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SPrawOZdaNia rOcZNe 
OrGaNiZacJi POZarZĄdOwycH

235 rOcZNica POświĘceNia kamieNia 
wĘGieLNeGO POd BUdOwĘ kOściOła 
ewaNGeLickO-aUGSBUrSkieGO w JawOrZU

dZiałaLNOśĆ GaLerii Na ZdrOJOweJ 
– reLacJe i ZaPrOSZeNia

Mateusz Pietrzyk – wójt (po prawej stronie), Michał Pietrzykowski – sekretarz gminy (w środku) 
i Jakub Chłopecki – zastępca wójta (po lewej stronie)

SUkceSy kLUBU BeSkid draGON

Zwycięzcy trzeciej 
edycji Gry o Tron: 

Pogodnych, Radosnych i Spokojnych Świąt Wielkanocnych, 
spędzonych w rodzinnej atmosferze oraz wiosennym nastroju,

życzą wszystkim mieszkańcom Jaworza
Wójt Gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz 

wraz z pracownikami UG Jaworze
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Brzezicki wraz z radnymi

oraz
Ośrodek Promocji Gminy i Redakcja Echa Jaworza
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dzień bynajmniej nie polega na nudnym przyglądaniu się co ro-
bią temu, co robią każdego dnia urzędnicy, ale zapoznawaniu się 
z pracą poszczególnych referatów urzędu. Oczywiście wszystko 
to odbywa się zgodnie z wymogami przepisów GiOdO o ochro-
nie danych osobowych czy tajemnicy służbowej. Tak więc młodzi 
„urzędnicy” nie mają dostępu do danych osobowych czy spraw 
fi nansowych naszej gminy, jednak mogą w ciągu tego jednego 
dnia zobaczyć, co wójt, sekretarz lub też inspektor wydziału ro-
bią każdego dnia.
 Podczas spotkania 17 marca, młodzi „urzędnicy” demo-
kratycznie dokonali wyboru spośród siebie wójta (Mateusz 
Pietrzyk), jego zastępcy (Jakub chłopecki) i sekretarza gminy 
(Michał Pietrzykowski).
 Jak powiedział „wójt” mateusz Pietrzyk – zdecydowałem się 
wziąć udział w konkursie, gdyż interesuję się nie tylko WOSem, 
jako przedmiotem, ale i polityką zarówno w tym wymiarze euro-
pejskim jak i naszą lokalną tj. tym, co dzieje się w gminie. Wcze-
śniej nie miałem doświadczeń w pracy samorządowej w szko-
le czy też w Młodzieżowej Radzie Gminy. Postanowiłem jednak 
nie tylko wystartować w konkursie, ale i wspólnie z kolegami, któ-
rzy równie dobrze wypadli w konkursie WOS, przyjąć na siebie 
obowiązki wójta, zaś pozostali przyjęli kolejne funkcje zastępcy 
wójta i sekretarza gminy. Uważam, że to będzie cenne doświad-

nA PieRWSzyM PLAnie

Gra O TrON – TrZecie rOZdaNie

 Od czasu, kiedy radosław Ostałkiewicz został wójtem Gmi-
ny Jaworze, z Jego inicjatywy wprowadzono dydaktyczną propo-
zycję dnia wagarowicza, przypadającego 21 marca. Od kilku lat 
w szkołach w tym dniu zajęcia miały bardziej swobodną formę, or-
ganizowano wyjścia do kina, wycieczki czy zajęcia, podczas któ-
rych uczniowie przejmowali rolę nauczycieli. 
 Od początku urzędowania wójta Radosława Ostałkiewicza 
młodzież zajmowała ważne miejsce w jego samorządowej strate-
gii rozwoju. angażuje się więc we wszelkie działania włączające 
młodych w życie miejscowości między innymiprzez udział w pra-
cach młodzieżowej rady Gminy. Stąd właśnie pomysł coroczne-
go organizowania „Gry o Tron” będącej prawdziwą lekcją wOSu 
na żywym „organizmie urzędu gminy”. Na wstępie organizowany 
jest konkurs, w wyniku którego sposród młodzieży gimnazjalnej 
wyłonione zostają osoby na stanowiska: wójta, wicewójta i sekre-
tarza gminy. 
 w dniu 17 marca w Gimnazjum nr 1 miało miejsce spotka-
nie z fi nałową „trójką” zwycięzców testu-konkursu wiedzy z wOS. 
w spotkaniu uczestniczyła barbara Szermańska dyrektor pla-
cówki oraz Piotr bożek- nauczyciel tejże szkoły i opiekun samo-
rządu uczniowskiego. 
 Jak podkreśliła Barbara Szermańska „Gra o Tron” tylko z po-
zoru ma formę zabawy związanej z dniem wagarowicza (w tym 
roku z powodu sesji rG Jaworze ten dzień przesunięto na 22 
marca – przyp.red.). Od początku organizowania przez wójta 
r. Ostałkiewicza zamiany ról, a więc objęcia na jeden dzień funkcji 
wójta, wicewójta i sekretarza gminy przez młodych ludzi przyświe-
cał temu pomysłowi jeden cel: zajęcia praktyczne mają się odbyć 
w realnym środowisku, nie zaś na poziomie teoretyzowania. Jak 
zapewniła dyrektor B. Szermańska – wójt bardzo poważnie pod-
chodzi do tej „zabawy”. To nie jest zwyczajny dzień wolny od za-
jęć szkolnych, lecz poznawanie przez prawie 8 godzin codziennej 
pracy i obowiązków urzędników. Tak więc po porannym spotkaniu 
w gabinecie wójta radosława Ostałkiewicza i tzw. odprawie, tylko 
„młody wójt” zostaje u boku urzędującego gospodarza gminy, po-
zostałe osoby udają się do zastępcy wójta i sekretarza gminy. Ten 
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inFORMAcJe URzędU GMiny i WÓJTA

XXV SeSJa rady GmiNy

 15 lutego odbyła się dwudziesta piąta sesja rady Gminy 
Jaworze, w której uczestniczyło 15 radnych. wójt Gminy Jawo-
rze radosław Ostałkiewicz wraz z Przewodniczącym rady Gmi-
ny Jaworze mieczysławem Brzezickim złożyli podziękowania 
krystynie Plazie-Popielas – przewodniczącej koła emerytów, 
rencistów i inwalidów za długoletnią działalność społeczną na 
rzecz gminy Jaworze.

 Wystąpienie wójta
 wójt Gminy Jaworze radosław Ostałkiewicz odniósł się do 
wypowiedzi radnego powiatowego Józefa Herzyka, który na se-
sji rady Gminy Jasienica 9 lutego 2017r. wypowiadał się m.in. 
w kwestii gminy Jaworze (co wzbudziło wiele niejasności). wójt 
Ostałkiewicz odczytał radnym stenogram z powyższego posie-
dzenia.
 Józef Herzyk złożył wyjaśnienia co do zaistniałej sytuacji, 
a pełna wypowiedź radnego powiatowego znajduje się w protoko-
le z niniejszej sesji, w UG Jaworze i na stronie BiP.
 radosław Ostałkiewicz wyjaśnił, że przytoczona opinia to ste-
nogram, nie napisany przez gminę Jasienica, tylko przez pracow-
nika urzędu gminy Jaworze na podstawie nagrania z sesji, które 
w całości zostało odsłuchane przez wójta i wójta annę Skotnicką 
Nędzka zastępcę wójta. 
 w dyskusji w przedmiotowym temacie głos zabrała danuta 
mynarska, zwracając uwagę, że w lokalnej prasie już pojawiła się 
informacja o patologii w gminie Jaworze i nie było napisane nic 
o latach 90-tych, co może sugerować, że dotyczy to obecnej lub 
poprzedniej kadencji.
 w związku z powyższym poprosiła o sprostowanie rów-
nież wypowiedzi przez radnego w gazecie region. Stanisława 
Szczotka dodała, iż nikt nie upoważnił radnego do wypowiadania 
się na temat gminy Jaworze i to w taki sposób.
 radny powiatowy Józef Herzyk stwierdził, że odsłucha nagra-
nia i jeśli wypowiedziane słowa zostały źle zrozumiane, to potrafi  
przyznać się do błędu i przeprosić.

 Uchwały RG Jaworze dotyczyły:

a) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gim-
nazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego 
ustawą – Prawo oświatowe,

 Temat omówiła anna Skotnicka-Nędzka zastępca wójta Gmi-
ny, która przypomniała, że radni w materiale sesyjnym otrzyma-
li jedną z trzech analizowanych koncepcji organizacji placówek 
oświatowych w gminie. chodzi o wariant mówiący o utworzeniu 
jednej szkoły w dwóch budynkach, ze strukturą klasową od 1 do 
5 mieszczącą się w budynku szkoły podstawowej oraz od 6 do 

8 w budynku gimnazjum. anna Skotnicka-Nędzka wyjaśniła, że 
pozostałe dwa projekty, które również były rozpatrywane, a któ-
re radni otrzymali wcześniej, dotyczyły rozwiązań: jednej szkoły 
w dwóch budynkach ze strukturą klas 1-8 oraz dwóch oddziel-
nych szkół. wszystkie koncepcje był omawiane na komisji bran-
żowej oraz z nauczycielami, jak i przekazane rodzicom na spo-
tkaniu. komisja pozytywnie zaopiniowała koncepcję organiza-
cji placówek oświatowych zgodnie z przedstawionym projektem 
uchwały.
 Zastępca wójta przedstawiła argumenty przemawiające za 
proponowanym rozwiązaniem:
- w odniesieniu do dzisiejszego systemu różnica jest taka, że 

dziecko zmieni szkołę po klasie 5, a nie 6 – czyli praktycznie, 
kwestia dowozu nie ulega zmianie,

- obie placówki dostosowane są do odpowiedniej grupy dzieci: 
szkoła podstawowa dla dzieci młodszych (place zabaw, toale-
ty, sale dydaktyczne), gimnazjum dla starszych z odpowiednio 
przygotowanymi klasopracowniami,

- jest większa elastyczność, jeśli chodzi o zarządzanie kadrą,
- nie jest potrzebne przekwalifi kowanie kadry nauczycieli do 

nowych grup dzieci.
 anna Skotnicka-Nędzka odpowiadając na pytanie o zmiano-
wość oraz ustalenie dyrekcji po reformie poinformowała, że przy 
zaproponowanej koncepcji jest szansa na wprowadzenie jedno-
zmianowości. Natomiast kwestie dotyczące dyrekcji reguluje od-
powiednia ustawa, na mocy której dyrektor obecnej szkoły pod-
stawowej z mocy ustawy staje się dyrektorem nowo powołanej 
szkoły podstawowej 8-letniej do czasu zakończenia powierzenia 
stanowiska, a dyrektor włączanego gimnazjum przyjmuje funk-
cję wicedyrektora. Uchwałę przegłosowano przy jednym głosie 
wstrzymującym się.

b) zmiany uchwały Xii/101/2015 Rady Gminy Jaworze z dnia 
10 grudnia 2015 r. w sprawie określenia inkasentów opła-
ty miejscowej

 Przewodniczący rady Gminy mieczysław Brzezicki poinfor-
mował, że projekt uchwały jest formalnością, która wynika ze 
zmiany nazwy właściciela pobierającego opłatę miejscową.

 Sprawozdania:
 Przewodniczący komisji rewizyjnej Jerzy ryrych przedstawił 
pokrótce sprawozdanie z pracy komisji rewizyjnej za rok 2016 
informując, że komisja odbyła 10 posiedzeń i przeprowadziła 9 
kontroli (29 spotkań zespołów kontrolnych). wszystkie kontrole 
przeprowadzono w ubiegłym roku, z tego 7 podsumowań prze-
wodniczących zespołów kontrolnych przedstawiono na sesjach 
rady Gminy, natomiast pozostałe dwa zostaną zaprezentowane 
na najbliższym posiedzeniu.

Opracowanie: redakcja eJ
Pełny tekst sprawozdania z sesji dostępny w UG Jaworze 

i na stronie biP

czenie i w przyszłości dobry atut w moim i kolegów CV. Tym 
bardziej, że jak wiemy od poprzednich uczestników „Gry o Tron” 
i naszej dyrektor Barbary Szermańskiej, to nie będzie zabawa, 
ale spora dawka emocji i nauki. Chciałbym zobaczyć urząd i pra-
cę w nim „od środka”, da mi to większe pojęcie o pracy urzędni-
ków samorządowych na co dzień. 
 w podobnym tonie wypowiadali się „zastępca wójta” Jakub 
chłopecki i „sekretarz gminy” michał Pietrzykowski. dla tej trójki 
uczniów klas 3 gimnazjum to debiut w kontakcie z samorządem, 
a właściwie z pracą w nim i to na odpowiedzialnych stanowi-

skach. wszyscy marzyli również o tym, aby zobaczyć, jak funk-
cjonują poszczególne wydziały UG Jaworze. Pewnie te kilka go-
dzin to za mało, aby poznać urząd od wewnątrz, ale wystarczają-
co, by zdobyć realne wyobrażenie o tym, z czym na co dzień spo-
tykają się i jakie problemy rozwiązują pracownicy urzędu.
 kolejni młodzi „samorządowcy”” z entuzjazmem podsumowa-
li swoje doświadczenie zawodowe, jakim była praca w Urzędzie 
Gminy. Jak widać pomysł wójta jest trafi ony i pewnie za rok bę-
dziemy mieli nowych chętnych  do objęcia Tronu w Gminie
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informujemy, że Urząd Gminy Jaworze, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
Gminny Zespół Oświaty, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Ośrodek Promocji Gminy Jaworze

w Wielki Piątek 14 kwietnia 2017r.
będą nieczynne

Za utrudnienia przepraszamy.

iX KRAJOWy KOnKURS eneRGeTyczny

„Wszystko zależy od energii!” 

 Zapraszamy młodzież w wieku od 15 do 22 lat do udziału 
w dziewiątej edycji konkursu energetycznego. Najważniejszym 
przesłaniem Organizatorów konkursu jest promowanie i wspie-
ranie młodzieży uzdolnionej naukowo posiadającej pasje badaw-
cze. konkurs służy aktywizacji młodzieży myślącej kreatywnie  
i nieszablonowo.
	 Celem	konkursu	jest	nie	tylko	budowanie	społeczeństwa	
świadomego	energetycznie	i	ekologicznie,	ale	także	budowa-
nie	umiejętności	samodzielnego	rozwiązywania	problemów.
Konkurs	daje	młodzieży	możliwość	zaprezentowania	osobi-
stego,	 krytycznego	 stosunku	 do	 problemów	 współczesnej	
energetyki.
 Zadaniem uczestników konkursu będzie nadesłanie pracy pi-
semnej wraz z prezentacją multimedialną podejmującej jeden  
z zaproponowanych tematów. Szczególnie wysoko będzie oce-
niane niekonwencjonalne, a zarazem badawcze podejście do wy-
branego zagadnienia.
 Lista tematów prac jest następująca:
1. czy w naszym kraju warto wprowadzać elektromobilność?

2. Ogrzewanie budynków na obszarach wiejskich – jakie 
perspektywy?

3. efektywność energetyczna – moda czy konieczność?
4. co w energetyce może zmienić inteligentny odbiorca ener-

gii?
5. Odnawialne Źródła energii – jakie technologie rozwijać w na-

szym kraju?
 Termin nadsyłania prac upływa 26 czerwca 2017 roku.
Zwycięzcom konkursu wręczone zostaną atrakcyjne nagrody rze-
czowe podczas konferencji podsumowującej projekt, która odbę-
dzie się 11 września 2017 roku w Jaworzu. 
 więcej informacji na temat tej i poprzednich edycji krajowe-
go konkursu energetycznego można odnaleźć, odwiedzając jego 
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fanpage na Facebooku. Na bieżąco pojawiają się tam także aktu-
alne wydarzenia związane z konkursem. Profi l społecznościowy 
krajowego konkursu energetycznego znajduje się pod adresem: 
www.facebook.com/pages/krajowy-konkurs-energetyczny/1492
62815212235?fref=ts

  informacje o konkursie, regulamin i wymogi odnośnie nadsy-
łanych prac oraz formularze zgłoszenia znaleźć można na stronie 
Organizatora: www.swiadomiklimatu.pl oraz www. jaworze.pl
 Organizatorem Konkursu jest Fundacja	Świadomi	Klimatu 
z Wrocławia.

Serdecznie	zapraszamy	do	udziału!

