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Kultura otwiera naszą wyobraźnię
„czym jest kultura?
Kultura jest wyrazem człowieka.
jest potwierdzeniem człowieczeństwa.
człowiek ją tworzy – i człowiek przez nią tworzy siebie.
Tworzy siebie wewnętrznym wysiłkiem ducha: myśli, woli, serca.”
(Jan Paweł II)
Bez kultury szeroko rozumianej trudno wyobrazić sobie nasze
istnienie, to w niej źródła mają: osobowość społeczna, pamięć
i tożsamość. Dlatego tak istotną rolę w każdej społeczności odgrywają ludzie działający aktywnie i z zaangażowaniem na tej niwie. Podczas noworocznego spotkania ze środowiskiem kultury
w starostwie powiatowym w Bielsku-Białej wyróżnienia i nagrody
otrzymało wielu działaczy, utalentowanych twórców i animatorów.
Bez wątpienia Kultura jest kluczem do otwierania naszej wyobraźni, stajemy się bogatsi w doznania. To właśnie WY – Twórcy
i Animatorzy Kultury, tworząc różne dzieła i wydarzenia, sprawiacie, że MY – ich odbiorcy, zagonieni w codziennej, szarej rzeczywistości, możemy się zatrzymać na chwilę wytchnienia i zadumy.
Możemy przez chwilę poczuć się po prostu lepszymi, wiedząc, że
jakkolwiek cywilizacja to władza nad światem, a kultura niewątpliwie to miłość do świata. Za to dodawanie miłości do naszej zwykłej codzienności wszystkim tu obecnym wyrażam wdzięczność
– mówił starosta bielski Andrzej Płonka.
Pośród nagrodzonych nie zabrakło wybitnych działaczy oraz
instytucji z jaworza. W kategorii Poezja wyróżnienie za wieloletnią pracę twórczą oraz za podejmowanie inicjatyw promujących
poezję i literaturę wśród mieszkańców powiatu bielskiego otrzymała Gabriela Śliwka. Wzruszona dziękowała wszystkim, których staraniem ukazał się nagrodzony tomik wierszy zatytułowany ”Nieco dzienności”. Głównym pomysłodawcą i inicjatorem jest
Towarzystwo Miłośników Jaworza, wsparcie ﬁnansowe zapewnił Urząd Gminy Jaworze oraz Starostwo Powiatowe w BielskuBiałej. Szczególne podziękowanie kieruję do wyjątkowej artystki Malwiny Czechowskiej-Jachacz, która wykonała fantastyczną
pracę, ilustrując część wierszy w tym tomiku. Warto zwrócić uwagę na te niezwykłe ilustracje – podkreśliła Gabriela śliwka. Natchnieniem dla poetki jest otaczający świat i nieomal każda chwila […] właśnie w codzienności można odnaleźć tą niezwykłość,
wystarczy w dowolnej chwili dnia zatrzymać się, rozejrzeć i dostrzec w niej coś niezwykłego. Niezwykłość nas otacza tylko trzeba umieć ją zobaczyć i w jakiś sposób ująć. Ta nagroda jest dla
mnie ogromnym zaskoczeniem, niedawno tomik dostałam do ręki
z równoczesnym zaproszeniem na to spotkanie, jestem wręcz
oszołomiona.
Podziękowania i gratulacje otrzymał także Ośrodek Promocji Gminy Jaworze za podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju kultury Powiatu Bielskiego oraz wspaniałą współpracę podczas
organizacji „święta Powiatu Bielskiego” w jaworzu.
Myślę, że Ośrodek Promocji Gminy zdobył trochę doświadczenia przez 14 lat istnienia – mówił Leszek Baron dyrektor
OPGj. Wszystkiego uczyliśmy się od podstaw, łączyliśmy i dopasowywaliśmy różne obszary kultury, niejednokrotnie edukując
się na błędach. Oprócz organizowania imprez działamy na wielu
innych polach, mamy galerię, gdzie odbywa się wiele interesujących spotkań, wystaw, wernisaży czy warsztatów dla dzieci,
młodzieży i dorosłych. Te wszystkie wydarzenia stanowią dość
istotne punkty życia kulturalnego gminy. Oczywiście wszelkie inicjatywy nie miałyby racji bytu, gdyby nie przychylność władz gminy oraz sponsorów. Wracając do wyróżnienia, które bardzo mnie
cieszy, chcę podkreślić, że jest ono przeznaczone także dla moich współpracowników, doświadczonych, mobilnych i otwartych
na nowe wyzwania – podkreślał Leszek Baron.
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Na wniosek Starosty Bielskiego dyplom honorowy
Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego otrzymało
Towarzystwa Miłośników Jaworza zajmujące się głównie kultywowaniem tradycji i kultury regionu, organizacją imprez kulturalnych, integracją środowisk społecznych, ochroną i odnową zabytków. TMj również funkcjonuje z powodzeniem na niwie edukacji
kulturalnej dzieci i młodzieży oraz promocji i podniesienia atrakcyjności turystycznej jaworza jak i całego regionu. Należy podkreślić, że organizacja w czasie ostatnich 10 lat, działając aktywnie na rzecz ochrony zabytków, doprowadziła m.in.do remontu
tzw. kwatery hrabiowskiej na cmentarzu rzymskokatolickim, renowacji zabytkowych nagrobków oraz ogrodzenia na cmentarzu
ewangelickim w jaworzu. Towarzystwo nadzorowało także powstanie stałej ekspozycji w miejscu dawnej huty szkła. Dyplom
honorowy w imieniu organizacji odebrali: Ryszard Stanclik prezes
oraz Irena Stekla wiceprezes TMj.
Cieszę się, że władze samorządowe doceniły naszą, szczególnie w dzisiejszych czasach, ciężką pracę – mówił z zadowoleniem Ryszard Stanclik – trudno jest zainteresować ludzi tym, co
nie jest popularne, barwne, ale bardzo ważne, bo przecież kształtujące naszą tożsamość, dzięki której wiemy, skąd pochodzimy.
Kiedy już jesteśmy tego świadomi, wówczas rośnie świadomość
i potrzeba rozwijania i szanowania małej ojczyzny. Nasze towarzystwo liczy obecnie ponad 100 członków, z tego ok. 40 osób
jest bardzo aktywnych, 20 aktywnych, natomiast reszta przejawia
aktywność od czasu do czasu. cieszyłbym się, gdyby całe jaworze chciało poznać swoją piękną i niepowtarzalną historię oraz
dzieje uzdrowiska – dodał prezes TMj.
Na sercu zdecydowanie robi się cieplej po takim wyróżnieniu
i dodaje ono skrzydeł, zachęca do dalszego działania. Co prawda dzisiaj nie wszyscy są przekonani o tym, że warto działać na
rzecz kultury, jednak mnie ta praca daje niesamowicie dużo satysfakcji – dodała Irena Stekla wiceprezes TMj.
Obecny na uroczystym spotkaniu Radosław Ostałkiewicz wójt
Gminy jaworze nie krył dumy, mówiąc o wyróżnionych działaczach – serce rośnie, patrząc na tych ludzi i żyjąc w tych czasach.
To jest coś niesamowitego, że współcześnie są mieszkańcy, środowiska, jednostki, osobowości, indywidualności, które pielęgnują tradycję. Towarzystwo Miłośników jaworza, poszczególni jego
członkowie, Gabriela śliwka przepięknie oddająca słowami to,
co się dzieje na jaworzańskiej ziemi, w jaworzańskich sercach.
jestem zachwycony tym, że mógł ukazać się ten tomik wierszy,
ale jeszcze dodatkowo urosło moje serce, gdy dowiedziałem
się, że ilustracje przygotowała pracownica urzędu gminy Malwina czechowska-jachacz, która ołówkiem uwidoczniła niesamowitą głębię poezji. Wyjątkową satysfakcję daje fakt, że została
doceniona przez władze powiatu działalność Ośrodka Promocji Gminy jaworze, ciężka praca dyrektora Leszka Barona oraz
jego współpracowników najlepiej jest widoczna podczas rożnego rodzaju imprez, nie tylko gminnych – mówił gospodarz Gminy jaworze.
Podczas noworocznego spotkania brązowym medalem „Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS”, na wniosek Starosty Bielskiego uhonorowany został jan Borowski przewodniczący Rady
Powiatu w Bielsku-Białej. jest to najwyższe w Polsce odznaczenie przyznawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. jan Borowski ukończył Wydział Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie dyrygentury prof.
jana Wojtachy oraz Podyplomowe Studium Emisji Głosu przy
Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W 2014 roku na uniwersytecie Muzycznym fryderyka chopina w Warszawie otrzymał tytuł
doktora habilitowanego sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej - dyrygentura. Obecnie profesor nadzwyczajny na Wydziale
Dyrygentury chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej
w Akademii Muzycznej im. Ignacego Paderewskiego w Poznaniu.
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Założył i prowadził Chór Szkoły Podstawowej w Rudzicy, Żeński
Zespół Wokalny Gminnego Ośrodka Kultury w Rudzicy oraz Chór
ATH w Bielsku-Białej, który zdobył 62 nagrody, w tym: 10-krotnie
Grand-Prix, a 7-krotnie Grand Prix w festiwalach o charakterze
międzynarodowym. Jan Borowski od 2012 r. jest członkiem komisji artystycznej Międzynarodowego Festiwalu Chórów, odbywającego się w Hiszpanii, a od 2015 członkiem Akademii Fonogra-
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ficznej, przyznającej nagrody Fryderyka. Jest zapraszany jako juror polskich i międzynarodowych festiwali chóralnych. Prowadzi
warsztaty chóralne dla polskich i polonijnych chórów.
Noworoczne spotkanie uświetnił występ zespołu „Włóczykije”
pod kierownictwem Aleksandry Stępień, w rolę konferansjera natomiast wcielił się Kuba Abrahamowicz.
Przygotowała Agata Jędrysko

Wysoki
Uciekam od zgiełku,
Podążam leśną ścieżką,
Brnąc pod górę
Zmierzam na szczyt.
Wysoki – nie tylko z nazwy!
Byle wyżej,
Bliżej nieba.
Wszystkimi zmysłami
Chłonę symfonię ciszy.
Gaszę pragnienie kroplami zapachów,
Karmię duszę soczysta zielenią,
Sycę się do woli.
Wszystko co mnie tu przywiodło
Zostało za mną nie dotrzymując kroku.
Leśna Świątynia w półmroku
I niema modlitwa moja...
A może tych przemykających cieni?
Zatracam się w bezkresnej przestrzeni.
W naturze odrodzona!
Gabriela Śliwka

Rysując wiersze
Wydaje się, że trudno jest oddać atmosferę wiersza w rysunku. Ulotność myśli, delikatność sformułowań, niepowtarzalną melodykę. Okazuje się, że dla zdolnego i natchnionego rysownika
zobrazowanie wiersza jest wręcz przyjemnością. Tak było w przypadku Malwiny Czechowskiej-Jachacz, która wykonała ilustracje do wybranych wierszy Gabrieli Śliwki, z nagrodzonego tomiku „Nieco dzienności”. Kiedy ma się do czynienia z taką poezją,
to wystarczy zamknąć oczy, aby zilustrować wiersz – powiedziała Malwina Czechowska-Jachacz – również niesamowita osobowość Pani Gabrysi i fantastyczny klimat współpracy dały takie owoce. Już wcześniej znałam Jej wiersze i wielkim zaszczytem była dla mnie propozycja okraszenia ich rysunkami – dodała
ilustratorka.
	Jak już wspominaliśmy, na co dzień rysowniczka pracuje
w Urzędzie Gminy Jaworze, pełniąc funkcję inspektora w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego. Jak sama twierdzi, maluje od zawsze, jest amatorką, a z Jej pracami mogliśmy
się już zetknąć w Galerii „Pod Groniem” podczas spotkania grupy
poetyckiej „Jawor”. Rysunek to relaks i odprężenie. Kiedy mam
chwilę spokoju, nic mnie nie odrywa od tego zajęcia, wówczas tak
naprawdę mogę się oddać mojej pasji – skonkludowała Malwina
Czechowska-Jachacz.
12 lutego odbyły się posiady TMJ poświęcone promocji nagrodzonego tomiku wierszy Gabrieli Śliwki, można było nie tylko
posłuchać pięknej poezji, ale też oglądać wystawione rysunki jaworzańskiej ilustratorki. Wystawa trwać będzie do połowy marca.
Przygotowała Agata Jędrysko
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INfORMACJe URZĘdU GMINy I WÓJTA
Z MYśLą O KOLEjNYcH
POKOLENIAcH jAWORZAN
O reformie oświaty w Jaworzu
z Panią Wójt Anną Skotnicką-Nędzką
Podczas lutowej sesji jaworzańscy radni przyjęli uchwałę
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów po reformie oświaty, która obowiązywać będzie od
1 września 2017r. Anna Skotnicka-Nędzka – zastępca wójta gminy jaworze, której podlegają sprawy oświaty przedstawiła, jak
zmieni się organizacja sieci szkół w gminie.
Jakie rozwiązanie dotyczące reformy oświaty wybrano
w Jaworzu?
Anna Skotnicka-Nędzka: Wybierając propozycję dostosowania sieci szkół w Gminie jaworze do wymogów reformy, braliśmy
pod uwagę przede wszystkim dobro dzieci i młodzieży, a także
stabilizację systemu w kolejnych latach. Staraliśmy się wybrać
rozwiązanie, które jak najmniej będzie ingerować w życie uczniów
i rodziców. ustawa została podpisana na początku tego roku,
a do 14 lutego zostaliśmy zobowiązani do zaproponowania projektu sieci szkół w naszej gminie, uwzględniającego nowe regulacje prawa oświatowego. czasu mieliśmy więc stosunkowo niewiele. Braliśmy pod uwagę trzy rozwiązania, jednocześnie
analizując, jakie konsekwencje każde z nich niesie dla:
ucznia, rodzica, nauczyciela i gminy. Pierwsze rozwiązanie to
jedna szkoła w dwóch budynkach, ale o różnych strukturach, czyli w obecnej szkole podstawowej klasy od 1 do 5, a w obecnym
budynku gimnazjum od 6 do 8 z zachowaniem granic obwodów
szkoły podstawowej i klas dotychczasowego gimnazjum (obejmująca teren całej gminy). Druga propozycja także zakładała utworzenie jednej szkoły, jednak obowiązywałaby już inna struktura – w obu budynkach oddziały klasowe od 1 do 8. Natomiast
w trzeciej propozycji brano pod uwagę utworzenie dwóch odrębnych szkół i podzielenie jaworza na dwa sztywne obwody. I tu rodzą się pytania, kto miałby chodzić do którego budynku lub której
szkoły. Poza tym oba budynki są wielce zróżnicowane jeśli chodzi o zaplecze. chcemy zapewnić bowiem wszystkim jednakowy
start i równe warunki nauki. W jaworzu mamy to szczęście, że
możemy przeprowadzić reformę tak, aby wszystkie dzieci z naszej gminy mogły rozpocząć naukę w jednej szkole podstawowej.
dlatego też postawiliśmy na pierwsze rozwiązanie. Dla dziecka i rodzica w tym przypadku zmienia się tylko czas, kiedy uczeń
przechodzi z jednego budynku do drugiego. Przez dwa pierwsze
lata po wprowadzeniu reformy będzie jak dotychczas – uczniowie po zakończeniu klasy szóstej, przejdą do drugiego budynku.
W roku szkolnym 2019/2020 pierwszy raz klasa szósta rozpocznie zajęcia w budynku obecnego gimnazjum.
Jakie będą konsekwencje tych zmian dla nauczycieli,
a chodzi o ewentualne zwolnienia?
To był drugi kluczowy element wpływający na naszą decyzję. Wybraliśmy rozwiązanie, dzięki któremu możemy mieć komfort, którego może nie mają inne gminy – otóż nikt z nauczycieli nie powinien straci pracy. Mamy jedną placówkę, większą
elastyczność i możliwość wykorzystania potencjału grona pedagogicznego w jednym i drugim budynku. Mówiłam wcześniej
o zbyt krótkim czasie na przygotowanie uchwały. Wykonywaliśmy symulacje na kilka lat do przodu, analizowaliśmy tę sytuację w odniesieniu do nowych ramówek i ilości oddziałów, biorąc pod uwagę dane demograficzne. Warto dodać, że sytuacja

