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NA PIERWSZyM PlANIE

ZŁOTE GODY 2016

Miłość to nie pluszowy miś, ani kwiaty.
To też nie diabeł rogaty.

Ani miłość kiedy jedno płacze,
a drugie po nim skacze.

Bo miłość to żaden fi lm w żadnym kinie,
ani róże, ani całusy małe, duże.

Ale miłość - kiedy jedno spada w dół,
Drugie ciągnie je ku górze.

(fragment piosenki „Zanim pójdę” zespołu Happysad, 
autor tekstu: Jakub Kawalec)

 19 stycznia 2017 r. piętnaście par małżeńskich świętowało 
w urzędzie Stanu cywilnego w jaworzu jubileusz 50-lecia wspól-
nego pożycia. Wójt Radosław Ostałkiewicz złożył jubilatom ży-
czenia i wręczył Medale Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie. Gratulacje parom złożyli także kierownik uSc w ja-
worzu Aleksandra Zagórska oraz przewodniczący Rady Gminy 
jaworze Mieczysław Brzezicki wraz ze swoimi zastępcami Zbi-
gniewem Putkiem i Zygmuntem Podkówką.

jubileusz 50-lecia pożycia związku małżeńskiego obchodziły na-
stępujące pary:
 ● Teresa i Jan Kaszokowie,
 ● Krystyna i Werner Ullmannowie,
 ● Aniela i Bogusław Kulikowie,
 ● Barbara i Walter Wehsoly,
 ● Helena i Jerzy Babiaczkowie,
 ● Maria i Jerzy Dybkowie,
 ● Maria i Jerzy Franasowie,
 ● Marcjanna i Kazimierz Mroczkowie,
 ● Władysława i Leon Strzelcowie,
 ● Dorota i Otton Bożkowie (odebrali swój medal w domu),
 ● Krystyna i Karol Głąbkowie,
 ● Otylia i Krzysztof Dylongowie,
 ● Krystyna i Jan Górni,
 ● Stanisława i Jan Zontkowie.

 Medale Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to 
chyba jedne z niewielu medali i wyróżnień co do których nikt nie 
ma wątpliwości. Istotny jest fakt, że te medale zawsze są w peł-
ni zasłużone. To 50 lat wspólnej drogi przez życie, które nie za-
wsze było takie jak się wydawało w czasach narzeczeńskich. To 
niejednokrotnie pierwsze lata trudnego „docierania charakterów” 
małżonków, czasami pochodzących z różnych tradycji kulturo-
wych kraju, będących różnych wyznań religijnych. To czasami ko-
nieczność wzajemnych przebaczeń. Konieczność wynikająca nie 
z przykrego obowiązku, ale z miłości. To również czas wychowa-
nia dzieci, troski o ich przyszłość, czy pomoc z wychowaniu wnu-
ków. jednym słowem to 50 lat życia na dobre i złe, w zdrowiu 
lub chorobie. Szczególnie dziś w czasach tzw. wolności sumienia 
i nie tylko, warto wskazywać na rolę społeczną małżeństwa i jego 
trwałość. Inni mogą uczyć się od Was miłości, szacunku i zaufa-
nia do drugiej osoby. Z okazji złotych godów pozostaje życzyć 
Państwu mnóstwa szczęśliwych chwil, dużo zdrowia, samych po-
wodów do uśmiechu i kolejnych lat udanego małżeństwa.

Opracowanie Piotr filipkowski, foto: uG jaworze
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INFORMACJE URZĘDU GMINY I WÓJTA

OśWIADcZENIE WójTA - REfORMA 
OśWIATY

 W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP Andrzeja 
Dudę ustaw wprowadzających reformę oświaty w Polsce oraz 
licznymi pytaniami, które pojawiają się już dzisiaj lub pojawią się 
wkrótce, wójt gminy jaworze wydał krótkie oświadczenie, w któ-
rym informuje o najbliższych ruchach w sprawie restrukturyza-
cji szkolnictwa w naszej gminie. W oświadczeniu tym przedstawił 
pokrótce tzw. „mapę drogową” tych zmian.
 Prezydent RP Andrzej Duda podpisał (9 stycznia 2017r.) usta-
wę wprowadzającą reformę oświaty w Polsce. Co to oznacza dla 
Jaworza? W dużym uproszczeniu związane jest to z likwidacją 
w ciągu kolejnych dwóch lat szkolnych Gimnazjum Nr 1 im. gen. 
broni Stanisława Maczka w Jaworzu oraz wydłużenie do ośmiu 
lat w szkole podstawowej.
 Dopiero od chwili wejścia w życie ww. ustawy samorząd gmi-
ny może prowadzić prace w sprawie dostosowania sieci szkół do 
nowego ustroju szkolnego. Projekt takiej uchwały musimy do 
końca	 lutego przedłożyć kuratorowi oświaty celem jego	 za-
opiniowania w zakresie zgodności z prawem oraz zapewnienia 
wszystkim dzieciom i młodzieży możliwości realizacji obowiązku 
szkolnego i nauki (opinia ta będzie dla gminy	wiążąca). W przy-
padku negatywnej opinii kuratora gmina będzie mogła odwołać 
się do sądu administracyjnego. Podobnie projekt będzie musiał 
zostać zaopiniowany przez nauczycielskie związki zawodowe, 
ale w tym przypadku opinia nie będzie wiązać radnych przy po-
dejmowaniu ostatecznej decyzji.

 Po otrzymaniu pozytywnej opinii kuratora Rada	Gminy	 Ja-
worze	do	dnia	31	marca	2017	roku, podejmie uchwałę w spra-
wie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. 
Uchwała ta:

1) określi plan sieci wszystkich szkół publicznych funkcjonu-
jących na terenie Jaworza, granice obwodów szkolnych 
w okresie przejściowym (lata szkolne 2017/2018 i 2018/2019), 
jak i od roku szkolnego 2019/2020.

2) wskaże adresy siedzib szkół oraz innych miejsc prowadzenia 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

3) stanowić będzie jednocześnie akty założycielskie szkół po-
wstających w wyniku przekształceń dokonywanych mocą 
uchwały.

W	 związku	 z	 pytaniami	 rodziców	 i	 nauczycieli	 w	 kontek-
ście	 wdrażania	 w	 Jaworzu	 reformy	 edukacji	 informuję,	 co	
następuje:
•	obecnie	 rozmawiamy w Kuratorium Oświaty w Katowi-

cach na temat alternatywnych rozwiązań w zakresie organi-
zacji edukacji w naszej gminie od przyszłego roku szkolne-
go (rozważane	i	analizowane	są	dwie	koncepcje: utworze-
nie dwóch oddzielnych placówek oświatowych na wzór roz-
wiązań obowiązujących przed 1999 rokiem albo utworzenie 
w obecnym gimnazjum fi lii Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii 
Dąbrowskiej w Jaworzu) – osobą odpowiedzialną w Urzędzie 
Gminy Jaworze za przedmiotowe kwestie jest zastępca wójta 
pani Anna Skotnicka-Nędzka,

•	do	końca	stycznia	2017r. wypracowana zostanie (po kon-
sultacjach z kuratorium) koncepcja zmian czekających naszą 
gminę w dwóch ujęciach – tutaj musimy nałożyć na ww. roz-
wiązania tzw. podstawy programowe, siatki godzin oraz na-

uczycieli, a także trendy demografi czne w kolejnych latach; 
tutaj bez wątpienia dochodzi kwestia tzw. rejonizacji szkół 
i podziału Jaworza między obie placówki,

•	w	lutym	2017	r. planujemy się spotkać najpierw z nauczycie-
lami gimnazjum, którzy de facto są zagrożeni w trwałości swo-
jego stosunku pracy, a zaraz potem z rodzicami – najpierw 
z obecnych klas szóstych oraz sześciolatków, które we wrze-
śniu pójdą do pierwszej klasy; to właśnie te dzieci zostaną 
najbardziej dotknięte wprowadzanymi zmianami. Nie wyklu-
czamy również spotkań z rodzicami pozostałych roczników.

•	projekt uchwały będzie	szeroko	konsultowany	z	mieszkań-
cami	naszej	gminy – konsultacje takie odbędą się podczas 
ww. spotkań, a także zostanie wyłożony do publicznej wiado-
mości w obu szkołach i przedszkolach, a także na stronach in-
ternetowych gmin – w tym w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 Reforma to niezwykle trudne dla nas wyzwanie, szczególnie 
że mamy tak naprawdę niewiele czasu na jej przygotowanie. Dla-
tego też chcemy zaproponować w tym zakresie takie rozwiąza-
nia, które zapewnią bezbolesne i nieuciążliwe dla uczniów, ro-
dziców, nauczycieli i samorządu przejście w nowy system (pew-
nie nie będzie to do końca możliwe, z czym wszyscy musimy się 
jednak liczyć). Zmiany, które nas czekają muszą być poprze-
dzone wnikliwymi analizami dotyczącymi warunków kształcenia 
w obu budynkach, grupowania dzieci zróżnicowanych pod wzglę-
dem wieku, zapewnienia nauczycielom trwałości zatrudnienia, 
przygotowania infrastruktury dla młodszych i starszych dzieci, 
a także – co istotne – możliwości fi nansowych samorządu udźwi-
gnięcia tych zmian (fi nansowanie reformy bez wątpienia spadnie 
w znacznym stopniu na gminy, z czym musimy się również 
liczyć).
Podkreślić należy, że w chwili obecnej nie zapadły jeszcze żadne 
decyzje – te podejmą dopiero radni na zwołanej w tym celu (pew-
nikiem w marcu) sesji Rady Gminy Jaworze. Dlatego też zwra-
cam się do wszystkich mieszkańców naszej gminy, rodziców, 
a także nauczycieli o cierpliwość i niewsłuchiwanie się w informa-
cje, które dzisiaj mają charakter plotek i domniemań. Wszystkie 
decyzje w sprawie nowej struktury placówek oświatowych będą 
z Państwem omawiane i konsultowane, w co włączy się Urząd 
Gminy Jaworze, Gminny Zespół Oświaty w Jaworzu, Rada Gmi-
ny Jaworze oraz dyrekcje obu szkół.
 Liczę na Państwa w tej sprawie i konstruktywną dyskusję, któ-
ra przyniesie efektywne rozwiązania z myślą o kolejnych genera-
cjach uczniów kształcących się w Jaworzu.

Wójt Gminy jaworze Radosław G. Ostałkiewicz
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V POGóRSKIE KOLęDOWANIE 
I WYRóżNIENIE DLA 
KS. IGNAcEGO cZADERA

 Po raz piąty w kościele Najświętszej Marii Panny w Pogórzu 
k. Skoczowa odbyła się cykliczna impreza pod nazwą „Pogórskie 
Kolędowanie”. Impreza odbyła się w wieczór święta Objawienia 
Pańskiego 6 stycznia. Z bogatym programem kolęd i pastorałek 
wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej oraz Gabi 
Gąsior z zespołem Holy Noiz. Honorowy patronat nad arty-
stycznym wydarzeniem objęła pani Sylwia Cieślar wiceprze-
wodnicząca Sejmiku Śląskiego.
 Ks.Ignacy Czader pochodzi z Jaworza, tutaj się uro-
dził, tutaj pracuje Jego rodzeństwo. Nigdy nie zapomniał  
o Jaworzu, tutaj jest Jego serce, nie tylko ze względu na ko-
rzenie rodzinne. Przez wszystkie lata kapłaństwa zawsze był 
otwarty dla jaworzan, Młodzieżowego Ośrodka Wychowaw-
czego, a Jego Stowarzyszenie Charytatywno-Opiekuńcze 
IGNIS w swej działalności nie omijało nigdy Jaworza. 
 Ks. Ignacy Czader Studiował w Wyższym Śląskim Semina-
rium Duchownym w Katowicach. W 1988 r. święcenia kapłańskie 
przyjął z rąk abpa Damiana Zimonia. Pierwszą placówką duszpa-
sterską była parafia św. Antoniego w Chorzowie. Następnie pra-
cował jako wikariusz w parafii Najświętszego Serca Pana Jezu-
sa w Bielsku-Białej, a także jako ojciec duchowny w Instytucie 
Teologicznym im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej. W 1994 r. 
założył Charytatywne Stowarzyszenie Opiekuńczo-Wychowaw-
cze „Ignis”. Jest współzałożycielem Związku Stowarzyszeń Ślą-
ski Bank Żywności. Od 1999 r. pełni funkcję wicedyrektora Ca-
ritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej. W 2001 r. został proboszczem 
parafii NMP Królowej Polski w Pogórzu. Biskup Tadeusz Rakoczy 
nadał mu tytuł kanonika. W 2001 roku otrzymał Nagrodę im. ks. 
Józefa Londzina, przyznaną przez Starostę Bielskiego. Dziekan 
Dekanatu Skoczowskiego.
 Podczas V Pogórskiego Kolędowania ks. proboszczowi Igna-
cemu czaderowi wiceprzewodnicząca Sejmiku śląskiego Sylwia 
cieślar wręczyła Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Wo-

jewództwa Śląskiego. Duchowny otrzymał to szczególne wyróż-
nienie za wielki wkład w rozwój naszego regionu na płaszczyź-
nie: kultury, edukacji, ekumenizmu, a nade wszystko na płasz-
czyźnie pomocy społecznej. Marszałek Województwa śląskie-
go podziękował ks. Ignacemu za jego ogromną wrażliwość serca 
na potrzeby dzieci i młodzieży oraz wrażliwość na krzywdę i nie-
dolę ludzi słabych, ubogich, niepełnosprawnych, potrzebujących.  
Ks. Ignacy dziękując za wyróżnienie powiedział, że „przyjmuje 
to odznaczenie w imieniu tych wszystkich – a jest ich bardzo, 
bardzo wielu – którzy włączają się w różny sposób w niesienie 
pomocy ludziom pokrzywdzonym przez los”. Gratulacje złożyli: 
Mirosław Sitko Burmistrz Miasta Skoczowa, młodzież ze Stowa-
rzyszenia „Ignis”, mieszkańcy Pogórza, a także władze Gminy ja-
worze w osobach Anna Skotnicka Nędzka zastępca wójta i Ewe-
lina Domagała Sekretarz Gminy.

Oprac. Redakcja Ej na podstawie OX.pl 
oraz www.pogorze.katolik.bielsko.pl

foto: Archiwum z konsekracji kościoła NMP w Pogórzu w 2011 r.

 Informacja dotycząca dystrybucji żywności w ramach  
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – 
Podprogram 2016. 
 celem Programu Operacyjnego Pomoc żywnościowa 2014-
2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbar-
dziej potrzebujących. Od września 2016 roku w Gminie jaworze 
rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2016, w ramach którego 
osoby najbardziej potrzebujące będą mogły skorzystać ze wspar-
cia w postaci żywności. Program Operacyjny Pomoc żywnościo-
wa 2014-2020 jest współfinansowany ze środków unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego funduszu Pomocy Najbardziej  
Potrzebującym.
 Od 2017r. pomoc żywnościowa w postaci paczki żywno-
ściowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria 
kwalifikowalności osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i ro-
dzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających 
kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których 
dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawnia-

jącego do skorzystania z pomocy społecznej (1268 zł dla osoby 
samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie), na pod-
stawie skierowania wystawionego przez Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w jaworzu, lub w przypadku osoby bezdom-
nej – oświadczenia podpisanego w tut. organie.
 Mieszkańcy, którzy otrzymają skierowanie z Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w jaworzu i zostaną wpisani na  
listę osób uprawnionych do korzystania z pomocy żywnościowej 
w 2016 roku, będą mogli skorzystać ze wsparcia w postaci żyw-
ności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek 
żywnościowych. Dystrybucja odbywać się będzie w budynku 
przy ul. Zdrojowej 85.
 Osoby zakwalifikowane do pomocy żywnościowej w ramach 
Programu będą mogły również skorzystać ze wsparcia działań to-
warzyszących, co pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy.
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w jaworzu informuje, 
że skargi dotyczące sposobu dystrybucji, można składać do Or-
ganizacji Partnerskiej Regionalnej caritas Diecezji Bielsko-ży-
wieckiej lub do Instytucji Zarządzającej – Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej.