 Przełom zimy i wiosny to okres, w którym wyraźnie wzrasta 
liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Spowodo-
wane jest to wypalaniem suchych traw i pozostałości roślinnych. 
Obszary zeszłorocznej wysuszonej roślinności są doskonałym 
materiałem palnym, co w połączeniu z nieodpowiedzialnością lu-
dzi skutkuje gwałtownym wzrostem pożarów. Za większość poża-
rów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety, wśród wielu lu-
dzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w spo-
sób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy wzrost 
młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. 
 w 2016 roku powstały 36 442 pożary traw. Spłonęło 12 036 ha 
traw. w 2016 roku odnotowano 6 ofi ar śmiertelnych i 81 rannych.
należy pamiętać, że:
– wypalanie traw jest zabronione na podstawie kodeksu wykroczeń, 
który przewiduje za to karę grzywny w wysokości nawet do 5000 zł.
– jeśli wypalanie traw spowoduje pożar, w którym zagrożone zo-
stanie mienie lub życie, można trafi ć do więzienia nawet na 10 lat.
 negatywny wpływ wypalania traw na ludzi
• Niestety, okazuje się, że co roku w takich pożarach giną też 

ludzie – najczęściej ci, którzy podejmują się wypalania. Za-
zwyczaj bezpośrednią przyczyną zgonu jest zawał serca, 
udar termiczny lub gwałtowna zmiana kierunku wiatru, a co 
za tym idzie – wielkości płomienia, co zaskakuje nieświado-
mego wypalacza.

• wypalanie to jedna z istotnych przyczyn zatruwania i tak 
już nadmiernie zanieczyszczonej atmosfery - tysiące poża-
rów w skali kraju wiąże się z „wyrzucaniem” do niej dziesiąt-
ków ton tlenku węgla oraz innych niebezpiecznych związków 
chemicznych. 

• dym pochodzący z wypalania jest bardzo niebezpieczny nie 
tylko z powodu zatruwania atmosfery. wypalanie traw nie-
rzadko utrudnia również poruszanie się po drogach kierow-
com; gęsty dym ścielący się na drogach ogranicza widocz-
ność, w wyniku czego, podobnie jak we mgle, dochodzi do 
wielu wypadków i kolizji.

• każdy pożar, a co za tym idzie - każda interwencja spo-
ro kosztuje. Sam przyjazd straży pożarnej do ognia kosztu-
je kilkaset złotych; w skali kraju są to dziesiątki tysięcy po-
żarów. koszty to nie tylko wylana woda, spalone paliwo, 
zużyty sprzęt... Należy pamiętać o kolejnej bardzo ważnej 
kwestii, kiedy strażacy są zadysponowani do akcji gaszenia 
pożarów traw, łąk i nieużytków, w tym samym czasie mogą 
być potrzebni w innym miejscu, np. do ratowania życia ludzi 
poszkodowanych w wypadku drogowym czy innym tragicz-
nym zdarzeniu. Zaangażowanie w akcję gaszenia trawy po-
woduje znaczne wydłużenie czasu dojazdu do miejsca zda-
rzenia, a często o życiu człowieka decydują minuty.

 Wypalanie traw a zwierzęta 
 śmierć w płomieniach czyha na ptaki. Niszczone są miej-
sca lęgowe wielu gatunków ptaków gnieżdżących się na ziemi 
lub w strefi e krzewów. Palą się również gniazda już zasiedlone, 
a zatem z jajeczkami lub pisklętami (np. tak lubianych przez nas 
wszystkich skowronków).
 dym uniemożliwia pszczołom, trzmielom oblatywanie łąk. 
Owady te giną w płomieniach, co powoduje zmniejszenie liczby 

zapylonych kwiatów, a w konsekwencji obniżenie plonów roślin.
Giną też zwierzęta domowe, które przypadkowo znajdą się w za-
sięgu pożaru, ponieważ tracą orientację w dymie, ulegają zacza-
dzeniu. dotyczy to również dużych zwierząt leśnych, takich jak 
sarny, jelenie czy dziki.
 Płomienie niszczą miejsca bytowania zwierzyny łownej, m.in. 
bażantów, kuropatw, zajęcy, a nawet saren.
 w płomieniach lub na skutek podwyższonej temperatury gi-
nie wiele pożytecznych zwierząt kręgowych: płazy (żaby, ropu-
chy, jaszczurki), ssaki (krety ryjówki, jeże, zające, lisy, borsuki, 
kuny, nornice, badylarki, ryjówki i inne drobne gryzonie).
 Przy wypalaniu giną mrówki. Jedna ich kolonia może znisz-
czyć do 4 milionów szkodliwych owadów rocznie. mrówki zjada-
jąc resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład masy organicz-
nej oraz wzbogacają warstwę próchnicy, przewietrzają glebę. 
Podobnymi sprzymierzeńcami w walce ze szkodnikami są bie-
dronki, zjadające mszyce.
 Ogień uśmierca wiele pożytecznych zwierząt bezkręgowych, 
m.in. dżdżownice (które mają pozytywny wpływ na strukturę gleby 
i jej właściwości), pająki, wije, owady (drapieżne i pasożytnicze).
 Powyższe przykłady stanowią niezbity dowód, że wypalanie 
traw niszczy wszystkie organizmy, nie tylko szkodniki. Giną or-
ganizmy glebowe, owady zapylające kwiaty, dżdżownice, drob-
ne kręgowce, pisklęta wcześnie zakładających gniazda ptaków. 
Zdarza się, że w pożodze tracą życie zwierzęta chronione. 
Ponadto	szczególnie	w	przypadku	gęstej	zabudowy,	jaka	wy-
stępuję	m.in.	w	naszej	gminie,	nie	wypalajmy	traw	i	pozosta-
łości	roślinnych!	
 Zamiast spalać, można je kompostować i w postaci próchni-
cy ponownie wprowadzać na pole. wtedy zyskamy pewność, że 
użyźnią nam glebę, a my osiągniemy bardziej owocne plony bez 
szkód dla środowiska.
 Wypalanie traw to również zagrożenie pożarowe lasów 
 Pożary są głównym i najniebezpieczniejszym zagrożeniem dla 
naszych lasów. Ogień szybko ogarnia ogromne połacie drzewo-
stanów, doszczętnie niszcząc trwające od wieków działanie przy-
rody. Po pożarze las odradza się przez dziesiątki lat. współczyn-
nik zagrożenia pożarowego polskich lasów należy do najwyższych 
w europie! Lasy w Polsce charakteryzują się wysokim zagroże-
niem pożarowym. w okresie największego zagrożenia pożarowe-
go, tj. od 1 kwietnia do 31 października, często wystarczy iskra, 
aby spłonęło kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt hektarów lasu. 
Ludzie odpowiadają za powstanie ponad 90% pożarów lasów:
• umyślne podpalenia
• wczesnowiosenne wypalanie roślinności 
• nieostrożność i bezmyślność, np. wyrzucanie niedopałków 

z przejeżdżających pociągów czy samochodów na pobocze 
drogi

• łamanie zakazów – wjeżdżanie do lasu samochodem. katali-
zatory są umieszczone z reguły przy podwoziach. wjeżdżając 
samochodem na ściółkę leśną, na igliwie, na miękką piasz-
czystą drogę, samochód osiada. wystarczy, że dotknie igli-
wia – rozgrzany katalizator może mieć temp. rzędu kilkuset 
stopni celsjusza. 

Ruszyła kampania „Stop pożarom traw”!
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Kary za wypalanie traw, łąk i nieużytków.
artykuł 131 ust. 12 ustawy o ochronie przyrody mówi: Kto wy-
pala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szla-
ki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresz-
tu albo grzywny.
Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, 
jego rozprzestrzenianie się, polegających m.in. na niedozwo-
lonym używaniu otwartego ognia – podlega karze aresztu, 
grzywny albo karze nagany (art. 82 § 1 Kodeksu wykroczeń).

Zgodnie z art. 24 § 1. kodeksu wykroczeń grzywnę wymierza 
się w wysokości od 20 do 5000 złotych chyba, że ustawa sta-
nowi inaczej.
Przestrzegamy przed zagrożeniami wynikającymi z wypala-
nia roślinności. Apelujemy o rozsądek! zanim podpalisz, za-
stanów się, czy przez bezmyślność nie narazisz życia swo-
jego i innych.

Opracowanie na podstawie: www.adp.org.pl/trawy/dlaczego
www.straz.gov.pl/porady/Sezon_2017

kOmUNikaT
Urząd Gminy Jaworze zwraca się z apelem do właścicieli 
nieruchomości położonych przy chodnikach lub drogach 

na terenie Gminy Jaworze
O PRzycinAnie GAłęzi dRzeW i KRzeWÓW 

Od STROny cHOdniKÓW ORAz dRÓG.

Systematyczne przycinanie gałęzi drzew i krzewów poprawia 
bezpieczeństwo pieszych oraz pojazdów poruszających się po 
drogach.

kOmUNikaT
Urząd Gminy Jaworze zwraca się z apelem do właścicieli 

nieruchomości położonych na terenie Gminy Jaworze 
O SySTeMATyczne icH WyKASzAnie.

Problem zarośniętych nieruchomości dotyczy głównie nieruchomo-
ści niezabudowanych. Po okresie kwitnienia traw oraz chwastów 
następuje rozsiewanie nasion, co stanowi szczególną uciążliwość 
dla sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej oraz okolicznych gruntów. 
Zarośnięte nieruchomości stanowią również siedliska dla gryzoni.

Ponadto zgodnie z zapisami Uchwały nr XiX/160/2016 rady Gminy 
Jaworze z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze, właściciele nie-
ruchomości zapewniają utrzymanie czystości, porządku oraz na-
leżytego stanu sanitarno higienicznego na terenie nieruchomości.

kOmUNikaT
MAJ 2017 - „WySTAWKA”

OdbiÓR OdPAdÓW WieLKOGAbARyTOWycH

Urząd Gminy Jaworze informuje, że w maju 2017 r. odbędzie 
się zbiórka mebli i odpadów wielkogabarytowych na zasa-
dzie tzw. „wystawki”, czyli wystawienia przez właścicieli nie-
ruchomości (z wyjątkiem nieruchomości niezamieszkałych) 
ww. odpadów przed swoją nieruchomość położoną na tere-
nie Gminy Jaworze. 
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Wobec powyższego prosimy o wystawienie do godz.: 8.00 
mebli i odpadów wielkogabarytowych w następujących terminach: 

6 maja – sektor 1 i 2
13 maja – sektor 3 i 4
20 maja – sektor 5 i 6
27 maja – sektor 7 i 8

do odpadów wielkogabarytowych zalicza się odpady, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się 
do pojemnika na odpady, m. in. meble, dywany, rowery, wózki dziecięce, sztuczne choinki.

UWAGA! ŻAdne inne WySTAWiOne OdPAdy nie będą OdbieRAne.

WySTAWiOne MebLe i OdPAdy WieLKOGAbARyTOWe nie MOGą UTRUdniAĆ RUcHU PieSzycH nA cHOdniKAcH 
ORAz RUcHU dROGOWeGO nA dROGAcH.

informacja dotycząca przebudowy ulicy cieszyńskiej – bielskiej do niecałej

w najbliższym czasie ruszą prace związane z zapowiedzianą przebudową odcinka sta-
rej drogi cieszyńskiej na odcinku świętoszówka – Jaworze ul. Niecała. Tak więc poja-
wią się utrudnienia w ruchu również na jaworzańskim odcinku ulic cieszyńskiej 
i bielskiej do ulicy niecałej. będzie to związane również z budową ronda na skrzy-
żowaniu przy „cholewiku”. Prawdopodobnie będą zmiany organizacji ruchu i wytyczo-
ne objazdy.

do momentu zamykania tego numeru miesięcznika Urząd Gminy Jaworze nie otrzy-
mał z Zarządu dróg Powiatowych w Bielsku-Białej szczegółowego planu zmian w or-
ganizacji ruchu. Stąd prośba do mieszkańców, aby na bieżąco śledzić informacje, 
jakie pojawią się na stronie internetowej UG Jaworze (www.jaworze.pl) związane 
z tą inwestycją.

redakcja eJ

KULTURA

Z Życia BiBLiOTeki

 Biblioteka ciągle poszukuje nowych form promocji czytelnic-
twa i kontaktu z czytelnikiem, tak więc wiosenną odsłonę naszych 
pomysłów rozpoczynamy konkursem. Proponujemy czytelnikom 
kONkUrS składający się z kilku części publikowanych w kolej-
nych numerach „echa Jaworza”. każda z części dotyczyć będzie 
innego gatunku literackiego i składać się z trzech pytań. autorzy 
prawidłowych odpowiedzi wezmą udział w losowaniu nagrody – 
zestawu książek. dla uczestników, którzy udzielą odpowiedzi we 
wszystkich odsłonach konkursu przewidziano nagrodę specjalną, 
zostanie ona rozlosowana po zakończeniu całej edycji.
„konkurs 1”
 Pierwsza część cyklu odnosi się do powieści kryminalnych:
1. kto kryje się pod pseudonimem Lars kepler?
2. Podaj nazwisko autora kryminału pt. „Behawiorysta”.
3. Jak nazywa się bohaterka powieści kryminalnych camilli 

Lackberg?
 Odpowiedzi prosimy nadsyłać wyłącznie pocztą elektronicz-
ną na adres biblioteka-jaworze@wp.pl do dnia 20  kwietnia 2017 
r. w temacie wpisując „konkurs 1”. wiadomość należy podpisać 
imieniem i nazwiskiem oraz podać numer telefonu kontaktowego. 
Udział w konkursie tym razem wyłącznie dla osób pełnoletnich. 
więcej informacji oraz regulamin konkursu dostępny w Bibliote-
ce. Zachęcamy do wspólnej zabawy.

Dziś w dzień Wielkiej Nocy pragniemy 

Wam złożyć życzenia,

dużo pisanek pomalowanych w najskrytsze marzenia,

aby mazurki na Waszym świątecznym stole

koncertowały tak słodko jak co roku,

a zajączki hasały po ogrodach Waszej wyobraźni.

Pracownicy GBP w Jaworzu
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z życia Galerii na zdrojowej

25.02. – FiniSAŻ
 w sobotę – 25 lutego wraz z karnawa-
łem zakończyliśmy łączoną wystawę prac 
ceramicznych wykonywanych pod okiem  
Marty Hordowicz i prac plastycznych konkur-
su „Jaworze oczami dziecka” oraz prac grupy 
plastycznej „Pacykarze”. Była to ciekawa okazja, aby nacieszyć 
oko obrazem przestrzennym i nie tylko. Oglądnęliśmy specjalnie 
na tę okazję utworzony film z warsztatów ceramicznych. Poznali-
śmy wiele ciekawych form stosowania ceramiki. Podczas spotka-
nia najmłodsi mieli przygotowany kącik, w którym mogli wykazać 
się własną inwencją twórczą. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu 
ogłasza 

zbiÓRKę MAKULATURy 
która odbędzie się w dniu 20.04.2017/ tj. czwartek 

w godzinach 8.00 - 18.00 

na parkingu przed wejściem do biblioteki 
(Budynek „Pod Goruszką”, ul. Szkolna 97). 

OśrOdek PrOmOcJi 
GmiNy JawOrZe

10.03. Spotkanie autorskie
 dnia 10.03. w Galerii na Zdrojowej odbyło się spotkanie autor-
skie z Patrycją Kotowską – mieszkanką Bielska-Białej. Pani Pa-
trycja ukończyła akademię ekonomiczną im. karola adamieckie-
go w katowicach. Tworzy obrazy graficzne będące wytworem wy-
obraźni lub inspirowane naturą.
 w swych pracach, rysowanych z wykorzystaniem cienkopi-
su kreślarskiego i kredki, przedstawia inny obraz otaczającej nas 
rzeczywistości. 
 wystawa artystki przyciągnęła w tym dniu do galerii tłum. Jak 
napisał w naszej kronice jeden z gości, obrazy te „Niosą z sobą 
wiosnę. Są świeże, lekkie, piękne – prawdziwa radość dla oczu.”

