA - relacje na str 34 i 35
NASZE DZIECI, NASZA MŁODZIEŻ
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1
W JAWORZU
Festyn Rodzinny
W niedzielę 5 czerwca 2016 roku o godz. 13.00 odbył się
w Jaworzańskim Amfiteatrze Festyn Rodzinny z okazji Dnia
Mamy, Taty i Dziecka. Jak co roku, organizatorami tak ogromnego przedsięwzięcia była Pani Dyrektor, grono pedagogiczne, pracownicy przedszkola oraz rodzice naszych przedszkolaków.
Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor, Jolanta Bajorek, która powitała przybyłych gości – społeczność przedszkolną, przedstawicieli Urzędu Gminy Jaworze. Następnie dzieci zaprezentowały przygotowaną z tej okazji część artystyczną w formie krótkich wierszyków i piosenek poświęconych rodzinie. Nie zabrakło
również przepięknych tańców. Po części artystycznej, dzieci wręczyły rodzicom laurki i symboliczne upominki, które wykonały własnoręcznie na zajęciach dydaktycznych.
Tradycją naszego przedszkola jest niespodzianka przygotowana przez rodziców i kadrę pedagogiczną. Tym razem został
wystawiony spektakl teatralno-muzyczny pt.: „Klejnoty”. Reżyserem przedstawienia był pan Sebastian Chmiel, natomiast układy
choreograficzne opracował pan Mikołaj Strzyż, finalista programu
„You can dance”. Przedstawienie wywołało wiele wzruszeń i emocji. Większa część zgromadzonej publiczności „płakała”, ale… ze
śmiechu. Spektakl został nagrodzony gromkimi brawami. Nie za-

brakło również zabaw i tańców na scenie. Dzieci wraz ze swoimi rodzicami i nauczycielami przedszkola wspólnie bawili się na
deskach Jaworzańskiego Amfiteatru. Dużym zainteresowaniem
cieszyły się zabawy bańkami mydlanymi. Można było również
spróbować przepysznych wypieków wykonanych przez rodziców
oraz pysznego bigosu przygotowanego przez panią kucharkę.
Dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym i zaangażowaniu
rodziców impreza przebiegła pomyślnie, została miło i serdecznie
odebrana przez wszystkich przybyłych gości.
Nauczycielka: Katarzyna Dwornik-Rychta
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DYREKCJA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W JAWORZU składa serdeczne podziękowania
niżej wymienionym firmom za ogromne wsparcie i pomoc rzeczową w czasie Festynu Rodzinnego:
Firma Handlowa „CITROVIT” w Kobiernicach,
Hurtownia Spożywcza „MIX” w Jasienicy,
Zakład Piekarniczo Cukierniczy Jolanta, Marian Mrowiec
w Jaworzu,
Zakład Przetwórstwa Mięsnego„CZADERNA” Spółka Jawna
w Bielsku – Białej,
Transport Osobowy Krzysztof Kwaśny
w Buczkowicach,
Apteka „OSTOJA” w Jaworzu,
„Karczma pod Błatnią” Bożena Surowiec
w Jaworzu,
„Park Hotel PAPUGA” w Jaworzu,
„SPA Hotel JAWOR” w Jaworzu,
Smażalnia Jaworze Agnieszka i Artur Bylok,
Restauracja „Jaworowe Zacisze” w Jaworzu,
Kwiaciarnia „OLIWKA” w Jaworzu,
Centrum Łucznicze S.C. Lucjan Socha w Jaworzu,
Restauracja „Zdrojowa” w Jaworzu,
P.P.H Transport Klaudia i Krzysztof Pojda w Jaworzu,
Nadleśnictwo- Jacek Pilch.
Podziękowania kieruję również do wszystkich rodziców zaangażowanych w pomoc przy uroczystości i przygotowaniu bajki dla
dzieci.
Wielki szacunek dla Was i moc gorących miłych słów. Dziękuję.
Dyrektor Przedszkola-Jolanta Bajorek

Biblioteczne spotkania przedszkolaków

W roku szkolnym 2015/16 w Publicznym Przedszkolu Samorządowym Nr 1 realizowany był roczny plan pracy pod hasłem
„Przedszkolak przyszłym czytelnikiem”. Głównym celem realizowanego programu było tworzenie sytuacji sprzyjających bezpośredniemu i wielozmysłowemu obcowaniu z literaturą, służącą
zaspokojeniu ciekawości poznawczej dzieci. Dlatego też nawiązaliśmy ścisłą współpracę z Gminną Biblioteką w Jaworzu oraz
z biblioteką i czytelnią multimedialną przy Szkole Podstawowej
Nr 1.
Współpraca obejmowała cykl spotkań, w których uczestniczyły właściwie dzieci z różnych grup wiekowych. W trakcie zajęć
przedszkolaki dowiedziały się, co to jest biblioteka, dlaczego war-

to zapisać się do biblioteki i czytać książki, poznawały zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych, szanowania wypożyczonych
książek.
Młodzi czytelnicy mieli okazję zapoznać się z różnorodnymi
książkami znajdującymi się w bibliotece: książki- zabawki, książki z ruchomymi, rozkładanymi elementami, atlasy roślin, zwierząt,
encyklopedie. Dużą radość sprawiało im słuchanie głośnego czytania wybranych fragmentów utworów literatury dziecięcej, gdyż
cytując słowa J. Brzechwy, to „przez odpowiednią literaturę dla
dzieci kształtuje się smak przyszłego czytelnika”.
Ponadto dzieci rozwiązywały zagadki, poznawały tradycje
związane ze świętami, z poszczególnymi porami roku, bawiły się
w teatr, wykonywały różnorodne prace manualne zainspirowane literaturą, oglądały spektakle teatralne sponsorowane przez
Gminną Bibliotekę. Były to bajeczne chwile, które na długo po-
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zostaną w pamięci naszych podopiecznych. Należy także wspomnieć, iż tegoroczny XV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom przebiegał pod hasłem „Czytanie uskrzydla”.
Nasze przedszkole jak co roku przyłączyło się do tej akcji.
Uczestniczyli w niej nie tylko nauczyciele, pracownicy bibliotek,
ale także zaproszeni goście np. Babcia Ala czyli Pani Małgosia
Sikora. Akcja ta ma na celu zachęcić dorosłych – rodziców i opiekunów do codziennego czytania dzieciom, gdyż głośne czytanie
to najbardziej skuteczna i przyjazna metoda wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka i jego edukacji.
Na koniec cała kadra pedagogiczna wraz z podopiecznymi składa ogromne podziękowania Paniom: Beatce, Gabrysi, Małgosi i Dorotce za ciekawe, profesjonalnie przygotowane zajęcia. Dzięki Państwa zaangażowaniu i chęci współpracy nasi wychowankowie przeżyli niezapomniane chwil. Teraz
wiemy, jak przenieść się w ten magiczny świat zamknięty pomiędzy okładkami.
Nauczycielka: Krystyna Ejtel

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2
W JAWORZU
Czerwcowe aktualności

Czerwiec – ostatni miesiąc roku szkolnego obfitował w przedszkolu nr 2 w wiele atrakcji dla naszych przedszkolaków.
Dzieci po raz ostatni przed wakacjami miały okazję spotkać
się ze swoimi pupilami Nelą i Abi - parą uroczych piesków w ramach comiesięcznych spotkań „Dogoterapia”.
18 czerwca przedszkolaki wystąpiły na scenie Jaworzańskiego Amfiteatru w ramach imprezy „Bezpieczne Wakacje.