w szkole zmienia się praktycznie co roku. W maju, kiedy zwyczajowo opracowywane są arkusze organizacyjne placówek oświatowych, zderzą się ze sobą trzy aspekty funkcjonowania szkół,
tj. ramowy plan nauczania, godziny pracy nauczycieli oraz liczba
oddziałów klasowych. W tym czasie zawsze planujemy organizację kolejnego roku szkolnego. jednak analizując sytuację w najbliższych pięciu latach, wszystko wskazuje na to, że żaden z nauczycieli nie powinien zostać bez pracy i na tym również bardzo
nam zależało. Na pewno wystąpi ograniczenie ilości godzin pracy
nauczycieli. Wszystkie te symulacje i wyliczenia wykonane zostały w porozumieniu z dyrektorami szkół na dzień dzisiejszy w odniesieniu do obowiązującego prawa, nie wiemy jeszcze, co przyniesie nam przyszłość.
14 lutego odbyło się spotkanie dotyczące sieci szkół po
zmianach, które zakłada reforma, lecz to nie było pierwsze
tego typu spotkanie…
Tak zwana reforma oświaty niesie za sobą bardzo ważne
zmiany, które w znaczny sposób ingerują w codzienne życie ludzi – zarówno uczniów, rodziców, jak i nauczycieli. Dlatego przeprowadziłam szereg rozmów na ten temat – na forum publicznym,
jak i wcześniej w zaciszu gabinetu czy też mailowo. W „walentynki” spotkaliśmy się z rodzicami uczniów. Odbyły się dwa spotkania w tej sprawie. jedno z rodzicami uczniów klas od I-III, a drugie
z rodzicami uczniów klas IV-VI. Oba cieszyły się sporą frekwencją i obfitowały w mnóstwo pytań, na które udzielaliśmy odpowiedzi. Wcześniej spotkałam się także z gronem pedagogicznym
gimnazjum oraz szkoły podstawowej, kiedy miałam okazję uspokajać lęk nauczycieli o ich przyszłość zawodową. To naturalne,
jednak mam nadzieję, że najbliższej przyszłości nie musimy się
obawiać. Przez kolejne dwa lata właściwie nie będzie odczuwalnych zmian. Momentem przełomowym dla kadry pedagogicznej
będzie rok szkolny 2019/2020. Wtedy w naszej szkole nie będziemy mieli, jak do tej pory. dziewięciu poziomów nauczania (I-VI
i I-III) tylko osiem (I-VIII). jednak, tak jak mówiłam na spotkaniach
z nauczycielami, ilościowo godziny nauki w roku 2019/2020 i dziś
pokrywają się. Wygląda więc na to, że ilość etatów pozostanie
bez zmian. chcę podkreślić, że żadna zmiana nie przebiega bezboleśnie. jednak zmieniają się przepisy i my musimy dostosować naszą jaworzańską oświatę do tych decyzji, które zapadają znacznie wyżej. Staramy się to robić możliwie bez większych
obciążeń dla tych, których to dotyczy w pierwszym rzędzie. Bardzo podoba się nam postawa rodziców – mieszkańców, którzy są
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zainteresowani tymi zmianami – przyszli na spotkania i wyrazili
swoje opinie na ten temat.
Niedawno odbyła się sesja rady gminy, jak do tematu podeszli jaworzańscy radni?
Wszystkie trzy propozycje zostały wcześniej przedstawione i szczegółowo omówione na Komisji Samorządu i Spraw Lokalnych. I w tym przypadku pierwsze rozwiązanie zdobyło największą aprobatę, bowiem brano pod uwagę jak najmniejsze
konsekwencje, również finansowe, przy wprowadzaniu reformy.
Oczywiście podczas sesji pojawiło się sporo pytań ze strony radnych i obecnych podczas obrad mieszkańców. Ostatecznie jednak rada przegłosowała pierwszą propozycję (14 głosów za, przy
jednym głosie wstrzymującym się – przyp. red.). Chcę tylko nadmienić, że przy dwóch pozostałych propozycjach – należałoby
przebudować oba budynki szkolne. W obecnym gimnazjum musielibyśmy przystosować sale dla dzieci młodszych – koszt modernizacji jednej sali to ok. 20 tys. zł. Jednocześnie należałoby
przystosować do nowych potrzeb jadalnię, świetlicę toalety, sekretariat czy szatnie, konieczna byłaby również budowa placu zabaw, na który przy obecnym gimnazjum nie ma absolutnie miejsca. Tymczasem w budynku szkoły podstawowej nie mamy żadnej klasopracowni oraz sal przystosowanych dla starszej grupy
wiekowej. Przystosowania tutaj również wymagałyby pomieszczenia jadalni, świetlicy, toalet, sekretariatu, szatni. Koszt zorganizowania klasopracowni jest już dużo większy niż sali lekcyjnej.
Biorąc pod uwagę fakt, że od czasu powstania gimnazjów – czyli
przez 18 lat obiekty te były przez nas dostosowywane do potrzeb
wiekowych zupełnie innej grup docelowej.
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Już wiemy, że radni przyjęli podczas sesji pierwszą opcję,
czy jednak coś jeszcze może się zmienić w tej kwestii przez
czynniki nazwijmy je zewnętrzne?
Rada gminy przyjęła uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe. W tym
miejscu jeszcze raz podkreślę, że urząd (myślę tutaj o wójcie oraz
całym aparacie urzędniczym) nie miał w kwestii reformy oświatowej żadnej mocy decyzyjnej – ostateczna decyzja należała
w typ przypadku do radnych. Teraz oczekujemy na opinię Kuratorium Oświaty oraz związków zawodowych. W uchwale tej
proponujemy, aby dotychczasowe Gimnazjum Nr 1 im. gen.
broni St. Maczka w Jaworzu z siedzibą w Jaworzu ul. Wapienicka 10 włączyć do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii
Dąbrowskiej w Jaworzu, z siedzibą przy ul. Szkolnej 180. Warto zaznaczyć, że mówimy o włączeniu gimnazjum do nowej ośmioletniej szkoły podstawowej z dniem 1 września 2017 r. Obecnie
po odejściu trzeciej klasy z gimnazjum zostają jeszcze klasy drugie i trzecieaż do zakończenia edukacji, ale ustawodawca przewidział taką możliwość i właśnie z tej furtki korzystamy. Ponadto
zachowujemy bez zmian granice obwodów szkół podstawowych
i gimnazjów ustalone jak do tej pory – obejmujące teren gminy
Jaworze. Opinia Kuratorium Oświaty jest wiążąca ale zgodnie z ustawą dotyczy tylko i wyłącznie zgodności z prawem,
a uchwała jak najbardziej jest zgodna z prawem. Po uzyskaniu
pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty, Rada Gminy Jaworze do
końca marca podejmie właściwą uchwałę, która ostatecznie będzie określać sieć szkół w gminie Jaworze.
Przygotowali: Piotr Filipkowski i Agata Jędrysko

Budżet obywatelski
po raz trzeci
W Jaworzu to już trzecie rozdanie w ramach budżetu obywatelskiego. Pomysł wójta Radosława Ostałkiewicza sprzed 3
lat okazał się strzałem w dziesiątkę. To też swego rodzaju lekcja społeczeństwa obywatelskiego. Warto się skrzyknąć i złożyć
stosowny wniosek. Pieniądze może i nie są zbyt duże, ale nawet
w ramach tych środków można coś zrobić w swojej dzielnicy.
Wnioski do tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego mogą
składać grupy co najmniej 25 mieszkańców gminy (którzy ukończyli 16 lat), instytucje kultury, organizacje pozarządowe (na przykład stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe), rady rodziców
z jaworzańskich szkół i przedszkoli oraz Młodzieżowa Rada Gminy Jaworze.
Łączny koszt jednego projektu nie może przekroczyć 25 000zł
brutto, a wnioski można składać do 31 marca.
Co musi zawierać wniosek? Przede wszystkim powinien zostać sporządzony na formularzu dostępnym na stronie internetowej gminy www.jaworze.pl. Zebranie podpisów niezbędne jest tylko w przypadku nieformalnych grup mieszkańców, zaś
wniosek innych organizacji podpisują osoby uprawnione do ich
reprezentacji (ewentualnie dołączają uchwałę).
We wniosku muszą znaleźć się następujące informacje:
• tytuł projektu,
• lokalizacja zadania (działka, własność działki, możliwość nieodpłatnego użyczenia gminie na okres co najmniej 10 lat),
• krótki opis, czyli co ma zostać wykonane i jakie są główne działania i etapy,
• uzasadnienie wskazujące na cel projektu, problemy, rezultaty,
jego powiązania z zadaniami gminnymi oraz wpływ na poziom
życia mieszkańców,

• czas trwania zadania (nie dłuższy niż do końca 2017 roku),
• grupy docelowe objęte projektem – czyli komu będzie on służył,
• budżet projektu – tutaj należy wskazać na koszty: (1) inwestycyjne, (2) organizacyjne, (3) utrzymania w przyszłości,
• inne istotne zdaniem wnioskodawcy informacje.
Jakie zatem mogą to być projekty? Jak najbardziej inwestycyjne, remontowe zlokalizowane na terenach gminnych, chyba
że wnioskodawca użyczy gminie prawa do dysponowania daną
nieruchomością na co najmniej 10 lat. Wszystkie projekty muszą
być zrealizowane w 2017 roku, a także być w pełni dostępne dla
wszystkich jaworzan.
Koszty projektu muszą być oszacowane według jak najlepszej wiedzy. Wójt Gminy Jaworze zastrzega sobie odrzucenie
projektu w przypadku niedoszacowania zadania, a także ograniczenia jego budżetu w przypadku jego przeszacowania. Opinia
Skarbnika Gminy ma tutaj charakter wiążący. Koszty projektów
inwestycyjnych muszą podlegać wstępnej konsultacji z pracownikami Wydziału Rozwoju i Inwestycji Urzędu Gminy Jaworze. Zadanie o charakterze nieinwestycyjnym musi być przeznaczone
dla ogółu mieszkańców i realizowane na terenie gminy Jaworze.
Wnioski do realizacji wybiorą mieszkańcy gminy Jaworze
w drodze głosowania. Głosowanie na projekty odbędzie się
w okresie od 14 kwietnia do 20 maja 2017 roku w formie określonej przez wójta.
Info: UG Jaworze
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WójT O ORGANIZAcjAcH
POZARZąDOWYcH
Pojęcie gminy częstokroć błędnie i nad wyraz przypisywane
jest jej instytucjom – wójtowi, burmistrzowi czy prezydentowi miasta oraz wybranym radnym. często zapomina się o prawdziwej
treści tego terminu – zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym to właśnie mieszkańcy z mocy samego prawa tworzą wspólnotę samorządową. jedynym warunkiem,
który należy spełnić, by „uzyskać członkostwo w tym klubie”, to
zamieszkiwanie na danym terytorium.
Bez wątpienia w centrum uwagi władz samorządowych musi
znajdować się obywatel, którego rola we współczesnym pojmowaniu administracji publicznej ulega daleko idącemu upodmiotowieniu – w szczególności że gmina jest dzisiaj odpowiedzialna za
kreowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w sferze lokalnej.
Stąd też w zarządzaniu na najniższym szczeblu podziału terytorialnego niezmiernie ważne jest współdziałanie władz z różnymi
środowiskami lokalnymi oraz partnerami z otoczenia gminy. jednakowoż najistotniejsze znaczenie ma tutaj otwarcie się władz
gminy na samych mieszkańców oraz ich formalne i nieformalne
zrzeszenia.