14.03. odbyły się warsztaty artystyczne pt. „wiosenne 
inspiracje”. 
zapraszamy na:
- kiermasz świąteczny (od 24.03. do 14.04.)
- warsztaty: Palmy wielkanocne (zapisy: 33 488 36 36)
- wystawę malarstwa Barbary mynarskiej (od 19.04.)
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ORGAnizAcJe POzARządOWe

TOwarZySTwO 
miłOśNików JawOrZa

Towarzystwo Miłośników Jaworza 
– podsumowanie roku 2016

 doroczne spotkanie sprawozdawcze Towarzystwa miłośni-
ków Jaworza odbyło się 23 lutego w sali sesyjnej Goruszka, 
a rozpoczęło się nietypowo – występem dziecięcego zespołu 
regionalnego Jaworze, działającego przy Szkole Podstawo-
wej nr 1. warto przypomnieć, że dzieci na scenie po raz pierw-
szy można było podziwiać rok temu podczas dnia Seniora na 
scenie świetlicy szkoły podstawowej. Natomiast tegoroczny wy-
stęp pokazał, jak duże postępy poczynili młodzi adepci tańca 
i śpiewu ludowego, którzy w przyszłości mogą zasilić szere-
gi Zespołu regionalnego Jaworze. dziecięcy zespół regionalny 
działa pod kierunkiem Lidii Lańkocz (choreografi a) z Goleszo-
wa oraz Agnieszki Konieczny ze Szkoły Podstawowej nr 1. Na 
akordeonie tancerzom przygrywa Janina czader z Jaworza. 

 Po części artystycznej przyszedł czas na sprawozdania rocz-
ne, a wcześniej minutą ciszy uczczona została pamięć zmar-
łych w roku 2016 członków TmJ: małgorzaty krzyszpień i Jana 
Bisoka. miłym akcentem było przyjęcie w poczet TmJ nowych 
członków – w tym najmłodszego kamila Nędzka i jego mamy 
anny Skotnickiej-Nędzka. w sumie do TmJ przyjęto 14 nowych 
członków. Obradom przewodniczyła kinga Sosulska, natomiast 
poniżej prezentujemy skrót raportu, który zebranym przedstawił 
prezes TmJ ryszard Stanclik. Poniżej fragmenty sprawozdania:

 W sumie zorganizowano 10 posiad, w których uczestniczy-
ły 572 osoby, co daje średnio 52 osoby na jedno spotkanie. Po-
nadto zorganizowano 6 wystaw (Galeria pod Groniem, sala se-
syjna Goruszka, Muzeum Śląska Cieszyńskiego), 4 wycieczki i 
Bal Śląski. Po raz kolejny TMJ zorganizowało konkurs wśród mło-
dzieży szkolnej pt. „Płazy i gady”. W konkursie wzięło udział 99 
uczniów w różnych kategoriach. W grudniu wydany został pierw-
szy zeszyt Biblioteczki Towarzystwa Miłośników Jaworza, jest to 
zbiór wierszy Gabrieli Śliwki pt. „Nieco dzienności” z ilustracja-
mi Malwiny Czechowskiej-Jachacz. Podczas obchodów XXX Ja-
worzańskiego Września z okazji XXV lecia uzyskania samodziel-
ności Gminy Jaworze, Wójt dr Radosław Ostałkiewicz za działal-
ność na rzecz tradycji i kultury regionu uhonorował Towarzystwo 
Miłośników Jaworza Medalem XXV-lecia Samorządności.

 Na wniosek Starosty Powiatu Bielskiego Andrzeja Płonki 
w czasie spotkania z Twórcami i Animatorami Kultury w Starostwie 
Powiatowym w Bielsku-Białej Towarzystwo za swoją działalność 
otrzymało dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za 
szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury.
 O bieżącej działalności Towarzystwa można dowiedzieć się 
z gabloty usytuowanej w centrum Jaworza (przy sklepie Le-
wiatan) oraz ze strony internetowej – tmjaworze, którą prowa-
dzi Tomasz Wróbel. Działa powołany z inicjatywy Towarzystwa 
Miłośników Jaworza w roku 2015 przy Szkole Podstawowej nr 1 
Dziecięcy Zespół Regionalny, którego opiekunem jest Agnieszka 
Konieczny, a choreografem Lidia Lankocz, na akordeonie przy-
grywa Janina Czader. Przy tworzeniu i dalszej działalności ze-
społu bardzo dużym zaangażowaniem wykazali się Włodarze 
Gminy Jaworze. Z ramienia Towarzystwa Zespołem opiekuje się 
Irena Stekla. (Ponawiamy prośbę do wszystkich, którzy posiada-
ją stroje cieszyńskie lub ich elementy i chcieliby je ofi arować na 
potrzeby szkolnego zespołu dziecięcego – będziemy wdzięczni)
 W ramach Towarzystwa Miłośników Jaworza bardzo aktywnie 
działa sekcja ornitologiczna, w skład której wchodzą członkowie 
i sympatycy Towarzystwa Miłośników Jaworza. Sekcja działa pod 
kierownictwem Mirosława Wiśniewskiego i Bartosza Czadra.

Towarzystwo	na	swoją	działalność	otrzymało	dotację:
- z Urzędu Gminy w Jaworzu na działalność statutową,
- ze Starostwa Powiatowego w bielsku-białej.

Dziękujemy	ww.	za	wsparcie	działań	Towarzystwa.
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Podziękowania Prezesa TMJ:
dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania 
i przeprowadzenia konkursu, a byli to w szczególności: 
•	 Jerzy ryrych
•	 mirosława Hawełek oraz pedagodzy prowadzący uczestni-

ków konkursu w Szkole Podstawowej nr 1
•	 Grzegorz Olejnik
•	 mirosław Hejek i Jadwiga kruczek
•	 Ośrodek Promocji Gminy Jaworze
•	 Nadleśnictwo Bielsko w osobie Huberta kobarskiego
•	 Towarzystwo miłośników Jaworza
oraz sponsorzy:
•	 wójt Gminy Jaworze, który sprawował patronat honorowy nad 

konkursem
•	 Bank Spółdzielczy w Jasienicy
•	 Ośrodek Promocji Gminy Jaworze
•	 Nadleśnictwo w wapienicy Hubert kobarski
•	 Firma inna – Państwo cielenkiewiczowie
•	 Firma auto-części Sosulski
•	 kino Helios – Piotr kasela
•	 Jerzy ryrych
•	 Towarzystwo miłośników Jaworza

dla zarządu TmJ za współpracę w minionym roku, a szczególnie:
- dla skarbnika irmgardy Gryczki oraz eleonorze Golonce czuwa-
jącej nad prawidłowością naszej dokumentacji księgowej.
- dla wiceprezesa ireny Stekli za wzorową organizację związaną 
z zabezpieczeniem logistycznym przedsięwzięć organizowanych 
przez Towarzystwo.
- dla sekretarza marcina Biłka za prowadzenie dokumentacji 
towarzystwa.
 dla osób organizujących i prowadzących „Posiady”. dla 
wszystkich członków i sympatyków Towarzystwa, którzy wnie-
śli swój wkład w działalność TmJ. dla wójta i rady Gminy 
w Jaworzu za wspieranie przedsięwzięć Towarzystwa miłośni-
ków Jaworza. dla Ośrodka Promocji Gminy Jaworze z owocną 
współpracę na różnych płaszczyznach działalności. dla Biura 
ds. Promocji Powiatu, kultury, Sportu i Turystyki za owocną 
współpracę.
 W szczególności dziękuję właścicielom gospodarstwa 
agroturystycznego Państwu Steklom za udostępnianie swo-
ich obiektów na działalność Towarzystwa.
 dziękuję sponsorom za wsparcie fi nansowe, bez którego po-
mimo wolontariackiej pracy Zarządu działalność Towarzystwa w 
przedstawionym wymiarze byłaby niemożliwą. dziękuję wszyst-
kim Państwu za udział w organizowanych przez TmJ imprezach, 
za pomoc i wsparcie w realizacji naszych zadań, jednocześnie 
zapraszam wszystkich do dalszej współpracy.
Ryszard Stanclik – prezes Towarzystwa miłośników Jaworza

Głos zabrał również wójt gminy a zarazem członek Towarzystwa 
miłośników Jaworza radosław Ostałkiewicz, który wyraził za-
dowolenie ze współpracy z Towarzystwem miłośników Jaworza 
oraz chęć dalszej współpracy z naszym Towarzystwem w realiza-
cji wspólnych zadań. w roku 2016 Gmina wspólnie z naszym To-
warzystwem realizowała m.in. wystawę z okazji 25-lecia samo-
dzielności Gminy Jaworze, wykonanie i odsłonięcie tablicy upa-
miętniającej poległych nauczycieli polskiej Szkoły Powszechnej 
w Jaworzu Średnim.
 radosław Ostałkiewicz poinformował również o planach gmi-
ny na 2017 rok, a będą to przygotowanie do remontu gminne-
go budynku w Jaworzu nr 30 (wilhelms Villa), rozpoczęcie budo-
wy budynku socjalnego, dofi nansowania do remontu i przebudo-
wy dróg powiatowych m.in. budowy ronda na skrzyżowaniu ulic 
Bielskiej, cieszyńskiej i Zdrojowej (cholewikówka), ukończeniu 
budowy hali sportowej obok Gimnazjum w Jaworzu.
 równie ciekawe było sprawozdanie Społecznej rady 
Ochrony i Odnowy Zabytków działającej przy TmJ, które zapre-
zentował Jej przewodniczący Jerzy kukla.
 w poprzednim echu pisaliśmy o wynikach ostatnich prac sek-
cji ornitologicznej działającej przy TmJ, której przewodzi mirosław 
wiśniewski. często spacerując po okolicznych lasach, par-
kach, łąkach nie zwracamy uwagi na otaczającą nas przyrodę, 
a szkoda. Na szczęście jest ktoś, kto widzi więcej niż zabiegany 
kowalski. Zapewne w kolejnych wydaniach miesięcznika będzie-
my publikowali kolejne wyniki działającej pod jego przewodnic-
twem Sekcji Ornitologicznej TmJ.

działalność Sekcji Ornitologicznej Towarzystwa Miłośników 
Jaworza (SOTMJ) w roku 2015/2016

 w związku z pojawianiem się w różnych przewodnikch, 
informatorach czy na stronach internetowych informacji pocho-
dzących z niewiadomych, często niesprawdzonych źródeł, a do-
tyczących rzadkich zwierząt występujących na tym terenie po-
jawił się pomysł poznania stanu aktualnego oraz uporządko-
wania wiedzy w tej dziedzinie. w trzecim kwartale 2014 roku 
Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki wodnej 
w warszawie ogłosił konkurs na inicjatywy obywatelskie dla śro-
dowiska, którego celem było zaangażowanie społeczeństwa 
w działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego 

i ochrony przyrody. konkurs, jako pierwszy spośród organizo-
wanych i fi nansowanych przez NFOśiGw, został skierowany do 
osób fi zycznych, grup nieformalnych, czy małych fundacji i sto-
warzyszeń. Założeniem konkursu było pokazanie lokalnej ak-
tywności społecznej i tworzenie lokalnych partnerstw, pomoc 
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w rozwijaniu działań, które rozwiązują lokalne problemy związa-
ne z ochroną środowiska, oraz wzrost świadomośći ekologicznej 
wśród lokalnej społeczności .
 Program „działaj w Zielone” został przygotowany przez 
Fundację ekologiczną arka, który został laureatem tego kon-
kursu i zdobył wysokie 3 miejsce, a zawierał 24 różnorodne ini-
cjatywy lokalne z 18 gmin w 8 województwach. wśród inicja-
tyw znalazła się nasza, którą zgłosiliśmy wraz z muzeum Fauny 
i Flory morskiej i śródlądowej w Jaworzu pt.: „Budowa nowych 
miejsc lęgowych oraz monitoring ptaków, owadów i nietoperzy  
w Zabytkowym Parku Zdrojowym w Jaworzu”. w ramach inicjaty-
wy pierwszym działaniem było zorganizowanie spaceru ornitolo-
gicznego w czasie trwania europejskich dni Ptaków 01.10.2015. 
Następne działania to wykonanie i rozwieszenie 60szt. skrzynek 
lęgowych dla ptaków, owadów i nietoperzy co zostało zrealizo-
wane do początku kwietnia 2016. Fundacja arka zakupiła nam 
potrzebne materiały oraz sprzęt do obserwacji i pomiarów w te-
renie, jak też dwie tablice informacyjne po zakończeniu działań. 
równolegle prowadziliśmy obserwacje przede wszystkim ptaków  
w czasie Zimowego Ptakoliczenia w dn. 30.01.2016. Następne 
spacery i kontrole terenowe były organizowane w sezonie lęgo-
wym ptaków i owadów od kwietnia do początku lipca, a wśród nich 
mieliśmy nocną kontrolę z wabieniem sów, świt ptaków, jak też 
kontrole zmierzchowo nocne nietoperzy z użyciem detektora typu 
anabat pozwalającego na wykrywanie ultradźwięków wysyłanych 
przez nietoperze, które były rejestrowane, a następnie analizowa-
ne, co pozwoliło na określenie składu gatunkowego tych ssaków 
na terenie parku. kontrole odbyły się z użyciem sprzętu i udziałem 
zaprzyjaźnionych naukowców i przyrodników ze Stowarzyszenia 
dziewięćsił oraz Stowarzyszenia Górecki klub Przyrodniczy, 
za co chciałbym serdecznie podziękować. Prowadziliśmy tak-
że nocne wabienia owadów do światła. wszystkie te działania  
w sposób istotny wzbogaciły naszą wiedzę o gatunkach tutaj wy-
stępujących. Zorganizowaliśmy także zajęcia dla dzieci szko-
ły podstawowej oraz wychowanków młodzieżowego Ośrodka  
wychowawczego, podczas których zapoznaliśmy uczestników  
z typami skrzynek lęgowych oraz pokazaliśmy praktyczne za-
stosowanie sprzętu optycznego do obserwacji ornitologiczno-

entomologicznych oraz odbiorników GPS do pozycjonowania 
w terenie. w ramach europejskich dni Ptaków 2016 30.09 do 
01.10 odbyły się spacery ornitologiczne z udziałem dzieci szko-
ły podstawowej, w tym kółka Przyrodniczego oraz młodzieży 
młodzieżowego Ośrodka wychowawczego. Ogółem w 16 space-
rach i zajęciach zorganizowanych w ramach inicjatywy uczestni-
czyło 181 osób, w tym 114 osób to dzieci i młodzież. dotychcza-
sowym efektem inicjatywy jest stwierdzenie na terenie parku, do-
liny Pelchrimki i terenach bezpośrednio przyległych 85 gatunków 
ptaków, z czego 59 zakwalifikowano jako lęgowe wg kryteriów 
Polskiego atlasu Ornitologicznego, ok. 200 gatunków owadów 
oraz 5 gatunków nietoperzy, bliższe informacje jak też zdjęcia zo-
stały umieszczone na dwóch tablicach informacyjnych, które są 
wydrukowane, a z nadejściem wiosny zostaną postawione w re-
jonie tężni zdrojowej, aby zarówno mieszkańcy jak też przebywa-
jący w Jaworzu turyści i kuracjusze mogli zapoznać się z naszymi 
walorami przyrodniczymi. do najciekawszych i najcenniejszych 
stwierdzonych gatunków należą: derkacz – ptak z rodziny chru-
ścieli zamieszkujący podmokłe i zarastające łąki, pachnica dę-
bowa – reliktowy gatunek chrząszcza żyjący w dziuplach drzew  
liściastych, oraz czerwończyk nieparek – motyl z czerwonej Listy 
Gatunków Zagrożonych w Polsce. Przy okazji powstał też bo-
gaty zbiór zdjęć dokumentujących naszą przyrodę, jak też dzia-
łania w terenie. informacje o inicjatywie były publikowane na  
łamach naszego gminnego miesięcznika echo Jaworza, za co 
chcę redakcji serdecznie podziękować. Ogłoszenia o poszcze-
gólnych imprezach były umieszczane w gablocie TmJ przed  
marketem Lewiatan oraz na stronie internetowej muzeum  
i Facebooku. w bieżącym roku badania będą kontynuowane,  
a za dotychczasową współpracę pragnę serdecznie podzięko-
wać Fundacji ekologicznej arka, muzeum, władzom gminy, dy-
rekcji OPGJ, księżom proboszczom obu parafii, dyrekcji szkoły 
podstawowej oraz dyrekcji i kierownictwu mOw. dziękuję preze-
sowi i zarządowi TmJ za wsparcie i cenne wskazówki na wszyst-
kich etapach działań oraz uczestnikom spacerów i badań jak rów-
nież wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do po-
myślnego przeprowadzenia inicjatywy.

mirosław wiśniewski i Bartosz czader

Fotografie:

1. derkacz 
(crex crex) - foto mw

2. czerwończyk nieparek 
(/Lycaena dispar/) - foto mw 

3. Pachnica dębowa 
(Osmoderma eremita) - foto Bc

1 2

3
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z Jaworza w Świat – Kolarstwo torowe.

