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Na PIERWSZYm PLaNIE
TRADYCjA, TOŻSAMOść,
DZIEDZICTWO KULTUROWE

Tak krótko można scharakteryzować projekt napisany i realizowany przez Ośrodek Promocji Gminy jaworze od sierpnia
ubiegłego roku do kwietnia 2017r. Wyjazdy, warsztaty, pokazy,
ekspozycja stroju śląska Cieszyńskiego oraz publikacja mówiąca o naszych tradycjach i zwyczajach, to główne obszary przedsięwzięcia traktującego o wspólnym dziedzictwie kulturowym obszaru przygranicznego. 21 kwietnia w sali sesyjnej odbyła się
konferencja zrealizowana w ramach projektu pn.: „Tradycje regionu”, dofinansowanego ze środków Europejskiego funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, za pośrednictwem Euroregionu śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko. Projekt
miał na celu uświadomienie nam, że pewne tradycje i zwyczaje, które kiedyś były praktykowane na co dzień, są naszym dziedzictwem kultury mającym niebagatelną wartość. W oparciu o tradycje i zwyczaje można przygotować ciekawą ofertę kulturalną
i turystyczną. Mamy nadzieję, że realizacja niniejszego projektu
pobudzi lokalne inicjatywy, co w dalszej kolejności zwiększy ruch
turystyczny na obszarze pogranicza a przede wszystkim naszego Jaworza – powiedziała Anna Wajs główna księgowa OPGj
i autorka projektu.
W ramach działań projektowych dzieci, młodzież oraz
dorośli mogli brać udział w warsztatach rękodzielnictwa, bibułkarstwa, ceramiki czy wyplatania wieńcy dożynkowych. Zorganizowane także zostały wyjazdy na dożynki w Trzanowicach i Górnych
Toszonowicach, w których udział wzięły: Orkiestra Dęta „Glorieta” i Zespół Rregionalny „jaworze”. Podczas jaworzańskiego
Września natomiast nie lada atrakcją nie tylko dla turystów były:
festiwal kulinarny z degustacją tradycyjnych potraw oraz zawody
Strong Drwal obrazujące, jak niegdyś wyglądała obróbka drewna. Oczywiście nie mogło zabraknąć barwnego korowodu dożynkowego z udekorowanymi zaprzęgami konnymi, maszynami rolniczymi. Niektórzy uczestnicy korowodu ubrani byli w stroje regionalne. Sporym zainteresowaniem cieszyły się pokazy niegdyś
używanych naczyń domowych, a także wyrobu owczej wełny od
czesania do zrobienia nici bądź sznurka – to była świetna okazja,
żeby zobaczyć, ile czasu i trudu wymagało dawniej wytworzenie
nici czy sznurka. W ramach działań projektowych przygotowano

tablice przedstawiające strój regionalny śląska Cieszyńskiego,
została także wydana publikacja traktująca o wybranych tradycjach i zwyczajach śląska Cieszyńskiego w odniesieniu do
jaworza i Mikroregionu Stonavka. Najbardziej pracochłonne okazało się zbieranie informacji do treści publikacji – od ludzi, którzy wciąż pamiętają dawne czasy i są najbardziej wiarygodnym
źródłem informacji. Głównie korzystaliśmy ze wspomnień mamy
Danuty Pawlus, członków Towarzystwa Miłośników Jaworza –
opowiadała autorka projektu.

Warto wspomnieć, że wartość unijnego dofinansowania to blisko 30 tys. euro, na zasadzie refundacji możemy liczyć na wsparcie z budżetu państwa w wysokości ponad 3,5 tys. euro, zaś wartość wkładu własnego nie przekroczyła 1 800 euro.
Prelekcję podczas kwietniowej konferencji wygłosił dr hab.
Grzegorz Studnicki pracownik naukowy Uniwersytetu śląskiego
w Katowicach, Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej; Etnograf Muzeum śląska Cieszyńskiego w Cieszynie. Tradycja pełni
kilka istotnych funkcji – popularyzatorska pokazuje, jak żyli nasi
pradziadkowie, dziadkowie. To dla coraz szerszego grona stanowi ciekawostkę, ponieważ niektóre tradycje już znikają. Ta wiedza
ma ważny aspekt – dostarcza informacji na temat tego, kim jesteśmy i jaka jest nasza geneza. W przypadku tradycji Śląska Cieszyńskiego ten projekt wskazuje na to, że pomimo podzielenia
granicą region stanowi całość kulturową i bazuje na tych samych
tradycjach. Kolejna funkcja tradycji to relacje z minionymi pokoleniami, z przeszłością. Ten dialog jest niezbędny w kształtowaniu
teraźniejszości – mówił Grzegorz Studnicki.
Prelegent podczas wystąpienia podkreślał wielokrotnie, że
tradycja nie jest wartością stałą, ewoluuje nieustannie, choć nie
zawsze to dostrzegamy. Od swoich rodziców, dziadków dostajemy jakąś gotową jej część, jednak umyka nam fakt, że wcześniej
oni także otrzymali ją od swoich przodków. Generalnie coś, co
zanika, zostaje zastąpione czymś innym. Etnologia i antropologia
wskazują sporo takich przemian. Dr Studnicki nie tylko nawiązał
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do publikacji zatytułowanej: ”Wybrane zwyczaje i obrzędy śląska
Cieszyńskiego. jaworze i mikroregion Stonávka”, która jest owocem działań w ramach projektu, ale także przybliżył uczestnikom
konferencji zmieniające się funkcje dawnych zwyczajów i wyobrażeń kreowanych i przekazywanych przez komunikatory społeczne czy media, które zastępują pierwotny przekaz (rodzina, grupa
sąsiedzka etc.).

Grzegorz Studnicki zwrócił również uwagę na zinstytucjonalizowanie tradycji następujące poprzez zespoły folklorystycznie,
stowarzyszenia, towarzystwa miłośników danego regionu czy
miejscowości, przejmujące na siebie obowiązek nie tylko kultywowania, ale i przekazywania tradycji. Tym bardziej istotne są
przedsięwzięcia, które niejako wspomagają ten proces. Szczególnie dla Śląska Cieszyńskiego tradycje są istotnym elementem
tożsamości regionalnej. Najlepszym tego przykładem jest Jaworze, gdzie na terenie gminy prężnie działają różnorakie stowarzyszenia jak i Ośrodek Promocji Gminy, wspierając wszelkie
działania dotyczące historii i tradycji naszej miejscowości. Konferencja jak i cały projekt są uwieńczeniem tych starań i wskazówką na przyszłość, jak działać, by zachować tożsamość regionalną – skonkludowała Anna Skotnicka-Nędzka zastępca wójta
Gminy jaworze.
Prowadzący konferencję Leszek Baron dyrektor OPG podkreślił, że tylko dzięki sporemu wkładowi pracy i wysiłku projekt zaowocował wieloma w/w działaniami w postaci np.: warsztatów,
pokazów czy wyjazdów. jednym z głównych elementów projektu
było eksponowanie cieszyńskiego stroju regionalnego, który na
dużej fotografii można było oglądać podczas konferencji w sali
sesyjnej, a później będzie można zobaczyć w Galerii Na Zdrojowej. Regionalne stroje panny, mężczyzny oraz mężatki prezentowali na zdjęciu członkowie Zespołu Regionalnego „jaworze”.
Zwieńczeniem działań projektowych stała się publikacja pt.
„Wybrane zwyczaje i obrzędy śląska Cieszyńskiego. jaworze
i mikroregion Stonávka”. Redakcją i korektą tekstu w języku polskim zajmowali się: pracownicy Ośrodka Promocji Gminy
w jaworzu, Grzegorz Studnicki oraz Danuta Pawlus, natomiast
redaktorem czeskiej treści w publikacji była Vladislava Latochová.
Wywiadów udzielili: Irena Stekla, Ryszard Stanclik oraz ks.
Władysław Wantulok, natomiast zdjęcia pochodzą ze zbiorów
osób prywatnych i Muzeum śląska Cieszyńskiego. Okładkę zaprojektowała Anna Witkowicz, ilustracje i opracowanie graficzne
przygotowały: Celina Motyka, Anna Witkowicz i Pate Media. Publikacja została wydana przez Ośrodek Promocji Gminy jaworze oraz Sdruženi Obci povodi Stonávki w nakładzie 2000 sztuk.
Książka nie mogłaby powstać, gdyby nie współpraca wielu osób
i instytucji, którym podczas konferencji specjalne podziękowania

wręczyli Anna Skotnicka-Nędzka, Zbigniew Putek i Leszek Baron. Wyrazy uznania trafiły do: anny Witkowicz za projekt graficzny okładki, ilustracje oraz opracowanie graficzne publikacji,
Celiny motyka za ilustracje oraz opracowanie graficzne publikacji, na ręce jerzego Tessara z Pate media za skład, projekt graficzny i wydruk publikacji, do dr hab. Grzegorza Studnickiego
za redakcję i korektę treści publikacji, Danuty Pawlus za pomoc
w redakcji i korekcie treści publikacji, mariana Dembinioka dyrektora Muzeum śląska Cieszyńskiego w Cieszynie za nieodpłatne
udostępnienie zdjęć z zasobów Muzeum, Natalii maciejowskiej
i Piotra malchara za udział w sesji zdjęciowej i pomoc
w popularyzacji jaworzańskiego stroju śląska Cieszyńskiego,
Ireny Stekli i Ryszarda Stanclika za pomoc w zebraniu informacji do publikacji.
Konferencję zakończyła dyskusja, podczas której mówiono
między innymi o różnorodności gwary cieszyńskiej oraz o potrzebie jeszcze szerszego rozpowszechniania tradycji wśród dzieci i młodzieży. Także zastanawiano się nad przenikaniem różnego rodzaju zwyczajów między krajami na przykładzie Hallowen.
Poruszono też tematy niektórych regionalnych obrzędów nadal
kultywowanych na naszym terenie jak: palenie dużych ognisk na
Zielone świątki, okadzanie pól czy tradycyjne pieczenie baranków i zajączków wielkanocnych. Podkreślano także wagę imprez
regionalnych i nagłaśniania ich poprzez różnego rodzaju media
tak, by również ludzie, którzy osiedlają się np. w Gminie jaworze,
mieli okazję poznać bogatą tradycję regionu.
Na koniec warto wspomnieć, że oprócz przedstawicieli władz
samorządowych jaworza: Anny Skotnickiej-Nędzka oraz wiceprzewodniczących Rady Gminy jaworze Zbigniewa Putka
i Zygmunta Podkówki obecni byli także: starosta (wójt) gminy
Smilovic Miroslav Nogol, a także starosta Toszanovic Górnych
Petr Martiniák, jak i Miroslav Hampel (gmina Komorni Lhotka),
jan Tomiczek (gmina Třanovice), Miroslav jaworek (gmina
Střitež), Uršula Waniová (gmina Ropice).
Pośród gości dostrzec można było Ewę Cholewik dyrektor SP 1 z jaworza, przedstawicieli Gimnazjum nr 1, jaworzańskich radnych, przedstawicieli organizacji i stowarzyszeń pozarządowych działających na terenie naszej gminy oraz reprezentantów Stowarzyszenia dorzecza Stonavki i Biura Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z Cieszyna, z dyrektorem Bogdanem Kasperkiem.
Przygotowała Agata jędrysko

Projekt pn.: ”Tradycje regionu” dofinansowany ze środków Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska za pośrednictwem Euroregionu śląsk Cieszyński – Tĕšínské Slezsko.
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Rodzinny Rajd Rowerowy
Majowe świętowanie rozpoczęło się 30 kwietnia Rodzinnym
Rajdem Rowerowym. Na start zgłosiło się 138 cyklistów, najstarszym zawodnikiem był Mikołaj Symiw (84 lata) z BielskaBiałej, najmłodszą niejadącą rajdowiczką była Sylwia Tatara
(2 lata), a najmłodszym jadącym uczestnikiem rajdu Olek
Sowa (5,5 roku). Pierwotnie trasa rajdu miała liczyć 24 kilometry,
jednak niestety podczas przejazdu doszło do wypadku, na szczęście skończyło się na niegroźnych potłuczeniach jednej z uczestniczek, jednak to spowodowało krótszy, bo 21 kilometrowy przejazd. Rowerzyści startowali z amfiteatru, jechali przez malownicze tereny jaworza średniego, Dolnego i Górnego z półmetkiem
w Nałężu, gdzie przed kolejnym etapem zawodnicy mogli zregenerować siły. Komandorem i konferansjerem imprezy, jak
co roku był Zbigniew Putek wiceprzewodniczący Rady Gminy
jaworze. Po dotarciu na metę w amfiteatrze tradycyjnie odbyło się losowanie nagród. Głównym trofeum był rower górski
ufundowany przez Ośrodek Promocji Gminy Jaworze, natomiast losującym został najmłodszy jadący rajdowicz Olek Sowa.
Rower trafił do Igi Onopiak z Bielska-Białej, która z powodu wy-