W ostatnich dniach czerwca w ogrodzie przedszkolnym po
raz kolejny stanął „dmuchany zamek” jako nagroda za I miejsce
w Festiwalu Kultury Przedszkolnej. Po „zamkowych szaleństwach” przyszedł czas na wspólny wyjazd do Bielska-Białej do
Banialuki na bajkę pt. „Kopciuszek”.
W piątek 24 czerwca młodsze przedszkolaki pożegnały starszaki, które od września pójdą do szkoły, tym razem było ich tylko czternaście.
Nasz przedszkolak Filip Biernat zdobył w konkursie akcji Łapmy Wodę dyplom i nagrodę. Organizatorem konkursu była fundacja ekologiczna ARKA. Gratulacje!
Ponieważ czerwiec to także wydarzenia sportowe - EURO
2016, to i w naszym przedszkolu nie mogło obyć się bez strefy
kibica.
Nasi podopieczni na sportowo i wesoło rozpoczęli swoje zasłużone wakacje.
WSZYSTKIM DZIECIOM I RODZICOM ŻYCZYMY DUŻO SŁOŃCA I WSPANIAŁEGO, WAKACYJNEGO WYPOCZYNKU!
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Co pływa, a co tonie?
W dniu 7 czerwca br. starszaki z przedszkola zostały zaproszone przez młodzież z Gimnazjum na spotkanie z fizyką. Ciekawe doświadczenia z zakresu fizyki miały nam przybliżyć zjawisko
unoszenia się ciał na powierzchni wody. Młodzi fizycy pod kierunkiem nauczyciela zaprezentowali szereg zjawisk i doświadczeń
inspirujących uwagę dzieci. Aktywny udział dzieci w doświadczeniach rozwijał procesy analizy i uogólniania. Dzieci mogły zaobserwować, w jaki sposób powierzchnia oraz waga ma wpływ na
zatopienie oraz unoszenia przedmiotów na powierzchni wody.
Największym zainteresowaniem dzieci cieszyło się „wodne tornado” z dwóch połączonych ze sobą butelek, zanurzone jajko
w wodzie słodkiej i słonej oraz puszczanie łódek z plasteliny.
Dzieci mogły samodzielnie określać ciężar niektórych przedmiotów, a wrzucając je do wody sprawdzić, które pływają, a które toną. Za pomocą doświadczenia w łatwy sposób przekazana
Dzień dziecka

Jak co roku 1 czerwca wszystkie dzieci miały swoje
święto, czyli Dzień Dziecka. W naszym przedszkolu święto
to obchodziliśmy przez dwa dni. Pierwszego czerwca czekało na dzieci wiele ciekawych zdarzeń. Wyjątkowość tego

została nam wiedza z zakresu prawa Archimedesa. Bardzo dziękujemy za zaproszenie i udział w obserwowaniu tak ciekawych
zjawisk fizycznych. Szczególne podziękowania dla nauczycielki
fizyki Marzeny Wajdy-Parzyk.
Nauczycielka Lidia Kubala
dnia podkreślała kolorowa dekoracja przedszkola, która
witała dzieci już od wejścia. Największą atrakcją była przejażdżka CIUCHCIĄ BESKIDZKĄ po Jaworzu. Podziwialiśmy
nasze piękne krajobrazy, pozdrawialiśmy przechodniów,
a najwięcej frajdy i śmiechu sprawiały dzieciom kołysania
i podskoki, „grawitacyjne turbulencje” doznawane podczas
jazdy. Po powrocie w przedszkolnym ogrodzie czekała już
na naszych milusińskich pani animatorka zabaw. Były zabawy taneczne, zręcznościowe, zabawy z chustą animacyjną, z piłkami, przeciąganie liny. W tym dniu odbyło się
również podsumowanie przedszkolnego konkursu twórczości literackiej: „Bajkopisarz”. Zaprezentowane zostały fragmenty wszystkich, dziecięcych dzieł a uczestnicy
konkursu otrzymali dyplomy, nagrody oraz wielkie brawa,
uznanie i podziw swoich kolegów. Jak przystało na Dzień
Dziecka, nie zabrakło również słodkiego poczęstunku
i drobnych prezentów ufundowanych przez Radę Rodziców.
Następnego dnia czekała na dzieci jeszcze jedna, obiecana, ulubiona niespodzianka. Każdy przedszkolak przychodząc rano do przedszkola patrzył do ogrodu, czy już
jest… i hurra, jest, stoi zamek dmuchany! Po śniadaniu,
dzieci poszczególnych grup mogły poskakać do woli w długo oczekiwanym zamku. To była super zabawa. Dziękujemy Pani Dyrektor i Radzie Rodziców za zorganizowanie tak
wielu atrakcji.
Nauczycielka Teresa Ślezińska

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
W JAWORZU
Wielki Piknik Rodzinny
11 czerwca na terenie SP nr 1 odbył się po raz kolejny Wielki Piknik Rodzinny. Imprezę rozpoczął w auli szkoły koncert pod
tytułem „Scena dla ucznia”. Publiczność miała przyjemność wysłuchać występów zespołu instrumentalnego „Sinfonietta” oraz
chóru „Jaworowa Gromada”. Na scenie swoje umiejętności wokalne zaprezentowały też klasy 1d, 2d, 2e, 3a i 3c. Dopełnieniem występów stały się pokazy tańca ludowego w wykonaniu
Regionalnego Koła Tanecznego i tańca nowoczesnego starszej
grupy Zespołu tanecznego. Muzyczne peregrynacje były przeplatane wierszami w wykonaniu laureatów szkolnych i ogólnopolskich konkursów recytatorskich. Po południu zaproszono wszyst-