 w dniu 05.03.2017r. o godz. 15.00 odbyły się kolejne posia-
dy zorganizowane przez Towarzystwo miłośników Jaworza w Sali 
Sesyjnej Urzędu Gminy w Jaworzu.
 Tematem spotkania były wspomnienia Justyny kaczkowskiej 
ze swoich występów na torach kolarskich.
 Na wstępie Jerzy ryrych przywitał wszystkich przybyłych na 
spotkanie oraz pokrótce przedstawił naszego dzisiejszego gościa 
- Justynę kaczkowską. Pani Justyna jest mieszkanką Jaworza 
od dwunastu lat, uczy się w klasie maturalnej w Technikum 
Gastronomicznym w Bielsku-Białej. Jest jedną z najbardziej utytu-
łowanych młodych kolarek w swojej grupie wiekowej. Zdobyła min. 
w 2015 roku mistrzostwo europy i świata juniorek na docho-
dzenie, w 2016 roku mistrzostwo europy w wyścigu indywidual-
nym na dochodzenie, srebrny medal w mistrzostwach europy we 
Francji w wyścigu na 3 km na dochodzenie, w listopadzie 2016 
roku zwyciężyła w Pucharze świata w kolarstwie torowym w wy-
ścigu na 3 km. na dochodzenie. w lutym tego roku wywalczy-
ła czwarte miejsce w Pucharze świata w wyścigu na 3 km na 
dochodzenie.
 Nasz gość swoje wystąpienie rozpoczął od stwierdzenia, że 
kolarstwo to jest jej hobby, bo tylko wtedy sprawia radość i zado-
wolenie. Pani Justyna treningi rozpoczęła cztery lata temu, wcze-
śniej grała w koszykówkę. Swoje wystąpienie Pani Justyna zo-
brazowała zdjęciami z olimpiady w rio de Janeiro, w której brała 
udział, wywalczyła wtedy wraz z drużyną ósme miejsce w klasyfi -
kacji generalnej. Na zdjęciach widać było min. Stadion maracana 
i uroczystość rozpoczęcia igrzysk, widok wioski olimpijskiej i mia-
sta. 
 rower do startów torowych wykonany jest z włókien wę-
glowych, nie posiada hamulców i przerzutek, ma pełne koła, 
nie może ważyć mniej niż 6,8kg. rower Justyny waży ok. 8 kg. 
Prędkości osiągane na torze to 51-52 km/h. ze startu zatrzyma-
nego. koszt takiego roweru to ok. 40 tyś zł, same koła to koszt 
ok. 20 tyś zł.
 Powierzchnia torów, na których ścigają się kolarze, wykona-
na jest z drewna, tor ma długość 250 m, a największa pochyłość 
wynosi do 40°. w Polsce jedyny taki tor znajduje się w Pruszko-
wie koło warszawy, są jeszcze tory betonowe odkryte, na któ-
rych można trenować tylko latem. Na torze są linie: czerwona tzw. 

sprinterska i czarna – obrys toru po której liczy się jego długość. 
 światowa czołówka kolarstwa torowego to USa, anglia, au-
stralia, Nowa Zelandia i włochy we wszystkich tych państwach 
nie ma limitów budżetowych. Np. w australii jest sześć instytu-
tów i około dwudziestu profesorów zapewniających kompleksową 
obsługę zawodników. dla przykładu zawodnicy mają przeprowa-
dzane badania w tunelu aerodynamicznym, aby optymalnie uło-
żyć ciało i tym samym zmniejszyć do minimum opory powietrza 
w czasie wyścigu. 
 Pani Justyna w szkole ma indywidualny tok nauczania. 
w roku poza domem przebywa około 300 dni. rocznie przejeż-
dża około 8 tys. kilometrów na rowerze. Najbliższe plany sporto-
we Justyny to wyjazd w kwietniu na mistrzostwa świata do Honkg 
kongu.
 w odpowiedziach na pytania zadawane przez słuchaczy po-
magał Justynie tato – artur kaczkowski, który również uprawiał 
kolarstwo. 
 Po wysłuchaniu tych wszystkich bardzo interesujących infor-
macji przyszedł czas na pytania, dyskusję, kawę, herbatę oraz 
pyszne kołocze. Bardzo wielu ciekawych informacji wysłucha-
ły 32 osoby, członkowie i sympatycy Towarzystwa miłośników 
Jaworza.
 Na następne posiady zapraszamy Państwa do Galerii 
Pod Groniem w Gospodarstwie agroturystycznym p. Steklów 
w Jaworzu w dniu 01.04.2017 r. na godzinę 16.00, a tematem 
będzie opowieść prof. daniela kadłubca na temat cieszyńskiej 
kultury Ludowej.

Sekretarz Towarzystwa miłośników Jaworza marcin Biłek
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zmiany w zarządzie i podsumowanie 

2 lata działalności; Stowarzyszenie Jaworze Zdrój jest najmłod-
szą organizacją pozarządową działającą w naszej miejscowo-
ści. Stowarzyszenie to powstało dwa lata temu. Zrzesza głow-
nie, choć nie tylko, zwolenników uzdrowiskowego kierunku roz-
woju gminy, a więc tego co przez swoje kadencje realizował 
były wójt zdzisław bylok, a obecnie stara się realizować wójt 
Radosław Ostałkiewicz.
 Spotkanie miało odmienny charakter od tych organizowanych 
corocznie przez inne organizacje pozarządowe. Po dwóch latach 
działalności nastąpiły zmiany w zarządzie tej organizacji. mia-
nowicie rezygnację z członka zarządu ze względów osobistych  
złożyła romualda Bylok, zaś prezes stowarzyszenia Andrzej 
Śliwka ze względu na problemy zdrowotne złożył dymisję z zaj-
mowanej funkcji. Obie rezygnacje zostały przyjęte przez człon-
ków stowarzyszenia. andrzej śliwka został wybrany na członka 
zarządu organizacji, zaś nowym prezesem został jednogłośnie 
wybrany Grzegorz nędzka.
 wracając jednak do samego zebrania. Przewodniczył obra-
dom Zbigniew Putek – wiceprzewodniczący rady Gminy i zara-
zem członek stowarzyszenia. Zaś sprawozdanie z działalności 
Stowarzyszenia Jaworze Zdrój przedstawił ustępujący przewod-
niczący andrzej śliwka.
 w swoim sprawozdaniu przedstawił najważniejsze inicjaty-
wy realizowane przez stowarzyszenie w minionym 2016 roku.  
a wśród nich wymienił m.in. próbę zakupu dla Jaworza obrazu daw-
nego właściciela naszej miejscowości Jerzego Laschowskiego. 
Niestety obraz w antykwariacie kosztował 20 tys zł, a podczas 
zbiórek udało się zebrać tylko niewiele ponad 500 zł. Tak więc  
z zakupu obrazu stowarzyszenie musiało zrezygnować, 
zaś pozyskane środki przekazano na działalność statuto-
wą Stowarzyszenia charytatywno-Opiekuńczego iGNiS ks. 
ignacego czadra. Natomiast co udało się zrobić… Za zgodą wój-

ta gminy uzyskano pozwolenie na wykorzystanie w logu stowarzy-
szenia herbu Jaworza jak i wizerunku tężni solankowej. Oprócz 
zebrań roboczych udało się zorganizować spotkanie – prelek-
cję historyczną z dr. Jackiem Proszykiem na temat historii Żydów  
w dawnym Jaworzu tj. w okresie ii rzeczpospolitej do czasów 
okupacji hitlerowskiej. Ostatnie wspólne spotkanie Stowarzysze-
nia Jaworze Zdrój i koła Gospodyń wiejskich nr 2 miało miejsce 
podczas świąteczno-noworocznego spotkania w grudniu 2016 
roku, z udziałem jaworzańskich zuchów i harcerzy pod opie-
ką hm. Joanny Buzderewicz. Jednak największym sukcesem 
było przejęcie patronatu nad działalnością amatorskiego Teatru  
kUrOrT, gdzie nieformalnym dyrektorem pozostaje miłośnik 
teatru andrzej śliwka, zaś reżyserem i choreografem Barbara 
Szermańska (dyrektor gimnazjum i dyrektor muzeum Fauny  
i Flory morskiej i śródlądowej). 

 Póki co największym sukcesem stowarzyszenia jest dzia-
łalność amatorskiego Teatru KURORT, gdzie wśród aktorów 
amatorów są również członkowie tegoż stowarzyszenia. Jak 
wspólnie podkreślali prezes Andrzej Śliwka i reżyser barbara 
Szermańska, słowa podziękowania należą się m.in. wójto-
wi Gminy Jaworze, radzie Gminy Jaworze i mieszkańcom za 
wsparcie w głosowaniu Budżetu Obywatelskiego 2016 projek-
tu złożonego przez Stowarzyszenie Jaworze Zdrój. Przypomnij-
my – chodziło o zakup składanej sceny, która pozwala na bar-
dziej profesjonalną realizacje przedstawień poza amfiteatrem np.  
w sali sesyjnej Goruszka, czy gościnnie w innych miejscowo-
ściach. Jak podkreśliła Barbara Szermańska, do tej pory w sa-
mym Jaworzu na wystawiane przez amatorski Teatr kUrOrT 
sztuki przybyło ponad 700 widzów. To bardzo dużo, a co waż-
ne spektakle były owacyjnie przyjmowane przez widzów. Na rok 
2017 Barbara Szermańska zapowiedziała przygotowanie nowe-
go spektaklu „dziwna para” Neila Simona – amerykańskiego ko-
mediopisarza. Sztuka opowiada o dwóch facetach porzuconych 
przez żony, którzy spotykają się na partyjkach pokera. w końcu 
próbują razem zamieszkać, ich rozbieżne charaktery, podejście 
do życia powodują wiele komediowych sytuacji. ale więcej bę-
dzie można pod koniec roku zobaczyć w kolejnej sztuce przygo-
towywanej przez teatr działający pod patronatem Stowarzysze-
nia Jaworze Zdrój. 
 kolejnym nie do końca szczęśliwym wyposażeniem aktorów 
okazały się mikrofony. Niestety dostawca sprzętu nie ponosi za 
ich jakość odpowiedzialności, a mikrofony działają na częstotli-
wościach sieci komórkowych LTe, stąd pojawiają się zakłócenia. 
wszystko zależy od tego, czy widzowie wyłączą swoje telefony 
komórkowe, czy tylko je wyciszą. w tym drugim przypadku za-
kłócenia są pewne. ale to jest temat do rozwiązania w tym roku, 
choć podobno przestroić sprzętu nijak nie można….
 Głos zabrali również goście obecni na zebraniu. i tak 
Mieczysław brzezicki – przewodniczący rady Gminy pogratulował 
młodemu stowarzyszeniu wielu zaangażowanych społeczników  
z Jaworza, którzy dali się wcześniej poznać czy to w działalno-

STOwarZySZeNie 
JawOrZe ZdróJ 
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ści w radzie Gminy Jaworze czy też innych organizacjach. Po-
nadto m.Brzezicki również pogratulował „dyrekcji” amatorskiego 
Teatru kUrOrT i jego aktorom za profesjonalizm i „trafi ony” re-
pertuar. Zaś całemu stowarzyszeniu życzył dalszych sukcesów. 
w podobnym tonie głos zabrali Ryszard Stanclik – prezes 
Towarzystwa miłośników Jaworza, zygmunt Podkówka – prze-
wodniczący Stowarzyszenia Nasze Jaworze i Leszek baron – 
dyrektor Ośrodka Promocji Gminy.
 Jednak najważniejszym punktem spotkania był wybór nowe-
go zarządu. Jako że jedynym kandydatem na nowego prezesa 
stowarzyszenia był Grzegorz Nędzka, obecni członkowie jedno-
głośnie wybrali go na kolejne 2 lata (do końca 4-letniej kadencji 
zarządu). Nowy prezes Grzegorz Nędzka podziękował wszyst-
kim za zaufanie i wybranie go na to stanowisko. Przypomnijmy 
asp. sztab. Grzegorz nędzka, z JRG1 Państwowej Straży 
Pożarnej w bielsku-białej w 2015 roku przeszedł w stan spo-
czynku. Jednak jednym z jego hobby jest zainteresowanie 
Jaworzem, dawnymi fotografi ami naszej miejscowości. Nowy 
przewodniczący zobowiązał się do współpracy z wszystkimi orga-
nizacjami pozarządowymi w Jaworzu. Jak podkreślił – Stowarzy-
szenie Jaworze Zdrój nie jest konkurencją dla żadnej z organiza-
cji, wręcz przeciwnie – każde ze stowarzyszeń wypełnia jakąś lukę 
w społecznej pracy na rzecz „małej ojczyzny”. Grzegorz Nędz-
ka podkreślił wolę wspólnych spotkań i współpracy między orga-
nizacjami na rzecz Jaworza. Ponadto zapowiedział kontynuację 
działań zarządu w poprzednim składzie, w tym patronat nad 

Teatrem kUrOrT. a dodatkowo, ze względu na wspieranie idei 
uzdrowiska, zapowiedział organizację wyjazdów do miejscowo-
ści uzdrowiskowych w Polsce celem nawiązania bliższej współ-
pracy z Jaworzem.
 Obecnie Stowarzyszenie Jaworze Zdrój liczy 28 członków, 
a jego siedziba z ulicy cisowej zostanie przeniesiona na ulicę 
Olszynową 14/b.

Podsumowanie roku 2016 na spotkaniu Stowarzyszenia na-
sze Jaworze

 doroczne spotkanie sprawozdawcze Stowarzyszenia Nasze 
Jaworze odbyło się 15 marca w sali Goruszka. Oprócz członków 
stowarzyszenia, w zebraniu podsumowującym rok 2016 uczest-
niczyli przedstawiciele innych organizacji pozarządowych dzia-
łających w Jaworzu oraz przedstawiciele władz gminy Jaworze 
na czele z wójtem radosławem Ostałkiewiczem. działalność 
stowarzyszenia podsumował jego przewodniczący Zygmunt 
Podkówka. Poniżej prezentujemy fragmenty sprawozdania nade-
słanego przez członkinię stowarzyszenia, a zarazem przewodni-
cząca kGw nr 1 danutę mynarską.
 Stowarzyszenie na dzień 1.1.2016 liczyło 55 członków, lecz 
już na dzień 31.12.2016 stan liczebny organizacji wzrósł do 62 
osób.
 Tematyka posiedzeń Zarządu w minionym 2016 roku do-
tyczyła głównie spraw związanych ze statutową działalnością, 
a w szczególności z realizacją zadania publicznego, do którego 
stowarzyszenie przystąpiło, w związku z ogłoszonym przez Wójta 
Gminy konkursem dla organizacji pozarządowych na realizację 

zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kulturalny i dzie-
dzictwa narodowego. 
	 Organizacja	 zgłosiła	 zadanie	 pt. RAZEM	 BLIŻEJ	 DO	
KULTURY	 I	 TRADYCJI	 „Upowszechnianie	 dorobku	 kultu-
rowego,	 zwyczajów,	 tradycji	 Gminy	 i	 Regionu	 poprzez	 or-
ganizację	 i	 kontynuację	 cyklu	 otwartych	 imprez,	 biesiad,	

STOwarZySZeNie NaSZe JawOrZe

Grzegorz Nędzka - nowy prezes Stowarzyszenia Jaworze Zdrój
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koncertów,	spotkań	lokalnej	społeczności	i	mieszkańców	za-
przyjaźnionych	gmin	zagranicznych”
Celem tego zadania była:
• integracja miejscowej społeczności poprzez organizację 

otwartych imprez plenerowych, spotkań, pokazów, wyjazdów,
• stworzenie mieszkańcom Gminy warunków do ciekawego 

spędzenia czasu wolnego,
• kultywowanie tradycji i wartości regionalnych wśród miesz-

kańców, turystów, kuracjuszy odwiedzających naszą miejsco-
wość,

• promowanie Jaworza, pokazywanie jego historii, dorobku kul-
turowego oraz wartości regionalnych,

• zintegrowanie przy realizacji określonych przedsięwzięć dzia-
łających na terenie gminy organizacji pozarządowych takich 
jak: KGW Nr1 i 2, Koło Emerytów i Rencistów, TMJ, Koła Za-
interesowań regionalnych naszego regionu.

Umowa na realizację powyższego zadnia została zawarta 25 
stycznia 2016 r.