innymi apelowałem o szersze włączenie środowisk lokalnych
i społecznych w życie każdej gminy, gdyż doskonale zdaję sobie
sprawę z tego, że organizacje pozarządowe w życiu każdej społeczności odgrywają niebagatelną rolę. Od początku swojej kadencji zresztą staram się wspierać ich działania, gdyż to „interes obopólnie opłacalny” – stowarzyszenia i organizacje z jednej

W tym ostatnim przypadku w Polsce wciąż wyraźnie widoczna jest słaba i nierozwinięta partycypacja społeczna w procesach decyzyjnych, co powoduje, że głębokie są deficyty zaangażowania społecznego. Taka sytuacja bez wątpienia istotnie
wpływa w negatywnym wymiarze na formowanie się instytucji
społeczeństwa obywatelskiego. Niewątpliwie zapewnienie obywatelom aktywnego udziału w procesach decyzyjno-zarządczych
staje się coraz bardziej znakiem czasu, a takie wartości, jak dialog społeczny na poziomie lokalnym, dobre lokalne współrządzenie (good governance), konsensus polityczny, umiejętne budowanie zgody społecznej wokół celów lokalnego rozwoju czy
upowszechnianie lokalnego partnerstwa, stają się swoistym elementarzem każdego menedżera publicznego.
Z takimi tezami wystąpiłem na konferencji naukowej w ubiegłym roku, gdzie przedstawiałem referat pt. „Władze gminy
a wspólnota lokalna. Demokratyzacja zarządzania publicznego
i partycypacja społeczna w procesach decyzyjnych”. Między

strony otrzymują wsparcie finansowe dla swoich działań, a gmina
z drugiej strony może być współorganizatorem wielu fantastycznych imprez sportowych czy wydarzeń kulturowych.
Idąc tym tropem, w 2017 roku zabezpieczyliśmy w budżecie
jaworze kolejne dziesiątki tysięcy złotych na działania organizacji pozarządowych. już w zeszłym roku pisałem, że to wsparcie
finansowe każdego roku będzie znacząco wzrastać – słowa dotrzymałem. Proszę spojrzeć zresztą na poniższy wykres (w zdrowiu w 2016r. nie wykorzystano kwoty 5.000 zł).
W 2017 roku wsparcie uzyskały działania organizacji pozarządowych w trzech dziedzinach: (1) kultura, (2) sport i (3) zdrowie.
Na zakończenie napiszę to samo, co przed rokiem: „Mam nadzieję, że to koniec czasów, kiedy o środkach budżetowych decydowali tylko radni i wójt. czas wreszcie, by głos zabrali sami
mieszkańcy. Ale to równa się też odpowiedzialności. I tutaj na
Państwa liczę…”.
Źródło: Blog wójta Radosława Ostałkiewicza
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GRANTY GMINNE 2017
ORGANIZACJA

TYTUŁ PROJEKTU (skrót)

GRANT

KULTURA
Parafia Ewangelicko-Augsburska

Koncert kolęd „Ta magiczna noc”

3 300 zł

Towarzystwo Miłośników Jaworza

Posiady

14 000 zł

OSP Jaworze

Zespół Regionalny „Jaworze”

18 000 zł

Stowarzyszenie Opatrzność

Klub dyskusyjny „O! Popatrz”

11 550 zł

KGW nr 1 - Kółko Rolnicze

„Szlakiem renesansu” - projekt dla KGW

3 500 zł

Parafia Ewangelicko-Augsburska

XII Międzynarodowy Koncert Chórów

9 700 zł

Parafia Ewangelicko-Augsburska

Koncerty z okazjii 500-lecia Reformacji

28 000 zł

Stowarzyszenie „Nasze Jaworze”

Integracja lokalnej społeczności wokół tradycji

11 000 zł

Stowarzyszenie Miłośników Sztuki

Warsztaty artystyczno-kulturalne

3000 zł

Stowarzyszenie Miłośników Sztuki

Maraton Sztuki

10 750 zł

Stowarzyszenie Jaworze-Zdrój

Działania oświatowe, kulturalne i artystyczne

7 000 zł

Kółko Rolnicze

Warsztaty „Tworzenie kwiatów z foamiru”

1 500 zł

SPORT
Kick-Boxing Beskid Dragon

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży

3 000 zł

UKS „Goruszka” Jaworze

Zajęcia pozalekcyjne w SP 1 (SKS)

14 840 zł

UKS „Dziesiątka”

Łucznictwo w Gimnazjum

13 600 zł

Liga Morska i Rzeczna

Żeglarstwo morskie i śródlądowe - Gimnazjum

7 000 zł

Stowarzyszenie Opatrzność

PARAFIADA 2017

18 000 zł

Parafia Ewangelicko-Augsburska

Wakacje dzieci na parafii

7 000 zł

Stowarzyszenie „Bieg Po Zdrój”

III Bieg Po Zdrój

17 000 zł

Parafia pw. Opatrzności Bożej

Wolny czas dla młodzieży

5 000 zł

ZDROWIE
OSP Jaworze

Obóz wypoczynkowo-szkoleniowy dla MDP

5 000 zł

Kościół Adwentystów

Klub Zdrowia i Wystawa EXPO Zdrowie

5 000 zł

ZHP Komenda Hufca Beskidzkiego

Harcerskie życie ma urok 2017

5 000 zł

GKS Czarni Jaworze

Piłka Nożna Fair Play

10 000 zł

Sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Jaworzu w 2016r.
W 2016 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu
realizował zadania z zakresu działów budżetowych: 851 Ochrona zdrowia, 852 Pomoc społeczna oraz 854 Edukacyjna opieka
wychowawcza.
Pomoc społeczna
W 2016 roku w gminie Jaworze pomocą określoną w ustawie
o pomocy społecznej objęte były 164 rodziny. Pomoc materialną
(zasiłki, dożywanie, usługi opiekuńcze, składki zdrowotne i społeczne, pobyt w domu pomocy społecznej) świadczono dla 151
osób z 105 rodzin.
Głównym powodem zgłoszenia się po pomoc do GOPS była
trudna sytuacja materialna klientów spowodowana długotrwałą chorobą i niepełnosprawnością, bezrobociem, bezradnością
w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego oraz ubóstwem. Z pomocy skorzystało 56 rodzin mających na utrzymaniu małoletnie dzieci, w tym 17 rodzin

niepełnych i 9 wielodzietnych. Objęto pomocą 30 rodzin rencistów i emerytów.
Na realizację zadań zleconych z pomocy społecznych w 2016
roku dla 6 rodzin wydatkowano 12188 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi i 4200 zł
na wypłatę wynagrodzenia przyznanego przez sąd 1 opiekunowi
prawnemu z tytułu sprawowania opieki. Łączny koszt zadań zleconych 16 388 zł.
Na realizację świadczeń pieniężnych, usługowych i rzeczowych z pomocy społecznej w 2016r. z zadań własnych dla rodzin wydatkowano kwotę 288 172,30 zł, w tym z dotacji z budżetu państwa 65 827,79 zł.
Wypłacono zasiłki celowe i celowe specjalne oraz opłacono śniadania dla 82 rodzin w łącznej kwocie 53 706,22 zł.
Za pobyt w domu pomocy społecznej 5 osób zapłacono
132 667,72 zł.
Zasiłki okresowe wypłacono dla 34 rodzin w łącznej kwocie
27 659,47 zł.
Usługi opiekuńcze były świadczone dla 10 osób, a ich koszt wyniósł 35 971 zł.
Zasiłki stałe wypłacono dla 12 osób w łącznej kwocie
34 969,81 zł.
Składki zdrowotne opłacono dla 1 dziecka, dla 1 osoby uczest-
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niczącej w zajęciach centrum Integracji Społecznej i 7 osób pobierających zasiłek stały w łącznej wysokości 3198,51 zł.
Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”
Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” regulowany jest Rozporządzeniem Rady Ministrów Nr 221
z dnia 10.12.2013r. i uchwałami Rady Gminy uszczegóławiającymi sposób realizacji oraz podnoszącymi kryterium dochodowe do
150% kwoty określonej w art.8 ustawy o pomocy społecznej. formy dożywiania: posiłki, żywność, zasiłki celowe na zakup posiłku
lub żywności. W 2016 r. z pomocy skorzystało 130 osób, w tym
z posiłków – 55 osób. Ośmioro dzieci było objęte dożywianiem
w placówkach oświatowych bez spełniania kryterium dochodowego - na wniosek dyrektora placówki. Koszt Programu wyniósł
35 225,08 zł, z czego 20 415,84 zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa.
rPO – WSL
W 2016 roku realizowano projekt pozakonkursowy „Powiat
bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja” w partnerstwie
z gminami i powiatem bielskim, w którym wzięło udział 7 klientów
ośrodka pomocy społecznej. Zrealizowano trening kompetencji
i umiejętności społecznych, motywacji, doradztwo zawodowe dla
7 osób, porady psychologiczne dla 1 osoby, 5 osób odbyło staże
zawodowe ( z czego 4 osoby podjęły zatrudnienie), współfinansowano zatrudnienie pracownika socjalnego w ¼ etatu. Projekt był
realizowany ze środków Europejskiego funduszu Społecznego.
Łączny koszt programu wyniósł 108 584,37 zł.
GOPS zorganizował spotkanie dla seniorów z terenu jaworza
oraz paczki wigilijne dla 18 osób.
dodatki mieszkaniowe i ryczałt energetyczny
W 2016 roku w gminie jaworze pomocą w formie dodatków
mieszkaniowych objęto 12 rodzin, a koszt dodatków wyniósł 17
935,26 zł. W 2016 roku w formie zryczałtowanego dodatku energetycznego pomocą objęto 5 rodzin. Wypłacono dodatki na łączną kwotę 807,18 zł.
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
W zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych i rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów i funduszu alimentacyjnego wydatkowano
1 278 778 zł z dotacji z budżetu państwa.
Wypłacono:
• świadczenia rodzinne w łącznej kwocie 871 678,37 zł, w tym
wypłacono: 4075 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 1111
zasiłków pielęgnacyjnych, 85 świadczeń pielęgnacyjnych, 39
specjalnych zasiłków opiekuńczych, 56 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
• świadczenia rodzicielskie w kwocie 104 200,63 zł – 122
świadczeń,
• świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 215 600 zł
– 507 świadczeń,
• obsługa świadczeń rodzinnych w kwocie 25 464,56 zł,
• obsługa funduszu alimentacyjnego w kwocie 6 483 zł,
• składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla niektórych
osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla
opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 24491,88 zł,
• zasiłki dla opiekunów 29 120 zł – 56 świadczeń,
• obsługa zasiłków dla opiekunów w kwocie 1019,56 zł,
• obsługa świadczeń rodzicielskich w kwocie 720 zł.
Sfinansowano składki zdrowotne dla osób pobierających
świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy w łącznej kwocie 3 650,40 zł.
Zwroty od dłużników alimentacyjnych wyniosły 74 620,58
zł, prowadzono postępowania wobec 14 dłużników alimentacyjnych na rzecz dzieci z innych gmin. Przekazano informacje
o zaległościach dłużników alimentacyjnych do biur informacji
gospodarczej.
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Świadczenia wychowawcze
W zakresie wypłaty świadczeń wychowawczych wydatkowano 2 876 760 zł pochodzących z dotacji z budżetu państwa. Programem objęto 672 dzieci.
Wypłacono:
• 5592 świadczenia wychowawcze w kwocie 2 790 923,80 zł,
• obsługa świadczeń wychowawczych w kwocie 55836,20 zł,
w tym koszty wdrożenia 10372zł,
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
We współpracy z caritas Diecezji Bielsko-żywieckiej gmina
rozpoczęła realizację POPż na 2016 rok. Do tej pory 121 osób
otrzymało paczki żywnościowe – makaron, herbatniki, gulasz
wieprzowy z warzywami, konserwy rybne, groszek z marchewką.
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
W 2016r. odbyły się odbyły się 4 posiedzenia Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w jaworzu i 62 spotkania grup roboczych. Wpłynęło 14 nowych Niebieskich Kart – A, sporządzonych
w rodzinach, gdzie istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie. Kontynuowano pracę z 2 rodzinami, w których rozpoczęto procedurę Niebieskiej Karty w poprzednich latach. Zakończono 10 procedur Niebieskiej Karty. Skierowano 2 wnioski
do sądu rodzinnego dotyczące sytuacji małoletnich dzieci.
Wsparcie rodziny i system pieczy zastępczej
W 2016r. współfinansowano pobyt 3 dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 12347,31 zł, współfinansowano pobyt
1 dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej – koszt
20823,17 zł. Pomocą asystenta rodziny objęto 13 rodzin wychowujących 27 dzieci – koszt 14245 zł. W rodzinach tych wystąpiły trudności w wypełnianiu przez rodziców funkcji opiekuńczowychowawczych.
Karta dużej Rodziny
W 2016 roku kontynuowano program Karty Dużej Rodzin, wydano 93 karty 20 rodzinom wielodzietnym z naszej gminy.
Pomoc materialna dla uczniów
W rozdziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza tut. ośrodek wydatkował 23 007,32 zł na stypendia socjalne dla 23 uczniów
i 2360 zł na zasiłki szkolne dla 4 uczniów. całkowity koszt programu wyniósł 25 367,32 zł, w tym środki własne gminy 5 073,50 zł
oraz dotacja z budżetu państwa 20293,82 zł.
Ochrona zdrowia
W rozdziale 85153 Przeciwdziałanie narkomanii w 2016r.
w ramach realizacji GPPN wydatkowano 1668,24 zł.
W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2016r.
w ramach realizacji GPPiRPA wydatkowano 63 759,42 zł na prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy środowiskowej, pracę z rodzinami oraz na wycieczki dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji, na realizację innych zadań GPPiRPA
– 54 242,15 zł. Z zajęć świetlicowych korzystało 42 dzieci, w tym
18 dzieci z pomocy logopedy.
W rozdziale 85195 Pozostała działalność prowadzono 1 postępowanie dotyczące poświadczenia prawa do świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków budżetu państwa dla osoby nieubezpieczonej.
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WcALE NIE NuDNA STATYSTYKA
Na ogół statystyka kojarzona jest z niekończącymi się danymi
liczbowymi, umieszczanymi w kolejnych tematycznych tabelach.
Informacje takie są bardzo ważne, ale jak twierdzą niektórzy nudne i męczące. Dlatego spróbujemy wraz z czytelnikami przyjrzeć
się gminnej statystyce za rok 2016 pod kątem najważniejszych
i najciekawszych informacji. W Gminie jaworze 6842 osoby zameldowane są na stałe, w tym 3520 kobiet i 3322 mężczyzn.
Zameldowaniem czasowym objętych jest 278 osób – 121 pań
i 157 panów, w tym 7-mioro cudzoziemców na pobyt czasowy

