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VIII Krajowy Konkurs Energetyczny im. prof. Jacka Malko w Jaworzu

Bernard Proszyk z tytułem „Absolwenta Pełnego Pozytywnej Energii”
- absolwent Gimnazjum Nr 1 im. gen. Stanisława Maczka w Jaworzu

XXX JAWORZAŃSKI WRZESIEŃ CD.

DOŻYNKI DAWNIEJ I DZIŚ W ROZMOWIE
Z ANDRZEJEM ŚLIWKĄ

POCZĄTKI SAMODZIELNEJ GMINY
WE WSPOMNIENIACH PIERWSZEGO
WÓJTA PAWŁA MULARZA

UMOWA NA BUDOWĘ HALI SPORTOWEJ
PRZY GIMNAZJUM NR 1 PODPISANA
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NA PIERWSZYM PLANIE
KONKURS ENERGETYCZNY

VIII Krajowy Konkurs Energetyczny im. Prof. Jacka Malko już
za nami. Po raz pierwszy odbył się w Jaworzu w dniu 12 września, zaś patronat nad nim objął m.in.Marszałek Województwa
Śląskiego Wojciech Saługa.
Ideą akcji jestpromowanie i wspieranie młodzieży uzdolnionej
naukowo posiadającej pasje badawcze oraz aktywizacja młodych
ludzi myślących kreatywnie i nieszablonowo. Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie pracy pisemnej w formie „case
study” podejmującej problematykę racjonalnego zarządzania
energią i środowiskiem w ujęciu badawczym.
Organizatorem konkursu było Stowarzyszenie Feniks, Gmina Jaworze oraz dr Halina Rechul. Wśród gości tego wydarzenia znaleźli się m.in. Jan Chrząszcz – I Wicewojewoda Śląski,
posłanka Mirosława Nykiel – członkini sejmowej Komisji Energii
oraz Edward Słoma – zastępca dyrektora Departamentu Energetyki w Ministerstwie Energii. Galę poprowadził Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych i Uzdrowiska Urzędu Gminy Jaworze
Marcin Bednarek.
Nadzór merytoryczny nad konkursem i przewodnictwo Jury
objęła dr Aleksandra Łakomiak z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zaś wśród pozostałych oceniających dokonanie młodych ludzi znaleźli się: dr Justyna Zabawa z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Ewa Kossak z Departamentu
Energetyki w Ministerstwie Gospodarki i dr hab. inż. Michał Tomaszewski z Politechniki Opolskiej.
I miejsce (ex aequo) zajęli:
• Maria Mroziak – Zespół Szkół Budowlanych, Technikum nr 4
w Cieszynie za pracę „Czy konsument energii może być producentem?”,
• Dawid Skowroński – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
im. Jana Pawła II w Jaworznie za pracę „Czy warto inwestować
w eko-źródła? Szlachetna idea a proza życia”,
• III miejsce (ex aequo) zajęli:
• Sylwia Wojtylas – VII Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego w Sosnowcu za pracę „Czy warto inwestować
w eko-źródła? Szlachetna idea a proza życia”,
• Patryk Tomasik – Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych, Technikum nr 8 w Sosnowcu za pracę „Czy efektywność energetyczną można traktować, jako piąty rodzaj paliwa
w energetyce?”.

Organizatorzy postanowili przyznać tytuł Absolwenta Pełnego Pozytywnej Energii. Otrzymał go Bernard Proszyk, absolwent Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni Stanisława Maczka
w Jaworzu.
Tytuł Nauczyciel Pełen Pozytywnej Energii przyznano
Pani Agnieszce Żak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3
im. Jana Pawła II w Jaworznie.
Po raz pierwszy przyznano tytuł Energetyczny Dyrektor, na
który zapracowali:
• Elwira-Woźniak Lehnort, Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Batorego w Chorzowie,
• Halina Jarczyk, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
Nr 3 im. Jana Pawła II w Jaworznie,
• Krzysztof Będkowski, Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu.
Muzycznie Galę swoim śpiewem brawurowo uświetniły Zuzia
Buzderewicz i Karolina Gwóźdź.
Wszystkim finalistom i uczestnikom Konkursu serdecznie gratulujemy, a organizatorom dziękujemy, że na miejsce tegorocznego finału wybrali nasze Jaworze!
Info: UG Jaworze. Foto okładka: Jacek Proszyk.
Foto w tekście: Agata Mucha
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NA MIEJSCA, GOTOWI, START...
W piątek 16 września 2016 roku w samo południe wójt gminy
Jaworze dr Radosław G. Ostałkiewicz podpisał umowę na budowę pełnowymiarowej hali sportowej przy Gimnazjum w Jaworzu
Średnim.
Postępowanie przetargowe na prace budowlane (przed nami
jeszcze ogłoszenie przetargu na wykonanie podłogi i wyposażenie sportowe) wygrało Bielskie Przedsiębiorstwo Budownictwa
Przemysłowego S.A. z Bielska-Białej, oferując cenę w wysokości
3.653.082,28 złotych oraz sześcioletni okres gwarancji. Zakończenie prac budowlanych przewidywane jest latem 2018 roku.
Środki na budowę hali (w wys. ok. 70%) pochodzić mają z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
W uroczystym podpisaniu umowy udział wzięli m.in. Bogusław Rudziński – prezes zarządu BPBP S.A., Ewelina Walkowicz
– członek zarządu BPBP S.A., Zbigniew Putek – wiceprzewodniczący Rady Gminy Jaworze i wieloletni orędownik tej inwestycji,
Barbara Szermańska – dyrektor Gimnazjum nr 1 im. gen. broni
St. Maczka w Jaworzu oraz Krzysztof Śliwa – skarbnik gminy
Jaworze. Wbicie pierwszej łopaty planowane jest na październik
2016 roku.
Zgodnie z posiadanym przez Gminę Jaworze projektem budowlanym, budynek hali sportowej będzie posiadał 2 kondygna-

XIX SESJA RADY GMINY JAWORZE
Relacja z przebiegu obrad na podstawie protokołu
14 lipca 2016r. odbyła się dziewiętnasta sesja Rady Gminy
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cje użytkowe, przy czym: na kondygnacji parteru zlokalizowano
salę sportową, zaplecze szatniowe i higieniczno-sanitarne z podziałem (2 niezależne szatnie z umywalniami), pomieszczenia
techniczne, salę ćwiczeń korekcyjnych, pomieszczenia magazynowe; zaś na kondygnacji pierwszego piętra (antresoli) zlokalizowano widownię – trybuny rozkładane teleskopowo. W ramach
hali sportowej o wymiarach 44,00 m x 22,00 m usytuowane będą
pełnowymiarowe boiska do: siatkówki, piłki ręcznej, koszykówki,
halowej piłki nożnej, tenisa i badmintona. Budynek zaprojektowany został w jednej zwartej bryle z uwzględnieniem maksymalnego wkomponowania w istniejące zagospodarowanie terenu oraz
architekturę sąsiednich budynków.
Podstawowe parametry techniczne budynku pełnowymiarowej hali sportowej w Jaworzu:
• pow.zabudowy: 1323,90 m2;
• pow. użytkowa – łączna to 1511,63 m2;
• kubatura V=13000,70 m3;
• wys.budynku H = 11,29 m;
• poziom najwyższego stropu użytkowego Hs = 4,92 m;
• dł. budynku: 49,00 m;
• szer. budynku: 27,20 m.
Budynek hali sportowej przystosowany będzie do potrzeb osób
niepełnosprawnych, natomiast materiały, które zostaną użyte do
budowy oraz nowoczesna technologia, zapewniają bezpieczne
i komfortowe uprawianie sportów halowych.
Info UG Jaworze

Jaworze, w której uczestniczyło 13 radnych. Po zatwierdzeniu
protokołu z osiemnastej sesji Rada Gminy obradowała nad:
Uchwałą o zmianie Uchwały Nr XIII/112/2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
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Alkoholowych na rok 2016 – temat przybliżyła Dorota SacherWejster kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu informując, że środki pochodzące z nadwyżki z wydanych
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ubiegłym roku
zostały rozdysponowane zgodnie z harmonogramem. Ponadto
dodano dwa zadania: jedno z nich związane jest z poszerzaniem
wiedzy mieszkańców Jaworza na temat zagrożeń, jakie niesie picie alkoholu oraz zażywanie substancji psychoaktywnych. Natomiast drugie dotyczy dofinansowania lokalnej kampanii edukacyjnej traktującej o profilaktyce uzależnień. Pojawiła się sugestia ze
strony radnych, aby zwiększyć środki na płatne patrole w związku z tym, że coraz więcej młodych ludzi spożywa alkohol. Jednak
Krzysztof Śliwa Skarbnik Gminy Jaworze wyjaśnił, że wysokość
dofinansowania na ten cel została ustalona na początku roku
i do tego został dopasowany harmonogram patroli. Dlatego zmiana byłaby obecnie trudna organizacyjnie. Zwiększenie środków
na ten cel można zaplanować wraz z nowym budżetem. Uchwałę
przegłosowano przy jednym głosie wstrzymującym.
Uchwała o zmianie Uchwały Nr XIII/113/2015 Rady Gminy
Jaworze z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 – w tym
punkcie kierownik Dorota Sacher-Wejster wyjaśniła, że w związku z omówioną wcześniej nadwyżką część środków została przeznaczona na zwiększenie zadań zaplanowanych w Gminnym
Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Krzysztof Śliwa Skarbnik Gminy Jaworze podsumowując powiedział, iż dyskutowana
nadwyżka musi zostać wykorzystana na realizację omówionych
programów, gdyż są to środki celowe.
Uchwałą w sprawie przekazania środków finansowych
dla Policji – Krzysztof Śliwa wyjaśnił radnym, że projekt uchwały jest wyrażeniem zgody na podpisanie porozumienia przez Wójta Gminy Jaworze, a odpowiednie środki na ten cel zostały zaplanowane w budżecie gminy na 2016 rok. Dlatego też w tym roku
w ramach płatnych patroli będzie prowadzona kontrola prędkości.
Uchwałą w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jaworze – Skarbnik Gminy Jaworze
szczegółowo omówił projekt uchwały podkreślając, że zmiany nie
dotyczą głównych zadań oraz nie rzutują na zadłużenie gminy.
Natomiast dotyczą finansowania programów, projektów i zadań
realizowanych z dofinansowaniem ze środków unijnych. Zwiększeniu ulega plan inwestycji, co jest związane z koniecznością
wykonania dokumentacji, niezbędnej do złożenia wniosku na realizację nowego zadania zakładającego budowę ścieżek rowerowo-pieszo-rolkowych.
Uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016Krzysztof Śliwa przedstawił poszczególne zmiany w budżecie
zgodnie z załączonym uzasadnieniem. Szczegółowo omówił
nowy projekt, który zakłada budowę ścieżek pieszo-roweroworolkowych na odcinku od ul. Koralowej, poprzez ul. Sielską, Dawny Trakt, Folwarczną do ul. Słonecznej. Skarbnik Gminy Jaworze
dodał, że projekt realizowany będzie w ramach współpracy transgranicznej, z trzema gminami. Niestety nie ma możliwości łączenia dofinansowania krajowego z dofinansowaniem europejskim.
Uchwałę przegłosowano przy jednym głosie wstrzymującym.
Uchwałą w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Jaworze – temat omówił Marcin
Bednarek Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych i Uzdrowiska Marcin Bednarek, który wyjaśnił, że uchwała wynika ze zmiany ustawy o porządku i czystości, a przedstawiony regulamin nie
wprowadza znaczących zmian w stosunku do obowiązującego.
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Zgodnie z przedstawionym regulaminem od 2017 roku przewiduje się wyodrębnienie szkła opakowaniowego z odpadów suchych
segregowanych, worki potrzebne do segregowania odpadów
będą dostarczane przez operatora. Odnośnie odpadów zielonych
zostanie wprowadzone ograniczenie do jednego worka 120l miesięcznie. Projekt uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego oraz został poddany konsultacji, w ramach których nie wpłynęły żadne uwagi. Odnosząc się
do sugestii radnych, naczelnik Marcin Bednarek powiedział, że
wprowadzenie przez gminę ograniczenia odbioru odpadów zielonych jest możliwe zgodnie z ustawą, podobnie jak w przypadku
odpadów budowlanych oraz wielkogabarytowych.
Uchwałą w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Marcin Bednarek wyjaśnił, że konieczność
podjęcia uchwały także wynika ze zmiany ustawy o porządku
i czystości, a dotyczy doprecyzowania zapisów przyjętego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze w kwestii odpadów komunalnych. Uchwała określa m.in. częstotliwość odbierania odpadów oraz tryb i sposób niewłaściwego
świadczenia usług – reklamacje. Tak, jak w poprzednim przypadku i ten projekt uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego oraz został poddany konsultacji,
w ramach których nie wpłynęły żadne uwagi.
Uchwałą o zmianie uchwały w sprawie 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.
Michał Urbaś inspektor Wydziału Organizacyjnego i Zarzadzania Kryzysowego wyjaśnił, że projekt uchwały jest wynikiem
pomyłki pisarskiej, która pojawiła się w momencie przygotowywania dokumentu do publikacji w dzienniku urzędowym. Uchwała
została przyjęta przez radnych z właściwymi stawkami, natomiast
do publikacji została przesłana ze stawkami zaproponowanymi
w projekcie uchwały. Brak możliwości prawnego sprostowania
pomyłki w dzienniku wojewódzkim, wymusiło konieczność podjęcia nowej uchwały przez Radę Gminy Jaworze. Następnie radni
dyskutowali uchwały dotyczące przyznania medalu „Zasłużony
dla Rozwoju Jaworza. Janina Holeksa przewodnicząca Komisji Samorządu i Spraw Lokalnych przedstawiła projekty uchwał,
które zostały omówione na komisji i uzyskały pozytywną opinię.
W związku z obchodami 50-lecia funkcjonowania ośrodka harcerskiego w Jaworzu, hufiec wystąpił z wnioskiem o nadanie medali dla: Gabrieli Mientus, Eugeniusza Mientusa, Maksymiliana
Miska oraz Czesława Popka.
Uchwałą w sprawie poparcia działań mających na
celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii w Gliwicach – temat omówiła Katarzyna Dyaczyńska przewodnicząca Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, która wyjaśniła, że zgodnie z pozyskanymi informacjami decyzja
w sprawie wyodrębnienia instytutu zapadła, co oznacza, że stanie się jednostką samodzielną, niezależną od ośrodka warszawskiego i krakowskiego.
Cały protokół z XIX sesji Rady Gminy Jaworze oraz interpelacje i zapytania radnych dostępne są w Urzędzie Gminy
Jaworze, oraz na stronie BIP.