Info: uG jaworze

PROGRAM 
POMOcY żYWNOścIOWEj
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BEZROBOcIE W GMINIE jAWORZE 
NA KONIEc 2016 r.

 jak wynika z informacji uzyskanych w Powiatowym urzędzie 
Pracy w Bielsku-Białej, stan bezrobocia w naszej gminie na ko-
niec 2016 roku uległ zmniejszeniu w porównaniu z rokiem 2015. 
I tak na koniec 2015 roku mieliśmy 175 osób bez pracy, zaś 
31 grudnia 2016 roku w PuP zarejestrowanych było 127 osób, 
a więc nastąpił spadek o 48 osób. 
 Na koniec grudnia 2016 roku najwięcej osób bezrobotnych 
było w wieku 25-34 lata (35 osób) i 35-44 lata (29 osób). Więk-

szość stanowiły kobiety, ale i tutaj nastąpił spadek liczby bezro-
botnych w stosunku do 2015 roku. 
 Pod względem wykształcenia na 31 grudnia 2016 roku do-
minowały osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (34 
osoby), policealnym i średnim zawodowym (30 osób) i wyższym 
(29 osób). Najmniej bezrobotnych (16 osób) legitymowało się wy-
kształceniem ogólnokształcącym. 
 Liczba osób posiadających prawo do zasiłku na koniec 2016 
roku przedstawiała się następująco: 16 kobiet i 9 mężczyzn. 
W sumie było to 25 osób, zaś końcem 2015 roku prawo do zasił-
ku miało 28 osób. 

Opracowanie na podstawie danych PuP w Bielsku-Białej 
Piotr filipkowski

XXIV SESjA RADY GMINY jAWORZE

Relacja z obrad na podstawie protokołu

 Obrady sesji 20 grudnia 2016 r. rozpoczęły się świątecznym 
akcentem dzięki harcerzom ze Szkoły Podstawowej w jaworzu, 
którzy przekazali samorządowcom i przybyłym gościom Betle-
jemskie światło Pokoju wraz z życzeniami świątecznymi.

Zmiany w komendzie Policji w Jasienicy
 Wójt Gminy jaworze Radosław Ostałkiewicz podziękował 
ustępującemu komendantowi Komisariatu Policji w jasienicy 
Wojciechowi Kozłowskiemu za długoletnią współpracę. Wójt 
gminy został poproszony o wydanie opinii dotyczącej funkcjo-
nariusza, w której podkreślił, że cała służba Wojciecha Kozłow-
skiego na rzecz jaworzańskiej społeczności była nienaganna, 
a tym samym przyczyniła się do wzrostu bezpieczeństwa miesz-
kańców gminy. Radosław Ostałkiewicz przedstawił szereg zasług 
i przedsięwzięć planowanych i realizowanych przez komendanta, 
któremu w imieniu własnym oraz Przewodniczącego Rady Gmi-
ny jaworze wręczył pamiątkowy dyplom i medal obchodów 25-le-
cia jaworza, jako symboliczne podziękowanie za służbę na rzecz 
mieszkańców gminy jaworze i jasienica.
 Podinspektor Kozłowski podziękował samorządowcom za 
współpracę i poinformował o mianowaniu na stanowisko komen-
danta Piotra Mazura, który pełnił dotychczas funkcję jego za-
stępcy. Wójt Gminy jaworze Radosław Ostałkiewicz wręczył 
nowemu komendantowi symboliczny medal 25-lecia gminy jawo-
rza, zapewniając o kontynuacji pełnej współpracy ze strony władz 
gminy.
 Aspirant sztabowy Piotr Mazur przedstawił swoją dotychcza-
sową służbę oraz podkreślił, że będzie kontynuował działania 
realizowane przez komisariat tak, aby jaworze było nadal bez-
pieczną gminą. 

Wystąpienia gości 
 W toku dyskusji z radnym powiatowym józefem Herzykiem 
poruszano głównie tematy bezpieczeństwa na drogach i wnio-
skowano o kolejne inwestycje w tym zakresie. Wójt Radosław 
Ostałkiewicz przypomniał wszystkim o podjętej przez radnych de-
cyzji w sprawie budowy ronda przy skrzyżowaniu ulic: Bielskiej, 
cieszyńskiej i Zdrojowej, tym samym przypomniał o tym, że nie 
wystarczy już środków na kolejne inwestycje drogowe.
 Po zatwierdzeniu protokołu z XX sesji przeprowadzonej 25 li-
stopada 2016 r., Rada Gminy obradowała nad uchwałami:
a) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ja-
worze – temat przybliżył Krzysztof śliwa Skarbnik Gminy przy-

pominając, że projekt Wieloletniej Prognozy finansowej (WPf) 
obejmuje lata 2017-2029 i został przedłożony Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej oraz Radzie Gminy w ustawowym terminie. Po-
nadto został szeroko omówiony na posiedzeniu wspólnych ko-
misji w dniu 12 grudnia. Rada Gminy jaworze przyjęła uchwałę 
większością głosów.
b) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jaworze na rok 
2017 – ponownie głos zabrał Krzysztof śliwa informując, że pro-
jekt budżetu na 2017 rok został przedłożony Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej oraz Radzie Gminy jaworze 15 listopada. Nato-
miast 6 grudnia dokonano autopoprawki, co szczegółowo omó-
wione zostało na wspólnym posiedzeniu połączonych komisji 
Rady Gminy jaworze 12 grudnia 2016r. Skarbnik Gminy jawo-
rze analizując budżet szczegółowo przedstawił wysokość docho-
dów oraz ich składowe, a także wydatki budżetu z podziałem na 
bieżące i majątkowe. Podkreślił, że na 2017 rok jest założony de-
fi cyt, który pokryty zostanie zaciągniętym kredytem, przedstawił 
przychody i rozchody budżetu oraz tworzone rezerwy. Przyszło-
roczny budżet zakłada udzielenie pożyczki dla Ośrodka Promo-
cji Gminy jaworze, która zostanie spłacona w ciągu roku budże-
towego. Rada Gminy przyjęła uchwałę budżetową większością 
głosów.
 Wójt Gminy jaworze Radosław Ostałkiewicz podziękował za 
przyjęty budżet na 2017 rok podkreślając, że jest on ambitny, roz-
wojowy, zakładający przeprowadzenie oraz kontynuację szeregu 
ważnych i kluczowych inwestycji. Wyraził nadzieję na współpra-
cę i poprosił o wsparcie w zakresie realizacji zaplanowanych in-
westycji. Gospodarz gminy zapewnił, iż będzie racjonalnie i odpo-
wiedzialnie wykonywał zapisane w dokumencie zadania.
c) w sprawie udzielenia pomocy fi nansowej w postaci do-
tacji celowej dla Miasta Bielska–Białej na dofi nansowanie 
działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoho-
lowym w Bielsku-Białej – Krzysztof śliwa powiedział, że pod-
jęcie uchwały pozwoli na kontynuację współpracy z ośrodkiem 
w roku 2017 r. oraz umożliwi podpisanie Wójtowi stosownego po-
rozumienia. Skarbnik Gminy jaworze przedstawił wysokość, jak 
i sposób liczenia wysokości dotacji na podstawie ilości pacjen-
tów przyjmowanych z terenu gminy jaworze i kosztów utrzyma-
nia ośrodka. Rada Gminy przegłosowała uchwałę.
d) w sprawie Gminnego Programu Profi laktyki i Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Prze-
ciwdziałania Narkomanii na rok 2017 – głos zabrała Dorota 
Sacher-Wejster Kierownik GOPS, prosząc o wprowadzenie po-
prawek w związku z błędem pisarskim. Podkreśliła, że oba pro-
gramy zostały ujęte w jednej uchwale, co było możliwe dzięki tym 
samym środkom, z których są realizowane. Kierownik GOPS 
przedstawiła założenia budżetowe obu programów, realizatorów 
programu, działania podejmowane w latach ubiegłych oraz zapla-
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nowane na kolejny rok budżetowy, a także cele programu zgod-
nie z narodowym programem zdrowia. Rada Gminy przegłoso-
wała uchwałę.
e) w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i od-
płatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie-
kuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób  
z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warun-
ków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i try-
bu ich pobierania – Kierownik GOPS przypomniała, że projekt 
uchwały został poddany konsultacjom społecznym w ramach któ-
rych nie wpłynęły uwagi, a przedstawiona uchwała w szczegóło-
wy sposób określa zasady przyznawania i odpłatności za wcze-
śniej omówione usługi. Rada Gminy przegłosowała uchwałę.
f) W sprawie utworzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo-
Gminnego – omawiając temat wójt Radosław Ostałkiewicz za-
znaczył, że nie był zwolennikiem utworzenia związku, a ściślej 
rzecz ujmując zawierania wieloletnich porozumień na dofinan-
sowywanie działalności PKSu. utworzenie tego rodzaju związ-
ku jest możliwe dopiero od przyszłego roku w związku ze zmia-
ną przepisów. Treść statutu została uzgodniona z Wojewodą i na 
chwilę obecną nie ma możliwości dokonania zmian merytorycz-
nych, jedynie można go przyjąć albo odrzucić. Wójt Ostałkiewicz 
wyjaśnił, że na etapie tworzenia statutu złożył 40 uwag, które  
w większości zostały uwzględnione. Następnie gospodarz gminy 
pokrótce przybliżył główne założenia dokumentu wraz ze złożo-
nymi uwagami i podkreślił, że związek docelowo będzie dyspono-
wał określonym majątkiem.
 józef Herzyk radny powiatowy mówił o wypracowaniu swego 
rodzaju kompromisu pomiędzy powiatem, a gminami przystępu-
jącymi do związku. jednocześnie zaznaczył, że dopłaty do 1km 
transportu miejskiego w Bielsku-Białej są wyższe niż w przypadku 
PKS-u. Te informacje potwierdził Radosław Ostałkiewicz, przed-
stawiając dokładne dopłaty do wozokilemtrów w Bielsku-Białej. 
Dodał, że przystępując do związku, gmina będzie dysponowała 
wniesionym aportem majątkiem, a co najważniejsze będzie mia-
ła głos przy zarządzaniu działalnością związku. Dlatego też go-
spodarz gminy zaproponował, aby dać szansę przedstawionemu 
rozwiązaniu. Rada Gminy przegłosowała uchwałę.

g) w sprawie przyjęcia Statutu Beskidzkiego Związku Po-
wiatowo-Gminnego – Rada Gminy przegłosowała uchwałę.
h) W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Ja-
worze prawa własności nieruchomości gruntowych ozna-
czonych ewidencyjnie jako działki nr 1683/36 i 1683/39 
o łącznej pow. 0,0709 ha położonych przy ul. Słonecz-
nej, w drodze zakupu – przedstawiając temat Marcin Bedna-
rek Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych i uzdrowiskowych 
wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy zakupu dwóch działek, co 
umożliwi utworzenie miejsc postojowych oraz parkingu przy 
obiekcie rekreacyjno-wypoczynkowym na starym basenie. 
cena zakupu została wynegocjowana po kilku rozmowach i jest 
niższa od wycenionej w operacie szacunkowym. Rada Gminy 
przegłosowała uchwałę.
i) W sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę 
Jaworze prawa własności nieruchomości gruntowej 
oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1683/49 o pow. 
0,0373 ha, w drodze darowizny – ponownie temat omówił 
Marcin Bednarek podkreślając, że dyskutowana działka umożliwi 
poszerzenie łącznika drogi Słonecznej z ul. Smrekową. Rada 
gminy przyjęła uchwałę większością głosów.
j) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Jaworze – przewodniczący jerzy Ryrych 
przedstawił wypracowany przez wszystkich członków Komisji 
Rewizyjnej plan pracy na 2017 rok, stanowiący załącznik do 
uchwały wraz z poszczególnymi propozycjami kontroli. Rada 
gminy przyjęła uchwałę większością głosów.
k) w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji 
– Krzysztof śliwa Skarbnik Gminy jaworze poinformował, że 
w odpowiedzi na prośbę policji w budżecie na 2017 r. zostały 
zarezerwowane środki na dofinansowanie zakupu samochodów 
hybrydowych. Natomiast uchwała umożliwi spisanie stosownego 
porozumienia. Rada Gminy przegłosowała uchwałę.

 Cały protokół z dwudziestej czwartej sesji Rady Gminy 
Jaworze oraz interpelacje i zapytania radnych dostępne są  
w Urzędzie Gminy Jaworze oraz na stronie BIP.

ZAPOWIEDź ZMIAN W SEGREGAcjI 
ODPADóW OD 1 LIPcA 2017 r.

 jak już zapewne większość z nas wie, od 1 lipca br. czeka 
nas kolejna rewolucja w segregacji odpadów. O zmianie stawek 
opłat za odbiór odpadów pisaliśmy w styczniowym Echu jawo-
rza. Stosowne powiadomienia zostaną przesłane do nas pocz-
tą. Od 1 stycznia br. w naszej gminie oddzielnie zbieramy, se-
gregujemy czyste opakowania szklane i składujemy w dostarczo-
nych przez firmę OPERATuS zielonych workach foliowych. To 
oczywiście początek zmian. Szczegóły zostaną podane w ter-
minie późniejszym po ich ostatecznym dopracowaniu. Stąd 
harmonogram wywozu śmieci przez Operatusa dostępny na stro-
nie www.czystejaworze.pl obejmuje tylko miesiące styczeń-
czerwiec 2017.
 Zmiany wprowadza rozporządzenie ministra środowiska. 
Od 1 lipca br. w całym kraju mają obowiązywać jednolite ko-
lory kubłów na śmieci. chodzi o to, aby we wszystkich gminach  
i miastach śmieci były segregowane i odbierane według tych sa-
mych zasad. Tak więc dojdzie kolejny podział na frakcje: papier 
do pojemnika koloru niebieskiego, szkło – do pojemnika zielone-
go, tworzywa sztuczne i metale – do pojemnika żółtego, a odpa-
dy biodegradowalne do – pojemnika brązowego. A wszystko dla-

tego, że w ocenie unii Europejskiej Polska musi poprawić po-
ziom recyklingu odpadów. Inaczej nasz kraj straci dotacje unijne. 
Rozporządzenie ministra środowiska to właśnie reakcja na te za-
strzeżenia Komisji Europejskiej. Do racjonalnej gospodarki śmie-
ciowej mają nas zmobilizować też wzrastające opłaty za składo-
wanie śmieci. I tak wyższe stawki zaczną obowiązywać od 2018 
roku i będą stopniowo rosły do 2020 roku (obecnie umieszczenie 
1 tony śmieci na składowisku kosztuje 20 euro, a w 2020 roku ma 
kosztować ok. 65 euro). 
 O tym co mamy zrobić z posiadanymi do tej pory kubła-
mi zakupionymi z własnych środków w różnych/tych samych 
kolorach z naklejkami Operatusa, wyrzucić? oddać/odsprze-
dać??? Czy przemalować na własny koszt? O tych i innych 
dylematach nowych zasada segregacji odpadów przeczyta-
my w kolejnych wydaniach Echa Jaworza.
 Mamy nadzieję, że nie spowoduje to zwiększenia tzw. dzikich 
wysypisk w lasach, podrzucania śmieci do parków, czy ich spala-
nia w domowych piecach.
PRZYPOMINAMY:
Zabrania się:
•	gromadzenia odpadów medycznych lub weterynaryjnych po-

wstających na terenie nieruchomości w wyniku prowadzonej 
działalności w zakresie usług medycznych lub weterynaryjnych 
w pojemnikach na odpady komunalne,
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•	gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, 
lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, 
substancji żrących i niebezpiecznych, a także innych odpadów 
niebędących komunalnymi, w szczególności odpadów przemy-
słowych,

•	 spalania w pojemnikach na odpady komunalne jakichkolwiek 
odpadów komunalnych,

•	 składowania lub magazynowania odpadów w miejscach do 
tego nieprzeznaczonych,

•	umieszczania odpadów komunalnych z lokali handlowych, ga-
stronomicznych, usługowych, mieszkalnych itp. w koszach 
ulicznych,