KULTURA
OśRODEK PROMOcjI
GMINY jAWORZE
7 i 9 lutego odbyły się warsztaty walentynkowe – „Kartki
z sercem”. uczestnicy wykonali różnymi metodami oryginalne
kartki walentynkowe.
Zapraszamy:
• na wystawę malarstwa Patrycji Kotowskiej (od 27.02.). Spotkanie autorskie odbędzie się 10 marca o godzinie 17:30,
• na kiermasz biżuterii „Wszystko dla kobiet” (od 1-8 marca).
Zgłoszenia wystawców przyjmujemy do 27.02.
Zgłoszenia: 33 488 36 36 lub galeria@opgj.pl
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do 3 miesięcy. Kolejnym ważnym obszarem, któremu warto się
przyjrzeć, jest wiek mieszkańców. W ubiegłym roku 3 jaworzanki
przyjmowały życzenia z okazji 98 rocznicy urodzin, 2 świętowały z powodu ukończenia 97 lat, a 6 osób zdmuchnęło świeczki z urodzinowego tortu z okazji 90-tej rocznicy urodzin. Z kolei 18-stkę uczciło 65-cioro osób – 63 dziewczyny i 40 chłopców,
a 124 osoby – i to zdecydowanie najliczniejsza grupa w jaworzu – ukończyły 40 rok życia. W 2016 roku urodziło się 66-cioro dzieci (30 dziewczynek i 36 chłopców), o 10-cioro milusińskich
mniej aniżeli w 2015r. Młode panie najczęściej otrzymywały imię:
Zofia, Maja, Antonina i Oliwia, a panowie: filip, jan, Tymoteusz,
Leon i Ksawery.
Przygotowała Agata jędrysko
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PODZIęKOWANIE
DLA KRYSTYNY PLAZY-POPIELAS
Na ostatnie sesji Rady Gminy jaworze (15 lutego) pożegnaliśmy Panią Krystynę Plazę-Popielas, która ustąpiła ze stanowiska przewodniczącej Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów Nr 8
w jaworzu po blisko 14 latach społecznej służby.
Pragnę w imieniu własnym oraz całego samorządu Pani
Krystynie złożyć serdeczne wyrazy podziękowania, szacunku
i uznania za pracę na rzecz seniorów w naszej gminie. Zawsze
godnie i rzetelnie reprezentowała Pani członków Koła, a swoim
autorytetem i postawą podejmowała Pani działania na rzecz integracji społecznej oraz pielęgnowania tradycji regionalnych i tych,
które stanowią o tożsamości Ziemi jaworzańskiej.
jednocześnie, wyrażając wielkie uznanie dla Pani działań
w minionych latach, wierzę, że Pani życiowe doświadczenie oraz
wyjątkowa umiejętność zjednywania sobie ludzi pozwoli Pani na
dalsze uczestniczenie w różnych przedsięwzięciach promujących
naszą miejscowość.
Proszę zatem o przyjęcie życzeń wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, satysfakcji z dotychczasowych dokonań oraz re-

alizacji wszelkich planów i zamierzeń na przyszłość, a także spełnienia marzeń.
Pani Krystyno, chylę przed Panią czoło i dziękuję.
Swoje życzenia odchodzącej przewodniczącej złożyli także
Przewodniczący Rady Gminy jaworze Mieczysław Brzezicki oraz
Przewodnicząca KGW Nr 1 w jaworzu Danuta Mynarska.
Info: uG jaworze

dane teleadresowe Redakcji echa Jaworza

Szanowni Państwo
Informujemy, że od marca br. do kontaktów drogą elektroniczną z redakcją Echa jaworza,
jedynymi oficjalnymi obowiązującymi adresami będą:
echo@jaworze.pl (ogólne dotyczące miesięcznika)
sekretariat@jaworze.pl (reklamy Echa jaworza)
pﬁlipkowski@jaworze.pl (redaktor naczelny)
ajedrysko@jaworze.pl (zastępca redaktora naczelnego)
Prosimy o nie przesyłanie oﬁcjalnych informacji do redakcji eJ na adresy prywatne zespołu redakcyjnego zgodnie
z wymogami przepisów ustawy o GIOdO i prawem prasowym.
Adres korespondencyjny pozostaje bez zmian tj.
Wydawca echa Jaworza
Urząd Gminy Jaworze
Ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze

Wszystkim, którzy w bardzo bolesnych dla nas chwilach po śmierci naszej ukochanej Żony, Mamy, Córki i Siostry

ś.p Ewy Skrzyńskiej-Tomala
długoletniego nauczyciela Gimnazjum w Jasienicy
dzielili z nami smutek i żal oraz okazali wiele serca i współczucia, składamy najserdeczniejsze podziękowania oraz wyrazy
wdzięczności za okazane wsparcie, modlitwy i udział w liturgii pogrzebowej.
Szczególne podziękowania kierujemy do Uczniów i Pracowników Gimnazjum za liczny udział w uroczystości i pomoc
w zbieraniu datków, za które również serdecznie dziękujemy i zgodnie z wolą zmarłej, zostaną przekazane na cele charytatywne.
Pogrążona w żalu Rodzina
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BEZPIEcZNE GOSPODARSTWO
ROLNE 2017
Oddział Regionalny KRuS w częstochowie informuje, że
Prezes Kasy ogłosił XV jubileuszową edycję Ogólnokrajowego
Konkursu „BeZPIeCZNe GOSPOdARSTWO ROLNe”, którego
celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. udział w konkursie mogą brać osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone
w KRuS (przynajmniej jeden z właścicieli), które wypełnią formularz zgłoszeniowy i przekażą go w nieprzekraczalnym terminie
do 31 marca 2017 roku do najbliższej Placówki Terenowej lub
Oddziału Regionalnego Kasy.
Info uG jaworze

KAMPANIA PROMOcYjNA
„RuSZA LSR!”
Lokalna Grupa Rybacka „Bielska Kraina” rozpoczyna działania promocyjno – informacyjne dotyczące wdrażania Lokalnej
Strategii Rozwoju w ramach priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego „Rybactwo
i Morze 2014-2020”. Ma on służyć rozwojowi społeczno-gospodarczemu obszarów rybackich i obszarów akwakultury.
Lokalna Grupa Rybacka otrzymała 12 000 000 zł z Europejskiego funduszu Morskiego i Rybackiego z czego na
• Realizację LSR (art. 35 ust. 1 lit b Rozporządzenia nr1303/2013)
10 440 000,00 zł
• Współpracę (art. 35 ust. 1 lit c Rozporządzenia nr1303/2013)
360 000,00 zł
• Koszty bieżące i Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit d oraz e Rozporządzenia nr1303/2013) 1 200 000,00 zł
Pomoc finansowa na realizację operacji w ramach działania
„Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” jest przyznawana na realizację następujących celów:
a) podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury;

b) wspieranie zróżnicowania działalności w ramach rybołówstwa
przemysłowego i poza nim, wspieranie uczenia się przez całe
życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury;
c) wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach
rybackich i obszarach akwakultury, w tym działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu;
d) propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym
dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego;
e) powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.
Terminy naborów planowane są w I półroczu 2017 roku
w ramach:
• P 1.1.1 Modernizacja i innowacyjność w przedsiębiorstwach
rybackich
• P 1.2.1 Wsparcie aktywności gospodarczej niezwiązanej z podstawową działalnością rybacką
• P 2.2.1 Tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej
i rekreacyjnej.
Więcej szczegółowych informacji na stronie www.
bielskakraina.pl w biurze Stowarzyszenia (Bielsko Biała,
ul. T. Regera 81 parter) lub nr tel. 725449170, 338105735.

NASZe dZIeCI, NASZA MŁOdZIeŻ
PuBLIcZNE PRZEDSZKOLE NR 1
W jAWORZu
Mikołaj w przedszkolu
Początkiem grudnia nasze przedszkolaki uczestniczyły
w ważnym wydarzeniu, jakim było spotkanie z Mikołajem. W mikołajowych nakryciach głowy zebraliśmy się w sali sesyjnej „Pod
Goruszką”, gdzie czekała na nas cukiernia Pana Ambrożego.

Spotkaliśmy w niej świąteczne pierniczki: ciastusia i ciastolinkę. Z ich pomocą upiekliśmy dużo świątecznych pierników. cudowny, niepowtarzalny piernikowy zapach przyprowadził do nas
Mikołaja, który przyjechał na hulajnodze. Muzyka, taniec to nieodłączne elementy tego spotkania. Dzieci z wielką radością przyjęły jegomościa w czerwonym płaszczu. Ten niezwykły gość porozmawiał z dziećmi, no i oczywiście obdarował je prezentami.
Spotkanie z grudniowym gościem na długo pozostanie w pamięci
przedszkolaków. całość imprezy poprowadził Sebastian chmiel,
który wcielił się właśnie w ciastusia.
Tuż przed świętami Bożego Narodzenia we wszystkich
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grupach wiekowych odbyły się jasełka w wykonaniu dzieci. Mali
aktorzy we wspaniałych strojach prezentowali się doskonale –
sala wypełniona była aniołkami, pastuszkami, królami, owieczkami, którzy wspaniale recytowali przygotowane wierszyki. Przedszkolaki świetnie wcieliły się w swoje role, chórem śpiewały kolędy, pastorałki. śpiewom towarzyszyły również wesołe tańce.
Dzięki wspaniałej grze aktorskiej dzieci zgromadzona publiczność po raz kolejny mogła przeżyć historię Marii i józefa, którzy
schronili się w ubogiej stajence, gdzie odnaleźli ich pastuszkowie
oraz trzej mędrcy, by złożyć pokłon i ofiarować Dzieciątku dary
prosto z serca.
Ogromne zaangażowanie małych aktorów i nauczycieli zostało nagrodzone gromkimi brawami! Przedstawienie wywarło
duże wrażenie i wywołało poruszenie publiczności, a dzieci miały możliwość zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych, ucząc się jednocześnie kultywowania tradycji. Po spektaklu przedszkolaki złożyły życzenia wszystkim zebranym gościom
i wręczyły drobne upominki.
dzień Babci i dziadka
W lutym w naszym przedszkolu świętowano Dzień Babci
i Dziadka. Na zaproszenie dzieci przybyło liczne grono babć
i dziadków. Dzieci przygotowały dla nich specjalny program artystyczny. To był naprawdę wyjątkowy czas, pełen uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków
po raz kolejny ukazały nam, jak ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile z wnukami. Po części oficjalnej niecodzienni
goście zostali zaproszeni na poczęstunek oraz do wspólnych zabaw i tańców przy muzyce. Na koniec tego wyjątkowego spotkania dzieci wręczyły swoim ukochanym babciom i dziadkom własnoręcznie przygotowane upominki. Dziękujemy!!!
W tym roku z uwagi na większą ilość grup przedszkolaków,
uroczystości były podzielone.
Pierwsza miała miejsce dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Ewy
cholewik w Szkole Podstawowej Nr 1 w jaworzu w dniu 31 stycznia 2017r/ grupa V – 6 latki/; pozostałe grupy swoje babcie i dziadziusiów zaprosiły do jaworzańskiej Strażnicy – w dniach 16 i 17
stycznia 2017r.