2016

PAŹDZIERNIK

XXX JAWORZAŃSKI WRZESIEŃ cd...
Podziękowanie Wójta Gminy Jaworze Radosława Ostałkiewicza
Szanowni Państwo!
Serdecznie dziękuję Gospodarzom tegorocznych dożynek
Ewie i Krzysztofowi Czadrom za przekazanie tego chleba, będącego symbolem gospodarności nas mieszkańców i całej gminy.
Państwo Czadrowie zgodzili się być gospodarzami nie tylko tegorocznych dożynek, ale i reprezentować wszystkich gazdów od
1986 roku.
Tak, to już trzydziesta edycja Jaworzańskiego Września, ale
i 25-ta rocznica funkcjonowania samodzielnej gminy Jaworze.
Otrzymując w symbolicznym darze ten Bochen Chleba, pragnę
potwierdzić, że był sprawiedliwie dzielony przez wszystkich wójtów i samorządowców w minionym ćwierćwieczu.
Jak mówił podczas ekumenicznego nabożeństwa proboszcz
Parafii pw. Opatrzności Bożej ks. Stanisław Filapek: chleb jest
symbolem, obfitości, szczęścia i powodzenia.
Te minione 25 lat obfitowały we wspaniały rozwój Jaworza.
Wiemy, że dziś już nie mamy zbyt wielu rolników, ale rozwijają się
usługi i nowoczesne działy gospodarki. Dlatego współczesne dożynki są świętem rolników, gospodarzy, jak i przedsiębiorców pracujących na rzecz gminy. To święto nas wszystkich. Jaworze rozwija się od ponad 700 lat, więc niech ten jubileuszu będzie formą
podzięki dla tych, którzy przez kilkaset lat działali i pracowali dla
tej miejscowości, jak i tych którzy przez ostatnie 30 lat byli gazdami dożynek.
Jaworze to gmina sukcesu, który jest zasługą wszystkich wójtów, radnych, organizacji pozarządowych, ale i włodarzy Gminy
Jasienica z końca lat 80-tych XX wieku. Oczywiście nie sposób
w tym miejscu nie wymienić ówczesnego Naczelnika Gminy Jasienica Romana Grenia (późniejszego wicewójta Gminy Jaworze) czy Jana Bathelta.
W tym miejscu dziękuję WSZYSTKIM, którzy przez minione ćwierć wieku przykładali cegiełkę do rozwoju Jaworza, dziękuję wszystkim wójtom: pierwszemu wójtowi Pawłowi Mularzowi, dziękuję rodzinie zmarłego wójta śp. Czesława Wierzbickiego, dziękuję memu poprzednikowi wójtowi Zdzisławowi Bylokowi.
Podziękowania składam również na ręce obecnego wójta Gminy
Jasienica Janusza Pierzyny, za wspieranie Jaworza przez Gminę Jasienica przez te wszystkie lata, oraz władzom Powiatu Bielskiego reprezentowanego przez wicestarostę Grzegorza Szetyńskiego za wsparcie i życzliwość dla nas.
13 lat pracuję w Urzędzie Gminy Jaworze na różnych stanowiskach, obecnie od 2 lat na stanowisku wójta gminy. Będę
czynił wszystko, aby dorobku minionych 25 lat nie zaprzepaścić,
a wręcz przeciwnie. Jaworze to dialog między ludźmi, wspólno-

JAWORZE WE WSPOMNIENIACH
PAWŁA MULARZA - PIERWSZEGO
WÓJTA ODRODZONEJ GMINY
Paweł Mularz – z wykształcenia chemik, wójt Gminy Jaworze
w latach 1991-1994. Jak mówi o sobie nie jest człowiekiem „stela”, choć mieszkając i pracując w Jaworzu w momencie usamodzielniania się miejscowości na początku lat 90-tych XX wieku,
wraz z innymi entuzjastami odrodzonej gminy Jaworze włączył
się w nurt jej działalności. Zgodnie z ówczesną ordynacją, wój-