padku trafiła na badania do szpitala. Oczywiście warunkiem odbioru nagrody była obecność zawodnika na terenie amfiteatru,
jednak w tym przypadku zrobiono wyjątek i za zgodą wszystkich
obecnych jednoślad trafił do bielszczanki. Były także drobne trofea m.in.: kaski, bidony czy światła, które sprawiły zawodnikom
radość, bo w tego typu imprezach przede wszystkim liczy się dobra zabawa i rodzinny relaks. Nagrody wręczali: także biorący
udział w rajdzie Radosław Ostałkiewicz wójt Gminy Jaworze
oraz Zbigniew Putek. Warto wspomnieć, że organizowana
w jaworzu od 15 lat impreza cieszy się niesłabnącą popularnością, w tym roku wśród zawodników zaleźli się nie tylko mieszkańcy jaworza, jasienicy czy Bielska-Białej, ale także Czechowic-Dziedzic oraz Katowic. Cieszy mnie to, że nasz rajd coraz
bardziej popularny wśród miłośników dwóch kółek. Ponad to pragnę podkreślić, że z wyjątkiem małego incydentu zawodnicy byli
niezwykle zdyscyplinowani, dzięki temu już bez przeszkód dojechaliśmy do mety – podkreślał komandor Putek. Aura zdecydowanie sprzyjała uczestnikom jaworzańskiej imprezy, obyło się
bez deszczu, lekki wiatr chłodził, a często wyglądające zza chmur
słońce przydawało radości i wigoru. Kończąc rajd, Zbigniew Putek podziękował Ośrodkowi Promocji Gminy jaworze za przygotowanie imprezy, funkcjonariuszom z jasienickiego komisariatu za prowadzenie peletonu, OSP w jaworzu za zabezpieczenie
wszystkich skrzyżowań na terenie gminy, ratownikom medycznym oraz wszystkim, którzy pomagali przy organizacji Rodzinnego Rajdu Rowerowego.
artystycznie i tanecznie
Po sportowych zmaganiach przyszedł czas na występy artystyczne i zabawę, a pałeczkę konferansjera przejęła Dorota
Kochman. Warto wspomnieć, że na Majówkę przyjechali zaproszeni samorządowcy zza południowej granicy, wśród których za-
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leźli się m.in. starostowie: miroslav javorek z Trzanovic oraz
Miroslav Hampel z Komorni Lhotka, który w imieniu własnym
i Gmin Dorzecza Stonavki podziękował za zaproszenie do jaworza. Starosta zaznaczył, że trwająca od 2003 roku współpraca
z jaworzem wciąż się rozwija, co doskonale widać nie tylko podczas tego typu imprez, ale także na wspólnych konferencjach czy
sympozjach. Życzę nie tylko wspaniałej zabawy, ale coraz lepszej współpracy i owocnych, nowych pomysłów i inicjatyw – mówił Miroslav Hampel. Radosław Ostałkiewicz, dziękując czeskim
samorządowcom, podkreślił wagę wspólnego działania również
jeśli chodzi o pisanie i realizowanie polsko-czeskich projektów.
Program przygotowany przez Młodzieżową Radę Gminy
jaworze rozgrzał publiczność, bowiem na scenie pojawili się młodzi tancerze, gimnazjaliści z 2B – zwycięzcy tegorocznego konkursu piosenki międzywojennej – przenosząc
uczestników majówki w dawne czasy za sprawą takich przebojów, jak: „Bo to się zwykle tak zaczyna” czy „Brunetki, blon-
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dynki”. Z kolei zespół Death Of The Silence wprowadził widzów w świat muzyki instrumentalnej z pogranicza rocka progresywnego i fusion. Równie entuzjastycznie przyjęte zostały gimnastyczki i tancerki z grupy Masarykova Základní škola, które przyjechały do jaworza z miejscowości Hnojník. Do
łez rozbawił publiczność Kabaret Zachodni z Zielonej Góry, który tworzy czwórka artystów: Tomasz Łupak, janusz Pietruszka,
jarosław Marek Sobański oraz Karolina Kuras. Kabareciarze pojawiają się na wszystkich ważnych festiwalach, jak i biorą udział
w widowiskach telewizyjnych. Artyści w skeczach i piosenkach
potrafią znakomicie nawiązać bezpośredni kontakt z widzami
oraz kreować zaskakujące sytuacje sceniczne. Z kolei różnorodność muzyczną zaprezentowała czechowicka grupa Rocker Soul,
grająca od 2013 roku. Wieczorem natomiast Orchestra Party zaprosiła wszystkich chętnych do zabawy tanecznej. jak co roku
podczas całej imprezy dla wszystkich spragnionych i zgłodniałych
czynne było miasteczko gastronomiczne.
Nieodzowny akcent patriotyczny
3 Maja przedstawiciele władz samorządowych gminy, placówek oświatowych, służby zdrowia, organizacji pozarządowych,
kościołów oraz zuchy i harcerze złożyli kwiaty w miejscach pamięci narodowej. Uroczystość święta Konstytucja rozpoczęła się
pod pomnikiem Marszałka józefa Piłsudskiego – warto przypomnieć, że w tym roku mija 25 rocznica ponownego odsłonięcia
obelisku w III RP (szerzej o tym wydarzeniu piszemy na stronach
16 i 17 przyp.red.) Na zakończenie tej części święta Konstytucji
złożono kwiaty pod pomnikiem Ofiar II Wojny światowej w centrum jaworza.
Po południu 3 Maja przy Tężni Zdrojowej odbył się koncert gitarowy, podczas którego muzycy zagrali znane przeboje muzyki
klasycznej i rozrywkowej.
Przygotowała Agata jędrysko, foto: D.jędrysko. Więcej zdjęć
na stronie internetowej Ośrodka Promocji Gminy
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INFORMACJE URZĘDU GMINY I WÓJTA
KOLEGOM WójTOM,
BURMISTRZOM I STAROśCIE
DZIęKUję ZA ZAUfANIE!
W dniu 11 kwietnia 2017 roku w Starostwie Powiatowym
w Bielsku-Białej odbyło się pierwsze posiedzenie Zgromadzenia
Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, którego uczestnikami jest dziewięć gmin naszego powiatu (tj. Bestwina, Buczkowice, jasienica, jaworze, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilamowice
i Wilkowice) oraz Powiat Bielski. Związek został utworzony do
prowadzenia zadań z zakresu transportu publicznego. Będzie
on zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym organizatorem publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych lub w sieci komunikacyjnej w powiatowo-gminnych
przewozach pasażerskich na obszarze powiatu i gmin będących
jego uczestnikami. 27 marca br. Beskidzki Związek PowiatowoGminny z siedzibą w Bielsku-Białej (BZPG) został zarejestrowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w stosownym wykazie pod pozycją nr 6.
Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia BZPG otworzył
i w pierwszej części poprowadził starosta bielski andrzej
Płonka, który przypomniał również historię tworzenia związku.
Każda z gmin ma dwóch przedstawicieli – wójta lub burmistrza
oraz wskazanego przez niego reprezentanta – ja jako drugiego
przedstawiciela jaworza do Zgromadzenia wskazałem Przewodniczącego Rady Gminy jaworze Mieczysława Brzezickiego.
W głosowaniu tajnym wybrano przewodniczącego Zgromadzenia Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, którym został
Bogusław Jakubiec – naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej oraz wiceprzewodniczącego Zgromadzenia BZPG Pawła Zemanka – wicewójta gminy Porąbka.

W głosowaniu tajnym wybrano jedenastoosobowy Zarząd
BZPG, w skład którego weszli:
• Przewodniczący Zarządu Związku
– Radosław G. Ostałkiewicz (wójt gminy jaworze),
• Wiceprzewodniczący Zarządu Związku
– Artur Beniowski (wójt gminy Bestwina),
• Członek Zarządu – Józef Caputa (wójt gminy Buczkowice),
• Członek Zarządu – janusz Pierzyna (wójt gminy jasienica),
• Członek Zarządu – Krzysztof Fiałkowski (wójt gminy Kozy),
• Członek Zarządu – Czesław Bułka (wójt gminy Porąbka),
• Członek Zarządu – Antoni Byrdy (burmistrz Szczyrku),
• Członek Zarządu – marian Trela (burmistrz gminy
Wilamowice),
• Członek Zarządu – Mieczysław Rączka (wójt gminy
Wilkowice),
• Członek Zarządu – Andrzej Płonka (starosta bielski),
• Członek Zarządu – Marcin Żółtak (przewodniczący Rady
Nadzorczej PKS w Bielsku-Białej S.A.).
Zarząd pracować będzie społecznie, nie pobierając za swoją
pracę wynagrodzenia.
Zadaniem Związku jest organizowanie publicznego transportu
zbiorowego na terenie Powiatu Bielskiego. Krótko mówiąc, jego
celem winno się stać zaspokajanie potrzeb mieszkańców gmin
Ziemi Bielskiej w powiązaniu z możliwościami PKS S.A. Mówiąc
zaś dłużej (tzn. dokładniej) – rola BZPG będzie w tym zakresie
jeszcze bardziej skomplikowana, a mianowicie koncentrować się
będzie na tzw. „nowym otwarciu”, które nastąpi już w 2018 roku,
kiedy to wejdzie w pełni w życie ustawa o publicznym transporcie
zbiorowym z 2010 roku – po ośmiu latach tzw. vacatio legis (spoczywania ustawy).
To niezwykle trudne i odpowiedzialne zadanie. Każdy
z wójtów i burmistrzów bielskich gmin sobie z tego doskonale zdaje sprawę. Podobnie jak i starosta. Ja sam – jeszcze gdy jako wicewójt zajmowałem się tą tematyką – wiem,
że to „pole minowe”. Ale musimy zmierzyć się z tym zada-

foto: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
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niem, gdyż – patrząc na przykład powiatu cieszyńskiego
czy żywieckiego, w których tamtejszy PKS zwyczajnie padł
– wiemy, że nasz przewoźnik to pewna lokalna wartość, która może w średniej perspektywie czasu stać się czymś, bez
czego już nie wyobrazimy sobie naszego regionu.
Tym bardziej z trudem przyjąłem propozycję wójtów
Jasienicy – Janusza Pierzyny, Wilkowic – Mieczysława Rączki,
burmistrza Wilamowic – Mariana Treli i starosty Andrzeja
Płonki dotyczącą objęcia funkcji Przewodniczącego Zarządu Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego z siedzibą
w Bielsku-Białej. To bardzo odpowiedzialna i trudna rola,
która wymagać będzie ode mnie dogłębnego zaangażowania się w tę problematykę oraz zrozumienia potrzeb pozostałych gmin jak i całego powiatu. Z drugiej strony cieszę się,
że mogę liczyć na kolegów wójtów i burmistrzów, a w szcze-

REfORMA OśWIATY W jAWORZU
– OD WRZEśNIA DWIE SZKOŁY
PODSTAWOWE
Z dniem 1 września 2017 r. Gimnazjum nr. 1 im. gen. broni
St. Maczka zostanie przekształcone w ośmioletnią szkołę podstawową. Stosowną uchwałę w sprawie dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres
od dnia 1 września 2017r. do dnia 31 sierpnia 2019r. przegłosowali jaworzańscy radni podczas sesji Rady Gminy jaworze 31
marca 2017r. Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, jeden był przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu. Decydujący
głos w tej sprawie miała śląska Kurator Oświaty, która wydała pozytywną opinię ale warunkową, co oznacza, że gmina musi dostosować się do jej wytycznych. Zatem w jaworzu muszą zostać
utworzone dwie odrębne szkoły podstawowe z własnymi obwodami, a nie jak wcześniej zakładano jedna placówka oświatowa
funkcjonująca w dwóch budynkach. - Rodzice uczniów klas pierwszych zostali już poinformowani, na podstawie uchwały, gdzie ich
dziecko zgodnie z obwodem będzie realizowało obowiązek szkolny. Odbyły się już spotkania z rodzicami klas pierwszych, na których dyrektorki szkół przekazały informacje dotyczące organizacji klas pierwszych oraz zaprezentowały placówki. Dzieci zgodnie
z meldunkiem oraz nowo uchwalonymi obwodami szkół podstawowych zostały skierowane do właściwych szkół. Przesunięcia
między obwodami będą możliwe tylko w ramach wolnych miejsc