kich rodziców z dziećmi do udziału w konkursie sportowym i plastycznym. W pierwszym rodziny rywalizowały ze sobą w konkurencjach koszykówki, piłki siatkowej, tenisa stołowego i skakanki.
W drugim za pomocą dowolnej techniki tworzyły prace na temat
„Szkoła pod Goruszką”.
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W trakcie konkursów odbywały się różne imprezy towarzyszące. Miłośnicy mocnych wrażeń mogli zajrzeć do wnętrza wozu
strażackiego lub malując twarz, zamienić się w tygrysa czy Batmana. Spragnionych atrakcji kulinarnych podejmowano żołnierską grochówką, węgierskim gulaszem, grillowaną kiełbasą
i karczkiem, chlebem ze smalcem i ogórkiem. Na deser serwowano kilkanaście rodzajów ciast, gofry, watę cukrową i soki
owocowe. Można było też zakosztować szczęścia, biorąc udział
w Loterii Fantowej lub uszczęśliwić milusińskich, nabywając
w atrakcyjnej cenie zabawki, gry i książki z drugiej ręki. Nieopodal kusiło natomiast stoisko z wyrobami rękodzieła artystycznego, pod wdzięczną nazwą Kramik z Cudeńkami.
Piknik zakończył się podsumowaniem rodzinnych konkursów.
Za najbardziej wysportowane familie uznano drużyny Urbasiów
i Głąbków. Najlepszymi plastyczkami okazały się panie Natalia
i Maria Mojeścik.
Wielki Piknik Rodzinny cieszył się dużym zainteresowaniem
mieszkańców Jaworza i na pewno zostanie powtórzony za rok
jako jedna z najważniejszych szkolnych imprez. O jego atrakcyjności zadecydowało ogromne zaangażowanie dyrekcji, nauczycieli i rodziców, wśród których znalazło się bardzo wielu sponsorów. Serdecznie im za okazaną pomoc dziękujemy.
Polonista Tomasz Zdunek

26
GIMNAZJUM
Tegoroczny piknik w Gimnazjum nr1 w Jaworzu upłynął pod
znakiem doradztwa zawodowego. Przewodniczący klas kilka miesięcy wcześniej wylosowali grupy zawodowe, które mieli przedstawić w formie stoiska, potrawy zawodowej, prezentacji artystycznej (piosenka, skecz, pokaz). Po raz kolejny przeko-
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naliśmy się, że stwarzanie okazji do kreatywności, pokazuje niewiarygodny potencjał, jaki tkwi w naszej młodzieży, ich nieodkryte
dotąd talenty i możliwości. Ogrom pracy wychowawców i ich podopiecznych buduje więzi nauczycieli, uczniów i rodziców. Co ciekawe – coraz więcej na piknikach absolwentów… wiedzą, że to
świetna impreza, na którą warto się wybrać.
Zapraszamy na fotoreportaż!
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Pola Nadziei

Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne w Bielsku-Białej zakończyło 12 edycję programu edukacyjnego „Pola Nadziei”.
W tym roku szkolnym wzięło w nim udział ponad 80 szkół z Bielska-Białej, Żywca, Czechowic-Dziedzic oraz z miejscowości
w powiatach bielskim, cieszyńskim i żywieckim. Gimnazjum nr 1
w Jaworzu już po raz siódmy włączyło się w zbiórkę pieniędzy na
rzecz wyposażenia stacjonarnego hospicjum im. św. Jana Pawła
II w Bielsku-Białej na ulicy Zdrojowej. Uczniowie wszystkich szkół
pozyskali w tym rok szkolnym 227 tys. złotych, a od pierwszej
edycji zebrali 1 964 000 zł. Podczas uroczystego podsumowania
12 edycji w kościele NMP Królowej Polski w Bielsku-Białej prezes
Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Hospicyjnego i inne osoby
popierające program wręczały uczniom i nauczycielom pamiątkowe puchary i dyplomy. Miłą niespodzianką dla nas było wyróżnienie i puchar, gdyż znaleźliśmy się w grupie 10 szkół, które zebrały najwięcej funduszy na wyposażenie hospicjum. W tym roku
szkolnym 11 uczniów z klasy 2a realizowało obowiązkowy projekt

edukacyjny pt. Pola Nadziei pod opieką pani Jadwigi Spodziei
i Doroty Klajmon. Zbieraliśmy pieniądze w sklepie spożywczym
Lewiatan w Wapienicy i przed kościołem katolickim, a w szkole uczniowie przygotowali sprzedaż ciast dla rodziców. Uczniowie klasy 2a zakończyli projekt w czerwcu i przekazali inicjatywę
uczniom z klas pierwszych.
W imieniu uczniów zaangażowanych w program Pola Nadziei bardzo serdecznie dziękujemy Wszystkim Darczyńcom
z Jaworza, którzy zechcieli wesprzeć nasze działania – opiekunowie projektu.

Uwiedzeni morzem
60-osobowa reprezentacja Szkolnych Kół Ligi Morskiej
i Rzecznej z Bielska-Białej /LO 4/, Jaworza /Gimnazjum nr1/, Jasienicy /ZS/, Cieszyna /LO 3/, Łodygowic, Drogomyśla, Strumienia /DPS 2/, Hecznarowic /Przedszkole/ wzięła udział w dniach
17 – 25. 05. 2016 w XXV Zlocie Jungów Morskich w Kołobrzegu. Większość podróżowała autokarem, ale 15 osób przeżyło
dodatkowe atrakcje na pokładzie żaglowca Marynarki Wojennej
ORP „Iskra”. Jedni płynąc z Gdyni do Kołobrzegu, a inni z powrotem, zostali włączeni do codziennych marynarskich czynności – wachty, gotowanie, zmywanie, czyszczenie pokładu i sprzątanie pomieszczeń z kojami, musztra, nawigacja, stawianie żagli
itp. Wszystko pod czujnym okiem bosmana, zwanego „złoty palec”. Trochę wiało i huśtało, ale obserwując malownicze wschody
i zachody słońca, niebo pełne gwiazd, opalając blade jeszcze ciała, lżej było wykonywać niecodzienne obowiązki.
W przeddzień Zlotu ligowcy uczestniczyli w Szczecinie
w Finale Ogólnopolskiego Konkursu LMiR „Młodzież na Morzu”,
gdzie odebrali liczne nagrody i wyróżnienia za najlepiej działające Szkolne Koła w 2015/2016 roku, za poziom wiedzy i prace plastyczne /malarstwo, grafika/. We wszystkich kategoriach
zajęli czołowe miejsca, zarówno indywidualnie jak i drużynowo.
Na szczególne uznanie zasłużyli Kinga Folek i Adam Jancewicz
z LO 3 w Cieszynie, którzy wygrali „Konkurs wiedzy o Pomo-