5
tami, organizacjami. Tak było, jest i musi pozostać. Bez dialogu
i wzajemnego poszanowania nie ma mowy o przyszłości. Te
same słowa przytoczył wójt Jasienicy Janusz Pierzyna mówiąc,
że patriotyzm jest jeden, mała ojczyzna jest jedna, możemy mieć
różne poglądy, ale konsensus musi być wspólny. To gwarantuje
rozwój gminy. I trudno z tymi słowami polemizować.
Dziękuję Wam Gospodarzom: Pani Ewo, Panie Krzysztofie,
to z Waszego uśmiechu i życzliwości zrodził się ten chleb, który przekazaliście na moje ręce. Dziękuję Wam i proszę, bądźcie notariuszami mojej przysięgi, że tych minionych 25 lat nie
zmarnujemy.
Dziękuję także wszystkim gazdom dożynek 1986-2016 za
przybycie w tym dniu, by wspólnie celebrować nasz jubileusz.
Dziękuję wiceprzewodniczącemu Rady Gminy Jaworze Zbigniewowi Putkowi za prowadzenie również tegorocznego korowodu
dożynkowego, ale przede wszystkim Panie Zbyszku dziękuję za
zaangażowanie na rzecz gminy i sportu przez ostatnie dziesięciolecia, bez Pana nie byłoby Rodzinnych Rajdów Rowerowych, bez
Pana trudno sobie wyobrazić konferansjerkę imprez sportowych,
jak: Międzynarodowe Zawody Strong Drwali czy kolejne edycje
korowodów dożynkowych. Dziękuję i liczę na Pańskie wsparcie
w kolejnych latach!
Szanowni Państwo!
Nie sposób złożyć podziękowania wszystkim tak, aby nikogo nie pominąć. Rozpoczęliśmy od wręczenia Medali Zasłużony
dla Rozwoju Jaworza w ośrodku ZHP w Jaworzu Nałężu (pisaliśmy o tym w wydaniu wrześniowym EJ-przyp.red), później podczas konferencji w Szkole Podstawowej nr 1, która odbyła się
2 września, uhonorowywaliśmy okolicznościowymi medalami zasłużonych dla Jaworza członków organizacji i stowarzyszeń działających w okresie minionych 25 lat.
Złoty Medal za Zasługi dla Województwa Śląskiego przypadł
ks. radcy Ryszardowi Janikowi (pisaliśmy również o tym we wrześniowym EJ – przyp.red). Z głębi serca dziękuję wszystkim za
udział nie tylko w tegorocznym Korowodzie Dożynkowym, ale
i również we wszystkich minionych trzydziestu jego edycjach.
Wielu z uczestników tamtych wydarzeń już nie ma wśród nas…
R. Ostałkiewicz – wójt Gminy Jaworze
Dziękujemy wraz z Radą Gminy za udział w korowodzie
dożynkowym: rolnikom, przedsiębiorcom, placówkom
oświatowym, organizacjom pozarządowym i wszystkim,
którzy przyczynili się do organizacji naszych
jubileuszowych dożynek i zarazem
obchodów 25-lecia Gminy Jaworze.
Radosław Ostałkiewicz
   Mieczysław Brzezicki
Wójt Gminy Jaworze      Przewodniczący Rady Gminy
ta gminy wybierali radni, poza tym funkcjonowały zarządy gminne. Dalsze losy zawodowe związały Pawła Mularza z Krakowem.
Jednak o Jaworzu nie zapomniał, na bieżąco śledzi w Internecie to wszystko co dzieje się w naszej gminie, a przy każdej okazji przybywa tutaj, aby odświeżyć dawne przyjaźnie i znajomości.
Zresztą nie inaczej było podczas jubileuszowego XXX Jaworzańskiego Września, podczas którego spotykał się z dawnymi współpracownikami, ale i mieszkańcami pamiętającymi go sprzed minionych 25 lat.
Korzystając z okazji, poprosiliśmy byłego wójta Jaworza o kilka słów refleksji na temat Jego pracy w ówczesnym samorządzie, jak i o ocenę z dzisiejszej perspektywy tego wszystkiego, co
zmieniło się w naszej gminie przez te 25 lat.
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Jak wspomniałem tutaj na scenie, gdy odbierałem pamiątkowy medal 25-lecia Gminy Jaworze, obejmując urząd wójta odrodzonej gminy w 1991 roku, czułem na sobie ogromną odpowiedzialność, ale widziałem równocześnie, że jest szansa, by zrobić
właśnie wtedy coś przełomowego. Przecież droga do samodzielności nie była łatwa, decydowało o tym ogromne zaangażowanie
wielu społeczników i środowisk, przede wszystkimi Rady Sołeckiej w Jaworzu i piątki ówczesnych radnych z Jaworza w radzie
Gminy w Jasienicy.To również przychylność ówczesnego Naczelnika Gminy Jasienica Jana Bathelta, który nie sprzeciwiał się pomysłowi oderwania od typowo rolniczej gminy Jasienica jej sołectwa Jaworze. Długo oczekiwana decyzja o odzyskaniu przez
Jaworze samodzielności została przypieczętowana przez Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1990 roku podpisane przez Premiera Tadeusza Mazowieckiego.
Po ukonstytuowaniu się w Jaworzu Rady Gminy w jej skład
weszli dotychczasowi radni z Jaworza zasiadający w jasienickim
organie, jak i rajcy dodatkowo wybrani w wyborach uzupełniających; w sumie rada liczyła 18 osób.
Pierwsza sesja nowej rady odbyła się w BZLR Szpitalu Opieki Długoterminowej. W tajnych wyborach, spośród zgłoszonych
trzech kandydatów, zostałem wybrany wójtem. Czułem wielką odpowiedzialność, ale wiedziałem również, że stoimy przed wielką szansą i wyzwaniem tworzenia czegoś ważnego od samego
początku.
To nie były łatwe czasy. Po pierwsze zmiany ustrojowe po
1989 roku, a po drugie samorząd z prawdziwego zdarzenia zaczął się dopiero w Polsce rodzić. Do tego Jaworze miało za sobą
kilkudziesięcioletnią historię jako sołectwo – Wapienicy, a potem
Jasienicy.
Po pierwsze musieliśmy powołać Urząd Gminy Jaworze.
W krótkim czasie rekrutacji znaleźliśmy fachowców i kandydatów do pracy w urzędzie, którzy potrafili pomagać Jaworzanom
sprawnie, szybko i fachowo załatwiając każdą sprawę dla naszych mieszkańców.
Budynek Urzędu Gminy był już wstępnie wyremontowany staraniem piątki radnych z Jaworza działających jeszcze w strukturach Gminy Jasienica oraz bardzo aktywnych członków Rady
Sołeckiej. Gmina Jasienica, od której Jaworze się odrywało, na
pożegnanie sfinansowała prace adaptacyjne przygotowujące budynek dzisiejszej siedziby urzędu dla potrzeb nowej administracji.
Pierwszym i najważniejszym tematem następnej sesji nowej
rady było stworzenie podwalin budżetu gminy. Spodziewane dochody były bardziej niż skromne i znacząco kontrastowały z zadaniami Gminy i oczekiwaniami radnych, które były mocno na wyrost, a trzeba było je dostosować do panujących realiów gospodarki, która na etapie transformacji z gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej, a na dotacje w dzisiejszym rozumieniu trudno było liczyć. Cała Polska gospodarka, jak niektórzy pamiętają, przechodziła głęboką – często bolesną dla społeczeństwa transformację, o dotacjach z Unii Europejskiej wówczas
jeszcze nie mogliśmy nawet marzyć, skoro Polska została przyjęta w poczet krajów UE … w roku 2004.
Od początku działalności niejednokrotnie nasze plany były tak
ambitne, że momentami zakrawały na swego rodzaju „koncert życzeń”. Przecież każdy radny chciał jak najwięcej dobrych zmian
spowodować w swoim okręgu. Było zatrzęsienie pomysłów,
szczególnie w zakresie zaniedbanych przez wiele lat dróg gminnych. Dysponując bardziej niż skromnym budżetem, umieszczaliśmy je na liście planowanych do remontu i przebudowy w pierwszej kolejności i na dodatkowej liście oczekujących. Wkrótce
wielu mieszkańców włączyło się, wykonując część prac społecznie, przyspieszając w ten sposób decyzję o remoncie swojej drogi przez Gminę.
Entuzjazm z tworzenia wspólnie nowego bytu, jakim była sa-
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modzielna gmina, udzielał się wielu osobom, grupom społecznym,
stowarzyszeniom, przedsiębiorcom, wspólnotom wyznaniowym
i wielu aktywnym mieszkańcom Jaworza.
Poprzez radnych i w innej bardziej spontanicznej formie otrzymywaliśmy wiele wniosków mających rozwiązać lub usprawnić
zarówno bieżące bolączki jak i poruszających poważne wręcz
strategiczne sprawy, mające na celu dalszy szybki rozwój Jaworza. I uważam, że (pomimo jak to zwykle w polskim społeczeństwie) każdy ma swój najlepszy pomysł na rozwiązanie wszelkich spraw, często nie chcąc słuchać innych, tym razem udało się
nam, pomimo gorących głów i jeszcze gorętszych dyskusji przeprowadzić wiele ważnych projektów i rozwiązać bardzo dużo bieżących spraw. Za tę współpracę jestem wdzięczny wszystkim aktywnym jaworzanom, którzy włączali się w różne akcje i działania
razem z urzędującym wójtem i radnymi.
W ramach umowy z Wojewodą Bielskim przejęliśmy także
obowiązek zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na naszym
terenie. Zdarzało się, że dzięki sprawnej nocnej pracy wynajętych
traktorzystów z Jaworza łatwiej było wydostać się do pracy w zimowe poranki niż w sąsiednim Bielsku. A chodniki przy pomocy
małego traktorka odśnieżała nasza lotna brygada do zadań specjalnych, czyli Jan Kuś, Zygmunt Czuj i Olek Gogler.
W tym czasie samorządy gminne otrzymały zadanie przejęcia od administracji rządowej i prowadzenia szkół podstawowych
i przedszkoli. I znowu wiele decyzji wywoływało emocje wśród
mieszkańców, jednak patrząc z perspektywy czasu uważam, że
poradziliśmy sobie dobrze z tym zadaniem.
Posiedzenia Rady Gminy, na których zapadały najważniejsze
decyzje, często obfitowały w gorące dyskusje. Jednak pomimo
różnic zdań w radzie gminy, potrafiliśmy bez obrażania się na kogokolwiek ochłonąć i znaleźć czas na konstruktywny dialog. Cel
był jeden wspólny – dobro gminy i jej mieszkańców.
Jakby wydatków było za mało, na początku działalności samodzielnej gminy Jaworze pojawili się w moim gabinecie przedstawiciele wojewódzkiej komunikacji z Bielska-Białej z propozycją dofinansowania ich działalności na liniach autobusowych 53
i 54 kursujących do Jaworza. Uzasadnienie było następujące:
ponad połowa mieszkańców Jaworza dojeżdża do pracy i szkół
w Bielsku. Część pasażerów nie kasuje biletów, więc budżet
przedsiębiorstwa się nie dopina. Jako rozwiązanie widzą obowiązkowe comiesięczne dofinansowanie od gminy – w przeciwnym razie autobusy przestaną kursować…
Zaproponowałem, żeby panowie po pierwsze zatrudnili u siebie kontrolerów biletów, zamiast szukać u nas pieniędzy. Termin
na decyzję był krótki, a żądana kwota dofinansowania przekraczała 80% rocznego budżetu naszej Gminy. Decyzja mogła być
tylko jedna: rezygnujemy z usług WPK. Obserwatorzy wietrzyli
wielki chaos.
Tymczasem z pomocą prywatnej firmy przewozowej pana
Krauta z dnia na dzień uruchomiliśmy własną linię przewozową
między Jaworzem i Bielskiem, zastępując WPK. Budżet został
uratowany, a mieszkańcy Jaworza mieli zapewniony dojazd do
Bielska. O ile wiem, firma przewozowa, której pomogliśmy zdobyć specjalne dofinansowanie z Ministerstwa Transportu, działała jeszcze kilka lat po zakończeniu naszej kadencji.
Od początku, oprócz bieżącej działalności, podjęliśmy się
wielkiej inwestycji, jaką była budowa pierwszego odcinka kanalizacji w Jaworzu. Hasłem, które mi przyświecało, było: „aby
na ulicy Kwiatowej pachniało kwiatami…” W przetargu wyłonione zostało biuro projektowe i zaczęliśmy planować kolejne etapy robót. W porównaniu z tym, co zostało wykonane w ostatnich
latach, może nasza inwestycja wydawać się dość skromna, jednak trzeba pamiętać, że najtrudniejsze są początki, a my musieliśmy liczyć głównie na środki własne i własną aktywność w poszukiwaniu czasem nietypowych rozwiązań wiodących do celu.
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Pewną nowością i szansą stały się w tamtych czasach się kredyty i dotacje na cele ekologiczne, wśród których kanalizacja
i oczyszczalnie ścieków były priorytetem. Udało mi się załatwić
z funduszy ochrony środowiska w Warszawie dotację na budowę
pierwszego odcinka kanalizacji. Początkowo byliśmy na liście
oczekujących za dużo większymi gminami i miastami. Wielokrotnie jeździłem w tej sprawie do Warszawy, dostarczając dodatkowe dokumenty, uzasadnienia, elementy powstającego
projektu. W końcu, pamiętam dokładnie, 27 grudnia 1991 roku
dostaliśmy informację o przyznaniu dotacji, którą musieliśmy
zgodnie z obowiązującymi przepisami wydać do 31 grudnia
tego samego roku. Zapewne decydenci mieli nadzieję, że pieniądze pozostaną w ich gestii nadal, bo w jaki sposób można
w tak krótkim czasie i to w okresie między świętami Bożego
Narodzenia a Nowym Rokiem, kiedy w zasadzie wszystko stoi,
czekając na bal sylwestrowy i nowy rok, ruszyć z budową kanalizacji i wydać na właściwy cel i zgodnie z warunkami umowy dwieście tysięcy złotych? Wówczas razem z główną księgową Gminy Emmą Penkalą, w sposób graniczący z cudem, dokonaliśmy
przedpłaty na pierwszą partię rur na główne odcinki kanalizacji
w dniu 30 grudnia 1991 roku, otrzymując fakturę od producenta rur z Jasła na całą kwotę dotacji. Zapłacone w grudniu rury,
w miesiącach wiosennych 1992 roku dotarły do Jaworza,
a w międzyczasie ogłoszony i rozstrzygnięty został przetarg na
budowę kanalizacji. Takie były początki wielkich inwestycji w Jaworzu. Cieszę się, że po naszym znakomitym starcie nasi następcy w kolejnych kadencjach kontynuowali tę budowę, przyłączając coraz to nowe gospodarstwa i obiekty do sieci kanalizacyjnej.
Oprócz działalności podstawowej naszym oczkiem w głowie była
szeroko pojęta kultura powiązana z miejscową tradycją i sport.
Kontynuowaliśmy zaczęte 5 lat wcześniej przez Radę Sołecką Dożynki Gminne i towarzyszącą im trzydniową imprezę – Jaworzański Wrzesień, podczas których występowały lokalne grupy
i zespoły muzyczne z Jaworza, Starzy Przyjaciele, zespoły szkolne i przedszkolaki, koła gospodyń wiejskich i pszczelarze z miodunką. W barwnym korowodzie dożynkowym uczestniczyli rolnicy i przedsiębiorcy, przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Jaworza, zespoły muzyczne, szkoły oraz nasi zagraniczni przyjaciele z Holandii, a ochronę i bezpieczeństwo zapewniała nasza
Ochotnicza Straż Pożarna dowodzona przez Czesława Malchara
i policjanci stacjonujący na parterze gminnego budynku.
Bardzo cieszy mnie fakt, że tak barwny i wielokulturowy orszak mogliśmy zaprosić na pierwsze wówczas nabożeństwa ekumeniczne odprawiane przez księży obu największych wyznań
w Jaworzu. Moim generalnym motywem działania zawsze było
i jest nadal łączenie i aktywizowanie osób, którym przyświeca
wspólny cel.
Stopniowo następowała także rozbudowa amfiteatru i jego
zaplecza, a w końcu jego zadaszenie. Teraz mogliśmy ze śmiechem wspominać jedną z wcześniejszych imprez Jaworzańskiego Września, kiedy orkiestra d’Opeloze z Klundert w pięknych
białych garniturach rozpoczęła swój występ, a po chwili lunął
gwałtowny ulewny deszcz. Wówczas szybko przenieśliśmy imprezę do restauracji „Pod Goruszką” i wszyscy nadal fajnie się
bawili…
Współpraca z Holandią biegła dwoma torami. W czasach,
kiedy wielu rzeczy brakowało, do Polski trafiała pomoc zbierana
w gminach holenderskich i rozprowadzana była przez parafię
ewangelicko-augsburską i rzymsko-katolicką, a później Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej. Oficjalna współpraca z gminą Klundert rozpoczęła się od wizyty, którą złożyli nam: burmistrz Wilem Sizoo, sekretarz gminy Cors de Visser, radny At van Engelse
oraz pełna energii i pozytywnych emocji animatorka tego przedsięwzięcia Nienke Noteboom.
Później do Klundert pojechaliśmy z rewizytą już większą gru-
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pą, w której reprezentowane były wszystkie środowiska, szkoły,
zespoły muzyczne.
Szczególnie utkwiły mi w pamięci przyjaźnie między jaworzanami i mieszkańcami Klundert. Mieszkaliśmy u rodzin holenderskich, a potem przyjmowaliśmy Holendrów w swoich domach
w Jaworzu. Odwiedzaliśmy się później wielokrotnie zarówno
w ramach oficjalnej wymiany, jak również już bez programu. Większość kontaktów przerodziła się w przyjaźnie, które trwają nadal.
Później Dni Holenderskie w Jaworzu, wymiana kulturalna
oraz wymiana młodzieży szkół dwóch zaprzyjaźnionych gmin,
stały się normalnością.
Powoli o Jaworzu stawało się głośniej dzięki telewizyjnym relacjom z imprez kulturalnych i sportowych. W kalendarzu imprez
zaczęły się pojawiać biegi narciarskie animowane przez Jasia Klisia, biegi przełajowe dla młodzieży i dorosłych, wyścigi psich zaprzęgów oraz po dzień dzisiejszy kontynuowane rodzinne rajdy
rowerowe.
W ramach promocji uroków Jaworza mamy na swoim koncie
pomoc w wydaniu i dystrybucji pierwszego nowożytnego przewodnika po naszej miejscowości autorstwa Jacka Rybarkiewicza.
Zafascynowany pięknem i często niespotykanymi krajobrazami i widokami zainicjowałem plenery malarskie. Z pojedynczej
imprezy, w której uczestniczyli obok wysokiej klasy uznanych malarzy z Bielska, Jaworza i Krakowa malarze amatorzy nie tylko
z Jaworza, ale i sąsiednich gmin.
Wystawa poplenerowa była prawdziwą ucztą dla oczu i duszy,
a to, że wrażliwych na piękno osób nie brakuje, pokazała późniejsza aukcja niektórych dzieł i następujące po pierwszej cykliczne
imprezy gromadzące malarzy.
Potrzebna była informacja dla mieszkańców o tym, co dzieje się w NASZEJ Małej Ojczyźnie. Nie ukrywam, że między
innym z mojej inicjatywy powstał gminny miesięcznik Echo Jaworza. Powołaliśmy gazetę lokalną „Echo Jaworza” w założeniu darmową, aby do każdego mogła dotrzeć zamiast plotek i niepełnych
informacji.
Aby nie obciążać budżetu gminy, pierwsze egzemplarze, teraz „białe kruki”, były odbijane przez pracowników na kserografie
i rozdawane przez radnych w swoich okręgach. Później do dystrybucji włączyły się wszystkie sklepy. Z czasem radni przyznali skromne fundusze pozwalające na drukowanie kolejnych numerów w profesjonalnej drukarni, na coraz wyższym poziomie
edytorskim.
Pierwszą redaktor naczelną była Małgorzata Kobiela Gryczka. Doskonale pamiętam niestrudzoną kronikarkę Jaworza,
śp. Jadwigę Roik, która również współtworzyła Echo Jaworza.
Nie sposób nie wspomnieć tutaj również Józka Czadra, Mariana Zygmunta, Bogusława Krzemińskiego i działalności kronikarskiej śp. Karola Jaworskiego. Cieszę się, ponieważ Echo Jaworza jest nadal wydawane, a wkrótce w internecie będzie można
już czytać wszystkie wydania gminnego miesięcznika włącznie
z archiwalnymi.
Korzystając z okazji, chciałbym podziękować wszystkim, którzy mnie wówczas wspierali w różnych działaniach: radnym, pracownikom urzędu gminy i wszystkim jaworzanom, którzy dali
nam mandat zaufania na działanie w swoim imieniu i uwierzyli,
że to, co robimy, będzie służyć wszystkim, a nie czyimś prywatnym interesom i że to co zaplanowaliśmy uda się, mimo bardzo
skromnego budżetu, który czasem wyglądał na „koncert życzeń”
i „porywanie się z motyką na słońce”. Po zakończeniu pierwszej
kadencji Rady Gminy i mojej, jako Wójta Gminy Jaworze, wiedzieliśmy, że swoim zaangażowaniem i pasją rozpoczęliśmy naprawdę milowy krok i nie zmarnowaliśmy szansy, którą nasi następcy mogli kontynuować dla dobra jaworzan i Jaworza.
Uważam, że nasze zamierzenia w stosunku do naszych możliwości zostały zrealizowane w 150%. Cieszę się, że wiele na-
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szych pierwszych działań było kontynuowane później przez kolejnych radnych i wójtów.
Mieszkanie i praca w Jaworzu to jest bardzo ważny rozdział
mojego życia, Jaworze jest nadal bliskie memu sercu, mimo że
mieszkam dość daleko. Przyjeżdżam tutaj nie tylko na takie imprezy jak ta, ale i prywatnie. Jest dla mnie zaszczytem, że jestem
tutaj po 25 latach przyjmowany z taką serdecznością zarówno
przez obecnych włodarzy gminy, jak i jaworzan, którzy mnie pamiętają z dawnych lat.
Dziękuję również, że wspólne dzieło członków rady sołeckiej, wielu społeczników, radnych pierwszej kadencji Rady Gminy
Jaworze i mojej skromnej osoby jest nadal wspaniale rozwijane
i w wielu dziedzinach kontynuowane. Dziękuję Wam wszystkim
za przyjęcie to oficjalne i nieoficjalne, za życzliwość i przyjaźń.
Cieszę się, że udało mi się przekonać do naszych działań różnych wcześniejszych niedowiarków, którzy uważali, że wiele z naszych działań nie ma szans powodzenia. Ja również pamiętam
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o Jaworzu, o Was i życzę Wam kolejnych sukcesów na kolejnedziesięciolecia!
Paweł Mularz
Opracowanie: P. Filipkowski