PODZIĘKOWANIA
DYREKCJA PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1
W JAWORZU SKŁADA SERDECZNE PODZIĘKOWANIA WSZYSTKIM
RODZICOM ORAZ DZIADKOM, KTÓRZY UPIEKLI I DOSTARCZYLI
PRZEPYSZNE CIASTA I INNE SMAKOŁYKI NA JASEŁKA ORAZ
UROCZYSTOŚCI ZWIĄZANE
Z DNIEM BABCI I DZIADKA
Dyr. Jolanta Bajorek
Walentynki – dzień dobrych uczuć
święto zakochanych zagościło w naszym przedszkolu na dobre. I dobrze, bo to piękne święto nie tylko dla dorosłych, ale również dla dzieci. Przedszkolaki wzięły udział w różnych zabawach
związanych z walentynkami m.in.: szukały drugiej połówki serca,
rozwiązywały zagadki dotyczące bohaterów bajek, bawiły się zrobionymi przez siebie papierowymi serduszkami i balonami. Dzie-

ci wzięły również udział w kilku zabawach dydaktycznych np.:
serduszkowe memory, ułożenie serduszek wg wielkości od największego do najmniejszego, dopasowanie połówek serca, wyszukiwanie takich samych prezentów walentynkowych itp. Tego
czerwonego dnia każde dziecko otrzymało walentynkę i pysznego lizaka w kształcie serduszka. Na zakończenie serduszkowych
zabaw odbyły się walentynkowe tańce. Walentynki w przedszkolu z pewnością można zaliczyć do udanych.
Nauczycielka: Patrycja Kłaptocz
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publiczne przedszkole nr 2
w jaworzu
W takt kolęd
W dniu 1 lutego 2017 roku w naszym przedszkolu odbył się
Festiwal Kolęd i Pastorałek. Organizowany jest on od kilku lat
i cieszy się dużym zainteresowaniem wśród naszych pociech.
Jego celem było podtrzymywanie tradycji śpiewania kolęd i pastorałek, a także stwarzanie możliwości pokonywania barier związanych z nieśmiałością, czy brakiem wiary w siebie. Do udziału w Festiwalu zgłosiło się wielu chętnych, którzy pod czujnym
okiem rodziców przygotowywali się do zaprezentowania swoich
umiejętności wokalno-artystycznych. Nasi mali artyści występowali na specjalnie przygotowanej scenie ze sprzętem nagłaśniającym. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy
i nagrody książkowe. Wykonano również pamiątkowe zdjęcia.

szkoła podstawowa nr 1
w jaworzu
Witajcie w naszej bajce…
Bal karnawałowy to dzień wyczekiwany przez wiele tygodni.
I wreszcie nadszedł. 12 stycznia 2017r. aula naszej szkoły zaczarowana 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

Zimowisko 2017 zakończone...

W tym roku na zimowisku przebywało ponad stu uczniów
z naszej szkoły. Pod czujnym okiem opiekunów – nauczycieli naszej szkoły – dzieci mogły doświadczyć wielu wrażeń. Zajęcia
były zróżnicowane od sportowych, plastycznych, przyrodniczych,

To wydarzenie zwieńczyło bogaty w uroczystości okres bożonarodzeniowy w naszym przedszkolu. Za sprawą pięknie wykonanych kolęd i pastorałek jeszcze raz poczuliśmy magię świąt
Bożego Narodzenia, na którą przyjdzie nam czekać kolejny rok.
Magdalena Grabda-Pełka
również zabraknąć Czerwonego Kapturka, którego powitała zdziwiona 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 ortograficznym, 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
„Sofia”, a słowa piosenki uczestnicy balu znali nawet lepiej niż
sam wykonawca – Alvaro Soler.
Kiedy czas radosnej, roztańczonej i rozśpiewanej zabawy dobiegł końca, wszyscy z żalem opuszczali salę balową. Pozostały wspomnienia, które będą nam towarzyszyć do kolejnego balu
karnawałowego, który już za rok!
Zespół Promocji Szkoły
kulinarnych po teatralne. Nie zabrakło też zabaw na świeżym powietrzu – zjazdy na Goruszce, lepienie bałwana – legomanii, gier
planszowych tudzież zajęć rekreacyjnych. Wszyscy doskonale
się bawili. W pierwszym tygodniu uczestnicy z uwagą obejrzeli nowy film pt.”Sing” w kinie Helios, natomiast w drugim tygodniu
odwiedziliśmy kręgielnię i Park Zabaw „Jupi, jupi jaj” dla dzieci
w Bielsku-Białej. Niesamowitych wrażeń dostarczył wszystkim
aktor Teatru Banialuka Władysław Aniszewski w przedsta-
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wieniu pt. ”felek” – opowieści o tolerancji, przyjaźni i pozytywnym myśleniu. ciekawym doświadczeniem okazały się warsztaty naukowe z unikids – dzieci tworzyły pachnące sole i produkowały sztuczny śnieg, a także pamiętając o dawnych zabawkach
– malowały drewniane koniki i ptaszki wspólnie z pracownikami
Muzeum Zabawkarstwa w Stryszawie. Wszystkie wykonane
przez siebie przedmioty dzieci zabierały do domu, aby pokazać
rodzicom i opiekunom. Na koniec każdego tygodnia odbył się Zimowiskowy Turniej Gier i Zabaw dla wszystkich uczestników oraz
Turniej Tenisa Stołowego. W nagrodę każdy otrzymał pamiątkowy dyplom i słodki upominek. Zimowisko przebiegło w miłej atmosferze i co najważniejsze zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Mali jaworzanie jeszcze długo będą pamiętać wspólnie
spędzony czas. Organizatorzy, oprócz atrakcji, zapewnili uczestnikom wykwalifikowaną kadrę, dwudaniowy obiad z kompotem
i herbatkę na drugie śniadanie oraz wiele uśmiechów i cierpliwości. Zimowy wypoczynek dla dzieci zorganizowała Dyrekcja SP
przy współudziale i ogromnemu dofinansowaniu przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w jaworzu. Do zobaczenia znów
za rok!
u. Marczak, M. Grygierczyk - kierowniczki zimowiska.

GIMNAZjuM
Nadeszły upragnione, wyczekane przez uczniów ferie.
W tym roku dość prędko, bo już 16 stycznia. W ten zimowy,
mroźny czas, część uczniów naszego gimnazjum postanowiła
pierwszy tydzień ferii spędzić aktywnie, wybierając zajęcia sportowo-rekreacyjne w szkole. Pierwszego dnia wypoczynku zimowego uczniowie uczestniczyli w debacie o dopalaczach. Przez
prowadzącą Klaudię Kowal, zostali zapoznani z objawami zatrucia i skutkami ubocznymi zażywania dopalaczy. Następnie
Małgorzata Białas-Stanisławska i Paweł Wieja zorganizowali dla uczniów turniej tenisa stołowego i turniej „piłkarzyków” oraz

MŁODZIEżOWY
OśRODEK WYcHOWAWcZY
Huhu ha huhu ha nasz zima zła… my się zimy nie boimy – to
przesłanie towarzyszyło nam przez całe ferie zimowe. Nie opuszczał nas mróz i nie opuszczały nas dobre humory. ci, którzy spę-

to, co nasi gimnazjaliści lubią najbardziej, zajęcia sportowe na
świeżym powietrzu i sali gimnastycznej. W kolejnych dniach udaliśmy się na kręgle do centrum Sportowo-Rekreacyjnego „Solar”
w Bielsku-Białej, na lodowisko oraz na basen kryty do Skoczowa. Po dwugodzinnych harcach w wodzie nie było nikogo, kto
nie miałby ochoty na ciastko w jednej ze skoczowskich cukierni.
W ostatni dzień pojechaliśmy do kina „Helios” na film pt. „Po prostu przyjaźń”, który dostarczył wielu wzruszeń i refleksji nad magią
ponadczasowej przyjaźni.
Bardzo nas cieszy, że wybór atrakcji sprawił radość uczestnikom zimowiska i zachęcił do aktywnego spędzenia czasu z koleżankami i kolegami z gimnazjum.
Klaudia Kowal

dzali ferie w podbeskidzkiej miejscowości, mieli okazję do zabaw
i uprawiania sportów na śniegu. uczestniczyliśmy w jaworzańskim zimowym szaleństwie „Zjazd na byle czym” organizowanym przez Gminę jaworze na stoku Goruszka. Przygotowywaliśmy pojazd na bazie starych nart i zużytych materacy. Wszyscy
chcieli nim zjechać… jak się okazało była to jazda po zwycięskie
I miejsce.
Pod okiem instruktorów-wychowawców doskonaliliśmy jazdę
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na nartach na stokach świniorka w Brennej i Skolnity w Wiśle. Kilka wyjazdów na stok zaowocowało poprawą techniki zjazdu i skrętu oraz wdrożeniem zasad dekalogu narciarskiego w praktyce.
Pomagaliśmy w pracach nad skuwaniem lodu na drodze dojazdowej do stoku Skolnity. uczestniczyliśmy w ceremonii rozdania
nagród skoczkom narciarskim Pucharu świata w Skokach Narciarskich Wisła 2017. Na terenie ośrodka odbyło się spotkanie
instruktażowe dla wszystkich wychowanków dotyczące zasad
bezpieczeństwa na stoku oraz odzieży i sprzętu narciarskiego –
prawidłowego doboru z uwzględnieniem wzrostu, wagi i umiejętności narciarskich.
Dnia 17 stycznia 2017r. uczestniczyliśmy w spotkaniu z panem Władysławem Gachem – ratownikiem Grupy Beskidzkiej
GOPR. Poznaliśmy działalność stowarzyszenia i zasady funkcjo-
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nowania latem i zimą, a także zasady organizacyjne pracy GOPR
w terenie: na szlakach turystycznych i stokach narciarskich. Dowiedzieliśmy się o pracy psów ratowniczych pracujących z ratownikami GOPR. Poznaliśmy zasady bezpieczeństwa turystów
i pracowników GOPR w czasie akcji ratowniczych. Nauczyliśmy
się, jak prawidłowo wezwać pomoc GOPR w górach oraz poznaliśmy sposoby spokojnego oczekiwania do czasu dotarcia ratowników. Dziękujemy za owocne spotkanie.
W styczniu także przyjęliśmy na wszystkich grupach wychowawczych wizytę duszpasterską tzw. kolędę naszego proboszcza ks. Stanisława. Gość w dom – Bóg w dom. Spotkanie to zaowocowało wzajemnym poznaniem się oraz przedstawieniem
księdzu, jak organizujemy i spędzamy czas w naszej małej ojczyźnie – MOW.
jolanta Damek

ORGANIZACJe POZARZĄdOWe
OcHOTNIcZA STRAż POżARNA
Zmiana na posterunku komendanta PSP w Bielsku-Białej
Po ponad 38 latach zakończył służbę w Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Adam Caputa, komendant miejski
Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.
St. bryg. Adam caputa był Komendantem Miejskim PSP
w Bielsku-Białej od 1 kwietnia 2007r. W uroczystym pożegnaniu ze służbą udział wziął m.in. mł. bryg. jacek Kleszczewski
śląski Komendant Wojewódzki PSP, jan chrząszcz Wicewojewoda śląski, jacek Krywult Prezydent Bielska-Białej oraz Andrzej
Płonka Starosta Bielski. Gminę jaworze reprezentował wójt Radosław Ostałkiewicz, zaś naszą jednostkę OSP asp. sztabowy
czesław Malchar prezes OSP.

St. bryg. Adam caputa swoją służbę w jednostkach ochrony przeciwpożarowej rozpoczął w 1978 w Szkole chorążych
Pożarnictwa w Poznaniu. Po jej ukończeniu został skierowany
do służby w Aleksandrowickich Zakładach Przemysłu Lniarskiego
„Allen”, a następnie w roku 1985 został oddelegowany do służby w Bielskich Zakładach Przemysłu Lniarskiego „Lenko” na stanowisko komendanta zakładowej zawodowej SP. W roku 1990
przeniesiony do służby w komendzie wojewódzkiej PSP w Bielsku-Białej, gdzie brał udział w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie byłego województwa bielskiego, a za kierowanie działaniami ratowniczymi na terenie rejonu oświęcimskiego
podczas pamiętnej powodzi w 1997 roku był odznaczony
Krzyżem Zasługi za Dzielność. Po reformie administracyjnej,
z dniem 1 stycznia 1999 roku został mianowany na dowódcę jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 1 PSP w Bielsku-Białej, tą funkcję pełnił do 2003 roku. Z dniem 1 lipca 2003 roku Adam caputa został powołany przez śląskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Katowicach na stanowisko zastępcy komendanta
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miejskiego PSP w Bielsku-Białej. W tym okresie aktywnie działał
m.in. na rzecz poprawy stanu wyszkolenia i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych.
Z dniem 1 kwietnia 2007 roku mł. bryg. mgr inż. Adam caputa został powołany na stanowisko komendanta miejskiego PSP
w Bielsku-Białej. Był to okres, w którym oprócz podstawowych
zadań, kontynuowana była budowa nowej strażnicy dla komendy miejskiej i jednostki ratowniczo-gaśniczej. W roku 2009, który był jednocześnie rokiem jubileuszu 145-lecia istnienia straży
pożarnej w Bielsku-Białej – oddano do użytku nowy obiekt przy
ul. Leszczyńskiej.
Lata 2009 i 2010 to także okres, w którym teren miasta i powiatu bielskiego nawiedziły katastrofalne opady deszczu i powodzie. St. bryg. Adam caputa za kierowanie działaniami podczas powodzi w 2010 roku został odznaczony przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Medalem za Ofiarność i Odwagę.
W 2013 roku dzięki bardzo dobrej współpracy komendy miejskiej PSP z samorządem czechowic-Dziedzic otwarto na terenie
tego miasta nową siedzibę posterunku zamiejscowego PSP.
W latach 2014 i 2015 przeprowadzono dwuetapowo remont
jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2 ze środków komendy głównej PSP oraz samorządów Bielska-Białej i powiatu bielskiego.
W 2015 roku wybudowano także i uruchomiono w siedzibie KM
PSP nowoczesne centrum zarządzania kryzysowego wspólne
dla miasta Bielsko-Biała i powiatu bielskiego wraz ze stanowiskiem kierowania komendanta miejskiego PSP.
Podczas blisko 10-letniego okresu pełnienia przez st. bryg.
Adama caputę funkcji komendanta miejskiego PSP oprócz
wspomnianych wyżej dużych osiągnięć inwestycyjnych w obiektach, dokonano także znaczącego postępu w poprawie wyposażenia w sprzęt. Zakupiono 14 różnego rodzaju samochodów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych wraz z najnowocześniejszą
42 metrową drabiną mechaniczną Magirus. Wartość zakupionych
samochodów to kwota kilku milionów złotych.
Z dniem 31 stycznia 2017 roku, po 38 latach służby, st.
bryg. Adam Caputa kończy służbę w Państwowej Straży
Pożarnej. Komendant podziękował również przedstawicielom
OSP z naszego terenu, nadbryg. Markowi Rączce, obecnym i byłym komendantom miejskim i powiatowym z woj. śląskiego i małopolskiego za wspólne działania, zawsze rzeczową i konkretną
dyskusję, ale także za przyjaźń bo tak określił wzajemne relacje.
Na koniec st. bryg. Adam caputa złożył podziękowania dla