•	podrzucania odpadów komunalnych na teren innej nierucho-
mości i do pojemników na odpady komunalne będących w po-
siadaniu innego właściciela.
Opracowanie Pf na podstawie/www.money.pl/gospodarka/wia-
domosci/artykul/segregacja-smieci-odpady-nowe-zasady oraz 

www.czystejaworze.pl

W związku z okresem grzewczym przypominamy wszystkim mieszkańcom Gminy jaworze, iż obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘD-
NY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW na terenie nieruchomości oraz w piecach domowych. jest to związane nie tylko z regulacjami 
prawnymi i ochroną środowiska, ale przede wszystkim z troską o zdrowie i życie mieszkańców naszej Gminy.
często w okresie jesienno-zimowym wiele osób ulega pokusie pozbycia się śmieci, paląc je w piecach domowych. Spalane są 
(poza niskiej jakości paliwami) różnego rodzaju odpady, jak np. płyty wiórowe, opakowania z tworzyw sztucznych, gumy, zanie-
czyszczone drewno i materiały drewnopochodne oraz wiele innych palnych substancji. Metoda ta nie pomaga zaoszczędzić na 
kosztach węgla, wydajność energetyczna nieposegregowanych śmieci nie jest tak wielka, a może stać się przyczyną bardzo po-
ważnych i „kosztownych” kłopotów. Piece domowe generują zbyt niską temperaturę, aby bezpiecznie spalać odpady.
W związku z częstymi zgłoszeniami dotyczącymi spalania odpadów w domowych piecach przypominamy, iż spalanie odpadów to 
najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia forma „zagospodarowania” odpadów.
Spalanie odpadów jest główną przyczyną emisji silnie trujących gazów i pyłów, które negatywnie wpływają na środowisko, ale 
przede wszystkim na zdrowie człowieka. Zanieczyszczenia w powietrzu wpływają na nasz cały organizm i chociaż skutki ich od-
działywania nie są widoczne natychmiast, to gromadzące się toksyny mają znaczący wpływ na nasze zdrowie. często dolegliwo-
ści zaczynają się od kaszlu i uczucia duszności. Szczególnie dzieci są narażone na choroby związane z układem oddechowym i 
obniżoną odpornością, która objawia się w formie alergii. Zanieczyszczenia wytwarzane w czasie palenia śmieci powodują astmę 
oskrzelową, alergiczne zapalenia skóry, alergie pokarmowe, a nawet choroby nowotworowe. Spalając śmieci, zatruwamy nasze 
najbliższe otoczenie, wody gruntowe i ziemię. W konsekwencji spożywamy zatrute mleko, jajka, warzywa i owoce. Paląc śmieci w 
piecu, niszczymy przewody kominowe poprzez odkładanie się tzw. mokrej sadzy w kominach, co może być powodem zapalenia 
się instalacji i pożaru domu, a nawet zatrucia czadem.
Zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.u. z 2013 poz. 21, ze zm.) termiczne przekształcanie odpa-
dów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów. Natomiast art. 191 tej ustawy stanowi, że 
kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega ka-
rze aresztu albo grzywny. Za spalanie odpadów w instalacjach grzewczych lub na wolnym powietrzu grozi grzywna do 5 000,00 zł.
Przepisy prawne nie wystarczą jednak, aby chronić nas przed konsekwencjami złych nawyków. To my sami musimy mieć świado-
mość, na co narażamy siebie, nasze dzieci i sąsiadów paląc śmieci w domowym piecu. Nie będziemy mieli czystego powietrza, je-
żeli nie zmienimy mentalności beztroskich zwolenników takiego postępowania.
jednocześnie dziękujemy mieszkańcom, którzy reagują na niewłaściwe zagospodarowanie odpadów oraz dbając o jakość powie-
trza, postępują z odpadami prawidłowo i nie spalają ich w domowych piecach.

Pamiętajmy, że przypadki spalania śmieci należy bezpośrednio zgłaszać na Komisariat Policji w Jasienicy. Zgłoszenia na-
leży dokonać niezwłocznie po zaobserwowaniu spalania odpadów, podając dokładną lokalizację zdarzenia. 

KOMUNIKAT O SPALANIU ODPADÓW
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PORADY PRAWNE 
- uMOWA O PRAcę NA cZAS 
OKREśLONY

 Kodeks pracy reguluje trzy rodzaje umów o pracę – umowę  
o pracę:
- na okres próbny,
- na czas określony,
- na czas nieokreślony. 
 Zdarza się, że pracodawcy zawierają wieloletnie umowy na 
czas określony. jest to niezgodne z prawem. Zgodnie z Kodek-
sem pracy okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na 
czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi sa-
mymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 mie-
sięcy, a łączna liczba tych umów nie może prze-
kraczać trzech. Przekroczenie limitów określonych 
wyżej powoduje automatyczne przekształcenie 
się umowy zawartej na czas określony w umowę 
na czas nieokreślony. Następnego dnia po upły-
wie 33 miesięcy zatrudnienia na podstawie umo-
wy na czas określony umowa łącząca pracownika 
z jego ostatnim pracodawcą staje się umową na 
czas nieokreślony. jest to nadal ten sam stosunek 
pracy i czynności prawne stron dokonane przed 
tym przekształceniem są ważne. Z kolei w przy-
padku zawarcia kolejnej już czwartej umowy na 
czas określony staje się ona umową na czas nie-
określony w dniu jej zawarcia, pomimo tytułu umo-
wy: „umowa o pracę na czas określony”. W tym 
przypadku ta kolejna już czwarta umowa o pracę 
określa stosunek pracy np. stanowisko, wynagro-
dzenie z wyjątkiem czasu jego trwania. Ewentu-
alne uzgodnienia pracodawcy z pracownikiem np.  
w formie aneksu do umowy o pracę są bezsku-
teczne, ponieważ uzgodnienie między stronami  
w trakcie trwania umowy o pracę na czas określony dłuższego 
okresu wykonywania pracy na podstawie tej umowy uważa się za 

zawarcie, od dnia następującego po dniu, w którym miało nastą-
pić rozwiązanie trwającej umowy o prace na czas określony, no-
wej umowy o pracę na czas określony. 
 Wyżej opisanych zasad nie stosuje się do umów o pracę na 
czas określony zawartych:
1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwio-

nej nieobecności w pracy,
2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub  

sezonowym,
3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
4) w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny 

leżące po jego stronie
- jeżeli ich (pkt. 1-4) zawarcie w danym przypadku służy zaspo-
kojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest nie-
zbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawar-
cia umowy.
 Pracodawca ma obowiązek zawiadomić właściwego okręgo-
wego inspektora pracy, w formie pisemnej lub elektronicznej, o 

zawarciu umowy o pracę zawartej na czas okre-
ślony wymienionej w punkcie 4 (patrz wyżej) , nad-
to jest zobowiązany podać przyczyny zawarcia ta-
kiej umowy - w terminie 5 dni roboczych od dnia jej 
zawarcia.
 Opisana wyżej ochrona pracownika zatrudnio-
nego na podstawie umowy o pracę na czas okre-
ślony opiera się na trzech zasadach: limitu 33 mie-
sięcy zatrudnienia i limitu trzech umów między 
tymi samymi stronami, niestosowaniu tych limitów 
tylko do umów obiektywnie uzasadnionych, sank-
cji za przekroczenie choćby jednego limitu polega-
jącej na przekształceniu się umowy na czas okre-
ślony w umowę na czas nieokreślony. 
 Opisane zasady obowiązują co do umów o pra-
cę na czas określony obowiązujących dzień przed 
dniem 22 lutego 2016 r. i później. Zasady te nie 
dotyczą: umów zawartych dokładnie w dniu 22  
lutego 2016 r. oraz rozwiązanych przed dniem 22 
lutego 2016 r. cdn. 

Adwokat Patrycja jakubiec
tel. 503 615 508

patrycja.jakubiec@adwokatura.pl

Wójt Gminy Jaworze informuje, że adw. Patrycja Jakubiec udziela darmowych porad prawnych
dla mieszkańców Jaworza pozostających w trudnej sytuacji życiowej, w każdy czwartek w godzinach od 17.30 do 19.00

w budynku Pod Goruszką w centrum Jaworza (wejście z boku, od zakładu mechanicznego).

 W związku z podsumowaniem pracy społecznej organizacji 
pozarządowych należy stwierdzić, że w gminie jaworze są jesz-
cze osoby, które chętnie i bardzo aktywnie działają na rzecz spo-
łeczności lokalnej bez zysków materialnych (wiele godzin nieza-
płaconej pracy, starania o fundusze na rzecz mieszkańców, bory-
kanie się z kłopotami). Osobami tymi pracującymi w ramach na-
stępujących organizacji społecznych są:

1. Koło Gospodyń Wiejskich nr 1 i nr 2 – Danuta Mynarska, 
Irena Mikler i ich współpracownicy,

2. Towarzystwo Miłośników jaworza – Ryszard Stanclik i jego 
współpracownicy,

3. Kolo Emerytów i Rencistów – Krystyna Plaza, Elżbieta Kul-
pa i ich współpracownicy,

4. Stowarzyszenie „Nasze jaworze” – Zygmunt Podkówka 
i jego współpracownicy,

5. Stowarzyszenie „jaworze-Zdrój” – Andrzej Śliwka i jego 
współpracownicy,

6. Stowarzyszenie Miłośników Sztuki – Jacek Guziur i jego 
współpracownicy.

 Za pracę na rzecz naszej społeczności lokalnej w roku ubie-
głym 2016.
 Serdecznie Dziękuje Komisja Samorządu i Spraw Lokal-
nych: janina Holeksa, Krystyna Szczypka, Paweł Lorek, Michał 
Hanus, Roman urbaś.

SPOŁEcZNE DZIAŁANIA 
cZYLI „DużO ZA NIc”
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W lutym skorzystaj z dotacji LGD Ziemia Bielska

Pierwsze nabory wniosków w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2020 
LGD Ziemia Bielska już za nami. Mieszkańcy gmin objętych Strategią oraz instytucje z tego terenu (Bestwina, Buczkowice, sołec-
twa czechowic-Dziedzic – Bronów, Ligota, Zabrzeg; jasienica, jaworze, Kozy, Porąbka, Wilamowice, Wilkowice) skorzystali z możli-
wości pozyskania dotacji i złożyli swoje wnioski o przyznanie pomocy. 2017 rok przynosi jednak nowe możliwości pozyskania środ-
ków ponieważ LGD Ziemia Bielska zapowiada ponowny nabór wniosków i to już w lutym 2017 r.

Środki dla mieszkańców naszego obszaru – ale czy tylko? 
Z naborów mogą skorzystać mieszkańcy naszego regionu, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz przed-
siębiorcy, którzy już prowadzą działalność ale chcą ją rozwijać na naszym terenie.
Na co można pozyskać środki?
W nowym naborze ponownie dostępna będzie pula środków na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej (w obsza-
rach turystyki i rekreacji, produktu lokalnego, innowacji czy usług dla społeczności) oraz na zachowanie materialnego lub niemate-
rialnego dziedzictwa lokalnego. Nowością, jaka pojawi się w lutym, będą nabory wniosków z zakresu wspierania współpracy mię-
dzy przedsiębiorcami z branży turystycznej oraz wzmacniania kapitału społecznego.
O jakie środki mogę się starać?
Osoby zainteresowane założeniem fi rmy mogą otrzymać bezzwrotną premię w wysokości 50 tys. zł (wypłacaną w dwóch ratach). 
W pozostałych przypadkach, np. dla wniosków na rozwój fi rmy czy wzmacnianie kapitału społecznego można otrzymać do 300 tys. 
zł w formie refundacji poniesionych kosztów (w zależności od reprezentowanego sektora zwrot wyniesie od 63,63 % do 95 % 
kosztów).
Jak złożyć projekt?
W pierwszej kolejności należy zapoznać się ze Strategią RLKS i Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Można też skorzystać z bezpłatnego do-
radztwa, szkoleń i warsztatów oferowanych przez LGD. Wniosek można złożyć w drodze naboru wyłącznie w wyznaczonym termi-
nie. Od momentu ogłoszenia naboru wszelkie obowiązują ce wymagania i dokumenty, w tym formularze wniosków wraz z załącznika-
mi oraz instrukcje, będą dostępne na stronie internetowej wwww.ziemiabielska.pl.
Kiedy mogę złożyć mój wniosek?
Nabory wniosków przewidziane są w terminie 22 lutego – 08 marca 2017 r.
Kto oceni mój wniosek?
Wniosek złożony w LGD Ziemia Bielska podlega czterostopniowej ocenie: wstępnej, zgodności z PROW 2014-2020, zgodności z 
LSR oraz ocenie wg kryteriów wyboru. Po jej zakończeniu tworzona jest lista operacji wybranych do dofi nansowania na podstawie 
przyznanych punktów i Wnioskodawca otrzymuje informację o wybraniu bądź niewybraniu projektu. Od każdego etapu oceny można 
wnieść protest w terminie do 7 dni od otrzymania wyników. 
Kolejno wnioski przekazywane są do urzędu Marszałkowskiego, gdzie również podlegają weryfi kacji oraz procedurze uzupełnień 
(urząd Marszałkowski tylko raz może wezwać Wnioskodawcę do uzupełnień). Zarząd Województwa ma 3 miesiące od otrzymania 
dokumentów na wyznaczenie terminu podpisania umowy lub poinformowanie o odmowie przyznania pomocy. Po pozytywnej ocenie 
wniosku Zarząd Województwa w ciągu 14 dni zaprasza do swojej siedziby w celu podpisania umowy na realizację projektu.
Niewielkie projekty - granty
W maju 2017 r. Wnioskodawcy będą mogli skorzystać z pierwszego w tym okresie projektu grantowego „Aktywni Międzypokole-
niowi”. W ramach niego LGD Ziemia Bielska będzie udzielać benefi cjentom z obszaru objętego LSR, głównie organizacjom pozarzą-
dowym, dotacji na realizację mniejszych projektów-grantów (o wartości 5.000 – 50.000 zł). Projekty grantowe od A do Z realizowane 
są na poziomie LGD – tzn. od doradztwa na etapie przygotowania wniosku po jego rozliczenie, wypłatę środków i monitoring. Projekt 
grantowy „Aktywni Międzypokoleniowi” przewiduje realizację różnorodnych inicjatyw międzypokoleniowych.

Gdzie znajdę więcej informacji?
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz wszelkie inne dokumenty znajdują się na stronie internetowej 
Stowarzyszenia. Szczegółowe informacje można także uzyskać w biurze Stowarzyszenia. Zapraszamy do kontaktu!

Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała

Tel/fax. 033 8136964, e-mail:projekty@ziemiabielska.pl, www.ziemiabielska.pl.

„Europejski fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Materiał opracowany 
przez LGD Ziemia Bielska współfi nansowany jest ze środków unii Europejskiej w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalne-
go w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-
2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
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KULTURA

OśRODEK PROMOcjI 
GMINY jAWORZE

 Noworoczny koncert Orkiestry Dętej GLORIETA

 W niedzielny wieczór 15 stycznia w sali sesyjnej budynku Go-
ruszka odbył się Noworoczny koncert Orkiestry Dętej „Glorie-
ta” pod batutą Stanisława Sojki. Impreza została zorganizowana 
przez Ośrodek Promocji Gminy, przy którym działa Orkiestra. Na 
imprezę pomimo mroźnej aury przybyło wielu miłośników dobrej 
muzyki. Tym razem Orkiestra „Glorieta” zaprezentowała utwo-
ry zarówno klasyczne jak i nowoczesne w przepięknych aranża-
cjach. Obserwując Orkiestrę śmiało można stwierdzić, że rozwi-
ja się nie tylko pod względem liczebności, ale przede wszystkim 

kunsztu muzycznego, co można było stwierdzić w momencie, gdy 
Orkiestra zmierzyła się z fragmentem Koncertu Noworocznego 
filharmoników Wiedeńskich.

Oprac. Ej foto Rf

Zjazd na Byle Czym 2017

 Kiedy impreza Zjazdu na Byle czym pojawiła się w jaworzu? 
Mało kto pewnie pamięta, ale zapewne to już minimum dekadę 
wcześniej pomysł ten zrodził się w Ośrodku Promocji Gminy ja-
worze. Oczywiście jak zawsze w przypadku tego typu imprez, po-
łowa sukcesu zależy od organizatorów i uczestników, a reszta 
od pogody. W tym roku zarówno pokrywa śniegu jak i minusowe 
temperatury dopisały. A atmosferę podgrzały zmagania uczest-
ników świetnej zabawy. W dniu 19.01.2017 r. na stoku wzgórza 
Goruszka zorganizowano kolejne zawody Zjazdu na Byle czym, 
w których wzięło udział 15 załóg. Wręczenia pamiątkowych dy-
plomów dokonał Główny Sędzia zawodów - wiceprzewodniczą-
cy Rady Gminy Zbigniew Putek - niezastąpiony miłośnik sportu 
i zawodów sportowych, jakie są  organizowane w naszej gminie 
od ponad 25 lat. Wszystkim uczestnikom jeszcze raz dziękujemy 
a zwycięzcom gratulujemy. Do zobaczenia za rok.

Tekst i foto: Ośrodek Promocji Gminy jaworze
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Wernisaż wystawy Zbigniewa Popadiucha 

 5 stycznia w jaworzańskiej Galerii Na Zdro-
jowej odbył się wernisaż wystawy Zbignie-
wa Popadiucha, utalentowanego i niebywale 
skromnego Artysty. Wieczór minął w kameral-
nym gronie i w atmosferze prawie rodzinnej. 
Specjalnie na tę wystawę powstało kilka portretów mieszkanek 
i mieszkańców jaworza, co okazało się dla niektórych ogromną 
niespodzianką. Wystawę można oglądać do 29.01.2017r.