O AUTORZE: Paweł Mularz – absolwent wydziału chemicznego Politechniki Krakowskiej, ekonomii stosowanej i zarządzania University of Wisconsin RF, rozwoju regionalnego Georgetown University w Waszyngtonie i nowoczesnego zarządzania finansami w Wirtshaftskammer
Osterreich, Wien. Zarządzał dużymi firmami, głównie transportowymi,
a wcześniej gminą w Jaworzu. Doradca DGSA, SQAS Accredited Assessor. Pracuje dla wielu projektów UE związanych z logistyką, jakością
i bezpieczeństwem transportu i dystrybucją towarów chemicznych, w tym
Safety & Quality Assessment System dla CEFIC oraz ChemLog dla Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

DOŻYNKI WE WSPOMNIENIACH
ANDRZEJA ŚLIWKI
Andrzej Śliwka – osoba, której chyba nie trzeba przedstawiać, choć może tytułem przypomnienia kilka słów: przewodniczący Rady Gminy Jaworze 2006-2014, przewodniczący Stowarzyszenia Jaworze Zdrój, wcześniej członek Stowarzyszenia
Nasze Jaworze i Stowarzyszenia Miłośników Sztuki. Aktor amator, który grał od dzieciństwa w przedstawieniach teatralnych
(pisaliśmy o tym w ubiegłym roku we wspomnieniach A. Śliwki
publikowanych na łamach Echa Jaworza – przyp. red.). Jego najbardziej znaną rolą pozostaje postać hrabiego Maurycego Saint
Genois d’Anneacourt w przedstawieniu „Kurort. Sekrety dawnego Jaworza”.
Realizowanie pasji społecznikowskiej rozpoczął jeszcze
w Pogórzu, działając od 1962 roku w Związku Młodzieży Wiejskiej. Potem przez 15 lat był przewodniczącym ZMW w Jaworzu Nałężu, gdzie stał się inicjatorem powołania terenowego koła
PTTK Ondraszek przy ZMW. Ponadto Andrzej Śliwka organizował
w Nałeżu święto Pieczenia Barana (7-10 baranów) w ramach
regionalnych wydarzeń ZMW. We wspomnianej organizacji był
członkiem struktur powiatowych i wojewódzkich, członkiem zarządu gminnego w Wapienicy i Jasienicy, a także delegatem na
zjazd krajowy ZMW. Później został członkiem ZSL (obecnie PSL).
W tym roku Pan Andrzej Śliwka obchodzi 50-lecie działalności w ruchu ludowym, za co uzyskał wiele odznaczeń – w tym
najwyższe w PSL, Medal Witosa. Społecznik aktywnie działał
w dawnym samorządzie gminy Jasienica, gdzie był radnym, sekretarzem gminnym ZSL, jak i reprezentował sołectwo w Gminnej Radzie Narodowej w Jasienicy (odpowiednik dzisiejszej rady
gminy – przyp. red), której był wiceprzewodniczącym. To jedynie
mała cząstka bogatego życiorysu Andrzeja Śliwki. Przy okazji jubileuszu XXX-lecia Jaworzańskiego Września i udostępnienia redakcji kilku zdjęć ze swoich zbiorów archiwalnych (publikowanych
w EJ 07-08.2016 – przyp. red) poprosiliśmy Go o garść wspomnień dotyczących organizacji dożynek w okresie powojennym
i pierwszych jaworzańskich wrześni.
Kiedy Pan po raz pierwszy spotkał się z obecną formą dożynek?
A.Śliwka: Pierwsze dożynki, jakie kojarzę z czasów młodości,
były organizowane w zupełnie innych realiach politycznych. Jed-

ni mówią w „czasach komuny”, inni w „socjalizmie”, tak czy inaczej w czasach PRL i rozdziału Kościoła od Państwa. Dożynki,
nazwijmy je umownie gminne, były organizowane każdego roku
w innym sołectwie głównie przez Kółka Rolnicze. Uroczystości te
miały charakter państwowy z udziałem, jak wówczas było w zwyczaju, władz partyjnych i państwowych. W kościołach (ewangelickim i katolickim) odbywały się nabożeństwa i msze dziękczynne
za plony, oczywiście wówczas bez udziału kogokolwiek z włodarzy gminy czy sołectwa. Jednak takie prawdziwe dożynki przypominające to, w czym uczestniczymy dzisiaj, odbywały się w Gminie Jasienica. Wówczas naczelnikami (wójtami w dzisiejszym
rozumieniu tego stanowiska) byli Jan Bathelt i Roman Greń.
Skąd wziął się pomysł na Jaworzański Wrzesień?
A. Śliwka: Dokładnie nie mogę sobie teraz wszystkiego przypomnieć, jednak wiem, że wspólnie z Jasiem Batheltem i Romkiem Greniem zastanawialiśmy się, czym ubogacić gminę Jasienica. W Skoczowie były już Dni Skoczowa, w Brennej na Starym
Groniu było Pieczenie Barana. Wówczas pomyśleliśmy, że skoro Jasienica ma 15 sołectw, to zrobimy w każdym sołectwie inną
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imprezę i tak pojawiło się Święto Kwitnącej Wiśni, Święto Kwitnącej Jabłoni, Dzień Rudzicy, a Jaworzu przypadło „Lato w Jaworzu”. Potem wraz z Towarzystwem Miłośników Ziemi Jaworzańskiej (obecnie TMJ) pojawił się pomysł na Jaworzański Wrzesień
czyli dożynki, może początkowo nie tyle gminne co jaworzańskie, a więc wówczas sołeckie. Pierwsze Jaworzańskie Wrześnie to był również barwny korowód z udziałem głównie rolników,
ich traktorów, maszyn rolniczych, ale i dzieci ze szkół, a przede
wszystkim mieszkańców. Korowód formował się w rejonie dzisiejszej Restauracji Zdrojowa ( skrzyżowanie ulic Zdrojowej i Wapienickiej) i stąd wszyscy szliśmy do „obory” czyli dzisiejszego amfiteatru. Przypomnę, że ten obiekt dzisiaj i ten z lat 80-tych XX
wieku, to dwa różne architektonicznie budynki. Na gospodarzy
z wieńcami, chlebem dożynkowym, na rolników i uczestników korowodu dożynkowego, „obowiązkowo” na scenie amfiteatru czekali przedstawiciele władz gminnych z Jasienicy, sołectwa Jaworze, władz województwa bielskiego, no i władz
partyjnych PZPR i ZSL. Wracając do Jaworzańskiego Września, do momentu odzyskania samodzielności przez Jaworze
w 1991 roku, wcześniejsze edycje tej imprezy miały rangę sołecką choć z udziałem władz gminy i województwa. Natomiast
gminne dożynki w Jasienicy odbywały się co roku w innym sołectwie. Nie mogę w tej chwili powiedzieć, czy w latach 19861991 któryś z Jaworzańskich Wrześniów miał „rangę” gminnych
dożynek. Tak czy inaczej nasze dożynki od początku nabierały
impetu i dzięki zaangażowaniu TMZJ (obecnie TMJ), rolników,
placówek oświatowych, kół gospodyń wiejskich i całego społeczeństwa miały masowy charakter. Mało tego, powiem nieskrom-