LIGA MORSKA I RZEcZNA
Szum Bałtyku
Mieszkańcy nadmorskich okolic od dawna próbowali korzystać z dobrodziejstw morza. Rybacy, żeglarze, marynarze fascynowali się morskim żywiołem,
choć napawał ich lękiem. chcąc udobruchać, jak wierzyli, władców morskiego świata starali się z nim ułożyć, zaprzyjaźnić, zamiast walczyć. Podziw i szacunek wobec nich zaowocowały powstaniem obrzędów i symboli, które miały podkreślać więzy między nimi. W ciągu wieków w basenie Morza śródziemnego, wśród
fenicjan, Greków, Bizantyjczyków, Wenecjan itd. relacjom człowiek-morze nadano różne formy zaślubin z morzem. ceremonii
tej od dawna towarzyszyło symboliczne kółko-pierścień. Wierzono, że chroni ono przed złem i jest sprawcą wielu dobrodziejstw,
m.in. daje moc pływania.

najbliższej rodziny. „Lata służby i pełnienia funkcji komendanta
to także częste wyjazdy, spotkania, ciągła nieobecność w domu.
Dlatego w sposób szczególny chciałem za wszystko podziękować mojej żonie oraz synom z rodzinami za wyrozumiałość,
a tym samym pomoc i wsparcie w wykonywaniu obowiązków
służbowych” – powiedział .
Podczas uroczystości oficjalnie został przekazany w jRG 2
w Bielsku-Białej nowoczesny samochód gaśniczy wodno-pianowy z modułem 2/36/750 Scania, który zastąpił 40-letni samochód
gaśniczy proszkowy jelcz GPr3000. Nowy samochodów został
zakupiony m.in. ze środków wyasygnowanych przez gminy naszego powiatu, w tym również jaworze.

Zaślubiny z morzem w Pucku 10 lutego 1910 roku
były dodatkowym, wprowadzonym do programu
w ostatniej chwili punktem wcześniej przygotowanej
i podanej do publicznej wiadomości uroczystości objęcia morza przez Polskę. Epizod ten stał się w oczach
społeczeństwa najważniejszą sprawą. Niespodzianie
nadał charakteru całej uroczystości. Mimo upływu 97
lat od tego wydarzenia Liga Morska i Rzeczna oraz
Kaszubi staraja się co roku podtrzymywać tą zaślubinową tradycję, powtarzając za gen. józefem Hallerem: „Oto dziś
dzień czci i chwały!” jest on dniem wolności, bo rozpostarł skrzydła Orzeł Biały nie tylko nad ziemiami polskimi, ale i nad morzem
polskim. Naród czuje, że go już nie dusi hydra, która dotychczas
okręcała mu szyję i piersi. Teraz wolne przed nami światy i wolne kraje. żeglarz polski będzie mógł dzisiaj wszędzie dotrzeć pod
znakiem Białego Orła, cały świat stoi mu otworem. Zawdzięczamy to przede wszystkim miłosierdziu Bożemu, a potem wszystkim tym, którzy w walce nie ustawali, lecz dotychczas wytrwali, zwłaszcza naszym praojcom, którzy walki o wolność toczyli.

18
Cześć Im! Oni nie dożyli tej radosnej chwili. My szczęśliwi!”
Wyrazem więzi naszego Regionu z Polską Morską był udział
w tegorocznych uroczystościach nad Zatoką Pucką: wójta
Jaworza Radosława Ostałkiewicza, współpracujących z Muzeum
Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej naukowców z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – prof. Alicja Walosik, prof. Andrzej Rzepka, który został wyróżniony Złotym Medalem za Zasługi dla LMiR, dr Marek Guzik. Okręg Bielski LMiR reprezentowali
Andrzej Stąsiek i Jerzy Ryrych.
Symptomatyczne było także to, że 7 lutego Narodowe Muzeum w Gdańsku, zaprezentowało swój nowy nabytek – obraz pochodzącego z Bystrej Śląskiej Juliana Fałata „Zaślubiny
Polski z Morzem”. Monumentalna kompozycja (260x131 cm)
przedstawia widziane od strony morza zamarznięte wody zatoki,
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nabrzeża puckiego portu i zebranych tam uczestników uroczystości – władze cywilne i wojskowe, błękitni kawalerzyści z dowódcą gen. J.Hallerem i mieszkańcy. Nad nimi powiewa białoczerwona flaga. Wydarzenie zaślubin obserwują wyłaniający się
z wody, umieszczone na pierwszym planie – Neptun i Salacja
– mityczne bóstwa morskie. Pomimo akcentów symbolicznych,
Liliana Giełdon z Muzeum Morskiego stwierdziła, że obraz wiernie odzwierciedla rzeczywisty przebieg uroczystości zaślubin.
Podkreślając zaś, że Fałat osobiście uczestniczył w wydarzeniu,
przydaje obrazowi szczególnych walorów dokumentalnych i historycznych. Artysta towarzyszył z resztą gen. Hallerowi w podróży koleją z Torunia na Wybrzeże, a także stworzył dyplom upamiętniający zaślubiny.
Edward Szpoczek

towarzystwo
miłośników jaworza
Karnawał po cieszyńsku czyli Bal Śląski
W Gościńcu Szumnym w Jaworzu w ostatnią sobotę stycznia 2017 roku odbył się drugi Bal Śląski zorganizowany przez
Towarzystwo Miłośników Jaworza. Przywitaniem przez Prezesa
o godz. 19.00 gości i uczestników oraz wspólnym odśpiewaniem
pieśni Szumi Jawor rozpoczął się bal. Po wspólnej kolacji, były
tańce, do których przygrywał skoczowski zespół TRIOMAXX.
Trzy pary w strojach cieszyńskich (członkowie TMJ) w dwóch wej-

ściach zaprezentowali obecnym, jak kiedyś tańczono na balach
na Śląsku Cieszyńskim: Myśliweczka, Pognała wołki, Wykę i Szotyskę. Chętni uczyli się Szpacyrpolki a wszyscy bawili się przy
Mietlorzu. Przy muzyce i różnych atrakcjach czas szybko mijał
i bal zakończył się następnego dnia o godzinie czwartej.
Po wysłuchaniu wielu pozytywnych opinii na temat balu postanowiliśmy kontynuować tę tradycję w następnych latach i tak
w 2018 roku zostanie zorganizowany kolejny Bal Śląski w dniu
27.01.2018r. (ostatnia sobota stycznia). Wszystkich chętnych już
dziś serdecznie zapraszamy, a posiadających stroje śląskie zapraszamy do wystąpienia w nich.
Marcin Biłek
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Pszczelarstwo – zawód czy hobby
W Galerii Pod Groniem w Gospodarstwie Agroturystycznym p. Steklów w dniu 12.02.2017r. o godz. 15.00 odbyły się
pierwsze w tym roku posiady zorganizowane przez Towarzystwo
Miłośników jaworza. Tematem spotkania była opowieść Stanisława hoczka o pszczołach.

Stanisław hoczek

Na wstępie Grażyna Matwiejczyk przywitała wszystkich
przybyłych na spotkanie oraz pokrótce przedstawiła naszego gościa Stanisława Hoczka, nauczyciela matematyki w gimnazjum
w jaworzu, przewodnika górskiego. Nasz dzisiejszy gość jest
również instruktorem łucznictwa, trenuje młodych adeptów tej
sztuki w klubie łuczniczym „Dziesiątka” w jaworzu. jego hobby
to filatelistyka i pszczelarstwo.
Nasz gość swoje wystąpienie rozpoczął od stwierdzenia, że
praca powinna być hobby, wtedy sprawia radość i zadowolenie.
W starożytności pszczoły były uważane za symbol bogów.
Zwłoki zmarłych władców balsamowano między innymi miodem,
w grobowcach można odnaleźć naczynia z miodem składane
jako dar dla bogów i pożywienie dla zmarłego w podróży w zaświaty. Pszczoły były również opisywane przez starożytnych pisarzy, między innymi przez Arystotelesa. W okresie panowania
jagiellonów, w Polsce bartnictwo było zajęciem bardzo dochodowym i przynosiło zyski nie tylko bartnikom ale również Państwu
Polskiemu. jedną z pierwszych osób, które opisały życie i hodowlę pszczół na terenie Państwa Polskiego był ks. jan Dzierżoń.
Stanisław Hoczek zainteresował się hodowlą pszczół za sprawą swojego teścia, który miał ok. 30 rodzin w miejscowości Lipnik
koło Bielska-Białej i tak to hobby trwa do dzisiaj.
A teraz kilka informacji na temat samych pszczół.
Rój pszczeli składa się z królowej-matki, robotnic oraz trutni.
Każda rodzina buduje gniazdo złożone nawet z 50 tysięcy osobników. Pszczoły przechodzą przeobrażenie zupełne, to znaczy
z jaj wylęgają się larwy (czerw), a te przekształcają się w nieruchomą poczwarkę. Dopiero z poczwarki, (która kształtem przypomina dorosłą pszczołę) wykluwa się postać dorosła – imago.
Z jaj diploidalnych, które składa tylko matka, wylęgają się samice. W zależności od sposobu odżywiania z larw wyrastają albo
robotnice, albo królowe-matki. Matka może też składać jaja niezapłodnione, z których wylęgają się samce (trutnie). Zjawisko to,
zwane dzieworództwem, opisał jako pierwszy u pszczół w XIX
w. ks. jan Dzierżoń. Larwy są karmione miodem (który nie zawiera substancji białkowych) i mleczkiem (zawierającą białko wy-

dzieliną gruczołów ślinowych) oraz papką miodowo-pyłkową. Larwy, które mają się przeistoczyć w robotnice i samce, karmione
są mleczkiem tylko 3 dni, natomiast larwy-królowe karmione są
mleczkiem do samego przeistoczenia w poczwarkę. Po 3 dniach
z jaj wylęgają się larwy, przepoczwarzają się w matki (po 2 tygodniach), robotnice (po 3 tygodniach) lub trutnie (po prawie 4
tygodniach). Pierwsza wylęgła matka zabija pozostałe, osiąga
dojrzałość w wieku ok. 6 dni i odbywa lot godowy, w trakcie którego zostaje unasieniona. Po zakończeniu lotu powraca do gniazda, by przepędzić starą królową-matkę i zająć jej miejsce. jest to
tzw. rójka, czyli czas, gdy stara matka wylatuje z ula z grupą robotnic w celu poszukiwania miejsca na nowy ul.
Pszczoły prowadzą życie społeczne tzn. dla pszczół najważniejsza jest społeczność, jednostka się nie liczy. Temperatura
w ulu wynosi 34-35°c i jest regulowana przez pszczoły, które
nie dopuszczają do przegrzania roju. Na jeden kilogram pszczół
składa się około 10 tys. osobników. Po wylęgu młode pszczoły czyszczą plastry, starsze karmią poczwarki, a jeszcze starsze
karmią królową. Dopiero po około trzech tygodniach opuszczają
ul w celu zbierania pokarmu. Pszczoła robotnica żyje około sześciu tygodni, truteń około dwóch miesięcy, a królowa około pięciu lat. W praktyce matki wymienia się co trzy lata ze względu
na ich płodność. Matka w ciągu swojego życia składa około pięciu milionów jajeczek. Pszczoły zwiadowczynie informują resztę
stada o miejscu, gdzie znajduje się pokarm, tak aby reszta roju
nie musiała tracić czasu na jego poszukiwanie. jeżeli rodzina zostanie zaatakowana z zewnątrz np. przez szerszenia, pszczoły
w ulu otaczają go i podgrzewają do około 60°c przez co intruz zostaje „ugotowany”. Sezon miododajny w naszym rejonie trwa od
kwietnia do końca sierpnia. Do największych niebezpieczeństw
czyhających na pszczoły należy warroza i zgnilec amerykański.
Po zarażeniu pasieki jedynym lekarstwem jest likwidacja wszystkich zarażonych rodzin, spalenie zainfekowanych uli oraz dezynfekcja gleby na terenie pasieki. Pszczoły również same reagują
na chore owady, których nie wpuszczają do ula, albo je z niego
wyrzucają. Przepisy prawne zobowiązują do zgłoszenia hodowli pszczół do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w przypadku niedopełnienia tego obowiązku, po wykryciu choroby sprawa trafia
do sądu za rozpowszechnianie zarazy. Miody, które możemy nabyć, są przebadane weterynaryjnie. Należy wystrzegać się zakupu miodu od niesprawdzonych sprzedawców, którzy nie badają
sprzedawanych miodów.