rzu Zachodnim”, zaś ich „wiedzę o morzu” jury oceniło na 2 i 3
miejsce. W tej kategorii Kacper Bil zdobył 1, a Maksymilian Kalamus 2 miejsce wśród uczniow SP, zaś Julia Sypta zdobyła 2
miejsce wśród Gimnazjalistow /wszyscy z ZS P i Gimnazjum
w Łodygowicach/.
Wiele zabawy było podczas zlotowych zabaw sprawnościowych, a zwłaszcza wyścigów smoczych łodzi na Parsęcie.
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Wizyta w Muzeum Miejskim i w Muzeum Oręża Polskiego pozwoliła uczniom poznać wczoraj i dziś Kołobrzegu oraz historię walk
o jego wyzwolenie w 1945 roku.
W Reducie Solnej spotkali się z Piotrem Kuźniarem i Krzysztofem Jasicą – żeglarzami, którzy wraz z dziewięcioma kolegami na jachcie „Selma Ekspeditions” dotarli w najbardziej niedostępne miejsca na kuli ziemskiej – Przylądek Horn, Morze Rossa,
Zatoka Wielorybów, Wyspa Piotra I i zatknęli polską flagę na
wulkanie Erebus (3794 m n.p.m.) na Antarktydzie.
Uroczystą Mszą św. za ludzi morza, której przewodniczył
kapelan LMiR ks. Waldemar Krzywiński w kołobrzeskiej katedrze
oraz wręczeniem uczestnikom pamiątkowych certyfikatów na pokładzie płynącego katamaranu zakończył się tegoroczny Zlot.
Edward Szpoczek
Młodzi druhowie z Jaworza wraz z wilkami morskimi
w Kołobrzegu
W Zlocie Jungów uczestniczyła 24 osobowa ekipa z Jaworza. Trzon stanowili ligowcy z gimnazjum oraz członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Opiekunami byli Iwona Kominek – nauczycielka z gimnazjum, Bartosz Czader- pracownik
Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej oraz Czesław Malchar – prezes OSP Jaworze. Młodzieżową Drużynę Pożarniczą
reprezentowali: Łukasz Fuhs, Piotr Malchar i Wojciech Kopeć.
Tych trzech młodych druhów należy również do Szkolnego Koła
Ligi Morskiej i Rzecznej. Zaś dh Czesław Malchar pełnił funkcję
zarówno opiekuna jak i ratownika medycznego. Ponadto znając
dobrze Kołobrzeg był również przewodnikiem po tym mieście,
pokazując młodym wilkom atrakcje, o których często nawet nie
pamiętają mieszkańcy Kołobrzegu. Taką „atrakcją” jest pomnik
Lenina w Podczelu, obrośnięty bluszczem. Nikt nie wie co to za
pomnik, gdyż po 1989 roku monumentowi odcięto głowę. W Podczelu zwiedziliśmy również dawne lotnisko radzieckie. Kolejną
atrakcją była wizyta w Batalionie Czołgów i kilkunastominutowa
przejażdżka zabytkowym czołgiem T54 AM2. Inną atrakcją były
zawody w smoczych łodziach na rzece Parsęcie. Poza ligowymi
obowiązkami nie mogliśmy pominąć zabytkowej części Kołobrzegu (odbudowanej po wojnie) wraz z katedrą i wejściem na wieżę
świątyni oraz Muzeum Wojska Polskiego. Zakwaterowanie mieliśmy na terenie szkoły morskiej, każdy ranek rozpoczynał się apelem o godzinie 8.00 i wciągnięciem bandery na maszt.

WSPOMNIENIE
30 maja 2016 r. na cmentarzu Kościoła Rzymskokatolickiego w Jaworzu pochowano znanego i cenionego człowieka Stanisława Czerwińskiego. „Stasiu” – jak go w kuluarach nazywali uczniowie – był nauczycielem geografii i wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1 w Jaworzu przez
dwadzieścia osiem lat. Nauczał i wychowywał tysiące uczniów.
Był lubianym i cenionym nauczycielem, przed którym uczniowie
czuli respekt, a równocześnie mogli go traktować jako partnera.
Zawsze miał swoje zdanie, nie bał się wyrażać swoich poglądów
i nie uginał się pod niewłaściwymi zarządzeniami władz. Był lubianym kolegą w pracy, aktywnym propagatorem sportu łuczniczego na Podbeskidziu. Na terenie Jaworza założył wraz z innymi nauczycielami Uczniowski Klub Sportowy – UKS „Dziesiątka”,
w którym strzelanie z łuku było jego pasją przekazywaną uczniom.

Wszyscy mieliśmy okazję zwiedzić statek-żaglowiec szkoleniowy ORP Iskra. ORP „Iskra” jest okrętem szkolnym polskiej
Marynarki Wojennej, trzymasztową barkentyną projektu B79/II.
Została wprowadzona do służby w 1982 roku i oznaczona numerem burtowym 253. Jest pierwszym okrętem pod banderą wojenną Polski, który opłynął dookoła kulę ziemską. Czterech ligowców z Jaworza miało okazję uczestniczyć w rejsie szkoleniowym
na trasie Kołobrzeg-Gdańsk (drogę powrotną zaliczyli już koleją).
W ramach zlotu zwiedziliśmy również Szczecin, zaliczając już
w formie relaksu rejs statkiem wycieczkowym po Odrze.
Opracowanie PF na podstawie informacji Czesława Malchara
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Dla gminy Jaworze zrobił wiele, aktywnie i społecznie działał na
rzecz sportu gminnego nie biorąc z tego tytułu żadnej zapłaty, ani
nie zgadzał się na wyróżnianie go za to. Był człowiekiem skromnym, nie uganiającym się za tytułami i honorami.
Przewodnicząca Komisji Samorządu i Spraw Lokalnych
Rady Gminy Jaworze Janina Holeksa
Od Redakcji:
Jeszcze nie tak dawno w Jaworzu można było spotkać spacerującego Pana Staszka w towarzystwie swoich czworonogów
i to niezależnie od pogody. Niestety, nie wszyscy wiedzieli, że
Pan Stanisław prowadzi walkę z chorobą. Mowa o śp. Stanisławie Czerwińskim – pedagogu, ale i instruktorze młodych łuczników. W październiku 1994r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Ja-

NAUCZYCIEL ROKU
Moi kochani absolwenci! Trudno opisać mi w słowach, jak
wiele znaczy dla mnie to, że przez ostatnie dwa lata Waszą decyzją otrzymałam tytuł „Nauczyciela Roku”. W ciągu całej mojej
pracy kilkakrotnie byłam nagradzana i wyróżniana, ale szczerze
i z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że ten tytuł znaczy
dla mnie najwięcej, bo jest właśnie od Was! Wiedzcie, że „Nauczyciela Roku” nie zamieniłabym na nic innego! Słowa, jakie od
Was usłyszałam, dodały mi siły i ochoty, bo udowadniają, że to
wszystko ma sens!