GŁOSOWANIE OD 14 KWIETNIA DO 20 MAJA
Od 14 kwietnia rusza głosowanie na projekty Budżetu
Obywatelskiego! Głosować można za pośrednictwem Internetu
albo tradycyjnie.
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gólności wójta Bestwiny Artura Beniowskiego, który będzie
moim najbliższym partnerem w tym zadaniu.
A czeka nas sporo wyzwań, wiele decyzji, które gminy
bielskie będą nareszcie podejmować wspólnie. Przed nami
m.in. decyzja w sprawie wprowadzenia darmowych przejazdów dla seniorów… To osobiście dla mnie ważne…
Można powiedzieć, że wraz z rozpoczęciem działalności
przez Związek granice administracyjne gmin (w kontekście
PKS i przewozów pasażerskich) się nieco rozmywają, a ukazuje się nam powoli jeden obszar, na którym działać będzie
Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny. Interesy partykularne muszą ustąpić miejsca dobru wspólnemu, a egoizm administracyjny – solidarności związkowej.
https://ostalkiewicz.wordpress.com/2017/04/12/stac-na-czele-zwiazku-powiatowo-gminnego-to-bardziej-niz-bardzoodpowiedzialne-zadanie/
w danym oddziale klasowym. Natomiast odziały obecnych klas
szóstych będą realizowały obowiązek szkolny w budynku dzisiejszego gimnazjum. Jeszcze analizujemy, w jakim okresie powinniśmy utrzymać taką zasadę, jest to podyktowane zachowaniem
równowagi między ilością oddziałów, a możliwościami danej placówki. Ponieważ pojawiły się zapytania dotyczące rozdzielenia
klas, planujemy przeprowadzenie sondażu wśród rodziców, aby
sprawdzić, ile osób jest zainteresowanych takim rozwiązaniem
– powiedziała Anna Skotnicka-Nędzka Zastępca Wójta Gminy
jaworze.
Obie placówki muszą zostać odpowiednio przygotowane na
przyjęcie nowych grup wiekowych: szkoła podstawowa dla starszych dzieci, natomiast gimnazjum będzie modernizowane pod
kątem dzieci młodszych, gdzie z myślą o nich zostanie na razie
przygotowana jedna sala.
– Mamy nadzieję, że w ciągu trzech lat uda nam się odpowiednio przygotować obie placówki zgodnie z obowiązującymi wymogami. Ustawodawca przewiduje możliwość wskazania przez organ prowadzący danemu oddziałowi klasowemu inne miejsce nauki. Na tej podstawie kierujemy klasy siódme do budynku gimnazjum – podkreśliła Anna Skotnicka-Nędzka.
Należy dodać, że taki układ może funkcjonować do roku
szkolnego 2022/2023, jednak ta uchwała nadal jest konsultowana i władze gminy zastanawiają się, czy wykorzystają w całości
czas przyznany przez ustawodawcę czy też zostanie on skrócony, a to z kolei jest uzależnione od ilości oddziałów, jakie przypadną na daną placówkę. Niebagatelny wpływ na te decyzje ma
także fakt, iż gmina musi zabezpieczyć miejsca pracy dla nauczycieli zarówno w szkole podstawowej, jak i w gimnazjum.
Przygotowała Agata jędrysko
INTERNET
• wypełniaj kartę do głosowania w programie „Adobe Reader”.
• Wejdź na stronę: POBIERZ KARTę.
• Chcąc oddać prawidłowo głos, zaznacz krzyżyk przy maksymalnie dwóch zadaniach, należy wybrać jedno zadanie inwestycyjne i/lub jedno zadanie nieinwestycyjne .
• Pamiętaj, aby wpisać swoje imię i nazwisko, PESEL, ulicę
i numer domu u samej góry karty. Jeżeli dane te będą nieprawidłowe lub nieprawdziwe albo ich nie wpiszesz, Twój głos
będzie nieważny.
• jeżeli postawisz więcej niż dwa znaki „X” na karcie, Twój głos
będzie nieważny. Tak samo stanie się, jeśli nie postawisz żadnego znaku „X”.
• jeżeli zagłosujesz więcej niż jeden raz, żaden z Twoich głosów nie będzie wzięty pod uwagę (głos nieważny).
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• Elektroniczną kartę do głosowania – po jej wypełnieniu zgodnie z powyższą instrukcją – można wysłać poprzez zapisanie formularza PDF na dysku i przesłanie go na adres e-mail:
bo2017@jaworze.pl.
OSOBIŚCIE
• Przyjdź do Urzędu Gminy Jaworze w poniedziałek, wtorek lub
środę (7-15), czwartek (7-17) albo w piątek (7-13) i pobierz
kartę do głosowania.
• Chcąc oddać prawidłowo głos, zaznacz krzyżyk przy maksymalnie dwóch zadaniach, należy wybrać jedno zadanie inwestycyjne i/lub jedno zadanie nieinwestycyjne .
• Pamiętaj, aby wpisać swoje imię i nazwisko, PESEL, ulicę
i numer domu u samej góry karty. Jeżeli dane te będą nie-

XXVI SESJA RADY GMINY JAWORZE
Relacja z przebiegu obrad na podstawie protokołu
21 marca 2017r. odbyła się dwudziesta szósta sesja Rady
Gminy Jaworze, w której uczestniczyło 14 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Mieczysław Brzezicki
odczytał wniosek wójta gminy dotyczący wprowadzenia do porządku obrad dodatkowej uchwały, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu. Dotacja celowa ma zostać
przeznaczona na realizację zadania „Zaspokojenie potrzeb z zakresu transportu publicznego mieszkańców Powiatu Bielskiego” .
Wójt Radosław Ostałkiewicz poinformował, że Beskidzki
Związek Powiatowo-Gminny, który odpowiadać będzie za transport publiczny w gminie został zarejestrowany. Natomiast stosowna informacja została przekazana Wojewodzie Śląskiemu
w celu opublikowania statutu organizacji. Wójt Ostałkiewicz powiedział także, że będzie przedstawicielem gminy w związku. Zaproponował, aby drugim przedstawicielem był przewodniczący
Mieczysław Brzezicki.
Rada Gminy Jaworze zatwierdziła protokół z XXVI sesji Rady
Gminy Jaworze przeprowadzonej w dniu 15 lutego 2017r.:
Podjęte uchwały:
a) zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Jaworze – temat zreferował Krzysztof Śliwa Skarbnik
Gminy Jaworze, przedstawiając poszczególne zmiany wraz
z objaśnieniami WPFu. Krzysztof Śliwa skupił się głównie na
przedsięwzięciu pn. ”Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji”. Wyjaśnił, że wprowadzone zmiany wpłynęły na
zwiększenie deficytu, ale nie wpłynęły na zmianę zadłużenia
gminy.
b) zmian w budżecie gminy na rok 2017 – także ten temat
radnym przybliżył skarbnik Gminy Jaworze wyjaśniając, że
uchwała dotyczy technicznych szczegółów przeniesienia
środków między działami. Krzysztof Śliwa szczegółowo omówił dwa nowe zadania realizowane w ramach środków europejskich tj. „Beskidzka e-Podróż” oraz „Śląskie parki”. Podkreślił, że przedstawione zmiany powodują zwiększenie deficytu
przychodów, natomiast nie wpływają na zwiększenie zadłużenia gminy Jaworze.
c) określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Jaworze przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej oraz określenia dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów – obejmująca samodzielne stanowisko podinspektora ds. oświa-
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prawidłowe lub nieprawdziwe albo ich nie wpiszesz, Twój głos
będzie nieważny.
• Możesz tylko jeden raz wziąć udział w głosowaniu na zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego (jeżeli głosowałeś internetowo nie przychodź głosować osobiście i na odwrót, inaczej oba Twoje głosy będą nieważne).
• Głos jest nieważny, jeżeli zaznaczyłeś więcej niż dwa zadania
lub nie zaznaczyłeś żadnego.
• Możesz zagłosować poprzez pełnomocnika.
• Po wypełnieniu karty wrzuć ją do urny!
UWAGA: Uprawnieni do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w Jaworzu są wszyscy mieszkańcy gminy Jaworze, którzy najpóźniej 31 grudnia 2016 r. ukończyli 16. rok życia. Więcej na stronie 32.

ty Alicja Kominek wyjaśniła, że powyższa uchwała jest związana ze zmianami ustawowymi i dotyczy określania sposobu przyjmowania do szkoły uczniów mieszkających poza gminą Jaworze. Ta procedura będzie uruchomiona wówczas, kiedy po głównym naborze pozostaną jeszcze wolne miejsca
w szkole. Alicja Kominek przedstawiła szczegółowo cztery
kryteria dodatkowej rekrutacji.
d) określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Jaworze oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów – ponownie głos zabrała Alicja Kominek informując,
że uchwała jest konsekwencją zmian ustawowych i określa
sposób przyjęcia dzieci do publicznych przedszkoli w czasie
dodatkowej rekrutacji. Analogicznie, jak w przypadku szkoły taki nabór będzie organizowany wtedy, gdy będą jeszcze
wolne miejsca w placówce. I w tym przypadku podinspektor
Kominek podała cztery kryteria takiej rekrutacji.
e) określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Jaworze dla podmiotów niezaliczonych do
sektora finansów publicznych i niedziałających w celu
osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania- temat przedstawił Krzysztof
Śliwa.
Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa wyjaśnił, że projekt uchwały jest aktualizacją obowiązującej już uchwały z 2003
roku. Dokument określa warunki ubiegania się o dotację, sposób
jej rozliczenia oraz kontroli. Skarbnik Gminy Jaworze przedstawił przykładowe zadania, które mogą być realizowane w ramach
omawianej dotacji, jak m.in. zakupy dla OSP.
f) szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków
częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania – Anna Skotnicka-Nędzka, omawiając temat, przypomniała, że omawiana uchwała została przyjęta
na jednej z ostatnich sesji, jednak z uwagi na jej zaskarżenie
przez Nadzór Prawny Wojewody Śląskiego należało wprowadzić stosowne zmiany. Zastępczyni wójta wyjaśniła, że wprowadzone zmiany nie dotyczą stawek w zaskarżonej uchwale,
a jedynie opisów w niej zawartych.
g) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Jaworze w 2017 r. – Marcin Bednarek Naczelnik
Wydziału SKU, referując temat, powiedział, że koniecz-
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ność podjęcia uchwały wynika z zapisów ustawowych. Program nie uległ zmianie w stosunku do obowiązującego. Obowiązki nałożone na gminę realizuje schronisko dla zwierząt
w Bielsku-Białej na podstawie stosownego porozumienia. Naczelnik omówił zadania zrealizowane w ramach programu
w 2016 roku.
h) udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej
Powiatowi Bielskiemu na realizację zadania „Zaspokojenie potrzeb z zakresu transportu publicznego mieszkańców Powiatu Bielskiego”.
Skarbnik Gminy jaworze Krzysztof śliwa wyjaśnił, iż na obecną chwilę koniecznym było udzielenie dotacji zgodnie z zabezpieczonymi środkami w budżecie na 2017 rok. Poinformował,
iż w momencie utworzenia Beskidzkiego Związku PowiatowoGminnego – rozpoczęcia jego działalności, zostanie dokonana
stosowna zmiana w uchwale budżetowej w zakresie sposobu finansowania transportu publicznego.
Sprawozdania wójta
Przewodniczący Rady Gminy jaworze Mieczysław Brzezicki
poinformował, iż sprawozdanie Wójta z okresu międzysesyjnego

XXVII NADZWYCZAjNA SESjA RADY
GMINY jAWORZE
Relacja z przebiegu obrad na podstawie protokołu
31 marca 2017r. odbyła się dwudziesta siódma sesja Rady
Gminy jaworze, w której uczestniczyło 15 radnych.
Rada Gminy procedowała nad uchwałą dotyczącą:
a) dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą –
Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017r. do
dnia 31 sierpnia 2019r.;
Temat omówiła Anna Skotnica-Nędzka Zastępca Wójta
Gminy jaworze, która na wstępie przypomniała, że podczas sesji
21 marca RG jaworze przyjęła projekt dostosowania sieci szkół
do nowego ustroju szkolnego. Następnie dokument został przesłany do Kuratorium Oświaty w Katowicach do zaopiniowania
oraz do Związku Nauczycielstwa Polskiego i do Związku Zawodowego Solidarność. Anna Skotnicka- Nędzka wyjaśniła, że kuratorium wydało opinię pozytywną ale warunkową. To oznacza,
że należało uwzględnić zmianę, jeśli chodzi o przyjętą wcześniej
koncepcję sieci szkół. Pierwotny projekt zakładał utworzenie jednej szkoły w dwóch budynkach z oddziałami klas 1-5 i 6-8. Natomiast koncept zgodny z wytycznymi kuratorium zakłada utworzenie dwóch szkół z oddziałami klas od 1-8. Zastępczyni wójta
zwróciła uwagę, że uchwałę w zaproponowanej treści Rada Gminy jaworze musi podjąć do 31 marca lub może złożyć skargę na
opinię kuratorium do sądu administracyjnego. Oczywiście rozwiązanie z uwzględnieniem uwag kuratorium wymaga wyznaczenia
dwóch obwodów w gminie, które Anna Skotnicka-Nędzka omówiła, informując, że projekt uchwały poddany został konsultacjom.

BUDOWA BUDYNKU SOCjALNEGO
PRZY UL. ZDROjOWEj
W II połowie kwietnia br. rozpoczęły się pierwsze prace przy
budowie domu socjalnego przy ulicy Zdrojowej (działka między
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i podejmowane zarządzenia zostały radnym przesłane z materiałami na sesję. Poruszona została kwestia zarządzenia w sprawie powołania komisji przetargowej dotyczącej budowy budynku
socjalnego.
Radosław Ostałkiewicz poinformował, że przetarg nie został
jeszcze rozstrzygnięty ale oferty zostały otwarte, a informacja na
ten temat jest zamieszczona w BIP.
Wójt Gminy jaworze omówił sprawę rewitalizacji budynku nr
30 oraz przedstawił postęp prac związanych z realizacją inwestycji dotyczącej budowy hali sportowej. Ponadto poinformował, że
wybrany został wykonawca wyposażenia hali. Gospodarz gminy
mówił także o rozpoczętych pracach związanych z modernizacją
ul. Cieszyńskiej i Bielskiej – pokrótce przybliżył planowany przebieg inwestycji.
Wójt wyjaśnił również, że na boisku przy ul. folwarcznej został utwardzony teren przeznaczony pod tymczasowy parking dla
pracowników urzędu gminy.
Cały protokół z XIX sesji Rady Gminy Jaworze oraz interpelacje i zapytania radnych dostępne są w Urzędzie Gminy
Jaworze oraz na stronie BIP.