Działalność	merytoryczna
 Realizując nakreślone w ofercie poszczególne zadania, 
stowarzyszenie głównie przy współpracy Ośrodka Promocji Gmi-
ny KGW Nr 1 i Koła Emerytów i Rencistów zorganizowało wiele 
imprez dla mieszkańców Gminy 
a) 4 otwarte spotkania: 
•	 6 lutego 2016 przy współpracy OPG i OSP zorganizowano 

Ostatkową	Biesiadę	Walentynkową.	Na Biesiadzie, w któ-
rej uczestniczyło ok. 160 osób, do tańca i wspólnych śpiewów 
przygrywała Orkiestra	Dęta	Glorieta oraz Zespół z romską 
muzyką Gipsy	Boys; Stowarzyszenie przygotowało poczę-
stunek (żurek z kiełbasą i jajkiem, pączki, kawa);

•	 1 Maja odbył się	Koncert	„Pod	tężnią”	pt.	„Mistrz	i	Uczeń” 
z muzyką kameralną wykonaną przez nauczycieli i uczniów 
Szkół Muzycznych z Bielska i Cieszyna;

•	 17 lipca 2016 zaplanowano Niedzielny Koncert „Na Goruszce” 
połączony z piknikiem rodzinnym. Z uwagi na złe warunki po-
godowe koncert przeniesiono do sali „Pod Goruszką”;

•	 W Amfiteatrze – po raz już trzeci zorganizowano 15.10.2016 
imprezę pt. „Święto Pieczonego Ziemniaka” wraz z pokazem 
tradycyjnych potraw z ziemniaka tj. duszonek, kartoflanki, 
ziemniaków z ogniska, placków ziemniaczanych.

Ponadto Stowarzyszenie zorganizowało
b) spotkanie przy kawie i tradycyjnym kołoczu, dla kuracjuszy 

Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego;
c) wystawę Koła Zainteresowań przy Parafii Ewangelicko-

Augsburskiej na Jaworzańskim Wrześniu i Dożynkach;
d) w przeddzień Święta Niepodległości wspólnie z Wójtem 

Gminy, pedagogami i młodzieżą Szkoły Podstawowej Nr 1  
w Jaworzu zorganizowano patriotyczną, otwartą akademię 
środowiskową z okazji Święta 11 listopada;

e) cykliczną imprezę pt. „Spotkanie ze sztuka”, na którym to 
jaworzański amatorski teatr „Kurort” wystawił świetną sztu-
kę Juliusza Machulskiego pt. „Matka brata mojego syna”. Po 
spektaklu odbyło się spotkanie przy kawie,

f) w grudniu tuż przed Świętami zorganizowano „Spotkanie 
Opłatkowe dla ludzi samotnych, starszych i chorych” w Sali 
pod Goruszką z tradycyjnymi potrawami wigilijnymi przygo-
towanymi przez członków Stowarzyszenia oraz występa-
mi młodzieży Szkoły Podstawowej Nr 1 w Jaworzu. Ponad-
to stowarzyszenie udzieliło pomocy przy organizacji takiego 
samego spotkania dla KGW Nr 1;

g) Stowarzyszenie zaktualizowało II CZĘŚĆ wykonanego przed 
laty folderu o Jaworzu pt. „Spacer po Jaworzu” i dodrukowa-
no 1 000 szt obu części folderu tj. „Spacer śladami hrabiego” 
„Spacer po Jaworzu”;

h) zorganizowano 3	wyjazdy	integracyjno	– turystyczne:
• do zaprzyjaźnionej Gminy na terenie Czech, do Śmiłowice;
• 2-dniowy wyjazd do Bukowiny, Zakopanego i Małego Cichego, 
• rekreacyjno-turystyczny wyjazd do Chochołowskich Term.
 Należy podkreślić, że koszty wyjazdów pokrywane były  
w znacznej części przez samych uczestników. 

Ponadto	:
i) Współuczestniczono w realizacji imprez organizowanych 

przez OPG i inne organizacje i tak:
• organizacji „Koncertu Orkiestr Dętych”,
• organizacja wraz z TMJ imprezy pt. „Wracamy do tradycji” –

„Noc Świętojańska” organizacja ogniska, plecenie i puszcza-
nie wianków, pieczenie kiełbasy na ognisku.

 Koszt całkowity wszystkich wymienionych przedsięwzięć za-
mknął się kwotą 16.006,98 przy dotacji w wysokości 9.900,00. 
Tak więc wkład własny w realizację zadania wyniósł 6.106,78)  
z czego wpłaty beneficjentów zadania – 2.666,98 a praca spo-
łeczna członków – 3.439,80 zł. Członkowie Stowarzyszenia 
„Nasze Jaworze” jak również organizacji współpracujących, jak 
KGW Nr 1, Koło Emerytów Rencistów przepracowali społecznie 
łącznie ponad 221,0 godzin.
 Podczas wszystkich imprez, wyjazdów, spotkań, Stowa-
rzyszenie organizowało poczęstunek i degustację potraw (żur 
śląski, kartoflanka, duszonki, placki ziemniaczane, ziemniaki  
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z ogniska, kołocze, drożdżówki, chleb ze smalcem). 
 W organizowanych imprezach uczestniczyło kilkaset osób, 
bowiem wszystkie realizowane imprezy miały otwarty charak-
ter i były skierowane do szerokiej grupy mieszkańców. Składa-
jąc sprawozdanie z działalności należy podkreślić, że realizacja 
wszystkich zadań była możliwa dzięki zaangażowaniu szerokiego 
grona naszych członków, jak również członkiń organizacji współ-
pracujących jak: Koła Gospodyń Wiejskich 1 i 2, Koła Emerytów 
i Rencistów, Koła Pań a ponadto dzięki dużej pomocy Ośrodka 
Promocji Gminy. Stowarzyszenie ponadto jest członkiem Lokal-
nej Grupy Działania „Ziemia Bielska”, gdzie reprezentuje nas kol. 
Danuta Mynarska. Należy nadmienić, że za swoją działalność 
nasze Stowarzyszenie otrzymało Medal okolicznościowy wydany 
z okazji 25-lecia samodzielności administracyjnej Gminy, wręczo-
ny przez Wójta Gminy na Gminnych Dożynkach.Oprócz działal-
ności w Stowarzyszeniu nasi członkowie aktywnie uczestniczą 
w życiu społecznym naszej Gminy, działają w różnych organi-
zacjach pozarządowych, jak KGW 1 i 2, Koło Emerytów, TMJ, 
a przewodniczący Zygmunt Podkówka jest wiceprzewodniczą-
cym Rady Gminy.
 Za swoją pracę, zaangażowanie członkowie Stowarzysze-
nia zostali w roku 2016 uhonorowani odznaczeniami i tak: kol. 
Danuta Mynarska została nominowana przez Radę Gminy do 
nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. Józefa Londzina, a Prze-
wodniczący Stowarzyszenia – kol. Zygmunt Podkówka otrzymał 
Srebrną Cieszyniankę.
	 Szczególne	 słowa	 podziękowania	 Zarząd	 kieruje	 do:	
władz Gminy: Rady, Wójta Gminy tak za otrzymane środki fi -

nansowe, które umożliwiają nam naszą działalność, ale rów-
nież za pomoc merytoryczną. Gorące słowa podziękowań Zarząd 
Stowarzyszenia kieruje do wszystkich Pracowników Ośrodka 
Promocji Gminy, z którym współpracuje na co dzień, za przychyl-
ność, stałą pomoc i wsparcie jakie otrzymujemy, realizując spo-
łecznie zadania i cele. Podziękowania kierujemy również do dy-
rekcji, pedagogów i młodzieży szkół działających na terenie gmi-
ny za uświetnienie występami naszych imprez.
 Wszyscy pracowaliśmy na rzecz promocji i dobra naszej 
gminy, jej mieszkańców, za to jeszcze raz mówimy wszystkim 
„dziękujemy”. 

kOłO GOSPOdyń wieJSkicH nr 1

zebranie Walne i dzień Kobiet w Kole Gospodyń Wiejskich 
nr 1 w Jaworzu

 Jak co roku członkinie koła Gospodyń wiejskich Nr 1 
w Jaworzu spotkały się 9 marca, w związku z walnym Zebraniem 
oraz obchodami dnia kobiet. 
 w zebraniu uczestniczyli m.in. wójt gminy Jaworze 
dr Radosław G. Ostałkiewicz, wicewójt Anna Skotnicka-
nędzka, Sekretarz gminy ewelina domagała, Przewodni-
czący rady Gminy Jaworze Mieczysław brzezicki, dyrek-
tor Ośrodka Promocji Gminy Jaworze Leszek baron, Pre-
zes kółka rolniczego – Ryszard Milli, wiceprezes OSP 
danuta Pawlus, Prezes Towarzystwa miłośników Jawo-
rza – Ryszard Stanclik, Przewodniczący Stowarzyszenia 
„Nasze Jaworze” zygmunt Podkówka, a także wiceprezes 
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rejonowego Związku rolników, kółek i Organizacji rolniczych  
w Bielsku-Białej – Jadwiga Gębala.
 w trakcie zebrania członkinie przyjęły przedstawione przez 
przewodniczącą danutę mynarska roczne  sprawozdanie z dzia-
łalności koła, poparte prezentacją multimedialną oraz sprawoz-
daniem finansowym za 2016 r. jak również określiły kierunki dzia-
łania na rok 2017.
 w późniejszej fazie  spotkanie koła przyjęło okolicznościo-
wy charakter, jako że tradycyjnie już świętowano dzień kobiet.  
Z życzeniami dla Pań przybyli wszyscy Panowie obecni na zebra-
niu. wójt Gminy radosław Ostałkiewicz, w imieniu władz samo-
rządowych, złożył osobiście każdej Pani  życzenia i kwiaty, nato-
miast Przewodniczący rady Gminy – mieczysław Brzezicki zło-
żył życzenia w formie muzycznej a Prezes Kółka Rolniczego – 
Ryszard Milli wyrecytował na cześć wszystkich Pań piękny 
wiersz a następnie częstował  słodyczami.
 To był piękny i owocny dzień dla członkiń koła. 

danuta mynarska

OSP w JawOrZU

Podsumowanie roku 2016.

 w niedzielę 12 marca w Sali OSP miało miejsce doroczne 
spotkanie sprawozdawcze druhów OSP Jaworze. między innymi 
podsumowano działania jednostki OSP w minionym 2016 roku, 
młodzieżowej drużyny Pożarniczej, klubu Honorowych dawców 
krwi i Zespołu regionalnego Jaworze.

 Podczas strażackiego zebrania władze gminy reprezentowali 
wójt Radosław Ostałkiewicz, jego zastępczyni Anna Skotnicka 
-nędzka, przewodniczący rady Gminy Mieczysław brzezicki 
wraz z zastępcą zygmuntem Podkówką. Ponadto obec-
ni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych działających  
w Gminie Jaworze oraz reprezentanci placówek oświatowych – 
dyrektorzy przedszkoli Jolanta bajorek i czesława cybułka.
 Zarząd Powiatowy OSP reprezentował Stanisław nycz pre-
zes Związku Powiatowego OSP z Bielska-Białej i dowódca JrG-
2 km PSP w Bielsku-Białej st.bryg. Grzegorz Piestrak. 
 miłym akcentem zebrania było wręczenie jubilatom obcho-
dzącym 75-te urodziny (dh Józef Greń, dh Rudolf Krzempek, 
dh Kazimierz Mroczko, oraz 80-te urodziny (dh edward biel) 
pamiątkowych statuetek. wręczając statuetki, życzenia jubila-
tom złożył prezes OSP czesław malchar oraz wójt radosław 
Ostałkiewicz. 
 czas na podsumowanie minionego roku, które zostało przy-
gotowane w oparciu o sprawozdanie prezesa OSP czesława 
malchara.
 Tytułem przypomnienia: zarząd OSP działa w następującym 
składzie:

czasław Malchar – prezes
danuta Pawlus – wiceprezes
Jerzy Knapczyk – naczelnik

Krzysztof Malchar – zastępca naczelnika
Adam Ryrych – sekretarz
Józef brandys – skarbnik

Szymon cholewik – członek
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do współpracy z zarządem wybrani są:
 adam Binda – opiekun młodzieżowej drużyny Pożarniczej
Tomasz malchar – specjalista ds. obsługi e-remizy i spraw infor-
matycznych
 w okresie sprawozdawczym odbyło się 12 miesięcznych ze-
brań oraz 2 zebrania zarządu. Stan jednostki na dzień 31 grudnia 
2016 roku przedstawiał się następująco:
• członkowie zwyczajni – 43 osoby
• kobieca drużyna pożarnicza – 7 osób
• młodzieżowa drużyna Pożarnicza – 24 osoby
• członkowie wspierający – 21 plus 3 organizacje: Zespół 

regionalny Jaworze, Towarzystwo miłośników Jaworza i klub 
Honorowych dawców krwi

 Jaworzańska jednostka brała udział w 40 zdarzeniach, 
w tym 13 pożarach, 23 miejscowych zagrożeniach, ponadto 2 
razy ochotnicy odebrali fałszywe alarmy.
 OSP w 2016 roku nabyła dodatkowe wyposażenie, m.in. przy-
rząd do pomiaru tlenku węgla , kamerę termowizyjną, sygnali-
zatory bezruchu, akumulatorki do radiostacji nasobnych, kurt-
ki ochronne, ubranie specjalne ochronne i środek neutralizujący 
damOLiN 200 kg.
 w dniu 4 listopada 2016 roku została przeprowadzona inspek-
cja sprzętu i stanu wyszkolenia przez Państwową Straż Pożarną 
w Bielsku-Białej, po której jaworzańscy ochotnicy uzyskali bar-
dzo dobrą ocenę. w ramach podnoszenia kwalifi kacji jedna oso-
ba (Jarosław Fuchs) ukończył kurs naczelników oraz uzyskał re-
certyfi kację kursu kPP w Ośrodku Szkoleniowym w Turawie. 
Natomiast wirgiliusz Niesyt ukończył kurs kierowców konserwa-
torów sprzętu ratowniczego, a damian Bocian – studia i dyplom li-
cencjata ratownictwa medycznego na aTH w Bielsku-Białej.
 w ramach podnoszenia sprawności i gotowości bojowej ja-
worzańska jednostka OSP brała udział w zawodach sporto-
wo-pożarniczych Gminy Jaworze w dniu 3 czerwca w rudzicy 
zajmując i miejsce oraz w zawodach nocnych w SdH reka 
(republika czeska) i w zawodach Forest man zajmując 5 miej-
sce. Siłę i sprawność ochotników można było podziwiać także 
podczas zmagań Strong drwali – impreza odbywała się w ra-
mach Jaworzańskiego września.

działalność Młodzieżowej drużyny Pożarniczej
 w ramach szkolenia młodych adeptów pożarnictwa dzia-
ła licząca 24 osoby młodzieżowa drużyna Pożarnicza pod opie-
ką druha Adama bindy i Arkadiusza Grygierczyka. dwa razy 

w miesiącu odbywają się zbiórki młodzieży, podczas których 
przyszli druhowie zapoznają się ze sprzętem pożarniczym oraz 
ćwiczą na torze przeszkód. Podczas powiatowego turnieju wie-
dzy pożarniczej 2 kwietnia grupa podstawowa (Patryk Binda) za-
jęła ii miejsce, grupa gimnazjalna (Piotr malchar) również upla-
sowała się na ii pozycji. w dniach od 28 czerwca do 8 lipca 
przedstawiciele mdP (5 osób) przebywali na obozie w Janowie 
(Jura krakowsko-częstochowska), gdzie ukończyli następujące 
specjalizacje:
Piotr malchar – kurs podstawowy obrony cywilnej
łukasz Fuchs – kurs dowódców mdP
Patryk Binda – kurs podstawowy
martyna Zaroda – kurs podstawowy
wiktor Żelichowski – kurs dla dzieci ”Odnaleźć zgubka”

 w lipcu młodzi ochotnicy objęli patronatem miejsce pamięci 
tragicznie zmarłego komendanta Bielskiej Straży Pożarnej Hein-
richa richtera, na szlaku górskim z Jaworza na Błatnią.
 członkowie drużyny brali również udział w Biegu Floriań-
skim w świętoszówce, gdzie zajęli 4 miejsce oraz w zawodach 
w Szczyrku. Zaznaczyli swoją obecność także w rajdzie górskim 
na Błatnią. działali podczas różnego rodzaju świąt parafi alnych 
przy kościołach obu wyznań, jaki i w czasie imprezy organizowa-
nej przez OPG – BeZPiecZNe wakacJe 2016.