EWALUACJA W SZKOLE
PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
Najważniejsze badanie Kuratorium Oświaty oceniło nasze
szkoły na POZIOM WYSOKI!
Obie jaworzańskie placówki szkolne zostały w tym roku poddane badaniu przez ten sam zespół wizytatorów, co miało niebagatelne znaczenie dla obiektywnego spojrzenia na funkcjonowanie szkół w naszej gminie. Cała wizyta wraz z obserwacjami
lekcji, ankietami, wywiadami, spotkaniami z rodzicami, uczniami
i nauczycielami trwała w każdej szkole 5 dni. Po miesiącu radom
pedagogicznym przedstawiono raporty, które następnie opublikowano na stronie www.npseo.pl.
Aby możliwie najprościej zobrazować najważniejsze walory
naszych szkół, należy wyróżnić:
• Bardzo dobre warunki i nowoczesne wyposażenie umiejętnie
wykorzystywane przez nauczycieli
• Wysokie wyniki w egzaminach zewnętrznych
• Indywidualizacja pracy z uczniami wymagającymi pomocy
• Bogata oferta zajęć wyrównawczych i pozalekcyjnych
• Realizacja innowacji pedagogicznych.
W każdym z raportów podkreślano wagę współpracy szkół
w każdym możliwym aspekcie – nie tylko dyrektorzy ale też nauczyciele regularnie spotykają się ze sobą i wspólnie omawiają swoje problemy w grupach przedmiotowych. Holistyczne spojrzenie na ucznia- jego przeszłość i przyszłość – oparte o wnikliwą
analizę pedagogów dają efekt w postaci niepowtarzalnej atmosfery w szkołach, wysokich wynikach uczniów zdolnych i minimalizacji niepowodzeń szkolnych czy zachowań patologicznych.
Jako wzór w obszarze zapewnienia kompleksowej opieki

worzu Średnim, z inicjatywy Jana Lacha został założony klub
„UKS Dziesiątka” mający za zadanie propagowanie łucznictwa
wśród dzieci i młodzieży. Pierwszym instruktorem został Stanisław Czerwiński, pełniący również funkcje honorowego przewodniczącego komitetu założycielskiego klubu. Organizacja została
zarejestrowana w grudniu 1994 roku w Urzędzie Wojewódzkim
w Bielsku-Białej. Pierwszym prezesem klubu został Jan Bisok. Na
walnym zgromadzeniu członków „Dziesiątki” w 1998 r. prezesem
został Zygmunt Kruczek. W klubie działało trzech instruktorów
łucznictwa: Stanisław Czerwiński, Renata Stojak i Stanisław
Hoczek.
Stanisław Czerwiński pozostanie w pamięci wielu jaworzan,
uczniów Szkoły Podstawowej nr 3, potem Gimnazjum nr 1 oraz
członków UKS Dziesiątka.
Cześć Jego pamięci!

Każdego roku, żegnając kolejne roczniki, czuję smutek i radość jednocześnie. Smutek, bo wypuszczamy Was w świat,
radość, bo wiem, że te trzy lata nie poszły na marne. Patrząc na
Was widzę, jak dużo wspólnie przeszliśmy i jak ciepło o każdym
z Was myślę i myśleć będę. Trzymam za słowo każdego, kto
obiecał odwiedzać nasze gimnazjum! A mając już tytuł „Nauczyciela Roku” mogę Wam zdradzić, bez posądzania o przypochlebianie, że jestem z Was dumna!
Do zobaczenia,
Jadwiga Spodzieja, inaczej ciocia Jaga
(nie myślcie, że nie wiem, jak mnie nazywacie!)
nad uczniami i rodzicami podawano nasze szkoły, które od roku
mają na etacie szkolnego psychologa. W Jaworzu psycholog
jest dobrem dostępnym dla każdego, a poza gminą jest niestety
kosztownym luksusem, na którego stać niewielu, nie mówiąc już
o czasie oczekiwania na wizytę i terapię. Ktokolwiek zetknął się
z tematem, ten wie, że tego rodzaju pomoc jest punktem wyjścia
dla jakichkolwiek starań edukacyjnych.
W opinii większości ankietowanych szkoły służą radą uczniom
i rodzicom i wspierają ich w sytuacjach tego wymagających.
Nam dyrektorom nie pozostało nic innego, jak podziękować naszym nauczycielom za poświęcenie, profesjonalizm, otwartość
i wszystko to, co sprawia, że do naszych szkół – rodzic, uczeń,
nauczyciel – idą nie z powodu przykrego obowiązku ale jak do
miejsca, w którym wierzą w nas, starają się zrozumieć i pomóc,
stwarzają możliwości i pokazują perspektywy.
Ewa Cholewik i Barbara Szermańska
– dyrektorzy jaworzańskich szkół
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MŁODZIEŻOWY OŚRODEK
WYCHOWAWCZY
Boże Ciało po dziesięcioleciach znów w Młodzieżowym
Ośrodku Wychowawczym
25 maja po ponad pół wieku procesja Bożego Ciała wróciła
na teren Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Zachowały
się archiwalne fotografie sprzed 50 lat, gdzie ołtarz podobnie jak
w tym roku był ustawiony pod balkonem przed głównym
wejściem do pałacu. Był to pierwszy stół ofiarny na trasie tegorocznej procesji idącej innymi niż zazwyczaj ulicami Jaworza
(pisaliśmy o tym w poprzednim numerze – przyp.red.) Wychowankowie z wielkim zaangażowaniem i radością wykonywali
prace niezbędne do godnego przeżycia tej uroczystości. Zatem
aktywnie pracowali przy porządkowaniu terenu wokół pałacu, ale
i pomagali w budowie i strojeniu ołtarza. Natomiast w noc poprzedzającą uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

czuwali przy ołtarzu, aby zmieniające się warunki pogodowe nie
spowodowały zniszczeń.
K. Gutan

Jubileusz kapłaństwa ks. Adama Gramatyki i Sakrament
Bierzmowania młodzieży

Te dwa wydarzenia są ze sobą mocno związane. Ktoś zapyta, co ma wspólnego jubileusz emerytowanego ks. Proboszcza
z sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej – w tym wypadku wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego? Bardzo
wiele, to wręcz już historyczna zażyłość i współpraca kolejnych
pokoleń młodzieży ośrodka z parafią katolicką w Jaworzu, ale
i pełna ojcowskiej miłości troska emerytowanego już proboszcza
ks. Adama Gramatyki o wychowanie chrześcijańskie młodzieży
trafiającej do MOW w Jaworzu. Oczywiście ta współpraca kapłana również była i jest wspierana przez katechetkę Krystynę
Gutan, jak i dyrektorów tej placówki wychowawczej na przestrzeni ostatnich prawie 30 lat.
Stąd też 5 czerwca przedstawiciele wychowanków wraz
z gronem pedagogicznym i dyrektorem ośrodka Bohdanem Klimaszewskim braliśmy udział w uroczystej mszy św. dziękczynnej
za 50 lat kapłaństwa ks. Adama Gramatyki. Była więc i okazja,
aby dostojnemu Jubilatowi podziękować za wszelkie dobro, jakim
przez ponad 30 lat obdarowywał dzieci i młodzież z MOW. A była
to nie tylko nieustanna troska duszpasterska, jaką otaczał wychowanków, ale i wiele akcji świątecznych z podarunkami spon-