Podinspektor Alicja Kominek odczytała protokół z konsultacji,
w ramach którego wpłynęły cztery uwagi do projektu uchwały jak
i ich treści.
jedna z radnych zauważyła, że o podjęciu uchwał w przedstawionej formie zadecydowała wiążąca opinia Kuratorium Oświaty.
W tej sytuacji odwołanie się do sądu administracyjnego i przegranie sprawy doprowadziłoby do wygaśnięcia gimnazjum z mocy
prawa i pozostałaby jedynie ośmioklasowa szkoła podstawowa.
Radca prawny Urzędu Gminy jaworze Katarzyna Wysogląd
potwierdziła, iż otrzymana opinia od Kuratorium Oświaty jest opinią pozytywną, jednak należy w niej uwzględnić otrzymane uwagi. Potwierdziła również wypowiedź radnej o możliwości niepodjęcia uchwały i złożenia skargi na opinię kuratorium, ponieważ nie
można jednoznacznie przewidzieć, jak sprawa potoczyłaby się
przed sądem administracyjnym. Radca Wysogląd zwróciła uwagę, iż z opinii wynika, że uchwała podjęta została zgodnie z wprowadzonymi przepisami, a sprawą sporną była odległość między
budynkami obu szkół.
Odnosząc się do przeprowadzonych konsultacji, poinformowała, iż nie wpłynęły pouczenia od organów uprawnionych, a jedynie uwagi zgłoszone przez mieszkańców dotyczące tak naprawdę organizacji pracy tworzonych placówek oświatowych.
Katarzyna Wysogląd stwierdziła, że sprawa organizacji szkół uregulowana zostanie odrębnymi uchwałami, jednocześnie przedstawiając kompetencje Rady Gminny w tym zakresie.
Anna Skotnica-Nędzka poprosiła o uzupełnienie podstawy
prawnej o stwierdzenie: „po uwzględnieniu zmian wskazanych
w opinii Kuratora Oświaty”.
Rada Gminy przegłosowała uchwałę przy 12 – głosach za,
1 przeciwnym i 2 wstrzymujących się.
Cały protokół z XIX sesji Rady Gminy Jaworze oraz interpelacje i zapytania radnych dostępne są w Urzędzie Gminy
Jaworze, oraz na stronie BIP.
budynkiem sklepu i Piekarni Grenia a ul. Pod Harendą). Planowany termin zakończenia prac to koniec grudnia 2017.
W tym miejscu powstanie budynek socjalny o następujących
parametrach:
• powierzchnia zabudowy: 405,25m2,
• powierzchnia użytkowa projektowana – łączna: 695,06 m2
w tym:
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- powierzchnia usługowa: 344,73 m2,
- powierzchnia mieszkalna: 350,33m2,
• Wysokość budynku = 11,97 m
• Długość budynku: 30,00 m
• Szerokość budynku: 13,50 m
Ponadto zaprojektowano parking dla samochodów osobowych, zjazd z ul. Pod Harendą, pełne zagospodarowanie terenu
stanowiące integralną część projektu zagospodarowania terenu,
w tym tereny zielone.

Na kondygnacji parteru zlokalizowano salę wielofunkcyjną dla
120 osób z zapleczem gastronomicznym (kuchnia cateringowa)
i higieniczno – sanitarnym (WC damskie, męskie, NSP), szatnią
oraz dwa gminne pomieszczenia (mieszkania) zakwaterowania
socjalnego, każdy lokal posiada funkcję zgodną z podstawowym
zakresem funkcjonalnym mieszkania.
Na kondygnacji pierwszego piętra zlokalizowano 10. niezależnie funkcjonujących lokali stanowiących gminne pomieszczenia (mieszkania) zakwaterowania socjalnego. Każdy lokal posiada funkcję zgodną z podstawowym zakresem funkcjonalnym
mieszkania.
Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę i montaż wyposażenia, w tym m.in. sprzętu i urządzeń niezbędnych do poszczególnych pomieszczeń budynku tj. wyposażenie meblowe
sali wielofunkcyjnej, wyposażenie węzłów sanitarnych, wyposażenie socjalne – meble i AGD, pomieszczeń socjalnych, wyposażenie kuchni. Powstanie tutaj dwanaście lokali socjalnych, w których zamieszkają rodziny posiadające prawo do takiego lokalu,
a także blisko 170-metrowa sala spotkań z zapleczem kuchen-

KULTURA
GALERIA OBRAZóW W URZęDZIE
GMINY
W czasie ostatnich prac renowacyjnych w budynku Urzędu
Gminy jaworze odnowiono wewnętrzne elewacje, zamontowano
dodatkowe poręcze przy schodach, ale pojawiło się coś jeszcze.
Chodzi o obrazy w stylowych ramach przedstawiające najciekawsze obiekty jaworza. Każdy, kto przyjdzie do urzędu, może poświęcić kilka minut na spotkanie z prawdziwą sztuką. Obrazy są
rozmieszczone na korytarzach i klatce schodowej wewnątrz budynku. Warto je zobaczyć!
Rysunki wykonane zostały w ramach działania realizowanego w projekcie „Zdrój historii – transgraniczna promocja
dziedzictwa kulturowego Jaworza”.
Projekt dotyczy transgranicznej promocji dziedzictwa

nym, w której będą odbywały się gminne imprezy oraz spotkania lokalnych stowarzyszeń. Koszt realizacji tego obiektu został
oszacowany na ponad 2 mln złotych, a w 2017 roku gmina wyda
blisko 1,8 mln złotych.
Inwestycja ta jest niezbędna z uwagi na fakt, że już w 2019
roku będziemy musieli zmierzyć się z rewitalizacją budynku tzw.
Moritz-Villi (budynku nr „30”), który ma zostać zaadaptowany na
potrzeby Domu Zdrojowego: Integratora Pokoleń & Nowego
Domu Kultury w jaworzu. Na ten cel wynegocjowaliśmy
w ramach środków unijnych ponad 3 mln złotych dofinansowania. W ramach tego zadania pozyskaliśmy również środki unijne na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji – w tym
przypadku gmina opracuje dokument, który będzie podstawą do
pozyskiwania dofinansowania z UE przez kościoły czy też miejscowe sanatorium.
Info: UG jaworze
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kulturowego dawnego uzdrowiska jaworze, a celem głównym jest
zwiększenie poziomu atrakcyjności turystycznej jaworza poprzez
upowszechnienie jego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
w Euroregionie śląsk Cieszyński. Projekt został zrealizowany w oparciu o Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk
Cieszyński – Těšínské Slezsko.

jAWORZE NA AGROTECHU
W KIELCACH

18 marca 2017 roku Komisja Rolnictwa i Ochrony środowiska Rady Gminy jaworze zorganizowała wyjazd na Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH 2017 połączone
z Targami Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi

Z ŻYCIA BIBLIOTEKI
W poprzednim numerze opublikowaliśmy pierwszą część
konkursu dotyczącego literatury skierowaną do czytelników Echa
Jaworza. Miło nam poinformować, że wszystkie nadesłane odpowiedzi były prawidłowe, a zwycięzcą KONKURSU 1 została
Sylwia Łazarczyk. Gratulujemy!
KONKURS 2
Druga odsłona dotyczy powieści polskiej, a oto pytania
konkursowe:
1. Podaj nazwisko autora oraz tytuł powieści, na podstawie której
zrealizowano film „Pokot”.
2. Który znany polski pisarz pochodzi z Wisły?
3. jakie imię nadała Monika Szwaja bohaterce swojej pierwszej
powieści?
Prawidłowe odpowiedzi prosimy nadsyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres biblioteka-jaworze@wp.pl do dnia
20 maja 2017 r., w temacie wiadomości wpisując KONKURS 2.
Wiadomość należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać
numer telefonu kontaktowego. Udział w konkursie wyłącznie dla
osób pełnoletnich. Więcej informacji oraz regulamin konkursu dostępny w Bibliotece. Zachęcamy do wspólnej zabawy.
Przypominamy, że KONKURS składa się z kilku części publikowanych w kolejnych numerach Echa Jaworza, każda część
dotyczy innego gatunku literackiego i zawiera zestaw trzech pytań. Autorzy prawidłowych odpowiedzi wezmą udział w losowaniu

Rysunki prezentują charakterystyczne obiekty jaworza oraz
odwołują się do scen z życia dawnego uzdrowiska jaworze. Autorem prac jest p. Iwona Korus.
Prace prezentowane były w Republice Czeskiej w ramach akcji promującej jaworze, a teraz znalazły swoje miejsce w formie
stałej ekspozycji na terenie UG jaworze.
Radosław Hudziec
Las-EXPO. We wczesnych godzinach porannych ponad 50-osobowa grupa rolników i pracowników leśnych wyruszyła z jaworza
do Kielc.
AGROTECH to największe w Polsce targi techniki rolniczej
organizowane w halach. We wszystkich 11 halach kieleckich targów, jak również na zewnątrz miejsce znalazło przeszło 750 wystawców z 20 krajów świata. Można było tam obejrzeć najnowsze
ciągniki, maszyny rolnicze, kombajny, narzędzia i urządzenia do
produkcji roślinnej i zwierzęcej, nawozy, nasiona, środki ochrony
roślin, pasze, dodatki paszowe oraz budownictwo rolnicze. Ponadto z branży leśnej można było obejrzeć maszyny do wycinki,
obróbki, transportu drewna oraz pokazy rzeźbienia w drewnie.
Przy tej okazji chciałbym przekazać serdeczne podziękowania dla Wójta Gminy pana dr. Radosława Ostałkiewicza za pomoc i przychylność przy organizowaniu tego wyjazdu. Natomiast
wszystkim uczestnikom wyjazdu dziękuję za mile spędzony czas.
już dziś zapraszam wszystkich chętnych na przyszłoroczny
wyjazd na targi rolnicze. Zamieniamy kieleckie na region opolski.
Początkiem czerwca 2018 roku chcemy zorganizować wyjazd na
wystawę rolniczo-ogrodniczą połączoną z wystawą zwierząt hodowlanych oraz pokazem maszyn rolniczych w pracy. Wszystko to odbędzie się na terenie lotniska w Kamieniu śląskim koło
Opola.
Przewodniczący KRiOś jan Bathelt
nagrody – zestawu książek. Dla uczestników, którzy udzielą prawidłowych odpowiedzi we wszystkich odsłonach konkursu, przewidziano nagrodę specjalną, zostanie ona rozlosowana po zakończeniu całej edycji.
Kwiecień to miesiąc, w którym przypadają obchody dni szczególnie ważnych dla wszystkich miłośników książek. Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci przypadający 2 kwietnia oraz światowy Dzień Książki i Praw Autorskich obchodzony 23 kwietnia, to
dni poświęcone promocji czytelnictwa. Nasza biblioteka przygotowała z tej okazji spotkania dla najmłodszych czytelników, by przybliżyć im proces powstawania książki. Tak więc przedszkolaki dowiedziały się, co jest niezbędne, by gotowa książka trafiła do rąk
czytelnika. Najważniejszy jest pomysł, który powstaje w głowie

12
autora, autor musi napisać tekst, a w przypadku książki dla dzieci niezbędny jest ilustrator, by przedstawić treść w formie obrazów. Późniejszy proces składu, korekty, druku, dystrybucji jest
niemniej ważny do udanego efektu końcowego. Okazuje się, że
dzieci doskonale znają proces powstawania książki, choć czasem mają problem z nazewnictwem niektórych czynności. Podczas spotkań przedszkolaki reagowały żywiołowo, jak zawsze
zresztą, kiedy łączymy edukację z zabawą ruchową, choćby taką,
jak malowanie ilustracji na niby.
Natomiast dla uczniów klas trzecich przygotowaliśmy prezentację multimedialną na temat polskich noblistów. Przybliżyliśmy
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zarówno postać samego fundatora nagrody Alfreda Nobla jak
i laureatów tego wyróżnienia pochodzących z Polski. Spotkania
takie są doskonałą okazją, by poszerzyć wiedzę i wzbudzić ciekawość w młodych ludziach.
Kwiecień to również Dzień Ziemi przypadający 22 kwietnia,
mający promować postawy ekologiczne w społeczeństwie. Wpisując się w ten nurt, zorganizowaliśmy wiosenną zbiórkę makulatury, w trakcie której znów udało się zebrać pełny kontener surowca. Wszystkim, którzy wzięli udział w tej zbiórce, dziękujemy
i prosimy o zbieranie makulatury na kolejne akcje, a najbliższa
już jesienią.

ośrodek promocji
gminy jaworze
Z działalności Ośrodka Promocji Gminy
W dniu 31 marca 2017r. w ramach projektu „Tradycje Regionu” zorganizowaliśmy pokazy „Pokaz obróbki wełny – od
wełny do kłębka” przedstawiony przez Leszka Richtera oraz
„Pokaz zapomnianego sprzętu domowego” przedstawiony
przez Grzegorza Studnickiego. Podczas pokazów uczestnicy
mieli możliwość spróbować swoich sił w gręplowaniu, przędzeniu
wełny i robieniu sznura. Wszystko to robiono tradycyjnymi technikami przy użyciu starych dzisiaj już rzadko używanych ręcznych
narzędzi. Dodatkowo dzieci i młodzież mogły zobaczyć i dotknąć
nie używanych już dzisiaj sprzętów gospodarstwa domowego.
Dodatkowe pokazy m.in. klepania, ostrzenia kosy, koszenia i młócenia zboża przedstawili mieszkańcy gminy Czesław Sosulski,
Janusz Maciejowski oraz pracownicy OPG Jaworze Leszek
Baron i Marcin Bolączka. W spotkaniu wzięły udział dzieci i młodzież z Przedszkola nr 1, Szkoły Podstawowej nr 1, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz grupa Mieszkańców Gminy
Jaworze.
Pokaz zrealizowano w ramach projektu „Tradycje Regionu” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska za pośrednictwem Euroregionu Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko.
Info:OPGJ