Klub Honorowych dawców Krwi
 w 2016 roku klub zorgani-
zował 5 akcji krwiodawstwa na 
terenie Jaworza, podczas któ-
rych zgłosiło się 105 osób, od-
dać mogło 88. Zebraliśmy 39 li-
trów 600 ml krwi. Oprócz tych 
akcji pozyskaliśmy również 7 li-
trów 650 ml dzięki temu, że 
członkowie klubu oddają tak-
że krew w oddziale tereno-

wym katowickiego regionalnego centrum krwiodawstwa 
i krwiolecznictwa w Bielsku-Białej. łącznie daje to 47 litrów 250 
ml życiodajnego płynu.
 Również w czerwcu – zorganizowano Zawody Wędkarskie 
Honorowych Dawców Krwi PCK Rejonu bielskiego o PUCHAR 
WÓJTA GMINY JAWORZE na stawie PZW w Bierach. W zawo-
dach uczestniczyło 42 zawodników oraz około 30 sympatyków 
Honorowego Krwiodawstwa. Na 11 drużyn zdobyliśmy 4 miej-
sce. W październiku drużyna z naszego klubu brała udział w za-
wodach wędkarskich HDK PCK w Hałcnowie i zajęła 3 miejsce, 
a w kategorii indywidualnej 1 miejsce – zdobyła Wioletta	Zontek.
 Zarząd wystąpił o odznaczenia dla poszczególnych krwio-
dawców i otrzymali je:
Czesław	 Malchar	 – ZASŁUŻONY DLA ZDROWIA NARODU 
(przyznany przez Ministerstwo Zdrowia)
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Józef	 Paszek	 – SREBRNA ODZNAKA ZA ZASŁUGI DLA 
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO (przyznany przez Sejmik  
Województwa Śląskiego)
Adma Binda – ODZNACZENIE PCK 4-tego stopnia
Klub liczy 21 członków, w tym 14 strażaków.

zespół Regionalny Jaworze
 Zespół liczy obecnie 23 osoby, próby odbywają się raz w tygo-
dniu w sali OSP. kierownikiem zespołu jest danuta Pawlus.
 Zespół w 2016 roku koncertował na estradzie konkursowej:
• dąbrowa Górnicza „Zagłębie i Sąsiedzi”
• Zebrzydowice „Złoty kłos” – zdobył Grand Prix
• Ogólnopolski Przegląd Zespołów artystycznych OSP krynica 

Zdrój (wyróżnienie za regionalizm i stroje; na 21 zespołów wy-
różniono 5 w tym Zr Jaworze)

• wojewódzki Przegląd wiejskich Zespołów artystycznych 
Brenna – poza konkursem (w 2015 roku zdobyliśmy i miejsce 
i zgodnie z regulaminem nie mogliśmy brać udziału w konkur-
sie w następnym roku)

• dzień Seniora Jaworze
• Tydzień kultury Beskidzkiej – wisła
• Biesiada Siemianowicka
• Polski kościół katolicki pw. św anny – piknik
• Jaworzański wrzesień
• dożynki w Zespole Szkół Ogrodniczych w Bielsku-Białej
• dożynki w Toszanowicach Górnych ( republika czeska)
• rajd Pojazdów Zabytkowych – Hotel Jawor.

Uzyskane odznaczenia i wyróżnienia
• Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa – Roman Pomper
• Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa – Krzysztof 

Malchar
• Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa – barbara 

Pietrzyk
• wzorowy Strażak – Jakub Kowalczyk
• medal za zasługi dla ochotniczego pożarnictwa powia-

tu bielskiego – zdenek Kubina (SdH Rzeka w Republice 
czeskiej)

• Złota odznaka Zasłużony dla województwa śląskiego –  
czesław Malchar

niektóre prace gospodarcze i modernizacyjne w 2016 roku
• zakończenie remontu zabytkowej sikawki
• termoizolacja stropu nad dużą salą OSP
• remont ogrzewania garaży samochodowych
• termoizolacja ośrodka szkoleniowego
• w miejscu śmierci H.richtera na szlaku na Błatnią postawiono 

nowy obelisk wraz z pamiątkową tabliczką informacyjną.
 Na remont zabytkowej sikawki oraz remont ogrzewania w ga-
rażach pozyskano pieniądze z Urzędu Gminy Jaworze, a pozo-
stałe prace pokryto z funduszu statutowego jednostki.
 Z życzeniami do druhów zgromadzonych na spotkaniu 
zwrócił się również obecny na zebraniu wójt dr. radosław G. 
Ostałkiewicz, który podziękował członkom Ochotniczej Straży 
Pożarnej za wykonywanie wielu niebezpiecznych zadań związa-
nych nie tylko z pożarami, ale i zapewnieniem bezpieczeństwa  
ludności w sytuacji zagrożeń meteorologicznych. Ponadto wójt 
podziękował za czynny udział w życiu gminy Zespołu regional-
nego Jaworze, który jest czynnym ambasadorem naszego folklo-
ru w wielu regionach kraju, a także członkom klubu Honorowych 
dawców krwi, za propagowanie tej jakże ważnej dla zdrowia na-
rodu idei.
 wśród wystąpień przybyłych gości nie zabrakło i podzię-
kowań radnych w tym radnej Janiny Holeksy przewodniczą-
cej komisji Samorządu i Spraw Lokalnych, która podziękowała 
członkom Ochotniczej Straży Pożarnej za wykonywanie wyjątko-
wo niebezpiecznych zadań na rzecz bezpieczeństwa nie tylko ja-
worzańskiej społeczności oraz za czynny udział w życiu Jaworza 
Zespołu regionalnego i Honorowych krwiodawców działających  
w OSP.
 na zakończenie wystąpienia czesław Malchar- prezes 
OSP podziękował władzom Gminy Jaworze, Ośrodkowi Pro-
mocji Gminy oraz mieszkańcom za datki podczas kolporta-
żu kalendarzy. Podziękowania trafiły także do organizacji poza-
rządowych oraz firm wspierających jaworzańskich strażaków: 
Transport Samochodowy K. Pojda, Pogotowie Kanalizacyj-
ne Mateusz Śliwka, firmie budowa Pojazdów Specjalnyh 
zb. Szcześniak, Firmie budowlanej Stol-bud, niKe-TROFeA  
Andrzej Prus i cukierni Andrzej Mroczko.
Opracowanie redakcji ej na podstawie sprawozdania prezesa OSP

WiOSennA ATRAKcJA dLA MłOdzieŻy

Ochotnicza Straż Pożarna w świętoszówce zaprasza w dniu 
06.05.2017r. dziewczęta i chłopców do licznego udziału w rekre-
acyjnej imprezie sportowej, zwanej „Biegiem Floriańskim”. Trasa 
biegu jest prowadzona atrakcyjnymi ścieżkami. Zadanie jest współ-
finansowane ze środków Urzędu Gminy w Jasienicy.
Bieg jest przewidziany dla 4-ech grup wiekowych:

i kategoria: 8-10 lat
ii kategoria: 11 -13 lat

iii kategoria: 14-17 lat
iV kategoria: od 18 lat

długość trasy biegowej w zależności od grupy wiekowej:
900 m, 1300 m, 2500 m, 5 000 m.

zgłoszenia do biegu przyjmowane będą w dniach
1-5 maja 2017r. w godz. 17.00-19.00 

w strażnicy OSP Świętoszówka. 
W dniu biegu zapisy do godz. 9.00

Tel.: (0338152924) - 668414682 - 517830139

Rozpoczęcie imprezy o godz.: 10.00.
zbiórka uczestników przy remizie o godz.: 9.30.

koszulki startowe – do wyczerpania zapasów.
Zdobycie i, ii, iii miejsca w danej grupie wiekowej gwarantuje

otrzymanie atrakcyjnej nagrody. 
Fax: 338152020

e-mail: stroka@autograf.pl

Przy zapisie potrzebne będą:
• data urodzenia
• miejsce zamieszkania
• wymagana pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych 

przy osobach niepełnoletnich.
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kONiec karNawałU 
Z BieSiadĄ w JawOrZU

 w sobotę 25 lutego w Sali OSP w Jaworzu odbyła się ko-
lejna edycja Biesiady Ludowej. Organizatorami imprezy byli 
Stowarzyszenie Nasze Jaworze, Ochotnicza Straż Pożarna 
i Ośrodek Promocji Gminy. wydarzenie to, jak co roku, gro-
madzi entuzjastów wspólnej zabawy, tańca i śpiewu. imprezę 
wspólnie prowadzili danuta Pawlus (OSP) i Zygmunt Podkówka 
(Stowarzyszenie Nasze Jaworze). 
 Przez pierwsze godziny biesiadników prowadziła znakomi-
ta Orkiestra dęta Glorieta pod batutą Stanisława Sojki. kolejnym 
punktem programu był występ UNi-dance wiesława różyckiego 
z czechowic-dziedzic. w przerwie pokazy tańców regionalnych 
przygotowali członkowie Zespołu regionalnego Jaworze. Poza 
tym każdy mógł spróbować swoich sił w ramach karaoke. Zaba-
wa trwała do późnych godzin wieczornych.

z ŻyciA KOŚciOłÓW

ParaFia ewaNGeLickO-
aUGSBUrSka w JawOrZU

Spuścizna ojców wiary czyli 235 lat parafi i ewangelicko-
augsburskiej w Jaworzu

 w niedzielę 12 marca parafi a ewangelicko-augsburska 
w Jaworzu obchodziła pamiątkę 235 rocznicy położenia ka-
mienia węgielnego pod budowę domu modlitwy w 1782 roku. 
w uroczystym nabożeństwie dziękczynnym udział wzięli członko-

wie rady Parafi alnej, proboszczowie ks. Władysław Wantulok 
i ks. Andrzej Krzykowski, a gminę Jaworze reprezentowa-
li wójt Radosław Ostałkiewicz i przewodniczący rady Gminy 
Mieczysław brzezicki.
 dzieci ze szkółek niedzielnych z Jaworza, Jasienicy i świę-
toszówki ubogaciły nabożeństwo śpiewem, a nad ich wystę-
pem czuwał i akompaniował milusińskim na gitarze ks. andrzej 
krzykowski. Ponadto nabożeństwo uświetnił występ chóru ewan-
gelickiego pod dyrekcją krystyny Gibiec.
 krótką prezentację i wykład związany z 235 rocznicą poświę-
cenia kamienia węgielnego pod budowę kościoła ewangelickie-
go w Jaworzu przedstawili: Leopold Kłoda (wykład) i Ryszard 
Stanclik (prezentacja), którzy od wielu dekad czynnie działają 
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w chórze parafi alnym, Polskim Towarzystwie ewangelickim, 
radzie Parafi alnej oraz w Towarzystwie miłośników Jaworza.
 wracając do początków parafi i ewangelickiej w Jaworzu, głos 
oddajmy Leopoldowi kłodzie. Przybliżając dzieje parafi i, nie spo-
sób było nie nawiązać do wydarzeń sprzed 500 lat, a więc po-
czątków reformacji i wystąpienia ks. marcina Lutra. Jak wspo-
mniał prelegent, nową naukę kościoła po reformacji przyjmowa-
ła wpierw szlachta, potem chłopstwo. Był wówczas okres w życiu 
Jaworza, gdy wszyscy mieszkańcy wsi byli ewangelikami, a jed-
na tylko osoba była wyznania katolickiego. Nabożeństwa odby-
wały się w drewnianym kościółku w miejscu, gdzie dziś znajduje 
się katolicki kościół pw. Opatrzności Bożej i cmentarz parafi alny. 
czasy kontrreformacji na śląsku cieszyńskim przyniosły prześla-
dowania ewangelików. w myśl zasady Cuius regio, eius religio 
(czyja władza, tego religia) dawała ona książętom możliwość wy-
boru wyznania (katolicyzmu lub luteranizmu) oraz narzucenia go 
swoim poddanym, niezależnie od woli cesarza Niemiec. Jako, że 
śląsk cieszyński po śmierci ostatniego z Piastów cieszyńskich: 
Fryderyka wilhelma w 1625 roku i jego żony Lukrecji w 1653 
roku, przeszedł pod panowanie Habsburgów i zwierzchność 
monarchii austriackiej, tym samym obowiązującą religią stał się 
katolicyzm. ewangelicy, którzy chcieli wytrwać w swojej wierze, 
spotykali się na nabożeństwach w tzw. Leśnych kościołach np. 
na zboczu wysokiego w Jaworzu, na równicy przy kamieniu, na 
dębowcu, czantorii, Goduli itp.  Okres prześladowań religijnych 
protestantów nieco złagodziła Ugoda zawarta 1 września 1707 
w pałacu w altranstädt (Saksonia) pomiędzy królem Szwecji ka-
rolem Xii i cesarzem Józefem i Habsburgiem. Układ ten m.in. zo-
bowiązał cesarza do zwrotu śląskim protestantom 121 kościołów, 
zakazywał ustanawiania katolickich opiekunów sierotom ewan-
gelickim, zapewniał ewangelikom wolność urządzania prywat-
nych nabożeństw domowych, wolność wysyłania dzieci do szkół 
ewangelickich i innych czynności kościelnych (chrztu, ślubów, 
pogrzebów). Ponadto zezwolono ewangelikom na śląsku na wy-
budowanie nowych sześciu tzw. kościołów łaski. kościoły te 
powstały w Żaganiu, kożuchowie, Jeleniej Górze, kamiennej 
Górze, miliczu i cieszynie. dodajmy, że do dziś jako świątynia 
ewangelicka przetrwał tylko kościół Jezusowy w cieszynie. ko-
ścioły w Jeleniej Górze, kamiennej Górze i miliczu przejęli katoli-
cy po ii wojnie światowej. świątynie w Żaganiu i kożuchowie zo-
stały zburzone. Ocalały z nich tylko wieże.
 ale wracając do wykładu L. kłody i Jaworza. w czasach 
kontrreformacji ewangelików tutaj na śląsku cieszyńskim przy 
wierze trzymała przechowywana w ukryciu Biblia, Postylla 
ks. Samuela dambrowskiego i kancjonał ks. Jana Trzanowskiego 
„cithara Sanctorum”. kancjonał ten zawiera 412 pieśni, z czego 
ponad 150 napisał sam autor. wiele z tych pieśni przedruko-

wano do współczesnych ewangelickich śpiewników. Od wyzna-
czenia miejsca pod budowę kościoła Jezusowego w cieszynie 
w 1709 roku, również ewangelicy z innych miejscowości śląska 
cieszyńskiego mogli uczestniczyć w nabożeństwach, choć 
w tamtych czasach ze względów komunikacyjnych nie było to ła-
twe. Ponadto aby uzyskać chrzest, zawrzeć związek małżeński 
i tak po trzebna była zgoda katolickiego proboszcza z danej miej-
scowości. 
 w 1781 cesarz austriacki Józef ii wydał Patent Tolerancyjny 
przyznający protestantom i prawosławnym pełnię praw obywatel-
skich (np. prawo zakupu nieruchomości, dopuszczenie do praw 
miejskich, cechów, wojska i na wyższe uczelnie) i wolność wyko-
nywania kultu religijnego (z pewnymi ograniczeniami), zastrzega-
jący jednocześnie, że katolicyzm jest nadal religią panującą. No-
wobudowane świątynie niekatolickie nie mogły posiadać wieży, 
dzwonów, ani wejścia od głównej ulicy. Były to domy modlitwy, 
które licznie zamieszkujący śląsk cieszyński ewangelicy wybu-
dowali w Bielsku, Jaworzu, Błędowicach, Ligotce kameralnej, 
wiśle, Bystrzycy, Ustroniu, Goleszowie, Nawsiu, drogomyślu 
i Starym Bielsku.
 w tym czasie właścicielami Jaworza była ewangelicka szla-
checka rodzina barona Jerzego Laschowskiego. To on nie tylko 
wcześniej wspierał budowę i utrzymanie kościoła Jezusowego 
w cieszynie, ale i w znaczący sposób wsparł jaworzańskich 
ewangelików. miejsce, gdzie dziś stoją kościół ewangelicki, ple-
bania, dawna szkoła ewangelicka i zabudowania gospodarcze 
– Jerzy Laschowski przekazał bezpłatnie nowo powstałej parafi i 
ewangelickiej wraz z częścią materiałów potrzebnych do budowy 
w/w obiektów. To też dzięki staraniom barona J. Laschowskiego 
pastor zboru jak i nauczyciel szkoły mieli otrzymywać stałe rocz-
ne uposażenie. 
 Pierwsze nabożeństwo z tej okazji na dzisiejszym jeszcze pu-
stym Placu kościelnym odbyło się 12 marca 1782 roku. wówczas 
dokonano poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę domu 
modlitwy w Jaworzu, który służył mieszkańcom Jaworza, Jasienicy, 
międzyrzecza, wapienicy. kazanie w języku niemieckim wygłosił 

ks. T. barthelmus z cieszyna, w języku pol-
skim ks. Jan Kłapsia – pierwszy proboszcz 
erygowanej w 1782 roku parafi i ewangelic-
kiej w Jaworzu. Podczas nabożeństwa 12 
marca 1782 roku dziękowano Bogu za opie-
kę i możliwość powstania domu modlitwy, 
a baronowi Jerzemu Laschowskiemu za hoj-
ne wsparcie tego dzieła. Podczas nabożeń-
stwa komunię świętą przyjęło 900 wiernych, 
co przy ówczesnej liczbie mieszkańców było 
wręcz imponującą liczbą. 
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 O randze tego wydarzenia dla lokalnej społeczności ewan-
gelickiej do dzisiaj mówił zarówno prelegent, jak i ks. władysław 
wantulok podczas kazania. To swego rodzaju testament, jaki oj-
cowie przekazali dzisiejszemu pokoleniu ewangelików, to zobo-
wiązanie nie tylko do troski o kościół, ale i uczestnictwo w jego 
życiu. Z kolei ks. wł. wantulok kościół parafi alny przyrównał do 
domu rodzinnego. domu, w którym znajdujemy ukojenie, cie-
pło, zrozumienie i spokój, to tutaj znajdujemy drogę do Boga. Jak 
podkreślał proboszcz parafi i, kościół ewangelicki jest otwarty dla 
każdego, także tego błądzącego człowieka, a może dla Niego 
przede wszystkim. Natomiast historia parafi i jest tak samo waż-
na, jak jej przyszłość. To na historii naszych przodków budujemy 
nasze „dziś i jutro”. 

nASze dzieci, nASzA MłOdzieŻ

PUBLicZNe PrZedSZkOLe Nr 1 
w JawOrZU

 mija dzień za dniem, a nuda nam nie grozi. w Przedszkolu 
Nr 1 codziennie coś nowego.