sorowanymi przez parafię, wycieczki, wyjazdy pielgrzymkowe do
pobliskich sanktuariów.
16 czerwca w parafii pw.Opatrzności Bożej w Jaworzu miała
miejsce uroczystość przyjęcia Sakramentu Bierzmowania z rąk
ordynariusza Diecezji Bielsko-Żywieckiej ks. Bpa. Romana Pindla. Wraz z młodzieżą z Jaworza sakrament ten przyjęło kilkunastu chłopców z naszego ośrodka. W uroczystości oprócz samego
biskupa, grona pedagogicznego, obecnego proboszcza ks. Stanisława Filapka, nie zabrakło również emerytowanego proboszcza ks. Adama Gramatyki.
Niejako zwieńczeniem tej duchowej uroczystości była pielgrzymka wychowanków MOW, która odbyła się 18 czerwca
pod nazwą: „Śladami Bożego Miłosierdzia”. Tego dnia dwunastu chłopców, którzy przyjęli kilka dni wcześniej sakrament bierzmowania oraz czterech innych wyróżnionych wychowanków, pod
opieką katechetki Krystyny Gutan, wychowawcy Ewy Salamon
i samego księdza Adama Gramatyki – fundatora i opiekuna duchowego pątniczego wyjazdu udało się w drogę. Na pielgrzymim
szlaku odwiedziliśmy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, gdzie ks. Adam odprawił mszę w intencji pątników. Nawiedziliśmy również Sanktuarium Ecce Homo świętego
Brata Alberta, a w drodze powrotnej nie mogliśmy pominąć Wadowic – miejsca urodzin i dzieciństwa Karola Wojtyły – późniejszego papieża Jana Pawła II.
Jeszcze raz dziękujemy księdzu Adamowi, a w tym miejscu
pozwalamy sobie zacytować słowa skierowane przez młodzież
do Jubilata w kościele 5 czerwca:
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Drogi Księże Proboszczu!
W tym szczególnym dla Ciebie dniu: Jubileuszu 50–lecia
kapłaństwa – pragniemy z wychowankami Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu - razem z Tobą cieszyć
się tym wielkim wydarzeniem.
Zanim złożymy ci życzenia, chcemy Ci z serca podziękować:
- za Twoje niezmienne trwanie z nami i zatroskanie o nas od
wielu lat,
- za to, że od początku stałeś po „naszej stronie” – po stronie „młodych ludzi z dużymi problemami”,
- za Twoją odpowiedzialną i odważną miłość, dzięki której od
dawna korzystamy z katechizacji,
- za to, że bardzo zależy Ci na naszej formacji duchowej, bo
to ważna przepustka do pięknego i dobrego życia,
- za duchowe pochylanie się nad nami – przy przyjmowaniu
sakramentów,
- za prostowanie naszych pogmatwanych ścieżek do Pana
Boga i drugiego człowieka.
- za Twoją niezawodność w ważnych dla nas sprawach –
DZIĘKUJEMY!
Księże Proboszczu!
Z okazji Twojego wielkiego Święta – życzymy Ci z głębi
naszych wdzięcznych serc – dużo miłości Pana Boga, rado-

DEMOW na scenach

W minionym roku szkolnym zespół artystyczny DEMOW
z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu prowadził bogatą działalność środowiskową. Opiekunami grupy są
Jolanta Damek i Zbigniew Hubert, Okres zimowy to występy kolędowe, czyli środowiskowe prezentacje klasycznych tekstów kolędowych z autorską, bluesowo – balladową muzyką. Występy
odbywały się w bielskich klubach i kościołach (m.in. Klub Nauczyciela w Bielsku-Białej, Stowarzyszenie Osób Niewidomych i Niedowidzących przy kościele w Aleksandrowicach), podczas Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jaworzu oraz w MOW
w ramach spotkania POKOLĘDUJMY INACZEJ.
Wiosna to okres przygotowań do Ogólnopolskiego Przeglądu
Zespołów Artystycznych MOW KOWADŁO 2016 w Kuźni Raciborskiej. W tym roku nasz zespół zdobył Złote Kowadło, I miejsce
w Kategorii zespoły muzyczne, I miejsce w kategorii soliści dla

ści z Twojego Kapłaństwa oraz zdrowia i wypoczynku.
Będziemy o Księdzu pamiętać w naszych modlitwach –
i również prosimy Księdza o pamięć o nas – i modlitewne
wsparcie!
Wszystkiego najlepszego!
Szczęść Boże!
Wychowankowie
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu
Jaworze, 5 czerwca 2016 r.
K. Gutan
Dawida Grabiaka i II miejsce w kategorii teatr za spektakl KLAMRA, próbujący zdefiniować poetycką relację między Powstaniem
Warszawskim a współczesnością. Klamra to autorski spektakl
wykorzystujący wiersze Zbigniewa Huberta, szukający własnej
interpretacji powstańczych faktów. KLAMRA była również pokazana wychowankom MOW w Jaworzu podczas „teatralnych wieczorów zamkowych”.
Z kolei muzyczna formuła grupy uświetniła Regionalny Finał
Międzynarodowego Konkursy Matematycznego KANGUR 2016
oraz Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego FOX 2016.
Większość piosenek to utwory autorskie grupy. Jedna z nich,
MILION ZDARZEŃ, została napisana w całości i zaaranżowana przez członka zespołu DEMOW, wychowanka ośrodka,
Alana Janko.
W bieżącym roku zespół DEMOW zaprezentował najwyższy poziom artystyczny ze wszystkich dotychczasowych wcieleń.
Wielogłosy, bluesowe interpretacje, doskonała kondycja wokalna, świetna sekcja rytmiczna, czystość brzmienia to atuty, których
zespół nie powinien się wstydzić. Dojrzałość sceniczna podczas
prezentacji teatralnej to również powód do dumy.
Zespół występował w składzie:
Dawid Blada – wokal, konga, instr. perk., aktor
Brian Cholewa – wokal, instr. perk., aktor
Dawid Grabiak – wokal, instr. perk., harm., aktor, solista
Alan Janko – wokal, konga, instr. perk., aktor, solista, tekst, muz.
Andrzej Szary – wokal, instr. perk., aktor,
Krzysiek Surgiel – światła, wsparcie, pomoc, myślenie techniczne
Jolanta Damek – wokal, gitara, gitara basowa, opieka estetyczna
Zbigniew Hubert – wokal, gitara, harm., teksty, muz.
Przygotowała: Dorota Stańczyk
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Powiatowy Rajd PTTK
W dniu 11 czerwca 2016 roku członkowie SKKT PTTK „Gawrosz” przy MOW oraz wychowankowie - sympatycy turystyki i krajoznawstwa pod opieką J. Wojdan i M. Skoczylasa uczestniczyli
w XVI Rajdzie Powiatowym z metą w Amfiteatrze w Jaworzu. Wędrowaliśmy pięknym szlakiem harcerskim z Jaworza Nałęża, by
po niespełna dwugodzinnym marszu wejść na szczyt Błatniej. Na
mecie Rajdu uczestnicy otrzymali pamiątkową odznakę oraz ciepły
posiłek. Nasz wychowanek Jakub Bielka został W-ce Mistrzem
w Konkursie Wiedzy Turystycznej! – Gratulujemy!
Info: MOW
„JUŻ ZA NAMI...”
„Kolejny rok szkolny w MOW w Jaworzu dobiegł końca. Siedemdziesięcioosobowa grupa młodzieży podsumowała swoją
pracę. Dotychczas nie udawało im się w środowisku otwartym.
Tutaj cieszą się i momentami nie wierzą, że tak wiele zdołali zrobić... dla siebie. Jak twierdzą – nie byłoby to możliwe, gdyby nie
pracownicy MOW. Dziwnie się czują otrzymując tak wiele gratulacji i słów wsparcia. Bo przecież przyjeżdżając tu mieli poczucie, że to złe dla nich miejsce. Teraz po wielomiesięcznym lub
wieloletnim pobycie w Jaworzu – szczęśliwi żegnając się w dniu
wyjazdu na wakacje – rozumieją dlaczego starsi, dorośli wychowankowie często zaglądają do MOW w Jaworzu. Sami czują taką
potrzebę już teraz. Bo tak było normalnie i dobrze... Wyjeżdżają
z obawami – czy dadzą radę samodzielnie kontynuować to, co
Co warto wiedzieć o owadach i ptakach Jaworza
Z nadejściem wiosny dzięki uprzejmości M. Wiśniewskiego i B. Czadra wychowankowie MOW uczestniczą w cyklu zajęć. Praktyczna wiedza na temat różnorodnych budek dla ptaków czy owadów to jak otwarcie magicznego świata, o którym nigdy nie słyszeli. Te małe „mieszkanka” zostały umieszczone na
terenie 4 hektarów parku MOW. Codzienna obserwacja tych małych istot to nie tylko poszerzenie wiedzy przyrodniczej naszej
młodzieży. Efekt rozbudzania wrażliwości i troski o te stworzenia
„u nastolatków po przejściach” - to jeden z ważniejszych sukcesów resocjalizacji.