WAKACYJNE WYCIECZKI
ZE ŚWIETLICĄ W JAWORZU
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu informuje, że świetlica środowiskowa w Jaworzu jak co roku organizuje wycieczki w czasie wakacji. Dzieci z naszej gminy w wieku
od 7 do 16 lat będą mogły skorzystać z wycieczek w środy
w lipcu i sierpniu 2017 roku. Planujemy wycieczki w zależności od pogody: albo na basen w Cieszynie albo na krytą pływalnię, wycieczki w góry, wyjazd do ZOO w Chorzowie i wiele innych
atrakcji. Zbiórka i wyjazd z parkingu w Jaworzu przy ulicy
Koralowej – o godz. 9.00. Powrót w godzinach 16.00 - 17.00.
Udział w wycieczkach jest bezpłatny. Opiekę nad dziećmi sprawują wychowawcy ze świetlicy. Dzieci otrzymują suchy prowiant.
Warunkiem uczestnictwa w wycieczce jest dokonanie pisemnego zgłoszenia udziału dziecka w GOPS w Jaworzu, ul. Zdrojowa 82 w dni robocze w godzinach poniedziałek, wtorek, środa od
7.00 do 15.00; czwartek od 7.00 do 17.00 oraz w piątek od 7.00 do
13.00. Zapisów dzieci na wycieczki dokonywać będzie moż-

na od 01.06.2017r. do 23.06.2017r. Dane niezbędne do ubezpieczenia dziecka to: imię i nazwisko, adres zamieszkania
i data urodzenia. Kontakt z Kierownikiem Ośrodka lub panią Ewą Winek osobiście lub telefonicznie 33 8286 670 lub 33
8286 672. O ewentualnej rezygnacji z wyjazdu należy wcześniej
powiadomić GOPS.
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DYŻURY DZIELNICOWEGO
W jAWORZU
W każdy czwartek miesiąca Dzielnicowy dla jaworza młodszy aspirant Zbigniew Bohucki pełni dyżury w budynku Urzędu
Gminy Jaworze ul. Zdrojowa 85 (budynek dawnego GOPS
w sąsiedztwie Urzędu Gminy, wejście od podwórza).
Terminy dyżurów odbywają się wg odrębnego harmonogramu ustalonego przez Komisariat Policji w Jasienicy – dwa
razy w miesiącu w godzinach przedpołudniowych i dwa razy
po południu.

Tel. 727-032-546

PORaDY PRaWNE
UPRAWNIENIA PRACOWNIKA
ZWIąZANE Z RODZICIELSTWEM
CZęść 1
Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy
o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca
pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na
rozwiązanie umowy.Powyższe nie dotyczy pracownicy w okresie
próbnym nieprzekraczającym jednego miesiąca.
Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres
próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca
ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu, z tym
że nie stosuje się tej zasady do umowy o pracę
na czas określony zawartej w celu zastępstwa
pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie
ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić
tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji
pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o
pracę. W razie braku możliwości zapewnienia w
tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia. Dotyczy to także pracownika
będącego ojcem wychowującym dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego.
Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać
w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej (pora nocna obejmuje 8 godzin pracy pomiędzy godz. 21.00, a 07.00). Pracownicy w ciąży nie wolno bez
jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać
w systemie przerywanego czasu pracy. Te same zasady dotyczą
pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie
4 roku życia.
Pracodawca zatrudniający pracownicę w porze nocnej jest
obowiązany na okres jej ciąży zmienić rozkład czasu pracy
w sposób umożliwiający wykonywanie pracy poza porą nocną,
a jeżeli jest to niemożliwe lub niecelowe, przenieść pracownicę
do innej pracy, której wykonywanie nie wymaga pracy w porze
nocnej; w razie braku takich możliwości pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.

Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:
1. 20 tygodni – w przypadku urodzenia jednego dziecka przy
jednym porodzie;
2. 31 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie;
3. 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie;
4. 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie;
5. 37 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci
przy jednym porodzie.
Przed przewidywaną datą porodu pracownica może wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. Po porodzie
przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem
aż do wyczerpania wymiaru, o którym mowa wyżej. Pracownica, po wykorzystaniu po porodzie co
najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma
prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu i powrócić do pracy, jeżeli:
1. pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik – ojciec wychowujący dziecko;
2. przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, osobistą
opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony – ojciec dziecka, który w celu sprawowania
tej opieki przerwał działalność zarobkową.
Pracownikowi
–
ojcu
wychowującemu dziecko przysługuje, w przypadku rezygnacji przez ubezpieczoną – matkę dziecka
z pobierania zasiłku macierzyńskiego po wykorzystaniu przez nią tego zasiłku za okres co najmniej
14 tygodni po porodzie, prawo do części urlopu
macierzyńskiego przypadającej po dniu rezygnacji
przez ubezpieczoną – matkę dziecka z pobierania
zasiłku macierzyńskiego.
Pracownica nie może zrzec się prawa do urlopu macierzyńskiego. Pracownica nie ma obowiązku korzystania z urlopu macierzyńskiego w części przed porodem. Może być tak, że cały
przysługujący urlop macierzyński pracownica wykorzysta począwszy od dnia porodu.
W następnym numerze zostaną omówione pozostałe uprawnienia związane z rodzicielstwem, w tym zakaz zatrudniania kobiet, w tym kobiet w ciąży przy wykonywaniu pewnych rodzajów
prac.
adwokat Patrycja jakubiec
tel. 503 615 508
patrycja.jakubiec@adwokatura.pl
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Tymczasem produkcja oparta na zasilaniu słonecznym pozwala
wytworzyć najwięcej energii w trakcie dnia, gdy rodzina przebywa
poza domem. Przed wejściem w życie nowych przepisów nie było
możliwości tzw. odsprzedaży nadwyżki energii wyprodukowanej
przez przydomowy układ fotowoltaiczny.

jest coraz bardziej opłacalna. Dzięki nowej ustawie i wprowadzeniu systemu prosumenckiego, gospodarstwa domowe
korzystające z odnawialnych źródeł energii mogą jeszcze lepiej zarządzać wytworzoną energią elektryczną. Dzięki temu
zakup systemu fotowoltaicznego jest bardziej efektywny.

Od 1 lipca 2016 roku obowiązują nowe zasady rozliczania domowych instalacji fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną w procesie przetwarzania promieniowania słonecznego.
Zdaniem ekspertów, tym samym dąży się do zwiększenia ilości
odnawialnych źródeł energii w Polsce, a wprowadzenie nowych
rozwiązań znacząco uporządkuje sytuację wytwórców energii
z OZE. Dzięki nowej ustawie wytwórcy energii z przydomowych
elektrowni słonecznych otrzymali możliwość „zmagazynowania”
nadwyżki mocy. Mówiąc w skrócie: nadwyżka energii zostaje oddana do zakładu energetycznego i w dowolnym momencie może
zostać odebrana w wysokości 80 proc. oddanej energii w przypadku instalacji do 10kWp i 70 proc. w przypadku instalacji od 10
do 40 kWp.

Problemem skutecznie spowalniającym wzrost inwestycji
w odnawialne źródła energii było niedopasowanie produkcji energii do jej zapotrzebowania w gospodarstwie domowym. Największe zapotrzebowanie na energię elektryczną w typowym gospodarstwie domowym występuje o poranku oraz po południu.

Spotkanie z firmą zajmującą się od 10 lat
sprzedażą i montażem instalacji fotowoltaicznych
odbędzie się 19 maja o godzinie 18.00 w sali „Goruszka”.
Firma zaprezentuje najnowsze rozwiązanie
wraz z możliwością dotacji.

Budowa domowej elektrowni słonecznej

Likwidacja niskiej emisji.

Program SMOG STOP
oferta dla osób ﬁzycznych.

Wojewódzki fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza Program SmOG STOP „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji” będący kontynuacją Programu
Pilotażowego realizowanego w 2016 roku. W uruchamianym Programie funduszu, podobnie jak w roku ubiegłym, o udzielenie dofinansowania w formie dotacji będą mogły się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnego
budynku mieszkalnego.
Informujemy, iż warunkiem koniecznym uzyskania dotacji w ramach Programu SMOG STOP jest wymiana źródła ciepła
w oddanym do użytkowania i ogrzewanym obiekcie, tj. fizyczna likwidacja dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym pracującego na potrzeby centralnego ogrzewania, zabudowa nowego źródła oraz dostarczenie wraz
z wnioskiem:
1. zdjęcia obecnego źródła lub w przypadku jego likwidacji przed dniem 15.05.2017 r. imiennego dokumentu zezłomowania
- karty przekazania odpadu (za wyjątkiem likwidacji – rozbiórki pieców kaﬂowych lub trzonów kuchennych wówczas wymagane są protokoły potwierdzające wykonanie prac).
2. zdjęcia budynku w zakresie w jakim planowana jest do przeprowadzenia jego termoizolacja.
Wnioski o doﬁnansowanie przyjmowane będą od 15 do 26 maja 2017 roku. Można je będzie składać w siedzibie WFOŚiGW
w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 19 w godz. od 7:30 do 15:30 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Funduszu).
UWAGA: Wnioski złożone przed lub po terminie naboru nie będą podlegały rozpatrywaniu.
Przed rozpoczęciem naboru zostanie uruchomiony w siedzibie funduszu w Katowicach Punkt Konsultacyjny, który będzie czynny od
poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00, w którym Pracownicy WfOśiGW udzielać będą szczegółowych informacji na
temat Programu.
Więcej informacji na temat Programu (Regulamin, wzór wniosku, protokoły, oświadczenia) można pobrać ze strony internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Telefony kontaktowe:
32 60 32 251, 32 60 32 222, 32 60 32 264, 32 60 32 259, 32 60 32 244, 32 60 32 221.
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
TOWARZYSTWO
MIŁOśNIKóW jAWORZA
„Płyniesz Olzo”
Ale ludzie w swoim życiu zmienili się bardzo,
zwyczajami, wiarą przodków ledwie że nie gardzą.
Na Twym brzegu dawnym śpiewem słowik się odzywa,
a dziś ślicznie nasze pieśni ledwie że kto śpiewa.

W dniu 01.04.2017r. o godz. 16.00 odbyły się kolejne posiady
zorganizowane przez Towarzystwo Miłośników jaworza w Galerii
Pod Groniem w Gospodarstwie Agroturystycznym p. Steklów.
Tematem spotkania była promocja książki prof. Daniela
Kadłubca pt. „Płyniesz Olzo”.
Na wstępie Małgorzata Kobiela-Gryczka przywitała wszystkich przybyłych na spotkanie oraz pokrótce przedstawiła postać
naszego gościa.
Prof. Karol Daniel Kadłubiec (ur. 22 lipca 1937 w Karpętnej) –
polski etnograf i historyk literatury, badacz kultury, folkloru i gwary
śląska Cieszyńskiego. Syn jana Kadłubca, polskiego nauczyciela i działacza społecznego. Ukończył polską szkołę podstawową
w Bystrzycy, polskie liceum w Czeskim Cieszynie w 1955 roku
i filologię słowiańską na Uniwersytecie Karola w Pradze w 1960
roku. W 1994 roku uzyskał tytuł profesora.
Pracował na Instytucie Pedagogicznym na Uniwersytecie Ostrawskim od 1964 roku, później na Uniwersytecie Karola
w Pradze. W latach 1990-1992 był kierownikiem Katedry Polonistyki i folklorystyki, a od 1990 roku kierownikiem Instytutu Badań
Etnikum Polskiego Uniwersytetu Ostrawskiego. W 1996 roku został kierownikiem Zakładu folklorystyki Ogólnej i Stosowanej na
Uniwersytecie śląskim w Katowicach – filii w Cieszynie. Pracuje także w Katedrze Pedagogiki, Psychologii i Antropologii Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. jest aktywnym członkiem Polskiego
Związku Kulturalno-Oświatowego. Pan Profesor został między
innymi uhonorowany w roku 2002 Laurem Złotej Cieszynianki,
a w roku 2012 śląskim Szmaragdem.
Pan prof. przybył do nas do jaworza już po raz piąty, poprzednio gościł u nas w latach:
• 2009 i mówił na temat p. Anieli Kupiec i opowieści regionalnych,
• 2011 opowiadał o obrzędowości od Bożego Narodzenia do

Wielkanocy,
• 2012 przedstawił sylwetkę najwybitniejszego polskiego socjologa prof. jana Szczepańskiego,
• 2013 mówił o problemach językowych na Ziemi Cieszyńskiej
w tym o gwarze,
• 2014 mówił o folklorze i jego zróżnicowaniu na Ziemi
Cieszyńskiej,
• 2015 opowiadał o wróżbach i gusłach andrzejkowych,
• 2015 wygłosił referat na XI Powiatowym Zjeździe Towarzystw
Regionalnych pt. „Znaczenie kultury śląska Cieszyńskiego
w dzisiejszym świecie”.