 24 lutego odbył się wielki, karnawałowy bal przebierańców. 
w naszej placówce bale były i są atrakcyjną i bardzo lubianą 
przez dzieci formą rozrywki, dostarczającą im wielu przeżyć i ra-
dości. w tym roku towarzyszyły nam miłe TrOLLe: Pan Seba-
stian i Pani ela. Trolle na bal przyniosły magiczną skrzyneczkę 
zawierającą kolorowe wycinanki Poppy. co jakiś czas trolle wy-
ciągały wycinankę i to ona inspirowały nas do kolejnych zabaw 
taneczno - ruchowych. Zabawa była super, wrażeń ogrom, emo-
cji, co niemiara.
 Nasze przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, dla-
tego 8 marca grupa mądrych Sówek zaprosiła do siebie tatę 

maksymiliana, który jest dziennikarzem. dzieci zadawały liczne 
pytania, chcąc się dowiedzieć jak najwięcej „sekretów” zawodu. 
atrakcją spotkania był wywiad, który zaproszony gość przepro-
wadził z przedszkolakami oraz wysłuchanie nagranego wywiadu.
 15 marca dzięki uprzejmości nauczycieli Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Jaworzu grupa dzieci 6-letnich, czyli mądrych Sówek po-
znała nowy sposób na spędzanie wolnego czasu – fi latelistykę. 
Spotkanie z fi latelistą Panem Józefem pozwoliło dzieciom m.in. 
na zapoznanie się z historią powstania znaczka pocztowego oraz 
ze znaczeniem szaty grafi cznej znaczka. 
 Urozmaiceniem naszego codziennego przedszkolnego ży-
cia są wyjazdy. 16 marca trzy najstarsze grupy przedszkolaków 
wybrały się do Bielskiego centrum kultury na przedstawienie 
„Pinokio”. wrażeń było wiele, był teatr cieni, kukiełki oraz aktorzy. 
Jednak scenografi a, efekty dźwiękowe oraz świetlne zaskoczyły 
niejednego z widzów.
 Planów i pomysłów nam nie brakuje – relacje z kolejnych 
szczególnych wydarzeń zapraszamy już wkrótce. 

Nauczycielka: rosita migdał

PUBLicZNe PrZedSZkOLe Nr 2 
w JawOrZU

Przedszkolna biblioteka 

 Stare przysłowie mówi ,,w marcu jak w garncu”, więc aby za-
pobiegać nudzie w deszczowe, chłodne, przedwiosenne dni ru-

szyliśmy z akcją ,,Przeczytaj i oddaj”, która ma na celu zachęce-
nie dzieci i rodziców do obcowania z książką. akcja ta jest jedną 
z inicjatyw, które podejmujemy w tym roku szkolnym w związku 
z zadaniem wynikającym z rocznego planu pracy naszego przed-
szkola; „rodzinna literatura dziecięca – poezja i proza – inspiracją 
do rozwijania zainteresowań czytelniczych”. Jak wiemy, wspól-
ne czytanie jest bardzo ważnym elementem w rozwoju dziec-
ka zwłaszcza w wieku przedszkolnym, dlatego w naszym holu 
przygotowaliśmy kilka regałów, które dzięki uprzejmości rodziców 
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wypełniły się książkami z ich prywatnych, domowych zbiorów. 
każde dziecko może samo wybrać książeczkę i zabrać do domu, 
by wspólnie z rodzicami ją pooglądać i oczywiście przeczytać, 
a następnie zwrócić z powrotem do przedszkola, aby ktoś inny 
mógł ją ponownie wypożyczyć. akcja ta zachęca naszych pod-
opiecznych do korzystania z wszelkich dzieł i utworów literac-
kich oraz do korzystania z bibliotek publicznych. miesiąc marzec 
jest szczególnym czasem, kiedy nasze przedszkolaki mają możli-
wość częstszego przebywania z książką. również w tym miesią-
cu mamy zamiar przeprowadzić konkurs recytatorski, a także ak-
cję ,,Podziel się książką”. dziękujemy wszystkim rodzicom i ich 
pociechom za wszystkie książeczki podarowane na ten szczyt-
ny cel.

Nauczycielka  karolina wilczek

SZkOła POdSTawOwa Nr 1 
w JawOrZU

Śląska Sieć Szkół Promujących zdrowie

 ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w całej europie 
już od 15 lat i obejmuje obecnie 43 kraje stowarzyszone  
w europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspól-
nie patronują światowa Organizacja Zdrowia, rada europy  
i komisja europejska. Polska znalazła się w gronie pierwszych 
ośmiu krajów, które zostały przyjęte do programu już w 1992 roku. 
Nasza placówka, z inicjatywy pani m. kuś, w 2015 roku, dołączyła 
do śląskiej Sieci Szkół, które szczególnie kładą nacisk na propa-
gowanie wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły zdrowe-
go stylu życia. koordynatorami programu zostały panie: m. kuś,  
e. cwajna-małek i m. Hawełek .
 Po zapoznaniu się z programem i odbyciu szkoleń  

w regionalnym Ośrodku metodyczno-edukacyjnym metis  
w katowicach, w roku szkolnym 2015/2016, skonstruowaliśmy 
Program Promocji Zdrowia dla naszej placówki pod tytułem „dbać 
o zdrowie ważna sprawa, chcę korzystać z tego prawa”. Został 
on przyjęty do realizacji we wrześniu 2016 roku przez całą radę  
Pedagogiczną. w ramach programu podjęliśmy m.in. współpra-
cę z Państwową Strażą Pożarną w Bielsku-Białej, dzięki czemu 
uczniowie kl. iii a,b i c wzięli udział w kampanii „Nie dla czadu”. Od 
grudnia uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych, których punk-
tem wyjścia było opowiadanie pt. „Jak pies Żarek został bohate-
rem”. każde dziecko z kl. iii a i c otrzymało pakiet edukacyjny skła-
dający się z zeszytu ćwiczeń – kart pracy i ulotki informacyjnej dla 
rodziców. Podczas zajęć uczniowie zdobywali informacje na temat 
czadu, objawów zatrucia tlenkiem węgla oraz sposobów pomocy 
osobie zatrutej tym „niewidzialnym zabójcą”. Podsumowanie za-
jęć odbyło się 9 lutego, kiedy to strażacy odwiedzili wszystkie kla-
sy trzecie w naszej szkole. Na zakończenie zajęć dzieci otrzyma-
ły pamiątkowe dyplomy „razem z Żarkiem czuję się bezpiecz-
nie”. Także we wszystkich klasach starszych zostały przeprowa-
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dzone pogadanki na lekcjach wychowawczych na temat niebez-
pieczeństwa zatrucia tlenkiem węgla i sposobach ich zapobiega-
niu oraz udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. 
Na korytarzu szkolnym, w widocznym dla uczniów, nauczycieli 
i rodziców miejscu powstała kolorowa gazetka pod hasłem „czad 
może być bardzo niebezpieczny!”, a wszystko po to, by zapobie-
gać nieszczęściom w naszych domach!
 kolejną nowością realizowaną w naszej placówce jest ak-
cja „Tornister lekki jak piórko”. w ramach programu śląskiej Sie-
ci Szkół Promujących Zdrowie, a przede wszystkim dostrzegając 
problem przeciążonych tornistrów najmłodszych uczniów i zwią-

zane z tym ryzyko powstawania wad postawy nasza szkoła pod-
jęła współpracę z Fundacją rosa i Fundacją Sensoria w celu re-
alizacji ogólnopolskiego projektu „Lekki Tornister”. Projekt ten ma 
na celu informowanie o profi laktyce chorób ruchu oraz sprawdze-
nie zawartości i wagi tornistrów dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
Programem zostaną objęte dzieci klas i-iii, ponieważ właśnie 
w tym wieku (6-10 lat) dzieci są najbardziej narażone na wy-
kształcanie się wad postawy. Jest to czas, kiedy dziecko zmie-
nia tryb życia, przyzwyczajając się do kilkugodzinnego siedzenia 
w szkolnej ławce i dysponuje mniejszą swobodą ruchu. w tym 
czasie dzieci bardzo intensywnie rosną, a wykształcone nawyki 
w postawie ciała często pozostają niezmienione przez całe życie.
w ramach zajęć dzieci poznają ćwiczenia na zdrowy kręgosłup, 
dowiedzą się, co to jest poprawna postawa ciała, jak siedzieć 
w ławce, przeanalizują zawartość swoich tornistrów, zważą je, 
dowiedzą się, jak poprawnie pakować tornister i czym kierować 
się, kupując nowy plecak do szkoły.
 Udział w programie śląska Sieć Szkół Promujących Zdro-
wie ma zwiększyć integrację społeczności szkolnej i spowodo-
wać zmiany zachowań w zakresie zdrowia fi zycznego i psycho-
społecznego, wskazać naszym uczniom zagrożenia cywilizacyj-
ne, które mają ogromny wpływ na zdrowie ludzkie. Uczniowie 
powinni dostrzec walory zdrowego stylu życia i poszerzać spo-
soby zdobywania i opracowywania wiadomości w tym zakresie. 
Zakłada się, że po realizacji programu uczniowie będą jeszcze 
bardziej dbać o higienę osobistą i otoczenia, poznają zasady 
racjonalnego odżywiania i zastosują je w praktyce. włączą się 
w walkę z zagrożeniami cywilizacyjnymi w najbliższym środowi-
sku. Zrozumieją też, w jaki sposób sprawność fi zyczna, właści-
wa postawa i aktywność ruchowa wpływa na ich zdrowie i życie. 
mamy nadzieję, iż proponowany program pozytywnie wpłynie na 
poprawę zdrowia oraz dobre samopoczucie całej społeczności 
szkolnej i zwiększy jej motywację do podejmowania właściwych 
decyzji dotyczących zdrowia.
 każde nasze działanie ma pomagać dzieciom, rodzicom 
i nam samym mądrze troszczyć się o zdrowie, które jest przecież 
najważniejsze! 

koordynatorzy Programu 
śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Pierwsza pomoc najważniejsza

 6 marca w klasie 3b w ramach realizowanego w szkole pro-
gramu śląskich Sieci Szkół Promujących Zdrowie odbyły się 
zajęcia praktyczne z udzielania pierwszej pomocy. celem warsz-
tatów było nabycie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej po-
mocy przedmedycznej oraz postępowania w sytuacjach zagro-
żenia życia i zdrowia. Uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób 
zabezpieczyć miejsce wypadku, jak bezpiecznie zachować się 
w sytuacji wypadku, jak wzywać pomoc, jakie informacje prze-
kazać dyspozytorowi. dzieci poznały podstawowe sposoby 
zatrzymywania krwotoków, dowiedziały się, jak postępować w sy-
tuacji podejrzenia złamania kończyny, nauczyły się zakładać chu-
stę, opatrywać poparzenia. Uczniowie dowiedzieli się, co zrobić 
jeżeli ktoś nie daje znaków życia, jak ocenić jego stan, nauczyli 
się sprawdzać reakcje, jak postępować, gdy poszkodowany jest 
nieprzytomny, jak bezpiecznie ułożyć poszkodowanego, jak wy-
konać masaż serca. 
 Największym plusem spotkania z ratownikiem medycznym 
dla uczniów był z pewnością aktywny udział w spotkaniu, pod-
czas którego mogli nie tylko zadawać pytania, ale także kształcić 
praktyczne umiejętności wykonywania np. masażu serca (na fan-
tomach), bandażowania rany, unieruchamiania kończyny itp. 

edyta cwajna-małek



kwiecień26 2017

GimNaZJUm

Teatralne sukcesy!

 Szkolna Grupa Teatralna „Żywioł” zaprezentowała przedsta-
wienie „w poszukiwaniu przyjaciela” i zdobyła kolejne sukcesy! 
 10 marca młodzi aktorzy zdobyli nAGROdę GłÓWną 
w Przeglądzie Szkolnych Teatrzyków „Małe i duże igraszki ze 
sztuką”. konkurs organizowany był przez Zespół Szkolno – 
Przedszkolny w wieszczętach i odbył się w Gminnym Ośrod-
ku kultury w Jasienicy. Honorowy patronat objął wójt Gminy 
Jasienica – Janusz Pierzyna. 
 O wytypowaniu zwycięzców decydowało jury w składzie: da-
nuta korecka (poetka), agnieszka Bronowska (dyrektor Gmin-
nego Ośrodka kultury w Jasienicy) i Tomasz Lorek (aktor Teatru 
Polskiego w Bielsku-Białej)
 13 marca 2017 roku w miejskim domu kultury w Bielsku-Białej 
kamienicy odbyły się „XiV Szkolne igraszki Teatralne”. Spo-
śród 11 grup teatralnych ze szkół podstawowych, gimnazjalnych 
oraz domów kultury jury w składzie: ewa walesiak (aktorka, dy-
rektor Teatru kwadryga), ewa Bątkiewicz (teatrolog, wydział 

kultury i Sztuki Urzędu miejskiego w Bielsku-Białej), iwona kusak 
(dyrektor domu kultury im. wiktorii kubisz) postanowiło przyznać 
naszym uczniom WyRÓŻnienie!
 Gratulujemy Julii, Patrycji, Uli, Oliwii, karolinie, Tomkowi, 
remikowi i wiktorii!!

małgorzata cholewik

Międzywojenne rymy i rytmy (jeszcze) w „Maczku”.