SPORTOWE JAWORZE
2 BIEG PO ZDRÓJ
2 Bieg po Zdrój przeszedł już do historii. Dzięki sprzyjającej aurze imprezę, która odbyła się 12 czerwca, można zaliczyć
do udanych. Jak mówi Michał Hanus – w tegorocznej edycji biegów udział wzięło ponad 100% więcej uczestników w porównaniu
z pierwszą edycją Biegu po Zdrój. I dotyczy to zarówno biegów
dzieci i młodzieży, ale i biegu ulicznego i górskiego.
Na to sportowo-rekreacyjne przedsięwzięcie złożyły się trzy
biegi: dla dzieci i młodzieży na boisku GKS Czarni Jaworze przy
ul.Koralowej i dwa biegi główne ze startem i metą w amfiteatrze.
Biegi dla dzieci i młodzieży zależnie od kategorii wiekowej rozgrywano na płycie boiska na dystansach 100- 1600 metrów. Pierwsza trójka dziewczynek i chłopców w każdej kategorii była nagradzana dyplomami i upominkami. Wszyscy zaś dodatkowo mogli
liczyć na słodkie „co nieco”.

tak dobrze im już idzie ... Dziękując swoim wychowawcom i nauczycielom, mówią: „do zobaczenia”.
Dorota Stańczyk
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Od godziny 13.00 główne emocje sportowe przeniosły się już
do amfiteatru, gdzie był start i meta półmaratonu górskiego oraz
biegu ulicznego.
Pierwszym był Pólmaraton Górski na dystansie 21 km, gdzie
przewyższenie wynosiło 1245 metrów (Jaworze-Błatnia-Klimczok-Szyndzielnia-Zapora- Jaworze). W tym przypadku limit czasowy wynosił 3 godziny (czyli każdy, kto przekroczył ten czas nie
podlegał klasyfikacji).
Drugim z kolei był bieg uliczny traktami Jaworza na dystansie
10 km. Tutaj przewyższenie wynosiło 155 metrów, a limit czasowy wynosił 1,5 godziny. Koordynatorem biegów dla dzieci i młodzieży był radny Roman Urbaś, zaś odpowiedzialnym za bieg
przełajowy i uliczny był radny Michał Hanus.
Oprócz nagród ufundowanych przez sponsorów, w biegu ulicznym zawodnicy rywalizowali o Puchar Wójta Gminy Jaworze,
natomiast w półmaratonie górskim o Puchar Nadleśnictwa Bielsko. Ponadto zostały ufundowane dwa puchary wójta dla Najlepszego Jaworzanina i Najlepszej Jaworzanki w biegu ulicznym.
O smakowity poczęstunek dla zawodników zadbały członkinie
Stowarzyszenia Nasze Jaworze na czele z jego przewodniczącym (zarazem wiceprzewodniczącym Rady Gminy) Zygmuntem Podkówką. Podczas biegów głównych oczekujący na swoich
bliskich dzieci i rodziny mogli skorzystać z różnorakich atrakcji przygotowanych przez organizatorów imprezy- w miasteczku
gastronomicznym amatorzy dobrego jedzenia mogli się posilić,
wszystkimi którzy lubią dobrą zabawę oraz frapujące gry zajmowali się profesjonalni animatorzy, zaś dla nieco starszych przewidziano występy PM2Collective, Zespołu Inventor oraz Nasera.
Organizatorami 2 Biegu po Zdrój byli: Stowarzyszenie Bieg
po Zdrój, Ośrodek Promocji Gminy Jaworze i Nadleśnictwo Bielsko. Patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa Śląskiego. Partnerami biegu byli Urząd Gminy Jaworze, OSP Jaworze, Nadleśnictwo Bielsko, Beskidzka Grupa GOPR i PCK. Celem
przedsięwzięcia była integracja lokalnej społeczności i propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu. I trzeba przyznać,
że cel został osiągnięty, a nawet przewyższył oczekiwania organizatorów. W biegach oprócz mieszkańców Jaworza i okolicznych
gmin, uczestniczyło wielu bielszczan oraz gości z miast Górnego
Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego oraz województw: opolskiego,
małopolskiego i mazowieckiego. Pomimo tego, że bieg miał charakter sportowej zabawy, to jednak nie zabrakło prawdziwie sportowej rywalizacji zarówno wśród dzieci jak i dorosłych. Nie obyło się bez drobnych kontuzji i konieczności pomocy ratowników
medycznych. Na szczęście nie były to groźne wypadki. Wszyscy
świetnie się bawili i mimo zmęczenia widać było, że nie nikt nie
żałuje wysiłku i trudu. Cieszy fakt, że zarówno dzieci, młodzież
jak i dorośli chcieli aktywnie spędzić wolny czas, doping rodzin
i znajomych pozwolił nam wszystkim stać się wielką rodziną.
Słowa uznania należą się również organizatorom i sponsorom.
Pełna klasyfikacja znajduje się na stronie www.biegpozdroj.pl.
Przygotował P. Filipkowski
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JUSTYNA KACZKOWSKA
W RIO DE JANEIRO
4 lipca br. Polski Związek Kolarski przedstawił oficjalny
skład reprezentacji naszego kraju w kolarstwie na Igrzyska Olimpijskie, które w tym roku odbędą się w brazylijskim Rio de Janeiro w dniach 5–21 sierpnia 2016. W sumie na liście pojawiła się
dwudziestka szóstka reprezentantów. Wśród nich jest jaworzanka Justyna Kaczkowska z ekipy UKKS Imielin Team Corratec,
o której już pisaliśmy na łamach Echa. Teraz po emocjach związanych z piłką nożną, przyjdzie czas na kibicowanie polskim zawodnikom letnich igrzysk olimpiskich w Rio de Janeiro.