Malwina Jachacz-Czechowska i Gabriela Śliwka
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Wszystkie te informacje były ilustrowane zdjęciami wykonanymi przez naszego gościa.
W dalszej części spotkania nastąpiła promocja tomiku wierszy Gabrieli Śliwki z ilustracjami Malwiny CzechowskiejJachacz wydanego staraniem Towarzystwa Miłośników
Jaworza przy współﬁnansowaniu Starostwa Powiatowego
w Bielsku-Białej i Urzędu Gminy w Jaworzu. Można było
również nabyć tomik wierszy oraz uzyskać dedykację autorki
i ilustratorki.
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Po wysłuchaniu tych wszystkich bardzo interesujących informacji przyszedł czas na pytania, dyskusję, kawę, herbatę oraz
pyszne kołocze. Bardzo wielu ciekawych informacji wysłuchało 46 osób, członków i sympatyków Towarzystwa Miłośników
jaworza.
Na kolejne posiady zapraszamy Państwa do Sali Sesyjnej
urzędu Gminy w jaworzu w dniu 05.03.2017r. na godzinę 15.00,
a tematem będzie opowieść justyny Kaczkowskiej o kolarstwie
torowym.
Sekretarz Towarzystwa Miłośników jaworza Marcin BIŁEK

Zimowe Ptakoliczenie 2017 w Jaworzu
W ostatni weekend stycznia odbyło się 13-te Zimowe Ptakoliczenie organizowane w całej Polsce przez OTOP. W mroźne,
ale słoneczne przedpołudnie 28.01.2017 Sekcja Ornitologiczna
Towarzystwa Miłośników jaworza wraz z Muzeum fauny
Morskiej i śródlądowej zorganizowali w jaworzu spacer ornitologiczny, podczas którego przeszliśmy sprzed budynku Pod Gruszką alejkami parku i koło tężni pod Młyńską Kępę, skąd przez
wierzchołek wróciliśmy do centrum. Podczas spaceru tym razem
obserwowaliśmy 24 gatunki ptaków w ogólnej liczbie 206 osobników. Tym razem najliczniej obserwowanym gatunkiem był gawron 57, na drugim miejscu bogatka 44, a na trzecim modraszka
19. Pozostałe gatunki to: paszkot 17, sroka 10, sójka 7, kowalik 6,
dzięcioł duży 5, kos 5, wróbel 4, dzięcioł średni 4, bażant 3, zięba 3, kawka 3, dzwoniec 3, sierpówka 2, dzięcioł zielony 2, grubodziób 2, trznadel 2, myszołów 2, wrona siwa 2, gil 2, raniuszek 1,
sosnówka 1. W rankingu ogólnopolskim od 2010 roku najliczniej
obserwowanym gatunkiem pozostaje krzyżówka, a kolejne miejsca w tym roku zajmują: gawron, kawka, wróbel i bogatka. Podczas 220 spacerów w Polsce, wspólnie obserwowało ptaki ponad
3000 osób i udało się zobaczyć 137 gatunków, a najciekawszym
zarejestrowanym gatunkiem była czerniczka w ujściu Wisły, oraz
siedem osobników kormorana małego w Bydgoszczy.
Mirosław Wiśniewski i Bartosz czader

Z KART hISTORII
WYZWOLENIE jAWORZA
Czym jest data 14 lutego dziś?
To już 72 lata…
upływ czasu jest nieubłagany, a my nie zawsze doceniamy
mijające lata bez wojny. coraz mniej wśród nas tych, którzy ją
znają. Dobrze, że my, współczesne pokolenia Polaków pamiętamy o wojnie tylko dzięki wspomnieniom naszych dziadków i podręcznikom historii. Szkoda, że ostatnimi czasy lubimy wdawać się

w „polsko-polskie” wojenki, zapominając o ogólnonarodowej solidarności i o tym, że pomimo zmian ustrojowych PRL-III RP żyjemy w Pokoju, bez rozlewu krwi. Natomiast nasza aktualna pozycja w Europie (unia Europejska i NATO) mimo historycznych
zaszłości, daje nam jakąś gwarancję stabilizacji geopolitycznej.
W centrum jaworza nadal jest obelisk poświęcony poległym czerwonoarmistom, którzy walczyli o wyzwolenie miejscowości spod niemieckiej okupacji. Monument powstał z inicjatywy m.in. pierwszego prezesa TMZj – Mieczysława Dzięgielewskiego, kombatantów wojennych przy wsparciu ówczesnej Rady
Sołeckiej w jaworzu (przewodniczącym był Stanisław Zontek)
i datków społecznych w 1987 roku. Przez lata przy okazji świąt
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narodowych władze gminne i stowarzyszenia składały wiązanki kwiatów również przed tym pomnikiem upamiętniającym poległych żołnierzy radzieckich w walce z niemieckim okupantem.
fakt, nie zawsze ten obelisk był „historycznie po drodze” np. ze
świętem Konstytucji czy 11 Listopada. Stąd jedyną i stosowną
porą do upamiętnienia wyzwolenia spod hitlerowskiej okupacji
został dzień 14 lutego – symboliczna data wyzwolenia jaworza,
gdyż musimy pamiętać , że np. Nałęże niemieccy żołnierze opuścili dopiero pod koniec kwietnia 1945 roku.
Dziś nastały nowe czasy i nowa historia. 14 lutego składane są kwiaty przed pomnikiem w centrum jaworza upamiętniającym Ofiary II wojny światowej. Przed obelisk upamiętniający
poległych żołnierzy radzieckich udali się nieliczni. W tym Andrzej

śliwka, który wspomina wizytę w gminie jasienica (i w ówczesnym sołectwie jaworze) w II połowie lat 80tych XX wieku grupy
weteranów Armii czerwonej, którzy w 1945 roku walczyli z Niemcami na śląsku cieszyńskim. Pamiętam, gdy jeden z byłych żołnierzy prosił nas, abyśmy dbali o to miejsce pamięci, on sam zostawił w Jaworzu dwóch swoich braci, którzy polegli w walkach
z Niemcami – mówi Andrzej śliwka (przewodniczący Stowarzyszenia jaworze Zdrój).
W dniu 14 lutego 2017 roku z okazji 72. rocznicy wyzwolenia jaworza spod okupacji hitlerowskiej oficjalne reprezentacje
władz Gminy jaworze oraz lokalnych stowarzyszeń i organizacji
złożyły wiązanki kwiatów i znicze pod Pomnikiem Ofiar II Wojny
światowej w centrum jaworza. Poległych uczczono minutą ciszy.
Piotr filipkowski

14 lutego rocznica powstania Armii Krajowej

Przekazano dowództwu radzieckiemu plany obrony Gdyni, zdobyto plany niemieckiej grupy armii „środek”.
W 1944 na rozkaz Heinricha Himmlera powołano specjalną
komórkę Gestapo do badania struktury i działalności Armii Krajowej. Na wzorach Ak-owskich Niemcy utworzyli organizację
Werwolf. żołnierze Armii Krajowej zostali uznani za kombatantów przez Wielką Brytanię dopiero 29 sierpnia 1944 roku, a Stany
Zjednoczone 3 września 1944 roku .
1 sierpnia 1944 roku józef Stalin wydał dyrektywę nakazującą bezwzględne rozbrajanie oddziałów AK i innych organizacji wojskowych, niepodporządkowanych Polskiemu Komitetowi
Wyzwolenia Narodowego. Ostatnim komendantem AK był gen.
bryg. Leopold Okulicki. Armię Krajową rozwiązano 19 stycznia
1945 roku. Generał Okulicki został podstępnie uprowadzony do
Moskwy wraz z 15 przywódcami Polski Podziemnej i zamordowany przez Rosjan w grudniu 1946 roku.
Opracowanie na podstawie wikipedii Piotr filipkowski

Mówiąc już o historii naszej „Wielkiej Ojczyzny” nie można
zapomnieć, że 14 lutego to również dzień upamiętniający powstanie największej w okupowanej Europie 1939-45 podziemnej
armii narodowej podporządkowanej legalnemu rządowi emigracyjnemu na uchodźctwie. A mowa o Armii Krajowej, która powstała z przemianowania Związku Walki Zbrojnej (powstałego
w listopadzie 1939) rozkazem Wodza Naczelnego Polskich Sił
Zbrojnych gen. Władysława Sikorskiego z dnia 14 lutego 1942
roku. Oddziały Polski Walczącej dokonały w latach 1942-1945
ponad 110 tysięcy większych akcji zbrojno-dywersyjnych, z czego 6243 akcje zostały przeprowadzone przez większe siły partyzanckie. W 1278 akcjach przeciwpartyzanckich obok specjalnych oddziałów policji i żandarmerii wziął udział Wehrmacht,
w tym jednostki pancerne i lotnictwo. Wykonano ponad 2300
ataków na transport, wykolejono ok. 1300 pociągów, które wiozły wojsko lub zaopatrzenie na front. W walce zabito ponad 150
tysięcy żołnierzy i policjantów niemieckich oraz kolaborantów.
Polska konspiracja związała znaczne siły niemieckie – do walki
z partyzantką Niemcy musieli ściągnąć siły odpowiadające 850
batalionom przeliczeniowym. Polskie podziemie zlokalizowało
bazy u-Bootów w całej Europie, zlokalizowało wszystkie zakłady focke-Wulf-a, rozpracowało produkcję bomb latających V-1
i rakiet V-2 w Peenemünde, V-2 w Bliźnie. udało mu się wykraść
rakietę V-2, której najważniejsze części wysłano do Wielkiej
Brytanii. Zdobyto plany niemieckiej operacji Zitadelle (bitwa na
Łuku Kurskim) i przekazano je sojusznikom. Wspólnie z francuskim ruchem oporu zlokalizowano 162 wyrzutnie V-1 we francji.

I 14 lutego w XXI wieku to coraz częściej po prostu – dzień
Zakochanych
Nazwa pochodzi od św. Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest również tego
dnia.
Zwyczajem w tym dniu jest wysyłanie listów zawierających
wyznania miłosne (często pisane wierszem). Na Zachodzie,
zwłaszcza w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, czczono
św. Walentego jako patrona zakochanych. Dzień 14 lutego stał
się więc okazją do obdarowywania się drobnymi upominkami.
część kulturoznawców odrzuca tę amerykańską „merketingową” wersję naszego słowiańskiego święta (do którego nawiązywał też podczas wielu prelekcji prof. Daniel Kadłubiec – przyp.red.) i przywołuje w pamięci pradawne święto NOc
KUPAŁy (zwana też nocą kupalną, kupalnocką, kupałą) – sło-

wiańskie święto związane z letnim przesileniem Słońca, obchodzone w czasie najkrótszej nocy w roku, co przypada około 21-22
czerwca każdego roku. święto ognia, wody, słońca i księżyca,
urodzaju, płodności, radości i miłości, powszechnie obchodzone na obszarach zamieszkiwanych przez ludy słowiańskie, ale
również w podobnym charakterze na obszarach zamieszkiwanych przez ludy bałtyckie, germańskie i celtyckie, a także przez
część narodów wywodzących się z ludów ugrofińskich, np. finów
(w finlandii jest jednym z najważniejszych świąt w kalendarzu)
i Estończyków. Na Łotwie pod nazwą Līgo jest świętem państwowym, a po odzyskaniu niepodległości 23 i 24 czerwca stały się
dniami wolnymi od pracy. Również na Litwie dzień 24 czerwca,
od 2005 roku, jest dniem wolnym od pracy.
święto to jest często opisywane i popularyzowane współcześnie jako rodzima alternatywa wobec zachodnich walentynek.
Opracowanie na podstawie Wikipedii Piotr filipkowski
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Jaworze ma swój kryminał!
Nakładem Wydawnictwa Prasa Beskidzka (wydawca „Kroniki
Beskidzkiej” i „Głosu Ziemi cieszyńskiej”) ukazał się kryminał retro, którego akcja dzieje się w jaworzu na początku dwudziestego wieku.
W maju 1905 roku na zboczu Goruszki znalezione zostają zwłoki polskiego kolejarza mieszkającego w jaworzu. Ktoś
nie tylko poderżnął mu gardło, ale i odrąbał palce u rąk. Karol
forner, dzierżawca należącego do hrabiego Saint-Genois uzdrowiska jest tą sytuacją wręcz przerażony. Boi się, że kuracjusze
przestaną odwiedzać jaworzański Zdrój ze strachu przed mordercą. Tym bardziej, iż wszystko wskazuje na to, iż do jaworza wrócił krwawy markiz – francuski arystokrata i rewolucjonista, który
w przeszłości był sprawcą podobnych, mrocznych zbrodni.
A śledztwo prowadzi znany z niechęci do Polaków policjant
z Bielska, więc do roboty może się za bardzo nie przykładać.
W tej sytuacji jedyną nadzieją Karola fornera jest jego dobry znajomy – prywatny detektyw z cieszyna, jan fengler. Ten przyjmuje nowe zlecenie i przybywa do uzdrowiska jaworze nieświadomy tego, że toczy się tam prawdziwa gra śmiercią. I wpada w wir
dramatycznych wydarzeń takich jak bestia goniąca chłopca po
zdrojowym parku, rozkopany grób na katolickim cmentarzy, nagi
mężczyzna odprawiający dziwny rytuał na Młyńskiej Kępie, pułapka w podziemiach leśnego kościoła, zagadki wzgórza Palenica czy dziwny szyfr prowadzący do skarbu, jaki styczniowym powstańcom przekazał hrabia Maurycy. ciekawych, jaworzańskich
wątków jest w tej powieści znacznie więcej, gdyż bohaterowie książki między innymi trafiają do Nałęża, na kolejową stację
w jaworzu czy wędrują przez las na Błatnią, a ważną rolę w powieści odgrywają również oba miejscowe kościoły. – ”jaworze to
dla mnie taka historyczna perełka, pełna miejsc z ciekawą, czy
wręcz zagadkową historią. A dawne uzdrowisko, które mogło
wszak gościć przeróżnych kuracjuszy to niemal idealna scena akcji rasowego kryminału. W tej sytuacji ulokowanie głównej części
mojej sensacyjnej powieści retro właśnie w jaworzu było niemal
oczywistym wyborem” – mówi Sławomir Horowski, autor książki „Gra śmiercią jaworze 1905” oraz dziennikarz „Głosu Ziemi
cieszyńskiej” i „Kroniki Beskidzkiej”. Dodaje on, że „Gra śmiercią
jaworze 1905” to kryminał wpisany w autentyczne, dramatyczne wydarzenia z polskiej historii. Bo w 1905 roku Polacy w Warszawie między innymi za pomocą bomb bili się z caratem o niepodległość, a jednym z liderów tej walki był józef Piłsudski, który również występuje na łamach powieści. I nici tych krwawych
zmagań na kartach „Gry śmiercią” prowadzą właśnie do jaworza, gdzie służby specjalne europejskich mocarstw toczą swoje
tajne rozgrywki.