 21 marca to nie tylko pierwszy dzień wiosny, ale jak po-
wszechnie wiadomo to również „dzień wagarowicza”. Ten dzień 
jest wyjątkowy dla młodzieży z Gimnazjum nr 1. Od wielu lat 
nasi gimnazjaliści nie idą topić marzanny, tylko przejmują władzę  
w szkole w sensie dosłownym i przenośnym. Na porannym ape-
lu pani dyrektor przekazuje władzę poprzez wręczenie kierow-
nicy przewodniczącemu samorządu uczniowskiego, a on po-
wołuje nową radę pedagogiczną, która próbuje ogarnąć swoich  
kolegów i koleżanki. całość zajęć tego dnia w szkole „na opak” 
kończy międzyklasowy festiwal piosenki. Tym razem motywem 
przewodnim występów była piosenka międzywojenna. 
 Sala gimnastyczna przemieniła się prawie w „café Fogg”.  
i już pierwsze takty piosenki „Na pierwszy znak” w wykonaniu 
Hanki Ordonówny przeniosły publiczność w klimat lat dwudzie-
stych i trzydziestych ubiegłego stulecia. w rolę „Ordonki” wcie-
liła się Jagoda Pytlowany z klasy 1a, a jej koledzy i koleżan-
ki wykonali piękny układ taneczny. Potem na scenę wkroczyła,  
a właściwie wbiegła klasa 2b i wykonała zapierający dech w pier-
siach taniec do wiązanki przebojów, którego motywem przewod-

nim były „Brunetki, blondynki” w wykonaniu Jana kiepury. Tem-
peratura na sali zrobiła się gorąca, po tym jakże brawurowym  
występie i strach pomyśleć, co mogło dziać się dalej. Jednak 
później otrzymaliśmy chwilę refleksji i zadumy. Na scenie pojawi-
ła się klasa 2c z nieśmiertelnym przebojem mieczysława Fogga 
„Jesienne róże”. w postać piosenkarza przeobraził się Piotr 
kubala. Swoim głębokim i niskim głosem zauroczył wielu słucha-
czy. reszta klasy 2c zatańczyła do melodii wykonywanej piosen-
ki. Nostalgia nie trwała jednak długo, gdyż klasa 3b znakomicie 
zaprezentowała przedwojenny szlagier eugeniusza Bodo pod ty-
tułem „Umówiłem się z nią na dziewiątą”. Scenka z magla ode-
grana przez uczniów, była jak żywcem wyjęta z filmu z tamtych 
lat. Po „maglu” wyskoczyła ada z 1c, a jak wiadomo „ada, to nie 
wypada”. i znów w rytm znanego przeboju uczniowie z 1c wyko-
nali kawał dobrej, choreograficznej roboty. Następnie zabrzmia-
ła mniej znana piosenka adolfa dymszy „Barbara”, a klasa 2a 
zaprezentowała całkiem ciekawy pokaz przedwojennej mody  
w rytm tego utworu. Później przenieśliśmy się na „Bal maturalny”, 
ale właściwiej byłoby powiedzieć – gimnazjalny, który wykona-
li uczniowie klasy 3a do utworu z filmu „Jutro pójdziemy do kina”. 
i na finał dwa przepięknie odtańczone i odśpiewane szlagiery 
„Baby, ach te baby” i „Sex appeal” w ciekawej aranżacji wizualnej 
wymyślonej przez uczniów klasy 1a. 
 Po występach chwila oddechu dla gimnazjalistów, a trudne 
chwile dla jury, które miało wyłonić zwycięzców. Podczas prze-
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Liga Morska i Rzeczna

na żeglarską nutę

 Pomimo tego, że trwa jeszcze kalen-
darzowa zima, to na przystaniach żeglar-
skich rozpoczęły się intensywne prace 
przygotowujące je oraz sprzęt pływający 
do nowego sezonu. Stukot młotków, cha-
rakterystyczny odgłos szlifi erek i pistole-
tów malarskich tworzą swego rodzaju awangardowy utwór mu-
zyczny, który jak kościelne dzwony wzywa do wychodzenia z zimo-

wego snu na rzeki i jeziora. w tą atmosferę wpisali się 17.03.2017 
uczestnicy Xi konkursu Piosenki Żeglarskiej i Szantowej, zorga-
nizowanego przez Szkolne koło Lmir w LO iV w Bielsku-Białej, 
którym opiekują się agnieszka Jędrusiak-malec i katarzyna 
cieślicka. w przedsięwzięcie odbywające się w domu kultury im. 
w. kubisz włączyli się także inni nauczyciele i uczniowie szkoły, 
na czele z dyr. mirosławem Sapetą. Zarówno dla wykonawców 
jak i licznej widowni, wśród której obecny był dyr. Jan Solich oraz 
ewa Szymanek-Płaska z miejskiego Zarządu Oświaty, konkurs 
był lekcją wychowania morskiego, pogłębiającą świadomość, że 
Polska leży nad Bałtykiem, który jest zasilany wodami górskich 
potoków i rzek. Stąd, jak stwierdził Prezes Okręgu Lmir edward 
Szpoczek, spoczywa na nas obowiązek troski już tu, u źródeł, 
o ten narodowy skarb, by móc gospodarczo i rekreacyjnie do-
brze z niego korzystać. w imieniu Zarządu Głównego Ligi za 
wieloletnią służbę tej idei wręczył katarzynie cieślickiej, Odzna-
kę Honorową – krzyż Lmir „Pro mari Nostro” oraz redaktor na-
czelnej miesięcznika „mój Powiat” alinie macher, Złoty medal „Za 
Zasługi dla Ligi morskiej i rzecznej”.
 w zmaganiach konkursowych wzięło udział 18 wykonaw-
ców, solistów i zespołów z Bielska-Białej, czechowic-dziedzic, 
Buczkowic, Jaworza, Jasienicy, kóz i łodygowic oraz poza kon-
kursem przedszkolaki z Hecznarowic, którzy zaprezentowali pio-
senki tradycyjne, ale i nowe, często przez siebie napisane. cie-
kawa aranżacja utworów a także pomysłowe stroje wykonawców 
i nowoczesna choreografi a sprawiły, że konkurs był dynamiczny 
i radosny. dzięki temu udało się kolejny raz, jak stwierdziło jury 
pod przewodnictwem Beaty Olmy, podnieść jego poziom. 

rwy na obrady jury, chyba tak dla odmiany, młodzież chóralnie od-
śpiewała refren znanego przeboju disco polo „Jej oczy zielone”, 
Piosenkę tę szkolni akustycy łukasz Fuchs i krzysztof Heinrich 
puścili „chyba” przez pomyłkę. Narada jury dobiegła końca i jego 
przewodnicząca Jadwiga Spodzieja odczytała werdykt. wygrała 
klasa 2b, miejsce drugie zajęła klasa 1b, a na trzecim uplasowa-
ła się klasa 1a. 
 radości i wiwatów nie byłoby końca, gdyby nie dzwonek na 
przerwę obiadową. Zgłodniali od razu pobiegli do szkolnej stołów-
ki, a ci mniej głodni lub nie mający ochoty na jedzenie wolno snu-
li się po korytarzu, rozpamiętując swój występ.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego – Piotr Bożek
Ps.
dziękuję wszystkim uczniom i wychowawcom za wspaniałe przy-
gotowanie występów. Jak powiedziała przewodnicząca jury: „Nie 
ma zwycięzców i pokonanych, liczy się dobra zabawa”.
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młOdZieŻOwy 
OśrOdek wycHOwawcZy

Spośród solistów przyznano następujące miejsca:
i – zuzanna buzderewicz (Gimnazjum nr 1 Jaworze)
ii – Patrycja Stebel (Gimnazjum Nr 3 czechowice-dziedzice)
iii – Piotr chmura (Gimnazjum Nr 1 łodygowice)
wśród zespołów najlepsi okazali się:
i – ardente (GOk Buczkowice)
ii – Załoga dr czarna Bandera (ZS-P Jasienica)
iii – Piszczący majtkowie(kl.2f,LO iV Bielsko-Biała)
komisja konkursowa przyznała także wyróżnienia solistom: 
Annie Fajkis (Gimnazjum Nr 1 Jaworze), antkowi Sawickiemu 
(Gimnazjum Nr 1 łodygowice), oraz zespołom: Trio (Fundacja 
włóczykije z kóz), 8 Szot (LO Viii Bielsko-Biała), One (LO iV 
Bielsko-Biała), cztery rokendrolowe majtki (Gimnazjum nr 1 
łodygowice).
 Publiczność swoją nagrodą obdarowała – rejsowiczów  
(kl. 2b LO iV Bielsko-Biała).
 Nagrody i dyplomy ufundował wydział kultury i Sportu Um  
w Bielsku-Białej.
 istotnym dopełnieniem wiedzy nt. Polski morskiej były przy-
gotowane przez uczniów LO iV  prezentacje – „97 – rocznica Za-
ślubin” (kl. 2e) oraz „mariusz Zaruski pionier nie tylko żeglarstwa”  
(kl. 2f) w związku ze 150-rocznicą urodzin.
 Małgorzata barutowicz przygotowała wokalnie Annę  
Fajkis i drugi głos w wykonaniu Agnieszki Antonik oraz  
Marty Ogrodnik. choreografia była autorstwa pani Anny 
Szalbot.

edward Szpoczek

 do najważniejszych wydarzeń minionego miesiąca zaliczyć 
należy spotkanie z zawodowym, doświadczonym strażakiem 
czesławem malcmerem. Zapoznał on wychowanków z zasada-
mi przeciwpożarowymi oraz opowiedział o wyzwaniach jakie sto-
ją przed strażakami. kontynuacją tego tematu było zorganizowa-
nie konkursu z wiedzy o pożarnictwie, oraz konkursu na maskot-
kę związaną z pożarnictwem. 
 kończyliśmy karnawał już po raz drugi w formie „Bitwy ta-
necznej” dzięki zaangażowaniu wychowawczyni e. Salamon. 
reprezentacje każdej z grup wychowawczych przygotowali 
układ taneczny do wcześniej wylosowanej składanki muzycznej.  
występ grup i solistów oceniali wyjątkowi jurorzy: S. chmiel pe-
dagog, tancerz, wokalista, aranżer musicali i występów grup ta-
necznych), m. Strzyż (finalista konkursu „you can dance”) oraz 
k. kubosik (mistrz świata formacji jazz). Ponadto m. Strzyż po-
prowadził bardzo dynamiczne warsztaty taneczne dla wszystkich 
chętnych. dla najbardziej utalentowanych wychowanków ufundo-
wano bilety wstępu na spektakl musicalowy. 

 mamy wielki powód do dumy. dwóch naszych podopiecz-
nych: daniel Haas i Szymon Plecner wykonali książkę w ramach 
konkursu ogólnopolskiego „Tajemnicze miejsca mojego miasta”. 
daniel stworzył treść historii, która może się zdarzyć w Bytomiu. 
Szymon wykonał kilka ilustracji nawiązujących do opowiadania. 
Jest to wynik kilkutygodniowej pracy w ramach cyklu zajęć arty-
stycznych (pod kierunkiem wychowawczyni k. Tatoń) poszerzo-
nych o grafikę komputerową (we współpracy ze studentką aSP  
w krakowie).



kwiecień 292017

SPORTOWe JAWORze

GkS cZarNi JawOrZe

 Zimowy okres przygotowawczy dobiegł końca. Teraz naszą 
drużynę czekają ostatnie szlify przed premierowym spotkaniem 
rundy wiosennej z Beskidem Godziszka, który został zaplanowa-
ny na 25 marca. Jednak zanim o tym co nas czeka, przyjrzyjmy 
się postawie naszej GiekSy w trakcie przerwy zimowej.
 Zespół Tomasza duleby do cyklu treningowego powrócił 16 
stycznia. Zajęcia odbywały się cztery razy w tygodniu. Zaczyna-
liśmy od poniedziałkowego fi tnessu z panią magdaleną Zacna 
w hali sportowej na os. Beskidzkim w Bielsku-Białej, poprzez śro-
dowe zajęcia na jaworzańskim orliku, kończąc piątkowymi tre-
ningami na hali sportowej w Jasienicy. w styczniu każdy reżim 
tygodniowy kończył się wspólnym bieganiem aż na sam szczyt 
Błatni, a od lutego przekształciły się one w mecze towarzyskie. 
 i teraz naszą uwagę poświecimy sparingom. łącznie nasz 
zespół rozegrał siedem meczów kontrolnych. mierzymy wyso-
ko, więc rywale byli z górnej półki. Praktycznie wszyscy (oprócz 
juniorów rekordu Bielsko-Biała) to zespoły na co dzień grające 
w Lidze Okręgowej. Poniżej przedstawiamy nasze sparingowe 
dokonania:

LP Data Godzina Miejsce Rywal Wynik Strzelcy

1 4 lutego 16:00 Ośrodek „Rekord” Rekord Bielsko-Biała U19 2:7 Cyran
Stanisławski

2 11 lutego 16:30 Czeski Cieszyn Błyskawica Drogomyśl 1:6 Mi. Sztykiel

3 19 lutego 10:30 Ustroń Koszarawa Żywiec 2:2 Waliczek
Miagkyj

4 25 lutego 15:00 Czechowice-Dz. LKS Bestwina 3:5
Sosna

Miagkyj
Greń

5 5 marca 13:00 Czechowice-Dz. Skałka Żabnica 3:2
Waliczek
Miagkyj

Lech

6 11 marca 16:00 Ustroń Kuźnia Ustroń 1:5 Waliczek

7 18 marca 13:00 Czechowice-Dz. MRKS Czechowice-Dziedzice 4:4
Cyran - 2

Legut
Kisiała

 reasumując, nasz zespół wygrał tylko jedno spotkanie, 
w dwóch konfrontacjach padł remis oraz czterokrotnie musieli-
śmy uznać wyższość rywala. Bilans bramkowy jest również dla Więcej na czarnijaworze.futbolowo.pl

nas niekorzystny: 16:31. Jednak nie róbmy z tego wielkiej afery. 
Siegnijmy pamięcią do lata ubiegłego roku, gdzie również scho-
dziliśmy z boisk pokonani, a jak było w lidze – wszyscy doskona-
le pamiętamy!
 w trakcie przerwy zimowej doszło także do kilku ruchów 
transferowych. Nasze szeregi wzmocnili: Janusz cyran (po-
przednio: Zapora Porąbka), łukasz Kisiała (Beskid Skoczów), 
Tymoteusz duraj (powrót z wypożyczenia z LkS mazańcowice), 
a także przedłużyliśmy wypożyczenie Patryka Strzelczyka. Spo-
dziewamy się, iż ci zawodnicy wniosą jakość do naszej drużyny!

Kadra na rundę wiosenną prezentuje się więc następująco:

bramkarze: Szymon korzus, marcin Nawrocki

Gracze z pola: Tomasz Labza, kamil Legut, Tymoteusz 
duraj, Szymon duława, Szymon Sosna, Stanisław kleszcz, 
rafał Greń, Tomasz Stanisławski, daniel Lech, ryszard Borutko, 
roman kral, adrian Jasiński, adam Paleta, Patryk Strzelczyk. 
łukasz kisiała, marcin Sztykiel, łukasz koenig, michał Sztykiel, 
Janusz cyran, adam waliczek, artem miagkyj.

 Z tego miejsca zapraszam wszystkich naszych kibiców do 
pojawiania się na naszych spotkaniach ligowych, a co za tym 
idzie – wspierania nas w decydujących spotkaniach sezonu. Ofi -
cjalny terminarz rozgrywek znajduje się na naszej stronie inter-
netowej, jak i również w gablotkach przy Lewiatnie w centrum 
Jaworza oraz na naszym stadionie.

wiceprezes GkS czarni Jaworze artur mazur

BeSkid draGON

 w dniach 24-26.02.2017 w Bratysławie odbył się Puchar 
europy Slovak Open.
Oto wyniki zawodników beskid-dragon:
Puchar europy zdobyli Oliwia czader złoto w kick-light oraz light-
contact dominik marek, w light-contact senior Nikola kaleta, light-
contact marta Skuza, kick-light Szymon Salachna. 
Full-contact senior srebne medale: Julian Graboś kick-light, Patryk 
Bodzek light-contact, emilia Zajdel pointfi ghting, marta Skuza 
light-contact. Brązowe medale aleksandra cięzka light-contact, 
senior mateusz Pietrzyk light-contact, emilia Zajdel pointfi ghting, 
Nikola kaleta pointfi ghting, kacper kadłubicki full-contact senior, 
Jakub worek light-contact, dominik marek kick-light senior, kinga 
łajczak kick-light senior.

 wyniki sekcji bokserskiej klubu Beskid-dragon z Mistrzostw 
Śląska Knurów 2017: damian łaniecki 1 miejsce, kacper 
Pieczyrak 2 miejsce, adam Opyrchał 2 miejsce, marek Gorecki 
3 miejsce i Piotr Opyrchał 3 miejsce.

Piotr Turchan
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WŚCIEKLIZNA
Uprzejmie informuję, że obowiązkowe szczepienie psów przeciwko wściekliźnie w 2017r. 

w Gminie Jaworze odbędzie się w niżej wymienionych terminach:

data Miejsce szczepienia Godzina

12.05.2017

Obok byłego sklepu Jaworek 18:00

Obok domu pana Ormańca 18:30

Obok domu pana Stroki 19:00

13.05.2017

Nałęże, ul. cisowa 16:30

Nałęże obok kapliczki 17:00

Ul. Podgórska 154 18:00

15.05.2017
Obok domu pana krehuta 18:00

Obok szkółki leśnej 19:00
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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

10 marca 2017r. zmarł 
Zenon Wąsowicz.

Wszystkim, którzy łączyli się z nami w smutku i żalu 
oraz okazali nam współczucie i pomoc, 

składamy serdeczne podziękowania 
także wyrażamy wdzięczność 

za udział w uroczystości pogrzebowej, 
wsparcie i modlitwy.

Pogrążona w smutku żona Krystyna z rodziną.
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inFORMAcJA RedAKcJi i WydAWcy ecHA JAWORzA

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