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW JAWORZA
PŁAZY I GADY WIDZIANE OCZAMI
DZIECI I MŁODZIEŻY
Tym razem, posiady Towarzystwa Miłośników Jaworza odbyły
się 12 czerwca 2016 r. w Sali Sesyjnej „Pod Goruszką”. Poświęcone były rozstrzygnięciu konkursu ekologicznego zorganizowanego przez Towarzystwo Miłośników Jaworza przy współpracy
z OPGJ, dla młodzieży szkolnej pt. „Płazy i gady Jaworza”.
Prowadzący spotkanie Jadwiga Kruczek i Jerzy Ryrych przy-

witali władze samorządowe, dyrektorów szkół Ewę Cholewik
i Marię Kuś, nadleśniczego Huberta Kobarskiego, a szczególnie
serdecznie uczestników konkursu, czyli młodzież ze szkoły podstawowej i gimnazjów.
Sponsorami konkursu – pod patronatem Wójta Gminy Jaworze dr Radosława Ostałkiewicza byli: Urząd Gminy Jaworze, OPGJ, Bank Spółdzielczy Jasienica, Nadleśnictwo Bielsko,
Auto – Części Sosulski, Firma INNA Elżbiety i Mariusza Cielenkiewiczów, Kino Helios, Jerzy Ryrych i Towarzystwo Miłośników
Jaworza .
Opiekunami młodzieży biorącej udział w konkursie byli nauczyciele: Mirosława Hawełek, Jolanta Gabryś, Dorota Klajmon,
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Aleksandra Szeliga, Grzegorz Olejnik i Mirosław Hyjek.
Na konkurs wpłynęło 99 prac; ze szkoły podstawowej nr 1 –
62 prace, z gimnazjum nr 1 – 31 prac , z gimnazjum nr 2 – 6 prac.
W tegorocznym siódmym ekologicznym konkursie była rekordowa ilość uczestników.
Filmowa prezentacja Bartosza Czadra zapoznała zebranych
z różnymi gatunkami płazów i gadów. Zobaczyliśmy między innymi: kumaka nizinnego i górskiego, ropuchę szarą i zieloną, żabę
jeziorkową, wodną, dalmatyńską, rzekotkę drzewną, traszkę zwyczajną, górską, salamandrę plamistą, jaszczurkę zwinkę, padalca, żmiję, zaskrońca, węża eskulapa i żółwia błotnego.
Po prezentacji przywitaliśmy przybyłego do nas Wójta Radosława Ostałkiewicza, który pogratulował wszystkim uczestnikom
wysokiego poziomu prac i podziękował organizatorom i dyrekcjom szkół za duży wkład pracy.
Nagrody zwycięzcom konkursu wręczali: wójt Radosław
Ostałkiewicz, nadleśniczy Hubert Kobarski, prezes TMJ Ryszard
Stanclik i Jerzy Ryrych.
A oto zwycięzcy:
Szkoła Podstawowa – prace plastyczne
I miejsce – Mateusz Chmiel
II miejsce – Franciszek Pytlowany
III miejsce – Marta Pytlowany

WIANKI
WIANKI – romantyczny początek lata. Najkrótsza noc z 21 na
22 czerwca w czasach pogańskich nazywana była Nocą Kupały. Było to radosne święto żywiołów: ognia i wody oraz księżyca,
słońca, urodzaju i płodności. Skakano nad ogniskami wierząc, że
płomienie chronią przed złymi mocami i chorobami. Młode dziewczęta plotły wianki z 9 ziół i puszczały je z nurtem wody, szukano
też w lesie kwiatu paproci mającego magiczną moc.
Często to dawne pogańskie święto mylone jest z nocą świętojańską, która przypada dwa dni później z 23 na 24 czerwca.
Jednak teraz te obie tradycje przeplatają się ze sobą i są pretekstem do wspólnej zabawy. W najkrótszą noc w roku odradza
się stara słowiańska tradycja. Jak przed wiekami rozpalamy ogniska i puszczamy na wodę wianki, które mają przynieść pomyślną wróżbę. W to magiczne i radosne święto, warto było więc wybrać się na fantastyczną zabawę, by przywitać lato. Zabawę tą
w Jaworzu zorganizowało Towarzystwo Miłośników Jaworza przy
finansowym wsparciu Stowarzyszenia Nasze Jaworze. Wieczorem 23 czerwca spotkaliśmy się już po raz czwarty w Jaworzu
Nałężu, przybyło kilkadziesiąt osób. Panie z przyniesionych ziół
uplotły piękne wianki, panowie zajęli się kiełbaskami z ogniska,

prace fotograficzne
I miejsce – Michał Gańczarczyk
II miejsce – Marta Nikiel
III miejsce – Daniel Nikiel
Gimnazjum nr 1 i nr 2 – prace fotograficzne
I miejsce – Wiktoria Szeląg
II miejsce – Aleksandra Jakubiec
III miejsce – Brian Cholewa
Prezentacje
I miejsce – Kamila Olejarz i Bernard Proszyk
II miejsce – Martyna Pytlik i Kamil Kruczek
III miejsce – Dawid Grabiak
Wszyscy laureaci prezentowali i omawiali swoje prace.
Mirosław Wiśniewski opowiedział o liczeniu ptaków, budowie
nowych gniazd lęgowych, obserwacji motyli i zaprosił na kolejne
spotkanie celem obserwacji i liczenia ptaków w Jaworzu.
Ryszard Stanclik poinformował zebranych o utworzeniu w ramach TMJ Sekcji Ornitologicznej, oraz podziękował wszystkim,
którzy pomogli w przygotowaniu i zorganizowaniu konkursu.
Na zakończenie wszyscy obecni zostali zaproszeni na pyszny
kołocz, ciepłe i zimne napoje.
Grażyna Matwiejczyk

a wszyscy dzięki śpiewnikom i grze na akordeonie Janiny Czader
śpiewali wiele pieśniczek. Pogoda dopisała, a spotkanie zakończyło się puszczaniem wianków w Potoku Josionka. No i oczywiście wszyscy umówili się na spotkanie w przyszłym roku.
Grażyna Matwiejczyk
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Uwaga reklamodawcy
Przypominamy, że zlecenia reklam i zapytania dotyczące
płatnych ogłoszeń przyjmujemy pod adresem email:
sekretariat@jaworze.pl i tel. 33 828 66 11
(w godzinach pracy Urzędu Gminy Jaworze)

lub osobiście w sekretariacie UG Jaworze

na I piętrze, ul. Zdrojowa 82
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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

Pensjonat Villa Aviator

zlokalizowany w Jaworzu przy ul. Liliowej 176,

zatrudni osobę/dyspozycyjną/
do sprzątania apartamentów.

tel. 734 180381 lub 883366871.

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