Zbigniew Popadiuch
 urodził się 27.11.1955 roku w Kutnie (byłe woj. płockie). Od 
1988 r. zamieszkały w Bielsku-Białej. Pracuje jako kontroler ja-
kości w fIAT POWERTRAIN w Bielsku-Białej.
 Artysta nieprofesjonalny. Malarstwa początkowo uczył się 
sam. Następnie został uczniem prof. Z. Kępińskiego z Płocka 
i znanego bielskiego plastyka j. Grabowskiego. Najczęściej sto-
sowane przez niego techniki malarskie to olejna na płótnie, grafi -
ka i pastel. Niejednokrotnie wykonywał swoje prace na cele cha-
rytatywne m.in.:

• fresk naścienny w szkole Podstawowej im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Bielsku-Białej z wizerunkiem patrona szkoły,

• portret olejny jana Brzechwy patrona Szkoły Podstawowej 
w Godziszce,

• kilka pasteli przeznaczył do aukcji na rzecz ratowania ży-
cia aktora Teatru Polskiego w Bielsku-Białej – janusza 
Walesiaka.

 Swoje prace prezentował początkowo na odbywają-
cych się corocznie: Ogólnopolskich jarmarkach Różanych w 
Kutnie oraz Dniach Rodzinnych w fiat Auto Poland w Bielsku-
Białej.
Prezentacje cyklu obrazów olejnych „Bielsko-Biała sprzed 
1000 lat” (20 prac) namalowanego z okazji 100 – lecia istnienia 
Ratusza:

• czerwiec 1997 – Dni Bielska-Białej, Wystawa na Placu,
• Październik 1997 – Wystawa w Ratuszu Miejskim.

Prezentacja cyklu pasteli „Bielszczanie znani-nieznani” (260 
prac):

• Marzec 2001 – Galeria środowisk Twórczych Bielskiego 
centrum Kultury,

• czerwiec 2001 – urząd Gminy Buczkowice,
• Styczeń 2002 – Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej (część 

cyklu – sportowcy olimpijczycy Podbeskidzia).
cykl portretów pasteli „Aktorzy scen przedwojennych” (26 prac):

• Maj 2002 – Ekspozycja stanowiąca własność kina „HELIOS” 
w centrum Sfera w Bielsku-Białej.

• Grudzień 2013 – Galeria Akademicka ATH w Bielsku-Białej.

Prace należą do ekspozycji stałych w:
• Muzeum Okręgowym w Bielsku-Białej,
• Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej,
• Muzeum Okręgowym w Gostyninie,
• Muzeum Okręgowym w Sierpcu.

Prace twórcy trafi ły między innymi:
• jako ilustracje do książki j. Proszyka „żydowskie 

cmentarze”,
• jako prezent dla papieża jana Pawła II z okazji 80-tej rocz-

nicy urodzin od uczestników pielgrzymki z Wadowic (portret 
matki, ojca i brata papieża),

• jako prezent dla Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskie-
go przy okazji jego pobytu w Bielsku-Białej (portret żony 
i córki),

• jako prezent dla Marii Koterbskiej z okazji 90-tej rocznicy 
urodzin.

Na łamach miesięcznika „Mój powiat” posiada stałą rubrykę 
„Z teki Zbigniewa Popadiucha”.
W dotychczasowym dorobku artystycznym ma ponad 2400 prac 
wykonanych różnymi technikami. Laureat wielu konkursów, mię-
dzy innymi:

• Styczeń 2004 – I Nagroda w Konkursie Malarstwa Nieprofe-
sjonalnego im. Ignacego Bieńka,

• Maj 2005 – I Nagroda w Konkursie Instytutu Teologicznego 
Kurii Bielskiej „Serce za Serce”,

• Styczeń 2010 – Medal Honorowy z okazji X lat Powiatu Biel-
skiego dla Współpracowników,

• Listopad 2012 – Nagroda im. Władysława Orkana za wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania kultury i twórczo-
ści artystycznej w roku 2011.

Ferie w Galerii Na Zdrojowej

 Podczas ferii zimowych (od 16.01. do 27.01.) zorganizowano 
w Galerii na Zdrojowej warsztaty artystyczne dla dzieci. Powsta-
ły piękne prace m.in.: kartki na Dzień Babci i Dziadka, wazony, 
mydełka, pacynki i upominki dla najbliższych. uczestnicy warsz-
tatów wykazali się ogromnym zaangażowaniem twórczym, kre-
atywnością i talentem. 

 W każdy wtorek odbywają się zajęcia ceramiczne dla doro-
słych i dzieci prowadzone przez Martę Hortowicz. W każdą sobo-
tę natomiast spotykają się i tworzą „Pacykarki” – grupa malarska.
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NASZE DZIECI, NASZA MŁODZIEŻ

PuBLIcZNE PRZEDSZKOLE NR 2 
W jAWORZu

JAK	CO	ROKU,	W	KARNAWALE,	
„DWÓJKA”	BAWI	SIĘ	WSPANIALE

 Bal karnawałowy to wydarzenie bardzo wyczekiwane przez 
wszystkie dzieci. Ten barwny, atrakcyjny dzień dostarcza im za-
wsze wiele radości i niezapomnianych przeżyć. Tak też było 
i w tym roku, w dniu balu przebierańców Przedszkola nr 2.
 14 stycznia – w sobotę, w Sali Widowiskowej przy urzędzie 
Gminy w jasienicy odbył się Kostiumowy Bal Karnawałowy dla 
Dzieci i Rodziców Przedszkola Samorządowego Nr 2 w jawo-
rzu. Ten bal był wyjątkowy, inny od poprzednich, organizowanych 
w przedszkolu. Po raz pierwszy uczestniczyli w nim wszyscy ro-
dzice naszych przedszkolaków i po raz pierwszy odbył się on 
poza murami naszego przedszkola.
 Otwarcia imprezy dokonała pani dyrektor czesława cybuł-
ka. W udekorowanej, wielkiej sali, dzieci czuły się wspaniale. 
Sala była barwna i kolorowa również dzięki dzieciom i rodzicom 
przebranym w piękne, różnorodne, ciekawe kostiumy. Na bal 
przybyły postacie z bajek, baśni, fi lmów. Nie zabrakło też piratów, 
muszkieterów, zwierzaków, policjantów, strażaków, górników. Po-
mysłowość i inwencja twórcza rodziców była wielka. całe rodziny 

zaprezentowały swoje kostiumy podczas pokazu i otrzymały na-
grody za przygotowanie wspaniałych strojów. Podczas balu moż-
na było skorzystać z usług profesjonalnego studia fotografi czne-
go, aby utrwalić niezapomniane chwile na zdjęciach.
 Wszyscy wspaniale się bawili się przy dźwiękach gorących, 
karnawałowych hitów, jak też podczas zabaw i konkursów. Daw-
nym zwyczajem, bal nie mógł odbyć się bez kotylionów, wykona-
nych przez personel przedszkola oraz bez tańca z czekoladami, 
o które postarała się jedna z naszych mam. Wiele emocji wzbu-
dziło również kotylionowe losowanie nagród oraz licytacja, któ-
rej główną wygraną był weekendowy pobyt w Park Hotel Łysoń 
& Spa ufundowany przez Idea Events. Tego dnia wszystkie buzie 
były uśmiechnięte, a nogi nie chciały przestać tańczyć. Zabawa 
była naprawdę udana!
 Na każdego zmęczonego uczestnika balu czekała oferta bu-
fetowa: gorące i zimne napoje, popcorn, bigos przygotowany 
przez pracowników przedszkola oraz przepyszne ciasta upieczo-
ne i dostarczone przez rodziców naszych dzieci. 
 Bal okazał się bardzo udany. Był to czas na wspólną zabawę, 
integrację, czas spędzony w miłej atmosferze. Myślę, że przyniósł 
on wiele radości nie tylko naszym wychowankom ale i wszystkim 
dorosłym, a to było głównym celem tego balu. 

 Nasz bal udał się dzięki zaangażowaniu wielu osób, którym 
pragniemy gorąco podziękować. 
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 PODZIĘKOWANIE
Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom za przekazane 
rzeczowe wsparcie, które umożliwiło nam realizację karnawało-
wych uroczystości. Pragniemy również podziękować wszystkim 
rodzicom, którzy włączyli się w przygotowanie i zorganizowanie 
naszych imprez. 
Wszystkim dziękujemy za pomoc, życzliwość i ofi arność.
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz Rada Rodziców Publicznego 
Przedszkola Nr 2 w jaworzu

LISTA SPONSORÓW – KARNAWAŁ 2017
RODZICE: 
p. Barbara Łukosz, p. Ilona Szczepańska, p. Agnieszka Paszek, 
p. Małgorzata Przewoźnik, p. Agnieszka Głowacka, p. jolanta 
czakon, p. Iwona Mazur, p. jarosław Przewoźnik

FIRMY:
IDEA EVENTS Marzena i Sławomir Damek, Kozy
Teatr Lalek BANIALuKA, Bielsko-Biała
Restauracja ZDROjOWA, jaworze
ZP cHOcOLATE Zbigniew Przewoźnik
DAKO Dawid Kowalski, jaworze
Piekarnia, cukiernia jM Mrowiec, jaworze
EWTEX, Bielsko-Biała
cZAS NA HERBATę, Bielsko-Biała
SG SYSTEM, Grzegorz Szczypka
WYDAWNIcTWO PAScAL
urząd Gminy jaworze

DZIęKujEMY WSZYSTKIM RODZIcOM, KTóRZY uPIEKLI 
I DOSTARcZYLI PRZEPYSZNE cIASTA I NAPOjE.

Karnawałowy Dzień Babci i Dziadka

 W zimowym, mroźnym styczniu są takie dwa dni, gdy każde-
mu robi się cieplej na sercu. To dni, kiedy  swoje święto obcho-
dzą nasi niezastąpieni, kochani – BABcIE I DZIADKOWIE. Z tej 
okazji 13 stycznia w godzinach popołudniowych przedszkola-
ki „Dwójki” tradycyjnie już zaprosiły swoje babcie i dziadków na 
przedszkolną uroczystość, aby w szczególny sposób okazać im 
szacunek oraz wdzięczność za miłość, cierpliwość i wyrozumia-
łość. uroczystość ta odbyła się tym razem w Sali Widowiskowej 
przy urzędzie Gminy w jasienicy.
 Na wstępie Pani Dyrektor przywitała wszystkich gości ciepłym 
słowem a po niej, z wielkim zaangażowaniem, wszystkie wnuczę-
ta przedstawiły program artystyczny, na który złożyły się piosenki 
i tańce oraz nowa wersja bajki o czerwonym Kapturku pt.: „Przy-
jęcie u babci.” Dzieci wręczyły też przybyłym gościom drobne, 
wykonane przez siebie upominki. Przez swój występ przedszko-
laki mogły wyrazić kochanym babciom i dziadkom swoją miłość 
oraz podziękować za opiekę i trud wkładany każdego dnia w wy-
chowanie wnucząt.
 cała uroczystość miała karnawałowy, balowy charakter więc 
nie zabrakło wspólnych tańców w karnawałowych rytmach, za-
baw i konkursów oraz rozmów przy słodkim poczęstunku. Atmos-
fera tego spotkania była wspaniała. Był to czas śmiechu, wzru-
szeń i radości.
 Serdecznie dziękujemy wszystkim babciom i dziadkom za 
przybycie a rodzicom za przygotowanie dzieci do występów 
i wszelką pomoc w zorganizowaniu uroczystości.

Nauczycielka Teresa ślezińska 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 
W jAWORZu

Koło Przyrodnicze buszuje po Goruszce

 W dniu 16XII 2016 roku dzieci z Koła Przyrodniczego uczest-
niczyły w bardzo ciekawych i pouczających warsztatach zorga-
nizowanych przez pana Marcina Giel z Nadleśnictwa Bielsko. 
Zaczęliśmy w szkole od rozpoznawania zimowych gałązek z róż-
nych gatunków drzew i krzewów. Latem, rozpoznając po wy-
glądzie, budowie liści nie mielibyśmy z tym większych proble-
mów, ale zimą... gdy trzeba to zrobić patrząc na barwę kory, 
ułożenie, budowę i rozmieszczenie pączków, to wielka sztuka! Na 
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szczęście pan Marcin zadbał o nas, tłumaczył, pokazywał i przy-
gotował klucz, dzięki któremu mali przyrodnicy radzili sobie cał-
kiem dobrze. jednak prawdziwą przygodą okazały się szacun-
ki brakarskie na zachodnim stoku Goruszki. Dowiedzieliśmy się 
wiele o pracy leśniczego w terenie, o prawdziwym gospodarowa-
niu w lesie. Szacunki brakarskie to ustalenie ilości i jakości drew-
na okrągłego, możliwego do pozyskania z drzew przeznaczonych 
do wycięcia w kolejnym roku. Leśniczy ma trudne zadanie, bo 
musi określić nie tylko ilość i jakość drewna, ale też warunki, spo-
sób jego pozyskania i wywozu z lasu, a nawet przybliżony termin 
wykonywanych prac w terenie. Każde nadleśnictwo musi usta-
lić, ile drewna można wyciąć z lasu bez wyrządzenia mu szko-
dy. Dowiedzieliśmy się, że szacunki brakarskie są więc wykony-
wane z szacunku do lasu i dbałości o jego trwałość, bo wszyst-
ko co robi się w lesie, musi być przemyślane, zaplanowane i per-
fekcyjnie wykonane. Las to żywy organizm, który potrzebuje mą-
drej opieki!!!
 Tak to w grupach, mali przyrodnicy pod okiem pana Marci-
na i opiekunów p. M. Hawełek i M. Kuś buszowali po Gorusz-
ce, mierzyli klupą pierśnice drzew, szacowali wysokościomierzem 
ich wzrost i dokumentowali na raptularzu szacunek brakarski. 
Sosny czarne na Goruszce zostały pomierzone i spisane, choć 
na szczęście nic im nie grozi! Zajęcia zarówno w szkole jak i na 
świeżym powietrzu były bardzo ciekawe, pouczające. Serdecznie 
dziękujemy panu Marcinowi za fantastyczne warsztaty!!!

Mirosława Hawełek

Działania charytatywne 

 Obecny rok szkolny przebiega pod hasłem zaangażowania 
w wolontariat, jednak aktywność uczniów, rodziców i nauczycie-
li jest w naszej szkole od wielu lat nastawiona na działania chary-
tatywne i akcje pomocowe, które Samorząd uczniowski traktuje 
jako priorytetowe w swojej pracy. 
 Szczególnie wiele działo się w naszej szkole od września do 
grudnia. W październiku przeprowadzona została przez samo-
rząd sprzedaż cegiełek dla fundacji na Rzecz Osób Niewido-
mych i Niepełnosprawnych „Szkoło, Pomóż i Ty”. Pomagamy tej 
organizacji już kilkanaście lat. W listopadzie odbyła się zbiórka 
„Góry Grosza” dla fundacji „Nasz Dom”, która pomaga rodzinnym 
domom dziecka i rodzinom zastępczym. To również nasza wielo-
letnia praktyka.
 Także w listopadzie w ramach działań naszej szkoły w pro-
gramie „Pola Nadziei”, wspomagającym Salwatoriańskie Sto-
warzyszenie Hospicyjne na rzecz Hospicjum im. jana Pawła II  
w Bielsku-Białej samorząd zorganizował wśród naszych uczniów 
zbiórkę książek dla dzieci. Książki te były sprzedawane podczas 
zebrania z rodzicami, wzbogaciły dziecięce biblioteczki, stając się 
prezentami mikołajkowymi i zyskując drugie życie, a dzięki ofiar-
ności rodziców zarobiliśmy dla hospicjum sporą kwotę. 
 Ogromnym sukcesem zakończyła się w naszej szkole orga-

nizacja „Szlachetnej Paczki”. Po raz trzeci przekonaliśmy się, że 
można liczyć na empatię, szczodrość i zaangażowanie rodziców. 
Akcję koordynował opiekun Su. Wybranej przez szkołę rodzinie 
zakupiliśmy za zebrane pieniądze opał na zimę, znalazł się spon-
sor, który podarował materiał na pokrycie dachu, bo taką też po-
trzebę zgłaszała rodzina. jedna z klas zakupiła sprzęt kuchen-
ny i pościel. Ponadto spakowaliśmy 20 pudeł żywności trwałej, 
środków czystości, kosmetyków, odzieży, zabawek, artykułów 
szkolnych. jesteśmy dumni z tej akcji i z pomocy, jakiej mogliśmy 
udzielić. A nasi uczniowie kolejny raz otrzymali lekcję najlepiej po-
jętej dobroczynności. Wszystko dzięki wielkiej ofiarności i zaan-
gażowaniu rodziców naszych uczniów. jeszcze raz Wam, rodzi-
ce ogromnie dziękujemy!
 Również w grudniu Samorząd uczniowski przygotował i prze-
prowadził dwa kiermasze świąteczne. Tutaj też zaangażowaliśmy 
rodziców, prosząc o przyniesienie przetworów domowych i ozdób 
świątecznych, które wzbogaciły ofertę kiermaszu. jak zwykle za-
robiliśmy bardzo dużą kwotę. W ramach akcji „Paczka dla kolegi” 
samorząd ufundował prezenty świąteczne dla 13 uczniów . Taką 
tradycję mamy już od kilku lat.
 Wiele dobrego dzieje się w Szkole Podstawowej nr 1 w jawo-
rzu dzięki uczniom, ich rodzicom i nauczycielom. Nasz mały świat 
na pewno staje się przez to piękniejszy, a ludzie lepsi. 