Po prezentacji naszego dzisiejszego gościa wystąpili jagoda
i Franciszek Pytlowany w scence regionalnej „My sóm tu stela”, którą prezentowali na przeglądzie solistów i zespołów dziecięcych i młodzieżowych organizowanym w Domu Narodowym
w Cieszynie pod nazwą „Mówimy po cieszyńsku po obu stronach
Olzy”. Za swój występ w Cieszynie otrzymali wyróżnienie.
Po zakończeniu występu naszych młodych miłośników tradycji i kultury śląska Cieszyńskiego prof. Daniel Kadłubiec wraz
z Prezesem Ryszardem Stanclikem podziękowali za prezentację oraz zachęcali do dalszych występów. Następnie nasz gość
rozpoczął prezentację monografii śląska Cieszyńskiego pod tytułem „Płyniesz Olzo”. Pierwsze wydanie monografii nastąpiło
w roku 1970 tom pierwszy i w roku 1972 tom drugi. Wydanie
obecne jest jednotomowe, aby było bardziej uniwersalne bez
konieczności sięgania do dwóch tomów. Nowe wydanie nie jest
kopią wydań z 1970 i 1972 roku, jest to całkowicie nowe wydawnictwo stworzone na podstawie nowych badań i odkryć. Wydanie monografii wsparł finansowo Kongres Polaków w Republice
Czeskiej i Konsulat Polski w Ostrawie. Nakład wyniósł 2 tyś. egzemplarzy. Na terenie śląska Cieszyńskiego gazdowie już w XVII
wieku umieli czytać i pisać, zapisywali zwyczaje ludowe i tradycje, z których czerpali najwięksi twórcy czasów współczesnych.
Opowiadania i podania ludowe uzupełniają całą historię tej ziemi.
Następnie nasz gość przystąpił do prezentacji książki. Obecna
monografia podzielona została na dwie części: pierwsza „Kultura
duchowa”, druga „Kultura materialna i sztuka ludowa”. W książce znalazły się również: słowniczek wyrazów gwarowych, indeks
osobowy i geograficzny. Nasz gość wyjaśnił również, dlaczego monografia otrzymała tytuł „Płyniesz Olzo”. Rzeka Olza wypływa spod Gańczorki w Koniakowie, płynie po terenie śląska
Cieszyńskiego i uchodzi do rzeki Odry koło wsi Olza w powiecie wodzisławskim. W monografii znajdują się opisy zwyczajów,
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tańców, pieśni, ubioru, wyposażenia budynków mieszkalnych i gospodarskich oraz sztuki ludowej na terenie śląska Cieszyńskiego.
Po prezentacji monografii „Płyniesz Olzo” była możliwość zakupu książki i uzyskania dedykacji od autora. Po wysłuchaniu
tych wszystkich bardzo interesujących informacji śpiewaliśmy
cieszyńskie pieśniczki przy akompaniamencie akordeonu, na którym grała janina Czader. Po wspólnym śpiewaniu przyszedł czas
na pytania, dyskusję, kawę, herbatę oraz pyszne kołocze. Bardzo
wielu ciekawych informacji wysłuchało 46 osób, członków i sympatyków Towarzystwa Miłośników jaworza.
Na kolejne posiady zapraszamy Państwa do Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w jaworzu w dniu 04.06.2017r. na godzinę 15.00, a tematem będzie podsumowanie konkursu ekologicznego dla dzieci
i młodzieży jaworzańskich szkół.
Sekretarz Towarzystwa Miłośników jaworza Marcin BIŁEK

STOWARZYSZENIE
jAWORZE ZDRój
Stowarzyszenie jaworze-Zdrój oraz Ośrodek Promocji Gminy jaworze mają zaszczyt zaprosić Państwa na cykl koncertów orkiestr dętych, które odbędą się na terenie naszej pięknej
miejscowości. Koncerty odbywać się będą cyklicznie w miejscach mających szczególne znaczenie, stanowiące Zdrój naszej
miejscowości.
Pierwszy koncert odbędzie się 07.05.2017 r., wystąpi Diecezjalna Orkiestra Dęta Diecezji Cieszyńskiego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce pod dyrekcją Adama Pasternego.
Orkiestra powstała w 1985 roku z niewielu muzyków pochodzących z różnych parafii. Z biegiem czasu przybywało muzyków,
rozwijał się repertuar, a liczne koncerty uświetniały wiele uroczystości głównie kościelnych. Miejsce koncertu: Glorietta-Goruszka.
Drugi koncert odbędzie się 14.05.2017 r., wystąpi Blach
Kapela pod dyrekcją Tadeusza Rozumka. Zespół powstał w 2012

roku z inicjatywy Tadeusza Rozumka i Krzysztofa Uchyły. Działa
przy Gminnym Ośrodku Kultury w jasienicy z siedzibą w Międzyrzeczu. Składa się z kilkunastu muzyków z pobliskich miejscowości, których połączyła pasja i zamiłowanie do muzyki czeskich orkiestr dętych. Miejsce koncertu: jaworzańska Tężnia.
Trzeci koncert odbędzie się 28.05.2017 r., wystąpi Orkiestra
Dęta „Glorietta” pod dyrekcją Stanisława Sojki. Orkiestra Dęta
„Glorieta” powstała w 2003 roku. Inicjatorem powstania był Zygmunt Podkówka oraz OPG jaworze. Orkiestra po raz pierwszy
zaprezentowała się na „Majówce” w 2004 roku. Miejsce koncertu
Amfiteatr (przy stawie).
Godzina rozpoczęcia koncertów: 17.00
W poprzednim roku wydarzenie spotkało się z ogromnym zainteresowaniem, dowodem czego była tłumnie przybyła publiczność.
W tym roku artyści zaprezentują się z zupełnie nowym, wyjątkowym repertuarem.
W przypadku deszczowej pogody koncerty odbędą się w Sali
Sesyjnej Rady Gminy Jaworze w budynku „Pod Goruszką”.
Prezes Stowarzyszenia jaworze-Zdrój Grzegorz Nędzka

Z KART HISTORII
„MARSZAŁEK POWRóCIŁ
DO jAWORZA ”
Pod tym tajemniczym tytułem „kryje” się historia pomnika
znajdującego się w Parku Zdrojowym przy Aleji Kościelnej. Pomnika upamiętniającego działacza niepodległościowego, dowódcę wojskowego, polityka, naczelnika państwa – Marszałka
józefa Piłsudskiego.
Pomnik wybudowany został w 1931 r. Warto przypomnieć,
że jaworze jako pierwsza miejscowość na śląsku Cieszyńskim,
uczciła pomnikiem postać Marszałka. Inicjatorem budowy pomnika był jan Boziewicz. W 1940 r. po wkroczeniu armii niemieckiej
z monumentu została zdjęta i zabrana plakieta z podobizną Marszałka oraz godła. W okresie od 1960 do 1989 na monumencie
znajdowała się podobizna Karola świerczewskiego.
W 1988 r. z inicjatywy Pana józefa Tymona powstał Komitet Odbudowy Pomnika, który wyznaczył sobie za cel odbudowę pomnika. Członkowie komitetu wykonali szereg prac związanych z odtworzeniem pierwotnego wyglądu podobizny Marszałka. Zwieńczeniem wieloletnich prac Komitetu Odbudowy Pomnika było ponowne odsłonięcie w dniu 12 maja 1992 r. pomnika
Marszałka józefa Piłsudskiego.

I tak dzięki determinacji grupy mieszkańców jaworza możemy świętować 25-lecie powrotu Marszałka do jaworza. Ponowne
odsłonięcie pomnika nie pozwoli nam zapomnieć o jednej z najwybitniejszych postaci w dziejach Polski.
„Naród, który traci pamięć, przestaje być narodem.
Staje się jedynie zbiorem ludzi,
czasowo zajmującym dane terytorium”
Józef Piłsudski
Marcin Bednarek
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Z wielką przyjemnością informujemy, iż w niedzielę, 04 czerwca 2017 roku, na wzór
ostatnich czterech lat, odbędzie się kolejna całodniowa impreza plenerowa na terenie
Jaworza, pod hasłem EXPO ZDROWIE. Celem imprezy jest rozbudzanie w społeczeństwie
idei zdrowego stylu życia, oraz świadomości, iż ludzkie zdrowie i życie to największe
i najcenniejsze dary losu. Podczas EXPO każdorazowo zarejestrowanych, przebadanych
i z konsultowanych zostaje około 300 osób, uzyskujących wiele cennych informacji na temat
swojego aktualnego stanu zdrowia, kondycji, zagrożeń, oraz profilaktyki.
Podczas imprezy mieszkańcy Jaworza i okolic będą mieli możliwość bezpłatnego wykonania
podstawowych badań diagnostycznych takich jak: pomiar ciśnienia, pomiar poziomu cukru
we krwi, pomiar poziomu cholesterolu, pomiar tkanki tłuszczowej, pomiar wydolności
oddechowej – spirometria, oraz komputerowe badanie wieku biologicznego. Będzie również
możliwość skorzystania z szeregu bezpłatnych konsultacji z lekarzami różnych specjalizacji,
promotorami zdrowego stylu życia, oraz zielarzem. Będzie degustacja zdrowej żywności, jak
również szereg stoisk handlowych, w tym stoisko zielarskie, na którym będzie można zakupić
ziołowe herbatki oraz lecznicze mieszanki.
W tegorocznym EXPO udział zapowiedziały także; mobilna stacja krwiodawstwa - możliwość
oddania krwi oraz rejestracji w banku potencjalnych dawców szpiku kostnego - mobilny
punkt badania osteoporozy, oraz mobilny punkt badania słuchu GEERS. Badania te będzie
można wykonać również bezpłatnie!
Nie zabraknie także atrakcji dla dzieci, takich jak profesjonalna ściana wspinaczkowa,
malowanie twarzy, czy konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.
Podobnie jak w latach minionych wystawa Expo Zdrowie odbędzie się w centrum Jaworza, na
parkingu, tuż obok apteki, w godzinach od 10.00 do 16.00.
Impreza objęta została honorowym patronatem Wójta Gminy Jaworze. Serdecznie
zapraszamy.
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INTEGRACYjNE WARSZTATY
I SPOTKANIA: KRąG KOBIET jAWORZE
Krąg Kobiet „Środa jest kobietą” w jaworzu to cotygodniowe spotkania kilkunastu kobiet z jaworza i nie tylko, nieformalnej grupy, która znalazła swoje miejsce w czasie środowych
spotkań integracyjnych w Kawiarni Babeczka w jaworzu. To specjalne miejsce, gdzie kobiety mogą się spotkać, usiąść w Kręgu
i czerpać wzajemnie ze swojego doświadczenia, z siły kobiecości, wspierać się w rozwoju, uczyć się od siebie nawzajem. To
miejsce, które może stać się dla kobiet inspiracją do zmiany, do
kroku naprzód. Miejsce bezpieczne, przeznaczone do celebrowania kobiecości w każdej postaci. Miejsce dla kobiet odkrywczyń i kobiet w wewnętrznej podróży.
W cotygodniowych spotkaniach od początku marca bierze
udział na przemian ok. 20 osób, spotkania są bezpłatne. Kobiety spotykają się, aby dzielić się swoimi marzeniami, wizjami, doświadczeniami. Uczą się o swojej kobiecości, o szacunku do swojego ciała i jego potrzebach, o rozwijaniu kreatywności i intuicji,
o odkrywaniu swoich talentów i darów.

Zapraszamy młode i starsze… przypominamy, że nasze spotkania są bezpłatne. jeżeli jednak chcesz podziękować za warsztaty, jedyną formą zapłaty może być Twój talent, którym się z nami
podzielisz w kolejną środę…
Krąg Kobiet –Środa jest kobietą, odbywa się w każdą środę
godzina 17.00 do 19.00 Kawiarnia Babeczka ul. Pałacowa 27.
Zapraszamy!

Z ŻYCIA KOŚCIOŁÓW
PARAfIA EWANGELICKOAUGSBURSKA W jAWORZU

Wielki Tydzień w jaworzańskich kościołach
Wielki Tydzień poprzedzający czas niedzieli wielkanocnej to
czas szczególnego duchowego przeżywania tajemnicy Męki Pańskiej. Pomimo różnic wyznaniowych związanych z zewnętrznymi formami kultu, zarówno w kościele ewangelicko-augsburskim
jak i rzymskokatolickim czas Wielkiego Tygodnia ma szczególny wymiar duchowy jak przeżywanie Niedzieli Palmowej, Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Niedzieli Zmartwychwstania
Pańskiego.
Takim przygotowaniem do obchodów Triduum Paschalnego
i Wielkanocy są koncerty pieśni pasyjnych, nabożeństwa pasyjne, rekolekcje itp.
Wieczór pieśni i poezji pasyjnej
W kościele ewangelicko-augsburskim również w niedzielę
Palmową odbył się wieczór słowno-muzyczny pieśni, poezji i prozy związanych z przygotowaniem do duchowego przeżycia świąt
Wielkiejnocy. Program przygotowali członkowie chóru ewangelickiego jaworzańskiej parafii oraz zespół Cantate.
O koncercie w kościele katolickim piszemy w kolejnym artykule dotyczącym parafii pw. Opatrzności Bożej.
Opracowanie Redakcja

RZYMSKOKATOLICKA PARAfIA POD
WEZWANIEM OPATRZNOśCI BOŻEj
W jAWORZU
W hołdzie Janowi Pawłowi II
W niedzielę, 2 kwietnia, spora grupka naszej młodzieży zebrała sie przed kościołem o godz. 21.37, by uczcić 12 rocznicę
przejścia naszego papieża jana Pawła II do domu Ojca. 2 kwietnia 2005 roku zmarł w wieku 85 lat nasz umiłowany Papież –
Polak jan Paweł II.