nie, że dożynki w ramach Jaworzańskiego Września swoim
kolorytem, inscenizacjami, barwnym i tłumnym korowodem przewyższały inne podobne imprezy w okolicznych sołectwach.
Czy dziś coś się zmieniło w zaangażowaniu rolników
w gminne dożynki?
A. Śliwka: Nie chcę być jakimś samozwańczym, jednoosobowym jury i oceniać, jak wyglądają dożynki w innych gminach
powiatu bielskiego. Jednak opinie, jakie do mnie docierają, pozwalają mi wysnuć wniosek, że jaworzański korowód wraz z nabożeństwem ekumenicznym i ceremoniałem dożynkowym jest
wyjątkowy. Kiedyś, jak już mówiłem, w korowodzie brali udział
rolnicy, ich maszyny, dzieci i szkoły. Dziś zmienił się charakter
gminy, oprócz rolników, są również osoby prowadzące specjalistyczne działy gospodarki rolnej, ludzie świadczący usługi na
rzecz rolnictwa i gospodarki leśnej, usługi ogrodnicze, wreszcie usługi i działalność gospodarczą może nie związaną z rolnictwem, ale wspierającą znacząco gospodarkę gminy, no i oczywiście szkoły oraz organizacje pozarządowe. Każdy może ocenić sam, wystarczy obejrzeć nasz korowód i dożynki i porównać
z „konkurencją”.
Jak zmieniła się organizacja dożynek w porównaniu do
tych sprzed 30 lat?
A. Śliwka: Na to pytanie odpowiem z perspektywy sprawo-

9
wania funkcji przewodniczącego Rady Gminy Jaworze i częstszych spotkań z Leszkiem Baronem dyrektorem Ośrodka Promocji Gminy. Odpowiadał on za organizację m.in. Jaworzańskiego Września, zatem OPG musi wszystko zafakturować, rozliczyć każdy wydatek, ogarnąć imprezę organizacyjnie, w tym
także pod względem bezpieczeństwa dopiąć na przysłowiowy ostatni guzik, mieć aprobatę radnych itd. Przed 30 laty wystarczyło, gdy na kartce papieru napisałem do komendanta
posterunku Milicji Obywatelskiej prośbę o zabezpieczenie imprezy w danym dniu. Nic więcej mnie nie interesowało, to MO odpowiadało już za bezpieczeństwo danego przedsięwzięcia. Dziś,
to jest wizja lokalna trasy przejazdu, szacunkowa liczba uczestników, powiadomienie Policji, pogotowia ratunkowego, pomoc
w zabezpieczeniu ze strony OSP i firmy ochroniarskiej. Podaję
procedury w największym skrócie. No i odpowiedzialność za całość imprezy leży po stronie UG Jaworze i OPG. To samo dotyczyło
organizacji Święta Ludowego w Jaworzu, przyjeżdżało ok. 30 autokarów uczestników i całość zabezpieczała milicja. Tak czy inaczej nie pamiętam, aby były jakieś burdy czy zamieszki.
Kolejna rzecz to dziś popularny pijar (public relations). Przed
trzema dekadami wystarczyło, że wysłałem pocztą do urzędu wojewódzkiego, KW PZPR czy ZSL pismo informujące, że w danym
dniu będą dożynki w Jaworzu, a na scenie amfiteatru byli wszyscy włodarze gminni, wojewódzcy i dygnitarze organizacji partyjnych. Dzisiaj trzeba zadbać o to, aby taką gminną imprezę zaszczyciło obecnością jak najwięcej przedstawicieli władz powiatu, województwa, no i radnych wojewódzkich, posłów i senatorów. Chyba, że nasze dożynki zbiegają się w czasie z kampanią
wyborczą do parlamentu lub samorządu, to wówczas mamy
pod dostatkiem przyszłych samorządowców. Dodam jeszcze, że
w porównaniu w poprzednimi latami organizacja dożynek nie
zmieniła się na gorsze. Może, jak już wspomniałem, jest trudniejsza, ale z roku na rok nasze świętowanie jest barwniejsze,
ciekawsze i zaskakuje innowacyjnością. To jest wydarzenie, które gromadzi wszystkich żądnych nowych wrażeń artystycznych.
Każdy uczestnik korowodu prezentuje coś innego, nietuzinkowego, a zarazem wpisującego się w jaworzański klimat. Dodam
jeszcze jedno, ceremoniał dożynkowy w wykonaniu chóru ewangelickiego czy Zespołu Regionalnego Jaworze, jest także wyróżniającym nas elementem dożynek na mapie powiatu bielskiego.
Na koniec może przypomnijmy, jak wyglądała oprawa artystyczna dawnych Jaworzańskich Wrześni?
A. Śliwka: Z tego co pamiętamy ja i moja małżonka, początkowo Jaworzański Wrzesień był imprezą trzydniową (piątek-niedziela). Nie można zapomnieć, że każda placówka oświatowa
miała wówczas swój patronacki zakład pracy (kopalnię, hutę, jeden z bielskich zakładów pracy, naszą Fabrykę Mebli Giętych).
Każdy z tych zakładów patronackich wspomagał finansowo i rzeczowo swoją szkołę i gminę. Przede wszystkim kopalnie i huty
wysyłały do nas autokary z orkiestrami dętymi, a to już był ważny element programu artystycznego. Członkowie orkiestry korzystali z gościny w ówczesnej Gospodzie „Pod Goruszką” (obecnie
sali sesyjnej). Dodam, że wówczas wystarczył telefon do dyrektora zakładu, kopalni czy huty informujący o imprezie i mieliśmy zapewnione zaplecze artystyczne. Poza tym zakłady te sponsorowały wiele wydatków sołeckich związanych z organizacją dożynek
i wielu innych imprez w Jaworzu. Trzeba pamiętać, że wówczas
dzisiejszy Hotel Jawor był Ośrodkiem Wczasowym Jawor podlegającym pod przemysł wydobywczy, nieistniejący już Dom Wczasowy Agnieszka - wcześniej należał do KWK Wieczorek, obok
był nieistniejący już Ośrodek Wypoczynkowy Centrali Zaopatrzenia Hutnictwa, również Villa Barbara to dawny Ośrodek Zygmunt.
Oprócz koncertów orkiestr dętych, nie brakowało występów dzieci z naszych szkół. Nie pamiętam już tak dokładnie, czy wówczas prezentowały się u nas zespoły zagraniczne z ówczesnej
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Czechosłowacji, ale na pewno byli Holendrzy i krajowe zespoły
regionalne z żywiecczyzny, cieszyńskiego. Pamiętam skoczowski
zespół „Czarne kapelusze”, nie mogło nigdy zabraknąć naszych
Starych Przyjaciół, czy pierwszego Zespołu Regionalnego Jaworze. No i chyba od połowy lat 90-tych XX wieku w kalendarz dożynek wpisało się dziękczynne nabożeństwo ekumeniczne oraz
ceremoniał dożynkowy.
Kończąc powiem tak, szkoda że zmiany ustrojowe po 1989
roku zamknęły w sensie ekonomicznym strumień dofinansowań
z hut i kopalń. Obecnie trzeba liczyć każdą złotówkę, także podczas imprez kulturalnych. Na szczęście mamy wiele firm z Jaworza, Jasienicy, a nawet z Bielska-Białej, które chętnie sponsorują
na miarę swoich możliwości nasze oraz powiatowe imprezy. Cieszy mnie to, że Jaworzański Wrzesień pozostaje swego rodzaju
wizytówką corocznych wydarzeń kulturalnych w naszej gminie,
na które przybywają nie tylko jaworzanie, ale i goście z ościennych miejscowości i powiatów.
Opracowanie P. Filipkowski

WĘGIERSKI DAR DLA JAWORZA
Pełniący obowiązki burmistrza Jászszentandrás Szabó
László wraz z delegacją zaprzyjaźnionej z Jaworzem węgierskiej
gminy Jászszentandrás przekazał naszej gminie tzw. „Kopjafa”
czyli po polsku „Kopijnik”, tj. drewnianą figurę w formie słupowego nagrobku szeklerskiego, stawianą zwyczajowo na grobach
węgierskich wojowników ku pamięci ich bohaterskich czynów.
Ten przekazany przez naszych węgierskich przyjaciół poświęcony jest wspólnej ofierze polskich i węgierskich przyjaciół poległych podczas pierwszej wojny światowej (1914-1918). Zaś
inskrypcja „Cum Deo Pro Patria” (Z Bogiem Dla Ojczyzny) ma
stanowić swoiste „memento” dla współczesnych. W uroczystości udział wziął wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej
Stanisław Szwed.
Autorami dzieła są Dávid Sándor i jego syn Aaron.
Foto: Anna Talik (UG Jaworze)
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KULTURA
Z ŻYCIA BIBLIOTEKI

Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy w naszej bibliotece spotkaniami z przedszkolakami. Początkiem września odwiedziły nas
dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Jaworzu. Tematem
spotkań były emocje, temat bardzo ważny, ale trudny do przebrnięcia z małymi dziećmi. Emocje odgrywają zasadniczą rolę
w życiu każdego człowieka – zarówno dzieci jak i dorosłych. Towarzyszą nam w różnych sytuacjach, odpowiadają za relacje
z ludźmi i światem zewnętrznym.
Pierwsze lata w życiu dziecka są bardzo znaczące dla jego
późniejszego funkcjonowania. W tym czasie kształtują się nawyki, zachowania, postawy, determinujące dalsze życie. Pierwszym środowiskiem, w którym funkcjonuje dziecko, a co za tym
idzie zdobywa pierwsze umiejętności, jest rodzina. Zdaniem psychologów kontakt emocjonalny między dzieckiem a rodzicami
(zwłaszcza matką) ma ogromne znaczenie dla prawidłowego rozwoju dziecka, sprzyja kształtowaniu się określonych postaw i zachowań. Kolejnym miejscem jest przedszkole. Dziecko w przed-

szkolu wchodzi w swój pierwszy świat, zdobywa doświadczenia
w wyrażaniu i odbiorze emocji i uczuć. Emocje są reakcją wyrażoną mimiką twarzy, mową ciała, głosem, słowem, na osoby, wydarzenia i sytuacje. Każdy z nas wie, że o emocjach trzeba rozmawiać, dobrze jest nauczyć się ich rozpoznawania i radzenia
sobie z nimi. Dlatego najlepszym sposobem na omówienie tematu z dziećmi, jest zabawa i odpowiednia lektura. Jedna z naszych
propozycji to książki z serii „Humorki”. Są to zabawne opowieści o mieszkańcach miasteczka Humorki. W każdej książeczce
dowcipnie przedstawiono szczególny typ charakteru danego bohatera. Seria zawiera następujące tytuły: Śmiechołki, Dąsacze,
Zdziwionki, Wścibionki, Wstydziołki i Przechwalaki. Polecamy
i zapraszamy do korzystania z naszego księgozbioru. We wrześniu przypada również szczególne święto – Dzień Przedszkolaka, z tej okazji przygotowaliśmy dla naszych milusińskich zestawy
książkowych upominków i dostarczyliśmy je do przedszkolnych
biblioteczek.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do naszej jesiennej zbiórki makulatury. Przypominamy, że kolejna odbędzie się już wiosną, o czym będziemy odpowiednio wcześniej
informować.
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NASZE DZIECI, NASZA MŁODZIEŻ
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2
W JAWORZU
Początek roku szkolnego
Rozpoczął się kolejny rok szkolny. W przedszkolu nr 2 przywitaliśmy go wraz z czterema grupami przedszkolaków oraz popołudniową grupą adaptacyjną, w której małe dzieci mogą przygotować się do pobytu w grupie przedszkolnej. Piękna, słoneczna pogoda zachęciła w pierwszy wrześniowy weekend dzieci,
rodziców oraz pracowników naszej placówki do aktywnego udziału w barwnym korowodzie, podczas corocznej uroczystości gminnej: „Jaworzański Wrzesień”.
Staramy się, aby początek roku szkolnego był zawsze bogaty w ciekawe wydarzenia, które umilą dzieciom, szczególnie tym
nowoprzybyłym, pierwsze chwile spędzone w przedszkolu. Stało

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
W JAWORZU
Sprzątanie Świata – Polska
W każdy trzeci weekend września organizowany jest finał akcji „Sprzątanie Świata- Polska”. W tym roku hasło przewodnie
brzmi: „Podaj dalej... drugie życie odpadów” .
Nasza szkoła tradycyjnie włącza się w szeregi sprzątających.
W piątek 16 września 2016 r. rozpoczynamy nowy cykl działalności ekologicznej pod nazwą „Sport I Ekologia – SIE poćwiczy, SIE
posprząta”. Część uczniów klas starszych po lekcjach uda się na
boisko szkolne, aby sprawdzić swe możliwości w konkurencjach
lekkoatletycznych, a pozostali uczniowie wraz z wychowawcami
posprzątają Jaworze. Klasy I-III wspólnie wykonają zabawki z surowców wtórnych, nauczą się segregować odpady, wykażą się
wiedzą w konkursie przyrodniczym i podobnie jak ich starsi koledzy, wezmą udział w konkurencjach sportowych. Zatem – „SIE
poćwiczy, SIE posprząta”!!!
Kolejną nowością będzie nasz wspólny rajd ekologiczny na
Błatnią w sobotę 17 września 2016 r. W rajdzie mogą wziąć udział
wszyscy chętni uczniowie wraz z rodzicami oraz nauczyciele na-

MŁODZIEŻOWY OŚRODEK
WYCHOWAWCZY
Wakacje – czas odpoczynku i podróży. Również wychowankowie MOW, którzy nie mogli wyjechać na wakacje do domów,
mieli możliwość spędzenia letnich dni na turnusach wyjazdowych. Pierwszy z nich spędzili w Szubinie; pobyt obfitował w wiele atrakcji zapewnionych przez wychowawców, a należało do nich
m.in. zwiedzanie pobliskiej Bydgoszczy, przejazd kolejką wąskotorową ze Żnina do Wenecji (wraz ze zwiedzaniem Muzeum Kolei Wąskotorowej), pływanie kajakami i kąpiele nad jeziorem
Wąsosz.

się już tradycją, że w pierwszych dniach września przedszkolaki
poznają ciekawe zakątki naszej miejscowości, udając się na przejażdżkę Ciuchcią Beskidzką po Jaworzu. Tak było i w tym roku.
Pogoda była wspaniała i mogliśmy podziwiać nasze górskie krajobrazy w blasku wrześniowego słońca, w którym wyglądają one
szczególnie pięknie.
Dzieci bardzo lubią teatr i zabawy w teatrzykach dziecięcych.
Dlatego już w pierwszym tygodniu września przedszkolaki mogły wziąć udział w przedstawieniu teatralnym: „Jak Marysia mała
słonko złapać chciała”, w wykonaniu Teatru SKRZAT z Krakowa.
Dzieci z wielką radością uczestniczyły w spektaklu, nagradzając
aktorów gromkimi brawami, a swoje wrażenia przekazały w rozmowach, rysunkach i zabawie.
Mamy nadzieję, że wrześniowe atrakcje zachęciły dzieciaki do
pobytu w naszym przedszkolu, a nowoprzyjęte przedszkolaki będą
uczęszczały tu z radością.
Nauczycielka Teresa Ślezińska

szej szkoły. W drodze powrotnej z Błatniej zadbamy o czystość
naszych gór i pozbieramy śmieci.
Podczas akcji wspierać nas będzie Urząd Gminy w Jaworzu,
który zapewni nam worki na odpady, rękawice ochronne oraz odbiór zebranych śmieci.
Liczymy na udział jaworzan w akcji oraz na piękną pogodę!!!
organizatorki akcji: M. Tyla-Styra, M. Hawełek, B. Ryś
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Kolejny turnus miał miejsce w Kamionku Wielkim. Również tutaj nie zabrakło licznych atrakcji, których clou programu stanowiły wyjazdy nad Morze Bałtyckie (Stegny, Kąty Rybackie, Krynica
Morska). Chłopcy zwiedzili także Sztutowo wraz z byłym niemieckim obozem koncentracyjnym „KL Stutthof”, odwiedzili Elbląg
i Malbork.
Wakacje minęły niepostrzeżenie i nadszedł wrzesień. Wypoczęci chłopcy ochoczo włączyli się we wrześniowe imprezy.
Pierwszą z nich był udział w Turnieju Piłki Siatkowej organizowanej w ramach „Jaworzańskiego Września” na kompleksie sportowym przy ul. Koralowej. Pod opieką p. Aleksandra Machnika
drużyna naszych chłopców – „Uniwersytet Alcatraz” – rozegrała mecze z drużynami „Raz na rok”, „Czarni Jaworze” i „Poważni
panowie”. Choć nie udało nam się stanąć na podium, zawody
miały niezwykle miły dla nas epizod. Jeden z zawodników, nauczyciel wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej w Jasie-

nicy, pan Grzegorz Suchy, postanowił przekazać swoją nagrodę
dla najlepszego zawodnika turnieju. Podczas uroczystego apelu zorganizowanego przez p. A. Machnika, pan Suchy przekazał
swoją statuetkę „najmniejszemu ciałem, ale największemu duchem” zawodnikowi – naszemu wychowankowi Michałowi Wierzbickiemu. Brawom nie było końca, a to wydarzenie chłopcy będą
długo wspominać.
Wrzesień to również nasz udział w akcji „Sprzątanie świata”. Od wielu lat koordynatorem tej akcji jest pan Mirosław
Hyjek. W piątek 16-go września chłopcy, uzbrojeni w worki, wyruszyli do Parku Piłsudskiego, w okolice amfiteatru, trasą wzdłuż
potoków. Przez dwie godziny zaglądali pod każdy krzak i drzewo, a na efekty nie trzeba było długo czekać. Zebraliśmy blisko
50 worków śmieci – głównie szklanych i plastikowych butelek, puszek i drobnych papierków.
Aleksandra Szeliga

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
ZESPÓŁ REGIONALNY JAWORZE
Na zdjęciach udostępnionych przez ZR Jaworze prezentujemy naszych artystów podczas występu w ramach Tygodnia
Kultury Beskidzkiej w Wiśle, w Jaworzu oraz podczas dożynek
w Toszanowicach (Republika Czeska).
ZR Jaworze w 2016 roku (do września) koncertował na estradzie konkursowej w Dąbrowie Górniczej „Zagłębie i Sąsiedzi”,
w Zebrzydowicach „Złoty Kłos”, zdobywając Grand Prix (o czym
pisaliśmy w majowym Echu Jaworza – przyp.red.). Ponadto zespół występował w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Artystycznych OSP w Krynicy-Zdroju, gdzie otrzymał wyróżnienie
za stroje i regionalizm. Tutaj na 21 zespołów biorących udział
w przeglądzie wyróżniono 5, w tym właśnie nasz.
Również braliśmy udział w Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej już poza konkursem,
gdyż w 2015 roku zdobyliśmy I miejsce i zgodnie z regulaminem
już nie mogliśmy brać udziału w tymże konkursie.
Występowaliśmy również na Dniu Seniora w Jaworzu, Biesiadzie Siemanowickiej, podczas TKB 2016 w Wiśle, podczas
pikniku Polskiego Kościoła Katolickiego pw. św. Anny, podczas
dożynek w Jaworzu (XXX Jaworzański Wrzesień), dożynek
w Zespole Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej oraz dożynek
w zaprzyjaźnionej gminie czeskiej w Toszanowicach Górnych.
Opracowanie PF na podstawie informacji
Danuty Pawlus (Kierownik Artystyczny ZR Jaworze)
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OSP JAWORZE
Podczas dożynek nieocenioną pomocą organizacyjną służyli druhowie naszej OSP. Ponadto podczas korowodu można było
zobaczyć ich dwa wozy bojowe, Młodzieżową Drużynę Pożarniczą, jak i przejazd zabytkowej sikawki, którą własnymi siłami,
bezpłatnie odrestaurowali członkowie OSP. Sikawka została wyprodukowana na przełomie lat 1898/1910 (trudno ustalić dokładną datę – przyp.red.) przez bielską firmę Rudolf Franz Doute-Biala. Jest to sikawka dwutłokowa, (tłoki skórzane ssąco-tłoczące)
z własnym zbiornikiem wodnym o pojemności 250 litrów, z możliwością bezpośredniego czerpania wody z zewnętrz za pomocą
węży ssawnych W-75. Długość rzutu strumienia wodnego wynosi około 30 metrów. Obsługa sikawki to 6 strażaków ratowników.
Renowację urządzenia udało się zrealizować dzięki projektowi obywatelskiemu ogłoszonemu przez Urząd Gminy Jaworze.
Kwota ogólna to 24 tys. zł, natomiast 10 tys. zł pochodziło ze
środków własnych OSP.
Druhowie i sympatycy OSP przepracowali społecznie
1200 godzin, a byli to: Czesław Malchar, Krzysztof Malchar,
Tomasz Malchar, Jaroslaw Fuchs, Adam Łaciok, Roman
Pomper, Szymon Cholewik oraz członkowie Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej: Piotr Malchar, Łukasz Fuchs.
Podczas renowacji współpracowano z następującymi firmami: Wojciech Kuś - piaskowanie, Stolarstwo Piotr
Ryrych-elementy drewniane, Kazimierz Wawrzuta - roboty tokarsko-frezarskie, Jan Woda (Nowy Sącz) - koła jezdne,
KNEZEK Palkowice (Republika Czeska) - armatura wodna,
węże, Krzysztof Sroka - elementy z blachy nierdzewnej, DOFAK II - wyroby hutnicze, HAMERLAK - materiały lakiernicze,

TOWARZYSTWO
MIŁOŚNIKÓW JAWORZA

Wycieczka edukacyjna „SZLAKIEM TRADYCJI”
Śląsk Cieszyński po obu stronach Olzy i rejon Górne Kisuce
na Słowacji to miejsca, gdzie żyją ludzie z pasją pielęgnujący tradycje rzemieślnicze. Został tam wytyczony Szlak Tradycji, dzięki
któremu możemy dotrzeć do wielu warsztatów i prowadzących je