Opiekun Samorządu uczniowskiego joanna Lorańczyk-czader

Podsumowanie „SZLACHETNEJ PACZKI”

 Drodzy Rodzice!
 Zakończyliśmy tworzenie „Szlachetnej Paczki”. Z Państwa 
ogromną pomocą i zaangażowaniem udało się nam zgromadzić 
20 wielkich paczek pomocy rzeczowej, w tym tak potrzebną so-
kowirówkę o wartości 300 złotych, mnóstwo środków czystości, 
kosmetyków, żywności, zabawek, książek i innych upominków.  
Zakupiono też kołdrę, poduszki, pościel, koce.
 Zebraliśmy 1190 złotych, Samorząd uczniowski dołożył 110 zł 

i zakupiliśmy dla „naszej” rodziny opał za 1300 złotych, więc zo-
stał on już dziś dostarczony pod dom.
 Zasponsorowano materiał na pokrycie dachu (30 m2 papy).
 Państwa pomoc znacznie przekroczyła potrzeby sformułowa-
ne przez rodzinę! Kolejny raz przekonaliśmy się, że można na 
Was liczyć. Dziękujemy, że uczycie swoje dzieci, jak ważna jest 
dobroczynność, hojność, chęć pomagania i otwartość na potrze-
by innych.

DZIęKujEMY !!!
Nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w jaworzu



LuTY 152017

Witajcie w naszej bajce…

 Bal karnawałowy to dzień wyczekiwany przez wiele tygodni. 
I wreszcie nadszedł. 12 stycznia 2017r. aula naszej szkoły za-
czarowana została w salę balową. Na wielki Bal Przebierańców 
zostały zaproszone postacie z przeróżnych bajek. Kogóż tutaj 
nie było? Zjawiły się księżniczki, dobre wróżki, dzielni rycerze, 
muszkieterowie, policjanci i złodzieje, dalmatyńczyki, Indianie 
i kowboje, kotki, myszki, nawet Minnie i wiele innych. Nie mogło 
również zabraknąć czerwonego Kapturka, którego powitała zdzi-
wiona taką ilością gości Babcia.
 Wszystkich Balowiczów przywitała P. dyr. Ewa cholewik, 

która na wstępie wręczyła całe mnóstwo nagród i dyplomów za 
udział w konkursach: przyrodniczym, recytatorskim i ortografi cz-
nym, a potem życzyła wszystkim udanej zabawy. życzeniu stało 
się zadość. Zabawa przednio się udała. Po barwnej prezentacji 
strojów rozpoczęły się tańce, które przeplatane były konkursami 
i poczęstunkiem. Niekoronowanym przebojem okazała się „So-
fi a”, a słowa piosenki uczestnicy balu znali nawet lepiej niż sam 
wykonawca – Alvaro Soler.
 Kiedy czas radosnej, roztańczonej i rozśpiewanej zabawy do-
biegł końca, wszyscy z żalem opuszczali salę balową. Pozosta-
ły wspomnienia, które będą nam towarzyszyć do kolejnego balu 
karnawałowego, który już za rok!

Zespół Promocji Szkoły 

GIMNAZjuM

„Od hobbysty do noblisty” 

 W ramach innowacji pedagogicznej „Od hobbysty do noblisty” 
w listopadzie i grudniu odbywały się ciekawe spotkania i warsz-
taty, w których udział wzięli wszyscy uczniowie klas pierwszych. 
30 listopada gościliśmy w naszej szkole przedstawiciela Klubu 
Gaja Pana Jarosława Kasprzyka, który na podstawie prezenta-
cji przybliżył nam zasady działalności klubu oraz przedstawił kilka 
projektów dotyczących rzek i drzew. Po spotkaniu uczniowie kla-
sy 1c wraz z wychowawcą wzięli udział w konkursie „DZIKIE PO-
ZNAjEMY I… jEMY”. W środę 7.12.2016 gościliśmy Panią Annę 
Sobańską oraz Pana Krystiana Biłka – przedstawicieli Funda-
cji Ekologicznej Arka. uzmysłowili Oni naszej młodzieży kilka 
prostych zasad, które można wprowadzić w życiu codziennym, 
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Spotkanie z policjantem w Gimnazjum

 W grudniu 2016r. w Gimnazjum nr 1 w ramach zajęć z doradz-
twa zawodowego uczniowie klas 3A i 3B uczestniczyli w spotka-
niu z policjantem, panem Danielem Buzderewiczem. Wykład miał 
na celu przybliżenie pracy w policji i dokładniejsze objaśnienie, 
na czym ten zawód polega. Pan Buzderewicz jest Naczelnikiem 
Wydziału d/w z Przestępczością Narkotykową w KWP w Katowi-
cach, więc zna się na tym jak mało kto.
 Prelekcja rozpoczęła się od wyjaśnienia, jaką rolę pełni policja 
jako służba bezpieczeństwa, następnie przedstawiono podstawo-
we jej zadania, które przede wszystkim opierają się na ochronie 
życia, zdrowia i ogólnego bezpieczeństwa innych. A jak obowiąz-
ki, to też uprawnienia – do takich należą wykrywanie przestępstw, 
poszukiwania ludzi oraz oczywiście likwidowanie wszelkich za-
grożeń. Następnie omówiono rodzaje służb policyjnych, do któ-
rych należą prewencyjne (dzielnicowi, antyterroryści, ruch drogo-
wy), kryminalne (śledczy, kryminalni, laboratoryjni, cBśP) oraz 
wspomagająca (transport, zaopatrzenie itd.). Służby prewencyj-
ne to tzw. policja pierwszego kontaktu działająca na patrolach, 
imprezach masowych oraz w działaniach antyterrorystycznych. 
Natomiast pion kryminalny pracujący przy większych zbrodniach 
jak morderstwo, kradzieże itd. dzieli się na techników kryminali-
styki, którzy zabezpieczają ślady, zbierają dowody itp. cBś, la-
boratorium kryminalistyczne oraz operacyjnych, jakich nie rozpo-
znajemy wśród tłumu. 
 Z wykładu dowiedzieliśmy się również, że w Polsce pracu-
je ok. 100 tyś. policjantów, którzy spotykają się z różnymi sytu-
acjami nieraz zagrażającymi ich życiu. W naszym województwie 
– śląskim pracuje ich ok. 12,5 tys., co daje największy garnizon  
w kraju. Pan Buzderewicz pokazał nam zdjęcia komendy policyjnej  
w Bielsku-Białej (zarówno stary, jak i nowy, jeszcze niedokoń-
czony budynek). Zostaliśmy też poinformowani, gdzie znajdują 
się inne komisariaty policji w naszych okolicach np. jasienica, 
Szczyrk i czechowice-Dziedzice.

 ci z nas, którzy zainteresowani są wstąpieniem do szeregów 
policyjnych, mieli doskonałą okazję do zapoznania się z nabo-
rem do tej pracy. Potencjalny policjant przechodzi szereg testów 
sprawdzających, czy nadaje się do tego typu zadań i jak radzi so-
bie ze stresem. Są to testy ogólnej wiedzy oraz sprawnościowe. 
Następnym krokiem jest rozwiązanie testu Multiselect a następ-
nie rozmowa z psychologiem policyjnym. jeśli uda się pozytyw-
nie wykonać te kroki, czeka go rozmowa z komisją rekrutacyjną. 
Na zakończenie spotkania gość odpowiedział na pytania uczniów 
oraz pokazał filmik zrobiony przez śląską policję zatytułowany  
„7 dni w tygodniu 24 na dobę...”.
 Prelekcja uświadomiła nam, jak ważnym organem jest policja 
i jakie ważne zadania pełni. 

Wiktoria Myczka – uczennica klasy 3B

aby nie tylko żyć zgodnie z ekologią, ale również zaoszczędzić 
pieniądze. Przy okazji otrzymaliśmy piękną pachnącą choinkę,  
w ramach akcji „choinki nadziei”. Ostatnie dwa spotkania odby-
ły się z podziałem na dziewczęta i chłopców. 14.12.2016 nasze 
uczennice wzięły udział w warsztatach prowadzonych przez Pa-
nią Martę Wawrzyczek, właścicielkę Centrum Estetyki Kosme-
tycznej ”Dotyk Urody”. Nasze dziewczynki mogły zaprojekto-
wać i wykonać mydełka, które okazały się świetnym prezentem 
dla bliskich. jednocześnie na sali gimnastycznej uczniowie klas 
pierwszych wzięli udział w spotkaniu z druhem Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej w jaworzu Adamem Bindą oraz z Panem 
Wirgiliuszem Niesytem. chłopcy mogli między innymi przymie-
rzyć strój strażacki. Spotkania z przedstawicielami różnych grup 
zawodowych oraz instytucji poszerzają horyzonty naszej mło-
dzieży. celem tej innowacji jest pokazanie młodemu pokole-
niu wielu możliwości spędzania czasu wolnego. Mamy nadzie-
ję, że dzięki takim spotkaniom choć część naszych podopiecz-
nych znajdzie nowe hobby i w ciekawy dla siebie sposób zorga-
nizuje swój czas wolny.

Anna Wiśniewska
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Byliśmy. Jesteśmy. Będziemy?
 
 Od listopada 1994 roku minęło już ponad dwadzieścia lat. 
Tego roku z inicjatywy kpt. czesława czubaja nadano imię SP 
nr 3, patronem szkoły został wybrany gen. Stanisław Maczek. 
Przez tak długi czas każdego roku w SP nr 3, a potem w Gim-
nazjum nr 1 gościli dawni żołnierze gen. Maczka lub ich najbliżsi 
na wspólnych spotkaniach z uczniami i nauczycielami. Tegorocz-
ne spotkanie Prezesa jamesa jurczyka z nauczycielami uczący-
mi w gimnazjum i nauczycielami emerytami zdominowały wspo-
mnienia. Nauczyciele wracali pamięcią do wspólnych spotkań 
przy stole wigilijnym z żołnierzami Beskidzkiego Stowarzyszenia 
Maczkowców. żołnierzom spotkania dawały możliwość „uzupeł-
nienia” wspomnień i poczucie wspólnoty. czuli się potrzebni, opo-
wiadając uczniom klas trzecich o swoich wojennych losach. Dla 
jaworzańskiej młodzieży uroczyste akademie szkolne były praw-
dziwą lekcją historii, a przede wszystkim źródłem informacji o tru-
dach żołnierskiego życia Maczkowców walczących w 1 Dywizji 
Pancernej. Wspominano również wspólne wyjazdy na uroczy-
stości upamiętniające wybuch walk 1 IX 1939r. w jordanowie, 
gdzie rozpoczynała swój szlak bojowy 10 Brygada kawalerii. Nie-
zapomniany był nasz pobyt na ukrainie w miasteczku Szczerzec, 
skąd pochodził Stanisław Maczek i we Lwowie – mieście jego 
studiów. Przez całe lata Maczkowcy pomagali nam w umacnianiu 
patriotyzmu wśród młodzieży. Swoimi opowieściami o żołnierskiej 
przyjaźni, honorze i zawiłych losach Polaków podczas II wojny 
umacniali naszą szkolną wspólnotę i naprawdę uczyli oddania, 
poświęcenia, miłości. Niewątpliwie dla wszystkich były to ważne 
chwile i aż trudno uwierzyć, że takie wspólne dni mogą się już 
nigdy nie powtórzyć. jesteśmy wdzięczni wszystkim przedstawi-
cielom Beskidzkiego Stowarzyszenia Maczkowców za to, że za-
szczycili nas swoją obecnością. 

 Oprócz wspomnień zadaliśmy również mnóstwo pytań o na-
szą przyszłość w kontekście zapowiadanych zmian. Sami nawet 
nie wiedzieliśmy, komu je zadajemy i kto zna na nie odpowiedź, 
a są to pytania ważne, o naszą tożsamość, o nowe cele, o drogi. 
Ile będzie ofi ar, jak sobie poradzimy, czy wystarczy środków, ale 
też zdrowia i siły?
 Póki co po jaworzańskich polach, lasach i górach hula wiatr – 
i tylko on wie, dokąd zmierza…

Dorota Klajmon

Podsumowanie I semestru nauki 2016/2017

 Rok szkolny zaczął się dla nas właściwie już w czerwcu 2016r., 
kiedy jak grom z jasnego nieba zapowiedziano likwidację gimna-
zjów, choć wcześniej zapewniano, że w ministerstwie nie toczą 
się żadne prace związane z tym tematem. uśpiono więc naszą 
czujność. Staraliśmy się odpoczywać w wakacje, ale nie było to 
łatwe dla nikogo z nas, bo wszyscy baliśmy się o przyszłość. 
 Kiedy zadawano nam mnóstwo pytań dotyczących tego, co 
będzie, jak będzie, w jakiej formie, w jakim kształcie… czułam się 
jak matka, którą pytają o rodzaj śmierci, jaką mają zadać jej dziec-
ku – powiesić, utopić, udusić…? Wiem, że dla niektórych ton tego 
porównania może wydawać się zbyt dramatyczny – ale chyba tyl-
ko dla tych, dla których praca to praca, sposób na zarabianie, ży-
ciowa konieczność, element dnia. jednak nasze gimnazjum nie 
byłoby taką po prostu fajną szkołą, gdybyśmy w taki sposób pod-
chodzili do swojej pracy. Razem z dzieciakami dzień po dniu, od 
lat czyniliśmy naszą szkołę miejscem, do którego się idzie nie tyl-

ko dlatego, że trzeba, ale że po prostu się chce. Bo można uczy-
nić obowiązek trochę lżejszym przez wiarę, uśmiech, poszukiwa-
nie, przez patrzenie w przód – bo przecież tam zmierzamy.
 Maczkowe gimnazjum było moim marzeniem, niepowtarzal-
ną szansą, którą podarował mi los. I choć nie zwykłam zbyt dłu-
go żyć smutkiem, to wybaczcie, że smutno mi teraz i żal. W życiu 
przecież na wszystko przychodzi czas – na radość i łzy. Najważ-
niejsze to mieć tego świadomość, nie dać się położyć rozczaro-
waniu tylko, jak mówi pewne śmieszne powiedzenie – „upadłaś? 
Powstań, popraw koronę i idź dalej!”
 No to idę! A cud-koroną są mi wszystkie dobre słowa od na-
szych uczniów i absolwentów. To najbardziej wzruszające gesty 
wsparcia, docenienia i szacunku. Ogromnie Wam nasze „Maczki” 
za to dziękujemy. Niewiele jest zawodów dających tyle satysfak-
cji, co nauczycielstwo, o ile wykonuje się je z prawdziwą radością 
i pasją. Mamy więc dużo szczęścia!
 Ten niespokojny pierwszy semestr zakończyliśmy następują-
cymi wynikami:
• średnia szkoły: 3,45; średnia najlepszej klasy to: 3,74 (gratula-

cje dla klasy Ib)
• Przyznano 3 stypendia naukowe uczniom, którzy zdobyli śred-

nią 5,0 i wyżej tj.: Piotr Kubala 5,2, Weronika Klecha 5,19, Na-
talia Lach 5,0.