To bez wątpienia jeden z naszych największych, jeśli nie największy syn polskiej ziemi. Zyskał przydomek Papież-Pielgrzym,
gdyż odbył rekordową liczbę pielgrzymek – 104 do 129 krajów
świata, z czego 9 razy odwiedził Polskę.
Cóż mogło lepiej przypomnieć postać Papieża niż śpiew
„Barki”...??? Wspólnemu spotkaniu przewodniczył proboszcz parafii ks. Stanisław filapek.
Wieczór zadumy
Pod takim tytułem w kościele katolickim pw. Opatrzności
Bożej w Niedzielę Palmową odbył się koncert słowno-muzyczny
o tematyce wielkopostnej. Wykonawcami była młodzież Szkoły Muzycznej z Bielska-Białej. W programie znalazły się m.in.
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utwory Enio Moricone, Saint - Seans, Schuberta, Borodina,
Francka, Fibicha.
Wykonawcami byli:
• Weronika Staszek - fortepian
• Wiktoria Duda - wiolonczela
• Patrycja Staszek - skrzypce
• Katarzyna Janusz - altówka
• Martyna Zypser – flet
Opracowanie: na podstawie: http://www.katolikjaworze.pl

Uczestnicy spotkania „W hołdzie Janowi Pawłowi II”

O stowarzyszeniu OPATRZNOŚĆ
słow kilka…
EJ: Stowarzyszenie Opatrzność działa od ponad roku. Po raz
pierwszy o jego istnieniu usłyszeliśmy podczas ŚDM 2016 i I Parafiady w Jaworzu. Skąd wziął się pomysł powołania Stowarzyszenia Opatrzność i jakie mu przyświecają cele?
Małgorzata Sikora: Myślę, że takim impulsem do powołania
Stowarzyszenia była potrzeba wspólnego działania w zakresie
łączenia życia społecznego i parafialnego. Żyjemy obok siebie,
często nic o sobie nie wiedząc. Pierwsza Parafiada pokazała, że
wiele osób chce się angażować w parafialne inicjatywy, otwierają
się na innych i dlatego trzeba iść w tym kierunku. Niektóre grupy
parafialne są już bardzo zżyte, spotykają się, wyjeżdżają na rekolekcje. Dzięki nim parafia żyje. Nie chcemy jednak nikogo zostawiać na boku, zależy nam zarówno na osobach już zaangażowanych jak i na tych, którzy się dopiero przyglądają, bez względu na
wiek.
EJ: W parafii pw. Opatrzności Bożej działa kilka ruchów i organizacji kościelnych, w tym Akcja Katolicka. Czy stowarzyszenia
te stanowią dla siebie „konkurencję” czy też wzajemnie się uzupełniają i na jakiej płaszczyźnie?
Małgorzata Sikora: Ruchy i wspólnoty przyparafialne mają
formę prawną na poziomie krajowym, bądź diecezjalnym, co niekoniecznie usprawnia działanie w parafii.
Stowarzyszenie zgromadziło osoby zaangażowane w poszczególnych grupach formacyjnych, w tym również Akcji Katolickiej. Ma to na celu synchronizowanie działań, aby poszczególne
inicjatywy się na siebie nie nakładały. Jednocześnie forma prawna Stowarzyszenia pozwala nam pozyskiwać środki na wspomniane inicjatywy.
EJ: Proszę przybliżyć skład zarządu stowarzyszenia i powiedzieć kilka słów o sobie. Wiemy, że jest Pani miłośnikiem sztuki,
teatru (występ w spektaklu Kurort. Sekrety dawnego Jaworza –
w roli żony Maćka, wernisaże w Galerii na Zdrojowej), ale i osobą
oddaną Bogu, któremu wiele zawdzięcza.

Małgorzata Sikora: Zarząd jest tylko wymuszoną formą
prawną potrzebną w Stowarzyszeniu, jednak w rzeczywistości wszyscy członkowie działają równolegle. Jeśli chodzi o moją
osobę, to rzeczywiście wiele Bogu zawdzięczam. Od pewnego
czasu zrozumiałam i doświadczyłam, że to On jest źródłem prawdziwego szczęścia, wolności, nadziei… Wszystko co dobre pochodzi właśnie od Niego. Cieszę się, że odkryłam w sobie różne
pasje i dane mi było choć po części je zrealizować. Ale większą
wartość ma to, co robimy dla innych. Przyszedł czas, kiedy z niektórych pasji rezygnuję, by móc robić to, co uważam za ważniejsze. A pole do działania jest ogromne. Trzeba się do tego czasem
zaprzeć, pokonać własne słabości, ale warto, bo przecież tylko
dobro zabierzemy ze sobą…
EJ: Rok to dużo i mało w działalności nowego stowarzyszenia. Co udało się przez ten rok zrealizować, a co jest przed
Wami?
Małgorzata Sikora: Udało nam się zrobić kilka „spotkań
z ciekawym człowiekiem”, a od paru miesięcy trwają sobotnie
projekcje filmów dla dorosłych po południu, oraz poranne o 10.00
dla dzieci w ramach DKF-u O! Popatrz!. Przed nami wspólny
z OPGJ-tem start letniego kina w amfiteatrze zaplanowany na
20-go maja, który będzie połączony z koncertem. Chodzi przede
wszystkim o integrację społeczeństwa a także o propagowanie
dobrych wartości.
Tym razem stawiamy na odwagę, ważną cechę, która gdzieś
nam się współcześnie zatraca.
Konfucjusz powiedział, że „Brakiem odwagi jest wiedzieć, co prawe, lecz tego nie czynić.”
EJ: Najbliższym wydarzeniem z założenia ekumenicznym będzie II Parafiada, mimo że organizowana przez parafię katolicką,
to wydarzenie to jest adresowane do wszystkich chętnych?
Małgorzata Sikora: Oczywiście, każdy mieszkaniec może
wziąć w niej udział. Ta Parafiada będzie miała szczególny charakter, ponieważ ma za zadanie promować wspólne, rodzinne spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Przygotowujemy liczne konkurencje sportowe, mecz piłki nożnej, gry i zabawy dla najmłodszych. To ma być prawdziwe rodzinne święto.
Dzieciaki dostaną do ręki kartę „Rodzina razem w akcji” i wy-
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ruszą na trasę usłaną różnymi konkurencjami. Każdy znajdzie
coś dla siebie, będzie kawiarenka z kawą i pysznymi ciastami,
które pieką nasze parafianki. Na scenie zagra fundacja Braci
Golców, będziemy się uczyć tańca z Ewą (w zeszłym roku było
przy tym całe mnóstwo śmiechu i zabawy), a zakończymy dyskoteką i tutaj liczymy na młodzież. Muzyka już przygotowana, wie-

rzę, że entuzjazm, który wspólnie z młodzieżą z francji towarzyszył nam rok temu i tym razem będzie obecny.
Liczymy, że sponsorzy odpowiedzą na naszą prośbę i pomogą nam zorganizować dla nich ciekawe nagrody.
Więcej informacji o Stowarzyszeniu Opatrzność na stronie
www.katolikjaworze.pl

URZĄD GMINY JAWORZE i STOWARZYSZENIE OPATRZNOŚĆ
zaprasza na

SPOTKANIE Z FILMEM W AMFITEATRZE
20 MAJA GODZ. 19.30
WSTĘP WOLNY - ZAPRASZAMY
NIE MOŻE CIĘ ZABRAKNĄĆ!!!
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NASZE DZIECI, NASZA MŁODZIEŻ
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1
W jAWORZU
Powitanie wiosny
Spragnione ciepła i zieleni przedszkolaki już dużo wcześniej
rozpoczęły przygotowania do nadejścia wiosny. Dzięki sprzyjającej pogodzie szukały oznak i zwiastunów wiosny podczas spacerów i pieszych wycieczek. Wykonały wiele prac plastycznych
o tematyce wiosennej a także poznały wiersze, piosenki i opowiadania wiosenne. Szczególnie dużo radości i zaangażowania wykazały dzieci podczas wykonywania kukły Marzanny. Gdy
wreszcie nadszedł oczekiwany dzień 21 marca wszystkie dzieci przybyły do przedszkola w dobrych humorac i pięknie przebrane w zielone stroje, aby zaakcentować nadchodzącą porę roku.
W tym dniu podczas zajęć przedszkolaki wykazały się znajomością i wiedzą o nadchodzącej porze roku, rozwiązywały zagadki
i wykonywały wiosenne zadania. Witały wiosnę piosenkami,
a także bawiły się tańcząc przy wesołej muzyce w towarzystwie
Świąteczne zajęcia
święta Wielkanocne to wyjątkowy czas, w którym obrzędy religijne, tradycja ludowa i świat przyrody splatają się w jedno. Warto wraz z dziećmi poznawać tradycje i zwyczaje, a rozmawiając
o ich znaczeniu zwrócić uwagę na ten naturalny rytm życia, któremu wszyscy podlegamy. już na początku kwietnia rozpoczęliśmy
przygotowania do tych świat. Chcąc zaangażować przedszkolaki w wielkanocne przygotowania, zorganizowaliśmy wiele zajęć
i kreatywnych zabaw. Dzieci poznały wiersze, piosenki, inscenizacje o tematyce wielkanocnej oraz stare, ludowe zabawy związane z tymi świętami. święcenie koszyczka z pokarmami, pieczenie bab wielkanocnych oraz polewanie się wodą w śmigus
dyngus, to również tradycje, które dzieci doskonale znały i chętnie o nich opowiadały. Przedszkolaki malowały i wyklejały kolorowe pisanki, robiły kurczaczki, baranki i zajączki wielkanocne,
kartki świąteczne, koszyczki.

Wielkanocny poranek
„Witajcie koledzy wspaniali w ten wielkanocny czas, bo dziś
tu zaśpiewamy i zatańczymy wraz. Alleluja! Alleluja! Wielka radość w sercach płynie, spotkaliśmy się tutaj, jak w prawdziwej
rodzinie”. Tymi słowami 12 kwietnia rozpoczęły się zajęcia integracyjne tych mniejszych i starszych przedszkolaków. już dzień
wcześniej dzieci w poszczególnych grupach wiekowych samodzielnie przygotowywały wyjątkowe świąteczne smakołyki: babki wielkanocne, jajka faszerowane smacznymi pastami, waflo-

Marzanny. Po zabawie w sali dzieci wyruszyły na spacer trzymając w rękach Marzannę. W ten sposób wszystkie przedszkolaki
chciały wyrazić swoją radość z przyjścia nowej pory roku.
Krystyna Ejtel

6 i 7 kwietnia 2017 roku grupy starsze zaprosiły rodziców
do wspólnych zabaw świątecznych z wielkanocnym kurczakiem. Trzeba przyznać, iż nasi goście dopisali i wspólnie razem
mogliśmy uczestniczyć w tych wyjątkowych zajęciach. Poznaliśmy i przedstawiliśmy bajkę wielkanocną, rozwiązywaliśmy świąteczne zagadki, bawiliśmy się w rytmach świątecznych piosenek
i uczestniczyliśmy w zabawach tanecznych do muzyki. Wykazaliśmy się umiejętnością liczenia, układania zadań tekstowych.
Dzieci doskonale wiedziały, co powinno znaleźć się w wielkanocnym koszyku, a kurczaki wykonane wspólnie z rodzicami były miłym rekwizytem podczas zabawy „Taniec szalonych kurczaków”.
Nie zapomnieliśmy także o świątecznych życzeniach, a miły nastrój i ciepły uśmiech towarzyszył dzieciom do końca dnia.
Krystyna Ejtel
wą roladę bananową, sałatki jarzynowe, a w środę przy bogato
zastawionym wielkanocnym stole zaprezentowaliśmy swoje umiejętności wokalne, taneczne. Wszyscy razem bawiliśmy się z wielkanocnymi pisankami, a smaczny poczęstunek uświetnił te zajęcia. Włączając dzieci w przygotowania, nie tylko przekazujemy im
świąteczne zwyczaje, ale przy ich udziale tworzymy własne unikatowe tradycje rodzinne. Z pewnością najmłodsze pokolenie będzie
je bardzo miło wspominać i kontynuować w przyszłości.
Krystyna Ejtel
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PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2
W jAWORZU
„Idzie, idzie wiosna wesoła radosna”
W dniu 21 marca tradycyjnie jak co roku wszystkie grupy z naszego przedszkola pożegnały zimę, a powitały tak wyczekiwaną
przez wszystkich, wiosnę. Stęsknione słonecznej pogody, radosnych zabaw na świeżym powietrzu, przedszkolaki przygotowały Wiośnie miłe powitanie. Stałą częścią tej wesołej uroczystości
jest zawsze wspólne śpiewanie piosenek o tematyce wiosennej
oraz zabawy integracyjne wszystkich dzieci. Dlatego rozbawione
przedszkolaki na tle barwnej, wiosennej dekoracji wierszem, tańcem i piosenką powitały najpiękniejszą porę roku. Ochoczo również rozwiązywały zagadki wiosenne i wykazywały się wiedzą na
temat pierwszych oznak wiosny.
Aby wyrazić swą radość z przyjścia nowej pory roku dzieci
z grupy starszaków przygotowały krótką inscenizację, prezentując swoje umiejętności recytatorskie, wokalne i taneczne. Po tak
słonecznym przedstawieniu wykonana przez dzieci Marzanna
musiała opuścić nasze przedszkole. Dlatego w barwnym korowodzie, na czele którego widniała kukła ze słomy- Marzanna, dzieci
wyruszyły ulicami jaworza w poszukiwaniu oznak wiosny w otaczającej przyrodzie.
Renata Urban