Wójt jaworza, dr Radosław Ostałkiewicz nie kryje radości
z faktu, że kierowana przez niego gmina trafiła na karty sensacyjnej powieści retro. – „To bez wątpienia powód nie tylko do satysfakcji ale i dumy. Bo książka „Gra śmiercią Jaworze 1905” to
świetna reklama Jaworza oraz bardzo dobra promocja naszej
gminy. Mamy wszak w planie zabiegi o przywrócenie uzdrowiskowego statusu Jaworza, a ta powieść pokazuje, że Zdrój nie tylko
był u nas faktem, ale w dodatku stał na bardzo wysokim poziomie.
Prócz tego są w niej opisane te miejsca, które stanowią historyczne atrakcje naszej gminy i którymi warto się chwalić” – mówi
dr Radosław Ostałkiewicz.
Powieść „Gra śmiercią jaworze 1905” dostępna jest między innymi w supermarkecie „jaworze” przy ulicy Pałacowej.

SPORTOWe JAWORZe
GKS cZARNI jAWORZE
Czarni pod dobrą opieką
Oczywiście chodzi o GKS czarni jaworze, a ściślej rzecz
ujmując o nowego fizjoterapeutę, który obecnie zajmuje się piłkarzami. Paweł Wisła, do niedawna współpracujący z TS Podbeskidzie z Bielska-Białej, po rozmowie z Mariuszem Sznajdrowiczem wiceprezesem GKS czarni jaworze postanowił zająć się
naszymi piłkarzami. To nie tylko kwestia sympatycznej kadry zarządzającej klubem, to także niesamowita pasja tych zawodników
sprawiały, że chętnie zgodziłem się na taką kooperację również
w dalszej perspektywie działania – mówi Paweł Wisła. fizjotera-

peuta od 12 lat pracuje nie tylko z piłkarzami, ale także z koszykarzami czy zawodnikami MMA. Warto dodać, że niegdyś sam
był czynnym sportowcem, uprawiał m.in.: koszykówkę, boks czy
MMA. Z pewnością to także przekłada się na dobry kontakt z zawodnikami, którym pomaga. Teraz chcę w miarę możliwości czasowych, zająć się bieganiem w maratonach i pierwszy tego typu
występ mam już za sobą – dodaje fizjoterapeuta.
Mariusz Sznajdrowicz nie kryje zadowolenia, że udało się jaworzańskiemu klubowi nawiązać tak dobrą współpracę z Pawłem
Wisłą. Dla mnie i Rafała Stronczyńskiego naszego prezesa jest to
naprawdę ważne, ponieważ wiemy, jak taka fachowa pomoc jest
istotna. Paweł Wisła już pomógł nam bardzo, jeśli chodzi o kontuzje chłopaków czy tak istotne przygotowania do przed meczami.
Dla nas to ogromne wzmocnienie.
Przygotowała Agata jędrysko
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Bielskie Stowarzyszenie
doradców Zawodowych i Personalnych „Aktywni”
zaprasza

na bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym
w trzeci poniedziałek miesiąca
• Chcesz określić swój potencjał zawodowy?
• Stoisz przed wyborem kolejnego etapu edukacji lub
zawodu?
• Chcesz zmienić pracę lub jesteś bezrobotny?
Zapraszamy na spotkanie z nami. W trakcie konsultacji pomożemy
ci poznać swoje predyspozycje zawodowe oraz usystematyzować
swoje cele zawodowe i życiowe.
Trzeci poniedziałek każdego miesiąca 18.00-19.00
Budynek pod Goruszką, ul. Szkolna 97
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Informacja Redakcji i Wydawcy Echa Jaworza
Szanowni Czytelnicy!
Od II połowy 2016 roku pojawiają się problemy związane z prawidłowym 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 posesje przy całych ulicach w różnych częściach Jaworza, gdzie miesięcznik gminny nie dociera, lub jest kolportowany po kilku tygodniach od
momentu wydania.
Stąd prosimy o przekazywanie wśród sąsiadów, znajomych informacji, 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 numerami) można odebrać w Sekretariacie Urzędu Gminy Jaworze
(I piętro pokój 105) w godzinach pracy urzędu, lub w Gminnej Bibliotece Publicznej w budynku Goruszka ul. Szkolna 97, Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Jaworzu, Placówkach Oświatowych Urzędu Gminy Jaworze.

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 własnymi tytułami. Redakcja zastrzega sobie także prawo odmowy przyjęcia reklamy lub ogłoszenia. Za treść reklam, ogłoszeń i listów redakcja
i wydawca nie odpowiadają.
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• uchwała zawiera tzw. przepisy przejściowe – i tak np. użyt-

WójT GMINY jAWORZE
dr RADOSŁAW OSTAŁKIEWIcZ
– O PROBLEMIE SMOGu
Ostatnie dni wypełnione były alarmowymi doniesieniami o warunkach atmosferycznych panujących w całym kraju, które poruszyły chyba każdego z nas. To była bardzo zła wiadomość.
Niemniej odnalazłem w niej i zarazem pewną odrobinę dobra…
To znaczy po raz pierwszy przez Polskę przetoczyła się nomen
omen bardzo dobra i niezwykle ważna dyskusja o stanie naszego
powietrza, którego kondycja szczególnie w okresie zimowym ulega drastycznej degeneracji. jest to o tyle ważne, że na szali stoi
tu z jednej strony nasze zdrowie, a z drugiej stan środowiska naturalnego. To wszystko, bez wątpienia, wpłynęło definitywnie nie
tylko na nasze sumienie, ale i świadomość każdego z nas.
Podkreślić należy jednak, że problem smogu ma wymiar nie
tyle lokalny, co dotyczy wzdłuż i wszerz całej Polski. czystość
powietrza, którym wszyscy oddychamy, jest dla mnie osobiście
i pewnie dla każdego z nas rzeczą niezwykle ważną. Niestety
jego jakość w okresie grzewczym ulega znacznemu obniżeniu,
co spowodowane jest w pierwszym rzędzie wykorzystywaniem
do ogrzewania mieszkań i budynków przede wszystkim ogólnodostępnych paliw wysokoemisyjnych (np. mułu, flotu, miału),
a czasem nawet i najzwyklejszych odpadów, czyli mówiąc po naszemu – po prostu śmieci. Te karygodne postawy (choć poniekąd staram się zrozumieć, że niektórzy najzwyczajniej w świecie nie mają innego wyjścia z powodów finansowych) sprawiają,
że nie tylko przyczyniamy się do notorycznego psucia jakości powietrza, ale i pogarszania zdrowia nas samych i naszych najbliższych – rodziny, przyjaciół czy sąsiadów.
Co z tym zatem począć? Przede wszystkim należy odważyć
się wreszcie na ogólnokrajowe i regionalne rozwiązania ustawowe i systemowe. Sam żywię zresztą nadzieję, że już wkrótce rząd
i samorząd województwa coś w tej sprawie zrobią. Na dziś dzień
nam samorządowcom na szczeblu gminy pozostaje apelować do
mieszkańców i szukać rozwiązań „zastępczych” – na systemowe
żadnej gminy w Polsce po prostu nie stać! Niestety nie dysponujemy w tym zakresie odpowiednim wachlarzem narzędzi, a tym
bardziej środków prawnych czy finansowych na działania o charakterze kompleksowym – a jak widać, metoda małych kroków nic
tutaj nie daje.
W tym miejscu kilka faktów:
• zgodnie z prawem władze gminy nie mają możliwości wprowadzenia zakazu opalania określonym rodzajem paliwa (np.
mułem, flotem, miałem) – taką możliwość ma tylko sejmik województwa,
• w chwili obecnej władze samorządu wojewódzkiego konsultują projekt uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (ma ona wejść
w życie od września 2017r.),
w uchwale tej przewidziano m.in. zakaz stosowania:
• węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych węglopochodnych,
• mułów i flotokoncentratów węglowych oraz paliw produkowanych z ich wykorzystaniem,
• niektórych paliw stałych produkowanych z węgla kamiennego,
• drewna, którego wilgotność w stanie roboczym przekracza
20%,
• nie można jednak zakazać mieszkańcom opalania węglem
lub drewnem – uchwała wojewódzka ma na celu wprowadzić
tylko tzw. „cywilizowane spalanie”,

kownicy najstarszych „kopciuchów” (starszych niż dziesięcioletnich) będą musieli je wymienić do końca 2021r.

Program, o którym mowa wyżej, będzie konsultowany w dniu
9 lutego 2017r. o godz. 10:00 w sali audytoryjnej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. ja na tym spotkaniu
z całym prawdopodobieństwem będę. Na konsultacje te zapraszam i wszystkich Państwa!
Ale nie sposób nadal siedzieć z założonymi rękoma…
Szczególnie jeśli chodzi o jaworze. Nie jest zresztą tajemnicą, że
nasza gmina szczyci się w naszym regionie nie tylko wspaniałymi tradycjami uzdrowiskowymi, ale i potencjałem, który może zostać spożytkowany na rzecz powrotu do tej chlubnej przeszłości.
Sam wielokrotnie podkreślałem, że jest to kluczem do rozwoju
jaworza.
Gmina jaworze już w latach 2007-2009 realizowała zadanie
polegające na uruchomieniu dla mieszkańców możliwości dofinansowania wymiany kotła c.o. Wówczas planowaliśmy wymianę
blisko 200 kotłów – niestety z różnych przyczyn z programu skorzystało niespełna 100 gospodarstw domowych, a gmina musiała
nie tylko zwrócić dofinansowanie, ale nie mogła skorzystać z preferencyjnego umorzenia zaciągniętej w Wojewódzkim funduszu
Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Ale to nas nie zniechęca… już w 2015 roku Rada Gminy
jaworze przyjęła „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
jaworze” (jego opracowanie było możliwe w oparciu o pozyskaną
dotację z funduszy unijnych). Aktualny „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy jaworze” uchwalony w marcu 2016 jest dostępny w uG jaworze.
jeszcze w tym roku planuję podjąć następujące działania:
• zaproponować Radzie Gminy zakup (lub wynajem) mobilnej
stacji do pomiaru powietrza,
• uruchomić system informowania o normach zanieczyszczeń
powietrza, który będzie dostępny dla każdego mieszkańca,
• ruszyć z kampanią informacyjną dotyczącą „czystego” ogrzewania w kotłach węglowych – w tym w „Echu jaworza”,
• uruchomić od przyszłego roku program wymiany kotłów węglowych itp. na kotły gazowe w ramach funduszy unijnych
oraz (lub) środków własnych gminy jaworze.
życzyłbym sobie, aby powyższe działania realizować przy jak
najszerszym wykorzystaniu funduszy unijnych oraz krajowych.
czy tak się stanie? Sam nie wiem – wszystko zależy od kondycji
budżetu gminy oraz możliwości pozyskania dofinansowania zewnętrznego.
Problem niskiej emisji i kampania antysmogowa to ważna
sprawa. To kluczowa inwestycja w zdrowie jaworzan oraz milowy krok w stronę jaworza-Zdroju. Bez podjęcia proponowanych
działań (również samodzielnie w ramach środków własnych) nigdy efektywnie nie poradzimy sobie z zanieczyszczeniem powietrza w naszej gminie. chyba najwyższa pora powiedzieć dość
temu zjawisku.
Niska emisja i powodowany nią smog to poważna sprawa,
której przyglądamy się z wielką uwagą. Szkoda, że na własną
rękę nie możemy zrobić zbyt wiele… I pewnie tylko podniosłem
Państwu tym tematem ciśnienie, ale zwykła uczciwość nie pozwala mi obiecać niczego więcej. Może coś się niebawem zmieni, a władze centralne i regionalne podejdą do tematu z całą należną mu powagą…
Tego życzę nam wszystkim, gdyż zasługujemy, by być zdrowymi i żyć w czystym jaworzu!
Wójt Gminy Jaworze
dr Radosław G. Ostałkiewicz
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Jaworze

pogoni smoga!

POKONAJ
z nami
SMOG!
Poradnik
ochrONy
powietrza

sze
Wszyscy zadbajmy by na
ne!
Jaworze było czyste i pięk
www.czystejaworze.pl

JAK CHRONIĆ POWIETRZE?
Poniżej kilka zaleceń:
1. NIE PAL ŚMIECI
Używaj tylko właściwego materiału opałowego zgodnie
z przeznaczeniem (węgiel, suche drewno, ekogroszek)

2. NIE UŻYWAJ paliw wysokoemisyjnych - miału, flotu, mokrego drewna itp.
3. WŁAŚCIWIE ROZPALAJ W PIECU - efektywne rozpalanie dostosowane do rodzaju kotła
Metody palenia w piecach i kotłach z wylotem spalin u góry paleniska (tzw. górnego spalania)

OK!

NAJGORZEJ

od dołu dokładając
wiadrami

NIEŹLE

od dołu dokładając
małymi porcjami

NIEŹLE

sposobem kroczącym
czyli dokładając od boku

NAJLEPIEJ!

od góry, większą ilość
bez dokładania
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