 Po feryjnym wypoczynku zabieramy się do dalszej pracy, bo 
przed nami kolejne etapy kuratoryjnych konkursów przedmioto-
wych – dwie uczennice awansowały do nich: Natalia Lach z ma-
tematyki i Weronika Klecha z biologii. Ponadto egzaminy gim-
nazjalne w kwietniu zweryfi kują wiedzę trzecioklasistów, a nam 
– nauczycielom – dadzą kolejne wnioski do pracy.
 Bo „ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy”.

dyr. B. Szermańska
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MŁODZIEżOWY 
OśRODEK WYcHOWAWcZY

Mikołaj i święta w MOW

 czas świąt to magiczny okres… Na Mikołaja czeka każde 
dziecko… i każdy dorosły, który ma w sobie dziecięcą radość. Do 
Ośrodka zawitał Mikołaj. chłopcy – ci grzeczni i … mniej grzecz-
ni – z duszą na ramieniu czekali na paczkę pełną słodyczy. Póź-
niej przyszedł czas czynienia dobra i dawania uśmiechu innym. 
Wychowankowie MOW jaworze zorganizowali dwa spotkania mi-
kołajkowe w szkołach środowiskowych: dla uczniów Szkoły Pod-
stawowej Integracyjnej nr 6 im. Karola Brodzińskiego w Bielsku-
Białej oraz uczniów Szkoły Podstawowej w Iłownicy. Dla takiej 
radości i uśmiechu dzieci warto dać coś z siebie. 
 6 grudnia 2016r odbyło się w Sali sesyjnej w jaworzu spo-
tkanie i spektakl mikołajkowy dla dzieci „Wydłuża życie, częste 
się mycie” – takim przedstawieniem opartym na wierszach jana 
Brzechwy, wychowankowie gr III pokazali bajkowe sceny dla ja-
worzańskich dzieci na spotkaniu mikołajkowym. święty Miko-
łaj i jego świta rozdali dzieciom prezenty. Przedstawienie zosta-
ło przygotowane przez Krzysztofę Tatoń, Katarzynę Adamczyk, 
choreografi ę opracowała Dorota Stańczyk. Serdeczne podzięko-
wania za zaangażowanie we współpracę ze środowiskiem lokal-
nym dla wszystkich zaangażowanych w ten projekt.
 Grudzień to akcja „Góra Grosza” prowadzona przez samo-
rząd w ośrodku. Podczas akcji zebrano kwotę 238zł 85gr, którą 
przekazano dla Towarzystwa „Nasz Dom”. 
 Wychowankowie, którzy nie wyjechali na święta do domów ro-
dzinnych, tradycyjną wigilię spędzili w ośrodku. Grudzień to ma-
giczny czas… wiele otrzymujemy, troszkę dajemy z siebie. Doce-
niamy bliskość i radość… tęsknimy bardziej  …

Kolędowanie zespołu DEMOW

 czas Bożego Narodzenia to kolęda w ośrodku. Godziny prób 
owocują występami. W tym roku zespół DEMOW pod opieką 
Zbigniewa Huberta i jolanty Damek tradycyjnie wystąpił na spo-
tkaniu POKOLęDujMY dla wychowanków i pracowników MOW. 
W dniu 20 grudnia zespół bluesowy miał przyjemność zapre-
zentować swój repertuar dla podopiecznych Ośrodka dla Osób 
Niepełnosprawnych caritas Archidiecezji Katowickiej w Borowej 
Wsi. W podziękowaniu za występ młodzież wraz z opiekunami 

otrzymali liczne brawa oraz podziękowania. Dnia 7 stycznia 2017 
roku po mszy wieczornej wychowankowie kolędowali w Kościele 
Opatrzności Bożej w jaworzu. Bluesowo-balladowe wykonanie 
kolęd zaskoczyło mieszkańców jaworza, którzy ciepłymi słowa-
mi dziękowali za tak zaskakujące interpretacje kolęd. W dniu 11 
stycznia 2017 roku na zaproszenie pani kierownik GOPS Doroty 
Sacher – Wejster wspólnie kolędowano z podopiecznymi świe-
tlicy środowiskowej w jaworzu i ich rodzinami. Wychowankowie 
po raz kolejny swym występem zauroczyli gości, a podziękowa-
nia dla artystów przekazała obecna podczas spotkania zastęp-
ca wójta Gminy jaworze Anna Skotnicka Nędzka.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

TOWARZYSTWO 
MIŁOśNIKóW jAWORZA

TMJ na „Wiedeńskiej Gali Noworocznej” w Opolu

 W dniu 14 stycznia 2017 roku. Towarzystwo Miłośników ja-
worza zorganizowało wyjazd do Opolskiej filharmonii na „Wie-
deńską Galę Noworoczną – Strauss w podróży”.
 Autokar pełen miłośników muzyki wyruszył z jaworza 
o godz.15.00, a o 18.00 rozpoczął się koncert. Orkiestrą dyry-

gował Przemysław Neumann, a kompozytorem wykonywanych 
utworów był johan Strauss – syn, pochodzący ze znanej wiedeń-
skiej rodziny muzyków.
 johan Strauss – syn (1825-1899) był kompozytorem, dyry-
gentem i skrzypkiem. jest autorem tak znanych operetek jak 
„Zemsta nietoperza”, „Baron cygański” czy „Wiedeńska krew”, 
licznych walców, polek i marszów. Wiele lat swojego życia spę-
dził komponując na dworze cara Aleksandra II oraz podróżując 
po Europie i Stanach Zjednoczonych.
 Koncert rozpoczął się uwerturą do „Barona cygańskiego”, 
a następnie wysłuchaliśmy między innymi utworów: „Marsz per-
ski”, chiński galop”, „Róże południa”, ”Pożegnanie z Ameryką” 
i wiele innych. Koncert kończyła uwertura z operetki „Noc w We-
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necji” ale zachwycona publiczność bez bisów nie wypuściła mu-
zyków ze sceny.
 Po tej wspaniałej uczcie dla ducha udaliśmy się na kolację do 
restauracji Bida”. Nie należy sugerować się mylącą nazwą, bo 
”Bida” serwuje na ogromnych talerzach pyszne potrawy w cał-
kiem przystępnych cenach.

PLAN POSIAD 2017 r.
12 lutego Stanisław Hoczek PSZCZELARSTWOPSZCZELARSTWO – hobby czy zawód

05 marca Justyna Kaczkowska Z JAWORZA W ŚWIAT Z JAWORZA W ŚWIAT – kolarstwo torowe 
(sala sesyjna)

01 kwietnia Daniel Kadłubiec PŁYNIESZ OLZO PŁYNIESZ OLZO – monografi a cieszyńskiej kultury 
ludowej (sobota godz. 16.00)ludowej (sobota godz. 16.00)

04 czerwca Jerzy Ryrych ROŚLINY LECZNICZE ROŚLINY LECZNICZE – konkurs dla młodzieży 
(sala sesyjna)

25 czerwca WIANKI – noc świętojańska (Jaworze Nałęże) – noc świętojańska (Jaworze Nałęże)

16 lipca Leszek Richter SZLAKIEM ZAKŁADÓW RZEMIEŚLNICZYCH SZLAKIEM ZAKŁADÓW RZEMIEŚLNICZYCH 
– „Gorolsko swoboda” (posiady wyjazdowe)– „Gorolsko swoboda” (posiady wyjazdowe)

30 lipca Sebastian  i Tomasz Kawa OJCIEC I SYN O SZYBOWANIU OJCIEC I SYN O SZYBOWANIU 
W PRZESTWORZACHW PRZESTWORZACH

13 sierpnia Piotr Stebel TAJLANDIA

17 września Dagmara Ewartowska MARIA WARDAS MARIA WARDAS – pisarka Ziemi Cieszyńskiej

08 października ks. Władysław Wantulok, 
Jan Kliber 500 LAT REFORMACJI500 LAT REFORMACJI

19 listopada Jacek Proszyk JAWORZANIE W 1900 ROKUJAWORZANIE W 1900 ROKU

10 grudnia Edward Golonka RATOWNICTWO GÓRSKIERATOWNICTWO GÓRSKIE

WYCIECZKI 2017 r.
27-28 maja oraz 14 października

 Po kolacji wyruszyliśmy w drogę powrotną do jaworza, gdzie 
o godz. 1.30 zakończyła się nasza wyprawa. 
 Był to już trzeci – zorganizowany przez TMj – wyjazd do Opo-
la na koncert noworoczny. Dziękujemy bardzo organizatorom za 
rewelacyjną wycieczkę i czekamy na następne.

Grażyna Matwiejczyk
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Z żYcIA BIBLIOTEKI

Ze statystyki bibliotecznej za 2016 rok

 W 2016 roku zarejestrowano w Gminnej Bibliotece Publicz-
nej w jaworzu 1307 czytelników. Przypomnimy, że z każdym  
nowym rokiem rejestrujemy czytelników „na nowo”, nadając im 
numerację począwszy od jedynki – taki sposób ewidencji po-
zwala na ustalenie każdego roku aktywnej liczby czytelników. 
Łącznie wypożyczyli oni w ciągu minionego roku 20254 książ-
ki i 1825 czasopism. W Bibliotece zanotowano ogółem 22090 
odwiedzin. udzielono 1315 informacji bibliograficznych. Najwię-
cej informacji udzielono z zakresu tematyki regionalnej (etnogra-
fia i historia), a także z zakresu literatury pięknej i dziecięcej. 
Największą grupę odbiorców działalności informacyjnej stano-
wią uczniowie oraz goście odwiedzający jaworze.

 Obecnie księgozbiór liczy 15 483 woluminy. W tym miejscu 
musimy się pochwalić, iż ponad 65% posiadanych przez nas 
książek to pozycje wydane w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Tak 
„świeży” księgozbiór posiada niewiele bibliotek nawet w ska-
li kraju. W ciągu roku przybyło 956 pozycji książkowych z cze-
go 555 zakupiono ze środków samorządowych a 282 pozycji  

z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po-
zyskaliśmy również kilkadziesiąt książek w postaci darów od 
czytelników i mieszkańców, za które szczególnie pięknie dzię-
kujemy! Książki bardzo szybko ulegają zaczytaniu i musimy je  
wymieniać, co generuje spore koszty, tak więc każdy dar w po-
staci książki jest dla nas cenny.
 Warto zaznaczyć, że w ofercie posiadamy także filmy dla 
dzieci i dorosłych w liczbie 278, z czego w 2016 roku przybyło 
nam 57 filmów oraz audiobooki – 196 płyt – w 2016 roku wzbo-
gaciliśmy się o 51 pozycji. 
 W roku 2016 Biblioteka prowadziła prenumeratę 28 tytu-
łów czasopism bieżących, natomiast 7 tytułów pozyskiwała re-
gularnie w formie darowizny od czytelników. Na miejscu w czy-
telni udostępniono łącznie 1137 czasopisma. Warto zaznaczyć, 
iż księgozbiór naszej Biblioteki jest ciągle odświeżany i w mia-
rę możliwości finansowych zaopatrywany na bieżąco w nowości 
wydawnicze. 
 Biblioteka prowadzi również działalność edukacyjno-kultural-
ną, na którą składają się lekcje biblioteczne, spotkania z lekturą 
dla uczniów szkoły podstawowej, spotkania z przedszkolakami, 
warsztaty kreatywnej plastyki, spektakle teatralne dla dzieci, wy-
stawy, konkursy. całość tych działań ma na celu promowanie bi-
blioteki jako miejsca przyjaznego mieszkańcom i użytkownikom. 
Zapraszamy do Waszej Biblioteki.
 W czasie styczniowych ferii zimowych odbywały się u nas 
warsztaty plastyczne dla dzieci, tak więc zamieszczamy zdjęcia 
z pracami powstałymi w czasie zajęć.

 15 stycznia Wielka Orkiestra świątecznej Pomocy jur-
ka Owsiaka zagrała po raz 25. fundacja ta została założona  
w Warszawie 2 marca 1993 przez jerzego Owsiaka, Lidię Niedź-
wiedzką-Owsiak, Bohdana Maruszewskiego, Piotra Burczyń-
skiego, Pawła januszewicza, Waltera chełstowskiego oraz  
Beatę Bethke. Pierwotnie akcja została zapoczątkowana przez 
magazyn BRuM TOP – piątkową audycję programu III PR prowa-
dzoną przez jerzego Owsiaka – spontaniczne datki przesyłane  
w kopertach i przekazami trafiły za pośrednictwem Owsiaka 
i PR na rzecz dzieci z wrodzonymi wadami serca. Pomysł za-
łożenia fundacji zrodził się po udanej akcji zbierania pieniędzy  

SREBRNY juBILEuSZ WIELKIEj 
ORKIESTRY śWIATEcZNEj POMOcY
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3 stycznia 1993, zapoczątkowanej przez Owsiaka w muzycznym 
programie emitowanym przez drugi kanał Telewizji Polskiej pt. 
„Róbta co chceta”, znanym również pod nazwą „Kręcioła”. Nazwa 
„Wielka Orkiestra świątecznej Pomocy” została po raz pierwszy 
użyta w programie „Róbta co chceta, czyli rock’n’rollowa jazda 
bez trzymanki” w ferie bożonarodzeniowe 1991 roku i jej autorem 
jest Jerzy Owsiak. (fragm. info z wikipedii.pl)

 W tym roku WOśP jurka Owsiaka zagrała po raz 25. chyba 
coraz trudniej znaleźć szpitale, gdzie brakowałoby sprzętu zaku-
pionego dzięki tej wielkiej ogólnopolskiej (i nie tylko) zbiórce pie-
niędzy na rzecz dzieci, seniorów, poszkodowanym w wypadkach, 
oddziałom onkologicznym itd. itd.
 W tym roku wolontariusze – harcerze z 11 Grunwaldzkiej Wie-
lopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Impessa” z jaworza po raz 

trzeci wyszli na ulice naszej miejscowości z puszkami z logiem 
25 finału Wielkiej Orkiestry świątecznej Pomocy. Dyrygentem 
Orkiestry po raz kolejny były hm. joanna Buzderewicz i jej na-
stępczyni Zuzanna czader. jak informuje j. Buzderewicz – nasi 
harcerze pomimo śnieżnej pogody i wczesnych godzin rannych 
stanęli przy supermarketach oraz w rejonie centrum Jaworza. 
Jaworzanie po raz kolejny nie zawiedli, hojnie wspierając akcje 
Fundacji Jurka Owsiaka. W tym roku zbieraliśmy kolejny raz na 
pomoc osobom starszym oraz dla najmłodszych. Było nas 12 wo-
lontariuszy, wszyscy czuliśmy jak wielkie serca mają Jaworzanie. 
Udało sie również jednak zorganizować harcersko – strażackie 
Światełko do Nieba (dzięki wsparciu naszej OSP i fi my SUREX 
z Bielska-Białej). Ustawiliśmy też piękne serce ze zniczy na placu 
przy OSP. Bardzo dziękujemy za to, że nasi wolontariusze mieli 
sie gdzie schronić przed mrozem i kwestowali pod dachem.

 Podziękowania kieruję dla:
• supermarket	Netto
• supermarket	Wiarus
• sklep	Lewiatan	Jaworze	Centrum
• stacja	paliw	Statoil
• Hotel	Spa	Jawor
• Muzeum	Fauny	i	Flory	Morskiej	i	Śródlądowej

 Dziękujemy wszystkim wolontariuszkom i wolontariuszom 
(młodzieży i dzieciakom) oraz wszystkim, którzy do puszek wrzu-
cili jakąś monetę albo banknot. Dziękujemy wszystkim, którzy 
umożliwili harcerkom i harcerzom kwestowanie – właścicielom 
sklepów, proboszczom obu kościołów, administracji hoteli, 
OSP i OPGJ, a także Wam – drodzy Jaworzanie. To dzięki 
Waszemu zaangażowaniu i dobremu sercu mogliśmy zebrać 
w tym roku aż 12.992,09 złotych.