Philips Lighting Bielsko - obróbka galwaniczna.
Sikawkę oraz jej działanie zaprezentowano po raz pierwszy
podczas korowodu dożynkowego w ramach XXX Jaworzańskiego Września. OSP Jaworze będzie czyniło starania o pozyskanie środków finansowych na uszycie strażakom obsługującym
urządzenie mundurów, jakie obowiązywały na naszym terenie na
przełomie XIX/XX wieku.
Zarząd OSP Jaworze dziękuje wszystkim za wsparcie projektu obywatelskiego, za przepracowane godziny przy renowacji sikawki, wsparcie finansowe, rzeczowe i robociznę w/w
firm.
Opracowanie PF na podstawie informacji
druha Czesława Malchara Prezesa OSP Jaworze

rzemieślników. Niestety, wielu z nich nie ma następców, którym
mogliby przekazać swoją wiedzę i doświadczenie.
Towarzystwo Miłośników Jaworza zorganizowało w dniu 10
lipca 2016 r. wycieczkę, na której mogliśmy poznać pracę kilku
warsztatów. Naszym przewodnikiem był Leszek Richter – prezes Sekcji Ludoznawczej Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej i Izby Regionalnej im. Adama Sikory
w Jabłonkowie.
Pierwszym etapem wyprawy był Jabłonków, miasteczko na
Zaolziu założone ok. 1200 roku, leżące na szlaku bursztynowym,
posiadające sporo zabytków. Po spacerze po uroczym miasteczku udaliśmy się na pokaz produktu regionalnego – likierów St.
Ambrosius – produkowanych przez Dawida Czyża. Podczas degustacji poznaliśmy smak likieru miodowego, ziołowego z miętą, orzechowego, świerkowego. Można było również dokonać ich
zakupu. Następny w kolejności był warsztat ceramiczno-garncarski prowadzony przez Ivonę Janstovą. Zobaczyliśmy pokaz wyrobu dzbana, który początkowo wyglądał jak miseczka, a pod rękami pani Ivony wyrósł na sporej wielkości dzban. Do produkcji
używa się miejscowej gliny, a wyroby wypala się w piecu dwa
razy – pierwszy raz przez 8 godzin w temperaturze 1000 stopni Celsjusza, a drugi raz też przez 8 godzin, ale w temperaturze 1200 stopni Celsjusza. Po przerwie na kawę pojechaliśmy
do Cieszyna. Podczas drogi nasz przewodnik opowiadał nam
o Szlaku Tradycji Śląska Cieszyńskiego, o promocji technik rzemieślniczych, o społecznej inicjatywie „Marka Produktu Regionalnego Górolsko Swoboda”.
W Cieszynie pierwsze cechy rzemieślnicze powstały w 1481r.
– byli to rusznikarze, zduni, zegarmistrzowie, garncarze, piekarze. Po przyjeździe udaliśmy się do warsztatu rusznikarskiego prowadzonego przez mistrza Jerzego Wałgę. Zobaczyliśmy
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tam małokalibrową ręczną broń palną zwaną Cieszynką – pięknie zdobioną i z artyzmem wykonaną. Strzelby ze szkoły cieszyńskiej znajdują się w muzeach na całym świecie. Wyprodukowanie
ręcznie jednej strzelby trwa kilka miesięcy. Jerzy Wałga za swoje
zasługi otrzymał w 2015r. Honorową Złotą Cieszyniankę.
Z Cieszyna pojechaliśmy do Ustronia do warsztatu jubilerskiego – cieszyński filigran – prowadzonego przez Kazimierza
Wawrzyka. Ze srebra walcowanego na cieniutkie druciki mistrz
wykonuje piękną biżuterię, a także hoczki, pasy, napierśniki,
broszki do strojów cieszyńskich. Obejrzeliśmy tam lutowanie drucików do broszki i także można było kupić biżuterię. Również
w Ustroniu był następny warsztat – wyroby z kości, prowadzony przez Andrzeja Malca. Kości wołowe gotuje się ok. 6 godzin,
a następnie za pomocą różnych maszyn obrabia się je, szlifuje
i powstają piękne wyroby. Podziwialiśmy m.in. breloczki, korale,
serwetniki, świeczniki oraz unikalne nakładki na klawisze organowe. Z pamiątkami z kości pojechaliśmy do Wisły Malinki, gdzie
w gospodarstwie agroturystycznym „Kamratówka” kuchnią regionalną zajmuje się Leszek Szymczak. Tutaj uczestniczyliśmy
w warsztatach gastronomicznych na temat wędzenia mięs i wę-

dlin. Jednak zanim usłyszeliśmy, jak to się robi, próbowaliśmy
wspaniałych wędlin wyprodukowanych przez właściciela, różnych kiełbas z grilla i przepysznej karkówki. Chleb smarowaliśmy
szpyrkami wiślańskimi po kamracku i muszę przyznać, że czegoś
tak pysznego jeszcze nigdy nie jadłam. Szpyrki posiadają certyfikat GÓROLSKO SWOBODA produkt regionalny. Wiele osób
kupiło słoiczki ze szpyrkami do domu. Po prelekcji o sposobach
wędzenia i pokazie filmu, zobaczyliśmy różne rodzaje wędzarń,
jakie znajdują się na terenie gospodarstwa. Jeżeli ktoś chce się
dokładnie zapoznać z techniką wędzenia i pieczenia w dymie,
wiadomości na ten temat znajdzie na stronie Leszka Szymczaka www.tradismak.pl.
Zrobiła się już godz. 19.30 i niestety musieliśmy wracać do
domu. Wycieczka była wspaniała, pogoda oczywiście dopisała,
a my pełni nowej wiedzy o regionie, objedzeni wspaniałymi regionalnymi produktami żegnaliśmy się koło autobusu z pytaniem
– gdzie i kiedy następna wycieczka. Serdecznie dziękujemy organizatorom za rewelacyjną wyprawę.
Grażyna Matwiejczyk

SPRAWOZDANIE Z POSIAD
TOWARZYSTWA MIŁOSNIKÓW
JAWORZA 17.02.2016r.
W dniu 17.07.2016r. o godz. 15.00 odbyły się kolejne posiady
zorganizowane przez Towarzystwo Miłośników Jaworza w Galerii
Pod Groniem w Gospodarstwie Agroturystycznym p. Steklów.
Tematem spotkania był wykład połączony z pokazem na temat profilaktyki kręgosłupa, który prowadził Piotr Sikorski.
Na wstępie Grażyna Matwiejczyk przywitała wszystkich przybyłych na spotkanie oraz pokrótce przedstawiła naszego dzisiejszego gościa Piotra Sikorskiego, który jest mieszkańcem
Jaworza od 11 lat i jest dyplomowanym masażystą, zajmuje się
również medycyną naturalną.
Masaż jako metoda leczenia i profilaktyki był już znany i stosowany w czasach antycznych i starożytnych. W Polsce nie jest
prowadzona kompleksowa profilaktyka kręgosłupa tak jak np.
profilaktyka jamy ustnej. Według statystyk podawanych przez
specjalistów chorób kręgosłupa tylko 3% schorzeń kręgosłupa
to choroby, następne 3% to urazy kręgosłupa spowodowane wypadkami, a pozostałe 94% to dyskopatie.
Kręgosłup można podzielić na pięć części od głowy w dół: siedem kręgów szyjnych, dwanaście kręgów piersiowych, pięć kręgów lędźwiowych, kość krzyżową i kość ogonową. Kręgi są to
kości, pomiędzy którymi znajdują się dyski zbudowane z jądra

miażdżystego i pierścieni włóknistych. Do dysków przyczepione
są mięśnie grzbietowe odpowiadające za prawidłowe ustawienie
kręgów i dysków w kręgosłupie. W wyniku siedzącego lub bardzo intensywnego trybu życia może dojść do zwiotczenia mię-
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śni, co skutkuje przesunięciem dysków i naciskiem na rdzeń kręgowy lub nerwy. W przypadku długotrwałego przesunięcia dysku
dochodzi do zapalenia nerwu kulszowego i rwy kulszowej. Jako
ciekawostkę Pan Piotr zwrócił uwagę, że przy podnoszeniu z pozycji schylonej ciężaru 5kg kręgosłup jest obciążony ciężarem
275kg. Przy siedzącym trybie życia i pracy raz na godzinę należy wykonywać 5 minutowe przerwy na ćwiczenia. Praca w pozycji schylonej może być wykonywana max. do 10 min., a następnie
należy wykonać ćwiczenia rozluźniające mięśnie kręgosłupa.
W profilaktyce kręgosłupa bardzo ważną rolę odgrywa fizjoterapia oraz masaże profilaktyczne. W Polsce na masaż, który prowadzą masażyści finansowani z Narodowego Funduszu Zdrowia,
czeka się kilka miesięcy, a za masaż u masażysty, który prowadzi
prywatny gabinet w serii zapłacimy około 300zł. Potocznie mówi
się o masażu kręgosłupa, jest to jednak nieprawdą, bo kręgosłup
to kości, a kości się nie masuje tylko ustawia, a to wykonują specjaliści kręgarze. Masujemy mięśnie długie kręgosłupa. Masaż
zawsze wykonujemy na twardym podłożu. Przed masażem należy upewnić się, że osoba nie ma przeciwwskazań do przeprowadzenia masażu należy zbadać jej ciśnienie krwi bo, podczas masażu może ono podnieść się nawet o 20 punktów ciśnieniowych.
Aby masowanie przyniosło oczekiwane rezultaty, należy wziąć
serię co najmniej dziesięciu masaży, w czasie której przerwa między masażami nie może być większa niż 72 godziny.
Po tych wszystkich teoretycznych informacjach przyszedł czas
na pokaz praktyczny. Pan Piotr rozłożył specjalistyczne łóżko do
masażu oraz zapytał, kto jest chętny do bezpłatnego masażu. Na
ochotnika zgłosiła się Małgosia Greń, która po przeprowadzeniu
masażu stwierdziła, że czuje się dużo lepiej niż przed masażem.
Masuje się nawilżone gołe ciało, najlepszą do tego celu jest oliwka do dzieci, bo nie posiada składników mogących uczulać. Stojąc
z lewej strony pacjenta, masujemy jego prawą stronę i na odwrót –
stojąc z prawej strony, masujemy jego lewą stronę. Masaż odcinka piersiowego i szyjnego kręgosłupa rozpoczynamy od głaskania początkowego, aby rozluźnić mięśnie, następnie masujemy
nasadą dłoni, grzbietem zaciśniętej dłoni, trzema palcami, kciukiem, kostkami palców, wszystkie te czynności wykonujemy po
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piętnaście razy od dołu w stronę głowy. Masaż kończymy głaskaniem końcowym. Masaż pasa barkowego wykonujemy w pozycji siedzącej masowanego, a jego głowa powinna spoczywać na
rękach opartych o stół. Masaż rozpoczynamy od delikatnego głaskania początkowego, następnie masujemy nasadą dłoni kciukami w dół, następnie przeprowadzamy ugniatanie proste i szczypcowe, oklepywanie sieczne (palcami) oklepywanie proste, masaż
kończymy głaskaniem końcowym.
Po wysłuchaniu tych wszystkich bardzo interesujących informacji i obejrzeniu praktycznego pokazu masażu przyszedł czas
na pytania, dyskusję, kawę, herbatę oraz pyszne kołocze. Na
ścianach Galerii można było podziwiać zdjęcia Tatr Słowackich
wykonane przez Ryszarda Stanclika w czasie jego pobytu na
Słowacji w 2003 roku. Bardzo wielu ciekawych informacji wysłuchało 38 osób – członków i sympatyków Towarzystwa Miłośników Jaworza.
Sekretarz Towarzystwa Miłośników Jaworza Marcin Biłek