Opracowanie Ej na podstawie informacji:
Koordynator WOSP w jaworzu: Hm.joanna Buzderewicz

KOLęDOWANIE W jAWORZu

 choć już powoli zbliżamy się do czasu pasyjnego i kolejnych 
świąt Zmartwychwstania Pańskiego, czas jeszcze powrócić do 
kolędowania, jakie miało miejsce w jaworzańskich kościołach 
głównie w styczniu 2017 roku. 
 6 stycznia w święto trzech Króli (Epifanii) w kościele ewan-
gelicko–augsburskim z programem kolędowym podczas nabo-
żeństwa wystąpił Chór „Echo” działający od 1919r., od ponad 
40 lat działa pod egidą Domu Kultury Włókniarzy w Bielsku-Bia-
łej. jest to grupa prawie 50 osób w różnym wieku, połączonych 
pasją śpiewu. Oprócz występów krajowych, chór koncertował 
wielokrotnie w Belgii, śpiewał na Węgrzech, w czechach, Niem-
czech, Austrii, Włoszech i Szwajcarii. Chór „ECHO” ma bogaty 
repertuar – utwory religijne i świeckie różnych epok, utwory kla-
syczne współczesnych kompozytorów polskich i zagranicznych, 
muzykę sakralną, polską muzykę ludową, wiele kolęd i pastora-
łek, a także światowe przeboje muzyki rozrywkowej.
 Dyrygentem chóru jest Teresa Adamus – na co dzień rów-
nież nauczycielka muzyki w jaworzańskiej „jedynce” i dyrygent 
odnoszącego wiele sukcesów szkolnego Zespołu Sinfonietta. 
Podczas koncertu w kościele chór zaprezentował te tradycyjne 
jak i mniej znane kolędy i pastorałki.
 Z kolei w kościele katolickim pw. Opatrzności Bożej 6 
stycznia w święto Objawienia Pańskiego, po mszy św. wie-
czornej odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu para-

fi alnej scholii Gaudium Providentiae (w tłum. Radość Opatrz-
ności) i zespołu „chwila”, który swoje kolędowanie ubogacił roz-
ważaniami Bożonarodzeniowymi. Na stronie fB czytamy: Zespół	
Chwila to kreatywne połączenie wielu gatunków muzycznych na 
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bazie utworów kolędowych. Wszyscy muzycy pochodzą z Beski-
dów i współpracują ze sobą od wielu lat, grając w różnych projek-
tach muzycznych. Niezwykły klimat koncertów oddaje radość ze 
wspólnego muzykowania. Prezentowane utwory przeplatane Sło-
wem Bożym wprowadzają publiczność w radosny stan Bożonaro-
dzeniowej zadumy.

 Dzień później (7 stycznia) również w kościele katolickim pw. 
Opatrzności Bożej po wieczornym nabożeństwie wystąpił Ze-
spół DEMOW z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 
w jaworzu. W programie młodzież zaprezentowała związane  
z tematyką świąteczną ballady, elementy bluesa i znanych kolęd. 
 W pierwszą niedzielę po Epifanii 8 stycznia tym razem w ko-
ściele ewangelickim odbył się Wieczór Kolęd z udziałem chóru 
pod dyrekcją Krystyny Gibiec, Zespołu Cantate oraz dzie-
ci ze Szkółki Niedzielnej w Jasienicy, Orkiestry Diecezjalnej 
oraz Zespołu Regionalnego Jasieniczanka. O ile parafialne 
zespoły nie pierwszy raz koncertowały w tutejszym kościele, ale  
i podczas gminnych imprez, a także w różnych zakątkach kraju 
i poza jego granicami, o tyle ZR jasieniczanka wystąpił w jawo-
rzańskim kościele bodaj po raz pierwszy. Dlatego pozwolimy so-
bie przytoczyć kilka informacji o zespole na podstawie Gminnego 
Ośrodka Kultury w jasienicy: Zespół regionalny „jasieniczanka” 
powstał w lutym 1988 r. z inicjatywy ówczesnej przewodniczącej 
KGW Marii Dziadek oraz jerzego Kobieli i sołtys jasienicy Anieli 

jodłowiec. Główną ideą zespołu było propagowanie folkloru ślą-
ska cieszyńskiego poprzez pieśni, tańce, obrzędy, stroje i gwa-
rę regionu. Wieloletnim instruktorem grupy była Olga Mendrek,  
a kierownikiem jerzy jodłowiec.
 Zespół regionalny „jasieniczanka” działa przy Gminnym 
Ośrodku Kultury w jasienicy, a instruktorem jest Maria Schubert. 
Grupa obecnie liczy 29 członków z terenu gmin: jasienica, jawo-
rze i Skoczów.
 22 stycznia o 17.00 w kościele w jaworzu odbył się koncert 
kolęd zatytułowany „Ta magiczna noc”. Wykonawcami koncertu 
byli artyści scen śląskich Anna Jakiesz-Błasiak i Mikołaj Miko 
Król. Koncert odbył się pod patronatem Wójta Gminy Jawo-
rze Radosława G. Ostałkiewicza. 

Opracowanie: Piotr filipkowski

	 Pojednanie	–	miłość	Chrystusa	przynagla	nas – to hasło 
tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. To 
czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na ca-
łym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, 
konferencjach, koncertach i innych spotkaniach.
 Hasło tegorocznego Tygodnia Modlitw o jedność chrześcijan 
zostało zaczerpnięte z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Ko-
ryntian (5,14-20): Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas. 
Każdy dzień Tygodnia rozwija po kolei poszczególne myśli tego 
biblijnego tekstu: Jeden umarł za wszystkich; Nie żyjemy już dla 
siebie; Już nikogo nie znamy według ciała; To, co dawne, przemi-
nęło; Nastało nowe; Bóg pojednał nas ze sobą; Służba pojedna-

nia; Pojednani z Bogiem. Materiał na tegoroczny Tydzień Modlitw 
został przygotowany przez chrześcijan z Niemiec – ojczyzny Re-
formacji, co ma związek z obchodami jej 500. rocznicy w bieżą-
cym roku.
 W materiałach zaproponowano szczególne nabożeństwo, 
podczas którego zaplanowano budowanie i burzenie symbo-
licznego muru. jest to odniesienie nie tylko do tego, czego do-
świadczyli Niemcy w 1989 r., będąc świadkami upadku Muru  
Berlińskiego, ale także do tego, w co wierzą chrześcijanie. Po-
szczególne „kamienie” wznoszonego podczas nabożeństwa 
muru mają oznaczać poszczególne grzechy: brak miłości, nie-
nawiść i pogardę, fałszywe oskarżenia, dyskryminację, prześla-
dowania, niszczenie wspólnoty, nietolerancję, wojny religijne, od-
rzucenie, nadużycie władzy, izolacje i pychę. Wznoszenie owego 
muru ma być jednocześnie wyznaniem tych grzechów i skierowa-
ną do Boga prośbą o przebaczenie. Po czytaniach biblijnych, jako 
odpowiedź na usłyszane Słowo Boże, mur jest demontowany,  
a jego „kamienie” są układane na kształt krzyża. jest to wyznanie 

TYDZIEń MODLITW O jEDNOść 
cHRZEścIjAN



LuTY 232017

wiary w moc chrystusa, który przez swój Krzyż zburzył mur wro-
gości (Ef 2,14-18).
W tym roku nabożeństwo ekumeniczne z udziałem księży i wier-
nych parafi i ewangelickiej i katolickiej miało miejsce w niedzie-

lę 29 stycznia w kościele rzymskokatolickm pw. Opatrzności Bo-
żej w jaworzu.

Opracowanie Piotr filipkowski
(wykorzystano informacje ze strony http://episkopat.pl/tydzien-

modlitw-o-jednosc-chrzescijan-18-25-stycznia-2017/)

Z KART HISTORII

500-LEcIE REfORMAcjI

 Rok 2017 obfi tuje w wiele wydarzeń, które miały ogromne 
znaczenie dla całego świata zarówno w sferze politycznej, jak 
i religijnej. Część z nich będzie obchodzona przez ko-
ścioły i organizacje również w Jaworzu: jak reformacja, 
rocznica koronacji obrazu Matki Boskiej Częstochow-
skiej czy objawień fatimskich. Jednak są również inne 
wydarzenia może już zapomniane, a może dziś przemil-
czane? Część z nich przypominamy poniżej w „pigułce”.
 500-lecie Reformacji przypada dokładnie na 31 
października 2017 roku. To właśnie tego dnia w 1517 
roku ks. dr. Marcin Luter (augustiański zakonnik i wykładowca 
na uniwersytecie w Wittenberdze (Niemcy) ogłosił słynne 95 tez 

wzywających do reformy katolickiej nauki o odpustach oraz życia 
religijnego w Kościele. Propozycja reformy Kościoła została po-
parta przez kilka niezależnych księstw Rzeszy niemieckiej oraz 
podczas powstania chłopskiego. już w 1525 roku zsekularyzo-
wany Zakon Rycerzy Najświętszej Marii Panny (krzyżacy) w Pru-
sach przyjął zasady wiary wyrażone przez Lutra i jego zwolen-

ników, stając się pierwszym państwem luterańskim. W 
1529 roku podczas sejmu w Spirze doszło do otwartego 
protestu zwolenników reformacji luterańskiej z 6 księstw 
i 14 miast niemieckich przeciwko cesarzowi i Kościoło-
wi papieskiemu. Rok ten można uznać za początek no-
wych organizmów kościelnych, zwanych potocznie Ko-
ściołami protestanckimi, które odrzuciły władzę papieża. 
Główne idee teologiczne reformacji można najogólniej 

zmieścić w trzech zasadach: tylko Pismo, tylko wiara i tylko łaska.
Na podstawie: kościol.pl/reformacja

 300-lecie koronacji obrazu Matki Boskiej Często-
chowskiej na Jasnej Górze. W roku 1717, na uroczy-
stość koronacji cudownego Obrazu Matki Bożej korona-
mi papieża Klemensa XI przybyło ok. 200 tysięcy piel-

grzymów, co na owe czasy było rzeczą niespotykaną. uroczy-
stość stała się ogólnonarodową manifestacją wiary. Na jasnej 
Górze zgromadzili się przedstawiciele wszystkich warstw spo-

łecznych – począwszy od dostojników państwowych, 
a skończywszy na ubogich. Sejm RP w 2016 roku usta-
nowił rok 2017 Rokiem 300-lecia Koronacji Obrazu 
Matki Bożej Częstochowskiej. Za podjęciem uchwa-
ły, której inicjatorem byli posłowie PiS głosowało 349 po-
słów, 30 było przeciw, 24 wstrzymało się od głosu.

Na podstawie: jasnaGora.pl

300-LEcIE KORONAcjI OBRAZu 
MATKI BOSKIEj cZęSTOcHOWSKIEj

 W tym roku przypada 300-lecie powstania maso-
nerii. Pierwsze samodzielne loże powstały pod koniec 
XVII wieku w Szkocji i Anglii. Pierwsza Wielka Loża po-
wstała w Wielkiej Brytanii w londyńskiej gospodzie „Pod 
jabłonią” przez unifi kację czterech lóż 24 czerwca 
1717. W tym roku z inicjatywy Desaguliersa i Anderso-
na (obaj byli pastorami) powstała Wielka Loża Londynu. 

300-LEcIE POWSTANIA MASONERII
Obecnie najważniejszymi funkcjonującymi w Polsce organizacja-
mi wolnomularskimi są: działająca wcześniej w konspiracji i zare-
jestrowana w 1991 Wielka Loża Narodowa Polski, Wielki Wschód 

Polski i Międzynarodowy Mieszany Zakon Wolnomular-
ski „Le Droit Humain”. W pierwszej połowie lat 90. XX 
w. we Wrocławiu istniała loża Horus, podporządkowa-
na obediencjom niemieckim. Sto lat temu, w roku ob-
jawień fatimskich, kiedy obchodziła dwusetną rocznicę 
swej obecności w świecie, zapowiedziała, że jej działal-
ność wkracza w „trzeci etap”, którego celem jest osta-
teczna rozprawa z Kościołem.

Na podstawie wikipedii

100-LEcIE OBjAWIEń fATIMSKIcH

 100-lecie objawień fatimskich w tym roku bę-
dzie obchodził kościół katolicki. W 1916 r. w niewiel-
kiej portugalskiej miejscowości o nazwie fatima trójce 
pobożnych dzieci: sześcioletniej Hiacyncie, jej o dwa 
lata starszemu bratu Franciszkowi oraz ich ciotecz-
nej siostrze, dziewięcioletniej Łucji, ukazał się Anioł 

Pokoju. Miał on przygotować dzieci na przyjście Maryi. Pierwsze 
objawienie Matki Najświętszej dokonało się 13 maja 1917 r. 

cudowna Pani powiedziała dzieciom: „Nie bójcie się, nic 
złego wam nie zrobię. jestem z Nieba. chcę was pro-
sić, abyście tu przychodziły co miesiąc o tej samej po-
rze. W październiku powiem wam, kim jestem i czego 
od was pragnę. Odmawiajcie codziennie Różaniec, aby 
wyprosić pokój dla świata”. Podczas drugiego objawie-
nia 13 czerwca, Maryja obiecała zabrać wkrótce do nie-
ba franciszka i Hiacyntę. Łucji powiedziała, że Pan je-
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zus pragnie posłużyć się jej osobą, by Maryja była więcej znana i 
kochana, by ustanowić nabożeństwo do jej Niepokalanego Ser-
ca. Dusze, które ofi arują się Niepokalanemu Sercu Maryi, otrzy-
mają ratunek, a Bóg obdarzy je szczególną łaską. Trzecie obja-
wienie z 13 lipca przedstawiało wizję piekła i prośbę odmawiania 

Różańca. Następnego objawienia 13 sierpnia nie było z powodu 
aresztowania dzieci. Piąte objawienie 13 września było ponowie-
niem prośby o odmawianie Różańca. Ostatnie, szóste objawienie 
dokonało się 13 października. 

Na podstawie: https://wobroniewiaryitradycji. 

100-LEcIE REWOLucjI 
PAźDZIERNIKOWEj

 100-lecie Wielkiej Rewolucji Październikowej w Rosji. 
umowne określenie to jest, stosowane na dokonany przez 
bolszewików przewrót zbrojny w Rosji, trwający od nocy 
z 24 października / 6 listopada 1917 na 25 październi-
ka / 7 listopada 1917, gdy został opanowany przez od-
działy bolszewickie Pałac Zimowy w Piotrogrodzie (Pe-
tersburg, w czasach ZSRR miasto nosiło nazwę Leningradu), a 
członkowie Rządu Tymczasowego aresztowani. Przewrót, bę-
dący konsekwencją pogłębiającego się kryzysu polityczne-
go w Rosji, zakończył okres dwuwładzy w Rosji, gdy rządy od 
rewolucji lutowej sprawowały równolegle Rząd Tymczasowy i Pio-
trogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i żołnierskich. Dwu-
władza trwała do zbrojnego przewrotu dokonanego przez bolsze-
wików 6/7 listopada 1917, aresztowania członków Rządu Tym-
czasowego po zajęciu Pałacu Zimowego w nocy 7/8 listopada 
1917 i przejęcia władzy przez bolszewików – formalnie w imieniu 
II Wszechrosyjskiego Zjazdu Rad (9 listopada 1917).
 Początkowo zakres geografi czny przewrotu obejmował tyl-

ko ówczesną stolicę Republiki Rosyjskiej – Piotrogród i Moskwę, 
w której doszło do kilkudniowych krwawych walk. Stopniowo bol-
szewicy przejmowali władzę w innych obszarach Rosji za formal-
ną fasadą władzy rad. Określenie „październikowa” na rewolucję 
bolszewicką jest stosowane ze względu na miesiąc rozpoczęcia 
przewrotu. W Rosji przedbolszewickiej obowiązywał kalendarz ju-

liański, zgodnie z tą rachubą czasu przewrót rozpoczął się 
w nocy z 24 na 25 października (z 6 na 7 listopada we-
dług kalendarza gregoriańskiego). Po kilku latach woj-
ny domowej i „utrwalania władzy socjalistycznej”, na 
gruzach dawnej carskiej Rosji powstało nowe państwo. 

Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, który zo-
stał utworzony 30 grudnia 1922 na mocy Traktatu założycielskie-
go ZSRR zawartego przez rządzone wspólnie przez bolszewi-
ków, lecz formalnie niepodległe socjalistyczne republiki: Rosyj-
ską fSRR, ukraińską SRR, Białoruską SRR i Zakaukaską fSRR. 
Rosyjska fSRR odgrywała rolę dominującą w przeciągu 69-let-
niej historii ZSRR.
 ZSRR przestał istnieć w wyniku zawarcia porozumienia bia-
łowieskiego (8 XII 1991) i deklaracji o rozwiązaniu ZSRR przy-
jętej w Moskwie przez Radę Republik Najwyższej Rady ZSRR 
(26 XII 1991).
Tekst i foto na podstawie  Wikipedii przygotował Piotr filipkowski

SPORTOWE JAWORZE

GKS cZARNI jAWORZE

Więcej na: 
czarnijaworze.futbolowo.pl

Terminarz meczów KLASA A SENIORÓW – runda wiosenna 2017

LP Data Godzina Gospodarz Gość

1 25 marca (sobota) 15:00 GKS Czarni Jaworze Beskid Godziszka

2 1 kwietnia (sobota) 16:00 Zapora Wapienica GKS Czarni Jaworze

3 8 kwietnia (sobota) 16:00 GKS Czarni Jaworze KS Bystra

4 22 kwietnia (sobota) 17:00 Iskra Rybarzowice GKS Czarni Jaworze

5 29 kwietnia (sobota) 17:00 GKS Czarni Jaworze Sokół Buczkowice

6 3 maja (środa) 17:00 Przełom Kaniów GKS Czarni Jaworze

7 6 maja (sobota) 17:00 GKS Czarni Jaworze KS Bestwinka

8 14 maja (niedziela) 17:00 LKS Mazańcowice GKS Czarni Jaworze

9 20 maja (sobota) 17:00 GKS Czarni Jaworze KS Międzyrzecze

10 28 maja (niedziela) 17:00 Soła Kobiernice GKS Czarni Jaworze

11 3 czerwca (sobota) 17:00 GKS Czarni Jaworze Pionier Pisarzowice

12 11 czerwca (niedziela) 17:00 Zapora Porąbka GKS Czarni Jaworze

13 17 czerwca (sobota) 17:00 GKS Czarni Jaworze MRKS Czechowice-Dziedzice II

Terminarz meczów KLASA „B” SENIORÓW – runda wiosenna 2017

LP Data Godzina Gospodarz Gość

1 25 marca (sobota) - GKS Czarni Jaworze II pauza

2 1 kwietnia (sobota) 16:00 Sokół Hecznarowice GKS Czarni Jaworze II

3 9 kwietnia (niedziela) 11:00 GKS Czarni Jaworze II Rekord Bielsko-Biała II

4 22 kwietnia (sobota) 17:00 Słowian Łodygowice GKS Czarni Jaworze II

5 30 kwietnia (niedziela) 11:00 GKS Czarni Jaworze II Halny Kalna

6 3 maja (środa) 17:00 Orzeł Kozy GKS Czarni Jaworze II

7 7 maja (niedziela) 11:00 GKS Czarni Jaworze II Rotuz Bronów

8 14 maja (niedziela) 17:00 Sokół Zabrzeg GKS Czarni Jaworze II

9 21 maja (niedziela) 11:00 GKS Czarni Jaworze II Zamek Grodziec

10 28 maja (niedziela) 17:00 Żar Międzybrodzie Bialskie GKS Czarni Jaworze II

11 4 czerwca (niedziela) 11:00 GKS Czarni Jaworze II Groń Bujaków

12 11 czerwca (niedziela) 16:00 GLKS Wilkowice II GKS Czarni Jaworze II

13 17 czerwca (sobota) 14:00 GKS Czarni Jaworze II LKS Ligota

Terminarz meczów III LIGI WOJEWÓDZKIEJ JUNIORÓW 
– runda wiosenna 2017

LP Data Godzina Gospodarz Gość

1 8 kwietnia (sobota) 12:00 GKS Czarni Jaworze U19 Zamek Grodziec U19

2 23 kwietnia (niedziela) 12:00 LKS Czaniec U19 GKS Czarni Jaworze U19

3 29 kwietnia (sobota) 12:00 GKS Czarni Jaworze U19 LKS Ligota U19

4 6 maja (sobota) 12:00 Przełom Kaniów U19 GKS Czarni Jaworze U19

5 13 maja (niedziela) 12:00 GKS Czarni Jaworze U19 Spójnia Landek U19

6 20 maja (sobota) 12:00 Soła Kobiernice U19 GKS Czarni Jaworze U19

7 27 maja (sobota) 12:00 GKS Czarni Jaworze U19 LKS Mazańcowice U19

8 3 czerwca (sobota) 12:00 Sokół Hecznarowice U19 GKS Czarni Jaworze U19

9 10 czerwca (sobota) 12:00 GKS Czarni Jaworze U19 KS Bestwinka U19
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KARATE NIEjEDNO MA IMIę

 O tym, czym jest karate, z pewnością słyszał każdy z nas. 
jedni zaangażowani w tę dyscyplinę z pewnością posiadają wie-
dzę w temacie, a pozostali nieco mgliste pojęcie. Dlatego poniżej 
publikujemy garść informacji zaczerpniętych ze strony interneto-
wej Beskidzkiego Klubu Tradycyjnego Karate KEIKO. jednak 
mało kto z nas wiedział o tym, że karate może służyć rehabilitacji 
dzieci i młodzieży. Od 2015 roku na terenie Beskidzkiego Zespołu 
Leczniczo - Rehabilitacyjnego Szpitala Opieki Długoterminowej 
działa sekcja karate tradycyjnego HEIAN, zrzeszona w Polskim 
Związku Karate Tradycyjnego. jest to jedyna do tej pory sekcja 
sportowo-rehabilitacyjna w Polsce w tej dyscyplinie. Zajęcia pro-
wadzi sensej Artur Sczesny.

 Wracając do Artura Sczesnego warto wspomnieć, że jest On 
znany nie tylko w jaworzu i nie tylko w szpitalu BZLR. Oto garść 
informacji o trenerze (1 dan): sekcja karate tradycyjnego

• lekarz medycyny, ortopeda-traumatolog, specjalista reha-
bilitacji medycznej, ordynator Oddziału Dziecięcego Szpi-
tala Opieki Długoterminowej BZLR w Jaworzu

• członek Komisji Medycznej PZKT, sędzia medyczny PZKT, 
licencjonowany instruktor PZKT

• instruktor w rehabilitacyjno-sportowej sekcji karate tradycyj-
nego Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego 
w jaworzu

 Skąd temat karate w Echu jaworza? To wszystko za spra-
wą wspomnianego wcześniej lek. med. Artura Sczesnego i I Mi-
strzostw Podbeskidzia w Karate Tradycyjnym Dzieci zorga-
nizowanych przez BKTK Keiko w dniu 7 stycznia. Zawody od-
były się w Zespole Szkół Specjalnych w Bielsku-Białej Wapieni-
cy przy ul. Wapienickiej 46. Patronat nad mistrzostwami objęli: 
dr n. med. Grażyna Habdas dyrektor Szpitala Opieki Długo-
terminowej w Jaworzu i dr Radosław G. Ostałkiewicz wójt 
Gminy Jaworze.
 W zawodach wzięło udział kilkadziesiąt młodych adeptów 
tej sztuki walki, ale i szeroko rozumianej rehabilitacji. Najmłod-
szy zawodnik miał 5 lat. W mistrzostwach udział wzięli karate-
cy z jaworza, jasienicy, Bielska-Białej, ale także gościnnie z By-
tomia i Ogrodzieńca. Głównym sędzią zawodów był Artur Scze-
sny, ponadto zmagania młodych karateków oceniało dodatkowo 
czterech sędziów. W sytuacjach, kiedy ocena sędziów była jed-
nomyślna, publiczność nagradzała pokaz gromkimi brawami.
 Poniżej zamieszczamy wyniki I Mistrzostw Podbeskidzia 
w Karate Tradycyjnym Dzieci:
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Konkurencja	Kihon	do	8	lat:
I miejsce Mieszko Grzybowski (SKT Heian Jaworze )
II miejsce justyna Strońska (BKTK Keiko)
III miejsce Tymoteusz Biedak (Klub Karate Ogrodzieniec )
III miejsce Karol Grygierczyk (SKT Heian Jaworze )

Konkurencja	Kihon	od	8	lat:
I miejsce julia Knobloch (BKTK Keiko)
II miejsce Maria Semerak (BKTK Keiko)
III miejsce Igor Kowalski (BKTK Keiko)
III miejsce Dominiki Michalik (BKTK Keiko)

Konkurencja	Kata	do	8	lat:
I miejsce Lena Bukowska (SKT Heian Jaworze )
II miejsce Emilia Sewera (SKT Heian Jaworze )
III miejsce Przemysław Sewera (SKT Heian Jaworze)
III miejsce justyna Strońska (BKTK Keiko)
Konkurencja	Kata	od	8	lat:
I miejsce Ignacy Piękoś (BKTK Keiko)
II miejsce Patrycja Kruszak (Klub Karate Ogrodzieniec )
III miejsce Bartosz Biedroń (BKTK Keiko)
III miejsce Antoni czapiga (BKTK Keiko)

Zawodnik	turnieju:
Ignacy Piękoś (BKTK Keiko)

 Zawody patronatem honorowym objęli: wójt gminy jaworze dr 
Radosław G. Ostałkiewicz, dyrektor Beskidzkiego Zespołu Lecz-
niczo Rehabilitacyjnego dr n. med. Grażyna Habdas oraz kierow-
nik Domu Kultury w Starym Bielsku pan Piotr Szczutowski. Patro-
nat medialny sprawowało „Echo jaworza” z redaktorem naczel-
nym Piotrem filipkowskim. W zawodach wzięło udział 52 zawod-
ników z Ogrodzieńca, Bielska, jaworza i jasienicy. Sędziowali 
na macie: sensej Grzegorz jęsiek z Ogrodzieńca, sensej Krzysz-
tof Rzepka i sensej Marek Rzepka z Olkusza, sensej Rafał Pię-
koś i sensej Nina Piękoś z Bielska-Białej, Sędzią głównym zawo-
dów był sensej Artur Sczesny z SKT Heian jaworze. Wszystkim 
sędziom organizatorzy dziękują za wkład pracy. Dziękujemy też 
Aleksandrze Maryńczak za wykonanie zdjęć z zawodów oraz An-
toniemu Sczesnemu za sprawną konferansjerkę.
 A teraz zapowiadane na wstępie „karate w pigułce”, czyli kilka 
słów o tej dyscyplinie sportu, ale i rehabilitacji:
 Bez względu na to, z czym mamy do czynienia: Shotokan, 
Kyokushin, Oyama czy setkami innych odmian, prawdziwe ka-
rate powstało na Okinawie, tam są jego korzenie i wciąż żywe 

źródło. Wiele szkół samoobrony, które powstały w dużej mierze  
w oparciu o techniki karate (często o tym nie wiedząc) m.in. krav 
maga i różne odmiany tzw. combat, jest zlepkiem technik, które  
z różnym skutkiem naśladują to, co było znane i stosowane od lat  
w tradycyjnych sztukach walki. W odróżnieniu jednak od tych 
ostatnich, nie stanowią one najczęściej spójnego systemu tech-
niczno-etyczno-wychowawczego i dając do ręki broń, nie dbają 
o to, kto ją dostanie i jak się nią posłuży. Żeby zrozumieć siebie, 
świadomie kontrolować swoje ciało i emocje, patrzeć i widzieć, 
trafnie interpretować rzeczywistość, potrzebna jest dojrzałość, 
która przychodzi wraz z upływem czasu. Droga na skróty, niosąc 
złudną nadzieję na szybsze dotarcie do celu, często prowadzi 
na manowce. Karate jest jak wykuwanie samurajskiego miecza. 
Cierpliwie i z uwagą, nakłada się na siebie miliony warstw, jedna 
po drugiej, odpowiednio je za każdym razem obrabiając, aż uzy-
skamy klingę z jednej strony bardzo twardą, z drugiej elastyczną, 
która jest w stanie przeciąć prawie wszystko.
 Sztuki walki nie mają nic wspólnego z bijatyką i agresją. Wręcz 
przeciwnie, uczą jak panować nad sobą, zaczynając od aspektów 
zewnętrznych, a na wewnętrznych kończąc. Dzięki karate wiele 
mocno zwichrowanych charakterów i pogiętych życiorysów uda-
ło się wyprostować i wprowadzić na właściwe tory. Zostało to do-
cenione przez specjalistów: psychologów, socjologów, naukow-
ców, lekarzy, w wielu krajach (m.in. w USA, Kanadzie). Tam gdzie 
istnieje możliwość wystąpienia zjawisk patologicznych, otwie-
ra się szkółki karate, które doskonale spełniają swoją rolę edu-
kacyjno-wychowawczą, zaspokajając jednocześnie potrzebę  
ruchu, rywalizacji i przynależności. Uprawianie sztuk walki, to 
praca nad sobą, to rywalizacja z samym sobą, to pokonanie swo-
ich słabości fizycznych i umysłowych, to praca nad ciałem i du-
chem, nad swoimi negatywnymi emocjami, nad swoim lenistwem  
i niedbalstwem [...].

Dodatkowe informacje o klubie i karate na podstawie: 
klubkeiko.pl oraz http://rehabilitacja-jaworze.pl

Przygotował: Piotr filipkowski



LuTY 272017

PO PROSTU FAJNA SZKOŁA!!!
 Istnieje takie miejsce w Bielsku – Białej, gdzie jest szkoła. 
Zwykła, ale nie zwyczajna! Przedwojenna willa mieszcząca się 
w pięknym ogrodzie cicha w weekendy, ożywa w każdy poranek 
już od poniedziałku. Z wielu gmin Powiatu Bielskiego – i nie tylko 
– przyjeżdżają busy. Na ulicy robi się kolorowo od barwnych ple-
caczków – to uczniowie wesoło zmierzają na lekcje. 

Szkoła otwiera drzwi przed dziećmi z niedosłuchem, 
afazją, z różnymi trudnościami związanymi z komunikacją 
i rozwojem mowy. 
 Każde dziecko ma tutaj zapewnioną wielospecjalistyczną po-
moc dobraną indywidualnie do jego potrzeb i możliwości.
Szkoła oferuje:

• klasy 6-8 osobowe, a wszystkie lekcje prowadzone są 
przez specjalistów – nauczycieli poszczególnych przedmi-
otów przygotowanych również do pracy z dziećmi ze spec-
jalnymi potrzebami edukacyjnymi;

• indywidualne zajęcia logopedyczne i korekcyjno-kom-
pensacyjne;

• opiekę psychologa i pedagoga;
• zajęcia prowadzone metodą biofeedback – zwane też 

„aerobikiem mózgu”, które pomagają w zdobywaniu nowych 
umiejętności i poprawiają pracę mózgu;

• zajęcia sportowe – mamy 3 nowoczesne boiska sportowe: 
do piłki nożnej, siatkówki i koszykówki oraz kolorowy plac 
zabaw dla dzieci młodszych;

• alternatywne metody komunikacji – istnieje możliwość 
nauki języka migowego oraz wszechstronne wspomaganie 
komunikacji dziecka z otoczeniem.

 W naszej szkole każdy uczeń może odnieść sukces 
i rozwijać swoje zdolności. jeśli ktoś marzy o tańcu – może 
brać udział w zajęciach muzycznych i tanecznych. jeśli po-
doba mu się aktorstwo – u nas jest koło teatralne. Pasjonatom 
fotografi i oferujemy spotkania w kole fotografi cznym.
Wielbiciele sportu mogą szlifować swoją  kondycję na 
zajęciach sportowych i brać udział w turniejach i zawodach 
międzyszkolnych. Słyniemy z tego, że nasi uczniowie bardzo 
często wygrywają konkursy plastyczne.
 Wyróżniamy się rodzinną atmosferą, uczniowie otoczeni 
są troskliwą opieką i czują się w naszej szkole bezpiecznie. Po 
ukończeniu nauki uczniowie są przygotowani do podjęcia dalszej 
edukacji w liceach, technikach i szkołach zawodowych.

Kontakt z naszą szkołą: 
tel. 338125308, www.zsddn.fc.pl,

nasz adres: Zespół Szkół dla Dzieci Niesłyszących, 
ul. Kamienicka 11 a, 43-300 Bielsko – Biała.

Zapraszamy do zwiedzenia szkoły.
/po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie/
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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, 33 828 66 11; faks: 33 828 66 01, 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 wła-
snymi tytułami. Redakcja zastrzega sobie także prawo odmowy przyjęcia reklamy lub ogłoszenia. Za treść reklam, ogłoszeń i listów redakcja 
i wydawca nie odpowiadają.

INFORMACJA REDAKCJI I WYDAWCY ECHA JAWORZA

Szanowni czytelnicy!
Od II połowy 2016 roku pojawiają się problemy związane z prawidło-
wym kolportażem miesięcznika Echo jaworza do wszystkich zakątków 
naszej gminy. Pomimo podejmowanych w tym zakresie działań, na tę 
chwilę sytuacja uległa niewielkiej poprawie. Aczkolwiek nadal są pose-
sje przy całych ulicach w różnych częściach jaworza, gdzie miesięcz-
nik gminny nie dociera, lub jest kolportowany po kilku tygodniach od 
momentu wydania.
Stąd prosimy o przekazywanie wśród sąsiadów, znajomych informa-
cji, że Echo Jaworza jest stale dostępne na stronie internetowej 
Ośrodka Gminy Jaworze (wraz z archiwalnymi wydaniami od 1991 
roku), a najnowsze wydania (wraz z niektórymi archiwalnymi nu-
merami) można odebrać w Sekretariacie Urzędu Gminy Jaworze 
(I piętro pokój 105) w godzinach pracy urzędu, lub w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w budynku Goruszka ul. Szkolna 97, Samo-
dzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jaworzu, Pla-
cówkach Oświatowych Urzędu Gminy Jaworze.
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