SPORTOWE JAWORZE
GKS CZARNI JAWORZE
Sezon 2016/17 zaczął już się na dobre. Wszystkie nasze grupy, począwszy od zespołu seniorów, kończąc na niedawno otwartym zespole o wdzięcznej nazwie „Smerfiki”, rozpoczęli swoje
treningi, a niektóre drużyny nawet i rozgrywki ligowe.
Zespół seniorów stawiany w opinii fachowców jako główny faworyt do wygrania Bielskiej Klasy A, niczym walec równa z ziemią
kolejnych rywali.
Zaczęło to się 13 sierpnia, wówczas w Godziszce po bramkach Romana Krala, Adama Waliczka oraz Adriana Jasińskiego
pokonaliśmy miejscowy Beskid 3:0. Jeszcze wyższy rezultat padł
tydzień później, w derbowym starciu z Zaporą Wapienica zwyciężyliśmy 4:0, a po dwa trafienia zaliczyli Adam Waliczek oraz
Mateusz Mierzwa. Kolejnym naszym przystankiem był zespół KS
Bystra. I tu również się poprawiliśmy o jedną bramkę, pokonując rywala na jego obiekcie 5:0! Warto dodać, iż jedną z bramek
zdobył... bramkarz Czarnych, Szymon Korzus! Co prawda z rzutu karnego, ale jednak! Następnie na własnym terenie gościliśmy
Iskrę Rybarzowice. Po nieco słabszej grze i tu również okazaliśmy się lepsi, wygrywając 2:1. 10 września czekało na nas trud-

ne zadanie, na specyficznym boisku w Buczkowicach mierzyliśmy się z wymagającym Sokołem. Ostatecznie i tu udało nam
się zgarnąć komplet! Po jednym trafieniu zanotowali Szymon
Duława, Patryk Strzelczyk oraz Adam Paleta, natomiast po stronie strat widnieje okrągłe zero!
Po pięciu kolejkach z kompletem 15 punktów oraz z imponującym bilansem bramkowym 17:1 przewodzimy ligowej stawce,
mając zapas czterech „oczek” nad drugim Pionierem Pisarzowice
oraz pięciu nad Sokołem Buczkowice.
Nasz drugi zespół również wystartował w połowie sierpnia,
jednak po pięciu kolejkach „rezerwści” mają na swoim koncie trzy
oczka, za zwycięstwo nad Słowianem Łodygowce, co przekłada
się na pozycje w dolnych rejonach tabeli Bielskiej Klasy B.
Zespoły juniorów oraz trampkarzy sezon ligowy zaczęli
w pierwszy weekend września. Zarówno zespół U19 jak i ich
młodsi koledzy w dwóch pierwszych meczach musieli uznać wyższość swoich rywali. Na tą chwilę są to dolne rejony tabeli, jednak pamiętajmy, iż to dopiero początek rozgrywek i jeszcze wiele może się zmienić.
Na dzień 2 września przypada start treningów naszej klubowej akademii piłkarskiej, która zwie się „Black Football Academy”. W jej skład wchodzą cztery grupy wiekowe: Orliki (trener:
Arkadiusz Lanc), Żaki (trener: Daniel Lech), Skrzaty (trener:
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Daniel Bąk) oraz wspominana już na wstępie drużyna Smerfików
(trener: Mariusz Wacławski). To oni są naszym oczkiem w głowie,
gdyż liczymy, iz za kilka lat będą reprezentować nasz klub w rozgrywkach seniorskich, a co za tym idzie, rozsławiać naszą Gminę
w regionie, województwie, a kto wie, może i w kraju i za jego granicami. Teraz jednak przed opiekunami grup czeka sporo pracy,
by z tego materiału wyszlifować piękny diament.
Korzystając z okazji, pragnę zaprosić wszystkich Jaworzan
na mecze naszych drużyn piłkarskich, zwłaszcza jak gramy na

NAGRODZENI STRONG DRWALE
Podczas XXX Jaworzańskiego Września podczas pierwszego dnia imprezy rozegrano kolejna edycję Międzynarodowych Za-

Kompleksie Sportowym przy ul. Koralowej w Jaworzu. Nie gramy dla siebie, tylko dla kibiców! Na spotkaniach z udziałem Czarnych Jaworze można spodziewać się mnóstwa niezapomnianych
emocji!
Szczegółowe terminarze znajdziecie na naszej stronie internetowej www.czarnijaworze.futbolowo.pl bądź na naszym
oficjalnym fan page'u na portalu społecznościowym Facebook. Wystarczy polubić „GKS Czarni Jaworze”! Ze sportowym
pozdrowieniem!
Artur Mazur Wiceprezes GKS Czarni Jaworze
wodów Strong Drwal, Przypomnijmy – w zawodach wzięło udział 12
drużyn z Polski, Czech i Słowacji. Szerzej o tym wydarzeniu pisaliśmy na stronie 22 Echa Jaworza 09/2016. Poniżej prezentujemy
zbiorcze zdjęcie zawodników i organizatorów po zakończeniu ceremonii wręczania medali i nagród.
Piotr Filipkowski
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WAŻNE INFORMACJE
OBOWIĄZKOWE ODBLASKI
DLA PIESZYCH - PRZYPOMINAMY!
Jesień oprócz swoich niezaprzeczalnych walorów przyrodniczych, to już krótszy dzień, więcej mgieł, dżdżystej aury. Tym samym czy to idąc do szkoły, pracy, lub wracając, czy też udając
się na spacery, powinniśmy pamiętać o swoim bezpieczeństwie.
A dotyczy to głównie pieszych, rowerzystów i motorowerzystów.
To, że my widzimy nadjeżdżający pojazd, nie znaczy, że kierowca
nas widzi i to z tej samej odległości. Szczególnie podczas deszczu po zmroku, mgieł, wymijania samochodów, słabego oświetlenia ulicznego.
Przypominamy: od 31 sierpnia 2014 r. każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla
kierujących. Za brak elementu odblaskowego grozi mandat.
Dotychczasowe zapisy ustawy – prawo o ruchu drogowym nakładały obowiązek noszenia elementów odblaskowych jedynie
na osoby poniżej 15 roku życia. Teraz ustawodawca rozszerzył
go na wszystkich, niezależnie od wieku, którzy poruszają się po
zmierzchu poza obszarem zabudowanym.
W przepisach przewidziano wyjątek: pieszy może poruszać
się po zmierzchu poza obszarem zabudowanym bez elementów
odblaskowych, jeżeli znajduje się na drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub na chodniku. Nowy przepis nie ma zastosowania w strefie zamieszkania – tam pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.
Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze. Ważne jest ich

DOPALACZE. GDZIE SZUKAĆ POMOCY
Za nami kolejne rozpoczęcie roku szkolnego. Wiele naszych
pociech poszło do nowych szkół, uczelni. Droga w dorosłość to
wspólna odpowiedzialność. Na drodze w dorosłe życie czyhają
różne zagrożenia i pokusy, to nie tylko alkohol, papierosy czy narkotyki, ale również bardzo groźne dla zdrowia i życia dopalacze.
Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz
dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz
wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy.
800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego
Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy
uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania
dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także
przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają niebezpieczne substancje. Na infolinię GIS można
przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi środkami psychoaktywnymi.
116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on
młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony.
Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest

umieszczenie: odblaski zaleca się umieszczać na wysokości
kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców – wówczas będziemy mieli pewność, że są dobrze widoczne dla innych
uczestników ruchu drogowego.
Warto przypomnieć, że po zmroku pieszy ubrany w ciemny
strój jest widziany przez kierującego pojazdem z odległości około 40 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie elementy
odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów.
Te dodatkowe metry pozwalają kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego.
W uzasadnieniu do projektu nowelizacji prawa o ruchu drogowym podkreślano, że koszty elementów odblaskowych są
znikome, natomiast koszty leczenia ofiar wypadków, nie licząc
strat materialnych, są zdecydowanie wyższe i trudne do oszacowania. Nowy przepis nie powoduje obciążenia dla budżetu
państwa, może natomiast ocalić życie wielu użytkownikom dróg.
Hasło „noś odblaski, bądź widoczny na drodze” ma tu pełne
uzasadnienie.
Oprac. PF na podstawie www.policja.pl
dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 20:00, pomoc online
dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści
przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących dopalaczy.
800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach
bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują
wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów
i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia
dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00,
pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl.
W 2014 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z dopalaczami.
800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw
Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat
dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika
Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak
i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest
czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00.
Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu
zaufania oddzwoni następnego dnia.
112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.
Na podstawie: www.slaska.policja.gov.pl. Opracował P. Filipkowski

2016

PAŹDZIERNIK

19

20
JAWORZAŃSKI

Klub
zdrowia
zaprasza na program z cyklu „Sekrety zdrowia i długowieczności”

LECZNICZE WŁAŚCIWOŚCI
KONTAKTU Z

PRZYRODĄ

Nasze środowisko naturalne; nasze lasy, łąki i ogrody, to nie tylko pełne uroku miejsca, w których lubimy
wypoczywać. To także największa, najstarsza i najlepsza apteka, w której znaleźć możemy najwspanialsze
cuda natury; oczyszczające, rewitalizujące, upiększające, zapobiegające chorobom, a jednocześnie
uzdrawiające rośliny, z nich zaś, pełne życiodajnej energii i mocy zioła. Dlatego też najbliższe spotkanie raz
jeszcze poświęcimy temu zagadnieniu. Naszym gościem będzie przyrodnik i zielarz Pan Andrzej
Wojtkowski, który w swoim wykładzie skupi się na następujących kwestiach:
> Najnowsza definicja zdrowia 2016
> Czy umiesz patrzeć na przyrodę?
> Zdrowy pokarm dla naszego organizmu – a dla umysłu?
> Gdy chodzi o zmianę nawyków – co zrobić „by chciało się chcieć, tak jak się nie chce”?
> Czy zdarza ci się wstawać rano bardziej zmęczonym, niż gdy kładłeś się spać?
> Bóle stawów – dzika róża, owoc od zadań specjalnych
> Unikalna receptura ziół – skuteczny sposób przy wypadaniu włosów
Wszystkich Państwa bardzo ciepło i serdecznie zapraszamy, przypominając jednocześnie, że do Państwa
dyspozycji (badania i konsultacje), jak zawsze, będziemy już od godziny 17.30.

Gościem specjalnym i prelegentem będzie
właściciel ekologicznego gospodarstwa zielarskiego

przyrodnik i zielarz

Andrzej Wojtkowski

W programie także:
bezpłatny pomiar ciśnienia oraz poziomu cukru i cholesterolu we krwi
bezpłatny pomiar wydolności płuc – spirometria
bezpłatny pomiar tkanki tłuszczowej – BMI
możliwość zakupu preparatów witaminowych oraz ziół
degustacja zdrowej żywności oraz herbatek ziołowych

Termin spotkania:
Poniedziałek 24 października 2016 r. godz. 18.00
Miejsce spotkania:
Jaworze Centrum, ul. Szkolna 97

Budynek „Pod Goruszką” – sala obok Biblioteki

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!
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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.
Trzeci poniedziałek każdego miesiąca 18.00-19.00
Budynek pod Goruszką, ul. Szkolna 97

Indywidualne lekcje języka angielskiego
Iwona Ustupska-Hartwich
Ul.Turystyczna, Jaworze Górne
Tel. 791 066 909
e-mail: ivona.hart@gmail.com

Absolwentka Uniwersytetu Monash w Australii z wieloletnim
doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobytym w kraju, jak
i za granicą, oferuje profesjonalną pomoc w nauce języka angielskiego.
Możliwość prowadzenia lekcji wyłącznie w języku angielskim
z nastawieniem na konwersacje.

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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Laureaci VIII Konkursu Energetycznego