Witaj wiosno – konkurs recytatorski.
Zorganizowany już po raz drugi w naszym przedszkolu konkurs
recytatorski cieszył się ogromnym zainteresowaniem wśród dzieci. Dzieci zwykle są chętne do nauki wierszy. Lubią je recytować,
choć nie wszystkie lubią występować przed całą grupą. Przyjście
wiosny w przedszkolu to wspólne spotkanie z poezją w formie
wiosennego wierszowania. W zachwyt przyprawił nas dobór wiosennych wierszy, a poetycką wyobraźnię rozbudził opis budzącej się do życia przyrody. Oprócz wierszy o wiośnie można było
wybrać dowolną tematykę nawiązującą do humorystycznych sytuacji życiowych lub zwierząt. Do konkursu zgłosiło się 31 dzieci z całego przedszkola. Dzieci dobrze opanowały tekst w domu
przy pomocy rodziców, ale same występy były dla nich nie lada
wyzwaniem. Z recytacją nie mają problemów dzieci odważne, dla
dzieci nieśmiałych stanowią one dużą barierę do przezwyciężania. Praca nad właściwą recytacją wymaga od dziecka chęci i zaangażowania. Tekst trzeba było powiedzieć głośno, zachowując
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przy tym odpowiednie fazy oddechu. Nauczanie właściwej interpretacji tekstu wymaga wielu ćwiczeń intonacyjnych, jak i oddechowych. Frazowanie w czasie recytacji pozwala na regularny oddech między frazami. Sztuka oddychania przy mówieniu polega
na rzadkich i głębokich oddechach przeponowych, dzięki którym
następuje regulowanie siły głosu. Sukces dziecka w konkursach
zapewni praca nad poprawną wymową, wyrazów i zdań, właściwą intonacją i akcentami logicznymi. Uczenie się wierszy na pamięć i wdrażanie do recytacji jest doskonałym środkiem kształcącym pamięć, wyobraźnię, bogacącym przeżycia uczuciowe.
Nauczycielka Lidia Kubala
Z Eugeniuszem na TY
23 marca 2017 roku zorganizowaliśmy wycieczkę do Centrum Nauki i Zabawy „Eugeniusz” w Czechowicach-Dziedzicach,
na którą wybrały się dzieci ze starszych grup z naszego przedszkola. Na czas dwugodzinnego pobytu przeniosły się one w interaktywny świat nauki, za sprawą znajdujących się tam eksponatów z różnych dziedzin w strefach: anatomii, kosmosu,
fizyki, światła, eko-domu oraz w strefie sensorycznej. Przedszkolaki mogły doświadczyć ciekawych odkryć poprzez zabawę i samodzielne działania. Miały okazję posłuchać, jakie dźwięki wydają planety, obejrzeć z bliska wyładowania atmosferyczne, czy
zobaczyć, jak lewituje piłka. W ogromnym pomieszczeniu podzielonym na kilka stref, nasi mali odkrywcy mieli okazję wejść
w świat iluzji, poznać tajniki fizyki oraz pobawić się mnóstwem
ciekawych, edukacyjnych zabawek. Mogli zaobserwować, w jaki
sposób powstają barwy i jakie kształty mają dźwięki. Strefa Ekodom okazała się świetnym miejscem do tego, aby każde dziecko poznało proekologiczne zasady codziennego funkcjonowania
w najbliższym otoczeniu. Dzieci poprzez swoją ciekawość zadawały mnóstwo pytań animatorom prowadzącym, którzy w prosty
i zrozumiały sposób tłumaczyli wszelkie zawiłości i niejasności

szkoła podstawowa nr 1
w jaworzu
Żegnamy bałwany, witamy bociany…
Nareszcie jest! Przyszła i powitaliśmy ją radośnie. 20 marca 2017r. klasy młodsze, nie mogąc się już doczekać nadejścia
Wiosny, wzięły udział w Wiosennym Festiwalu Piosenki. Wszyscy zgromadzili się w Auli szkoły i niecierpliwie czekali na oficjalne rozpoczęcie. Zanim jednak P.Dyrektor Ewa Cholewik dała sygnał do startu, wręczyła najpierw nagrody w organizowanych
w szkole konkursach: recytatorskim, ortograficznym i głośnego

nauki. Po zakończonej wycieczce przedszkolaki wracały bardzo
zadowolone i pełne wrażeń. Spotkanie z poważnymi dziedzinami
nauki było dla nich ciekawą lekcją, dzięki której łatwiej zrozumieją
zjawiska zachodzące w otaczającym nas świecie.
Nauczycielka M. Grabda-Pełka
czytania. Laureaci otrzymali dyplomy i książki oraz pozowali do
zdjęć pamiątkowych.
I nadszedł ten moment, na który wszyscy czekali, zaczął się
Festiwal. Jako pierwsi na scenie wystąpili Pierwszoklasiści, jak
na porę roku przystało, w zielonych kostiumach zachęcali do
dbania o naszą planetę. Kolejna grupa uroczych kotków uczyła
nas języka miauczącego, bo przecież marzec to miesiąc szczególnie koci. Drugoklasiści przekonywali nas, że świetnie nadają się do popisów o rockowym charakterze, nie straszne im kuchenne rewolucje, ponieważ w ptasiej restauracji panują zasady
BON TON, nawet Kolorowe Dzieci całego świata dobrze je znają
i się do nich stosują. Po raz pierwszy na naszej scenie podczas
Festiwalu mieliśmy okazję podziwiać układy choreograficzne
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tańca góralskiego zarówno w wykonaniu Drugo- jak i Trzecioklasistów, bo przecież nie trzeba nikogo przekonywać o tym, że
w górach jest moc! Trzecioklasiści zdradzili nam też, że w szkole najmilsza jest przerwa i dzień należy zaczynać z uśmiechem,
a wtedy Order Uśmiechu będzie się należał każdemu, bez wyjątku. Nastroje uspokoiła historia o pewnym zakochanym Pierrot,
którego serce zostało złamane, ale wszystko dobrze się skończyło na balu Lal.
Drugi dzień festiwalu należał wyłącznie do klas starszych.
Czwartoklasiści wzięli na warsztat disco polo i piosenkę dziecię-

cą, śpiewając o zielonych oczach, rapującej stonodze i grze na
tam-tamie. Piąte klasy postawiły na repertuar pop-rockowy, wykonując utwory o nowej baśni, niezależnej dziewczynie i spełnianiu marzeń. Szóstoklasiści najlepiej czuli się w klimatach animalistyczno-filozoficznych, zachęcając do wypraw zoologicznych, posiadania pieska i wypełniania dni metafizyką.
Zebrani bawili się przednio, wspólnie śpiewali piosenki, a atmosfera była iście festiwalowa. jedną wadę festiwal miał, że tak
strasznie krótko trwał.
Zespół Promocji Szkoły

Czy jestem bezpieczny w sieci?
Na to pytanie mogli sobie odpowiedzieć uczniowie z klas 4-6
naszej szkoły, którzy dnia 04.04.2017 r. uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych pt. „Internetowe dylematy”. Prowadzący Ireneusz Brachaczek w sposób przekonywujący uświadamiał uczniów na temat braku anonimowości w sieci, popularnych
gier komputerowych, wirusów, działań negatywnych na portalach społecznościowych oraz odpowiedzialności prawnej za swoje czyny w sieci. Uczniowie mogli się dowiedzieć, dlaczego publikowanie zdjęć, netoholizm są dla nich szkodliwe i niebezpieczne.
Pan Ireneusz poruszył również temat środków odurzających, psychotropowych i narkotyków w aspekcie medycznym, prawnym
i społecznym.
Każdy z uczniów mógł zadać nurtujące go pytanie, a prelegent cierpliwie na nie odpowiadał. Warsztaty trwały po dwie godziny dla każdego przedziału wiekowego. Uczniowie wyszli ze
spotkania usatysfakcjonowani z porcją wiedzy konieczną dla prawidłowego funkcjonowania w codziennym korzystaniu z sieci.

Olimpijskie laury
Dobiegły końca najważniejsze konkursy szkolne organizowane przez Kuratorium Oświaty w Katowicach – Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z języka Polskiego i Wojewódzki Konkurs
Przedmiotowy z Matematyki.
Miło nam poinformować, że w obydwu mieliśmy swoich finalistów. Do etapu wojewódzkiego z języka polskiego zakwalifikowała się Urszula Pasińska z klasy 6 a, natomiast z matematyki jan Pietras z klasy 6c.
W pierwszej części konkursów wzięło udział ponad dwa tysiące uczniów z województwa śląskiego. Do etapu rejonowego
z języka polskiego przeszło już tylko 158, a z matematyki 351
uczestników. W etapie wojewódzkim znaleźli się najlepsi z najlepszych – 69 miłośników języka ojczystego i 124 miłośników królowej nauk, wśród nich nasi uczniowie.
Serdecznie gratulujemy Uli i Jankowi oraz ich opiekunkom, paniom Małgorzacie Cholewik i Krystynie Penkali.
Koordynator konkursów Tomasz Zdunek

GIMNAZjUM
Lekcja historii o holocauście i nie tylko
27 stycznia został uznany przez ONZ za Międzynarodowy
Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu w celu uczczenia pa-

Żonie Albinie Fokt
Córkom z Rodzinami
wyrazy szczerego współczucia z powodu
śmierci

ś.p. Bolesława Fokta

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1
w latach 1966-1981
składają
Dyrekcja oraz byli i obecni Nauczyciele
Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej
w Jaworzu
Jaworze pamięta!
mięci ofiar pochodzenia żydowskiego, pomordowanych w czasie
II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy. Postanowiliśmy
przybliżyć młodzieży historię bielskich i jaworzańskich Żydów
opowieściami pani Doroty Wiewióry – przewodniczącej Gminy
Wyznaniowej Żydowskiej w Bielsku-Białej. Spotkanie to odbyło się w ramach realizacji przez naszych uczniów i nauczycieli innowacji pedagogicznej przybliżającej działalność ONZ.
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Nasze spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia krótkiej historii powstania i rozwoju Gminy Żydowskiej. Żydzi pojawili się
nad rzeką Białą 300 lat temu, ale należeli do gminy cieszyńskiej.
We wrześniu roku 1864 Ministerstwo Kultu i Oświecenia cesarstwa austriackiego wyraziło pozytywną decyzję na temat powołania samodzielnej gminy. Po przedłożeniu przez bielskich Żydów statutu władzom, Rząd Krajowy w Opawie decyzją z 1865
roku zatwierdził powstanie Gminy Wyznaniowej w Bielsku. W ciągu tych wielu liczba ludności żydowskiej wzrosła do 20% całkowitej liczby ludności Bielska i 13% Białej tuż przed wybuchem II
wojny. Żydzi w Bielsku byli grupą zamożną, prowadzącą interesy
w całej Europie i w dużym stopniu zasymilowaną w porównaniu
do Żydów z Białej. Ponieważ do biblioteki szkolnej pani Wiewióra przekazała opracowania „Życie według wartości” i „Karol Korn.
Budowniczy miasta”, dlatego na działalności tej własnie postaci
skupiliśmy się najdłużej.
Po wkroczeniu wojsk okupacyjnych do Bielska i Białej Żydzi
z tych miast zostali wysiedleni w okolice cmentarza w Białej,

młodzieżowy
ośrodek wychowawczy
„Z radością przyjęliśmy wiadomości o osiągnięciach naszych
wychowanków w Międzynarodowym Konkursie „Mieszkam w Beskidach”:
• III miejsce zdobyli: Paweł Cuber i Szymon Plecner
• wyróżnienie otrzymali: Mateusz Nowakowski, Sebastian
Ciunel, Kevin Marynowski, Adam Księżyk i Mateusz Nalepa
GRATULUJEMY”
„W MOW w Krupskim Młynie nasi 4 podopieczni walczyli
w ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym „Dyktando”. Rywalizacia toczyła się na wysokim poziomie. Gratulujemy Przemkowi
Łempie, który został Mistrzem Kaligrafii.”
„Od kilku miesięcy wychowankowie MOW w Jaworzu uczestniczą w warsztatach malarskich prowadzonych przez studentkę ASP w Krakowie. Rozwijają swoje umiejętności, świadomość
i wrażliwość artystyczną. Zamiast niszczyć ściany domów – uczą
się tworzyć graffiti akceptowane przez społeczeństwo. Pod koniec marca wyróżnieni wychowankowie stworzyli dwa graffiti
w obrębie hotelu FORUM w Krakowie. Wraz z dr. Kamilem Kuzko
wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i ulicznym
twórcą „URWISEM” ozdobili ściany. Była to wspaniała wielogodzinna lekcja. Zamiast tagu – barwne zaszyfrowane podpisy.
„Po raz kolejny w naszym Ośrodku gościliśmy grupę rekonstrukcji historycznej „Beskidy”. Pod przewodnictwem Zbigniewa
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a obie synagogi zostały wysadzone. Na przełomie roku 1942/1943
zostali wysiedleni do obozu w Sosnowcu. Ich dokładne losy nie są
jeszcze znane, pracuje nad tym zagadnieniem dr Jacek Proszyk.
Po wyzwoleniu miasta w lutym 1945 roku został powołany
w Bielsku Komitet Żydowski, który miał za zadanie rejestrować powracających Żydów oraz stworzyć im warunki do życia.
W kwietniu zarejestrował on 261 osób pochodzenia żydowskiego, a w roku 1951 zarejestrowanych było 3366 osób. Po rozruchach antysemickich w 1968 roku wiele bielskich rodzin wyjechało, między innymi do państw skandynawskich oraz Izraela. Obecnie do bielskiej gminy należy około 60 osób.
Pani Dorota Wiewióra przybliżyła również młodzieży wybrane zagadnienia związane z życiem religijnym. Opowiadała nam
o uroczystościach bar micwy i bat micwy, przygotowaniu koszernych posiłków, a także o roli rabina wybieranego przez reprezentacje gminy. Dzisiejsze spotkania bielskich Żydów odbywają się
w siedzibie Gminy Żydowskiej przy ul. 3 Maja, której wnętrza mogliśmy zobaczyć tylko na zdjęciu. Jednym z cenniejszych przedmiotów w tej siedzibie jest parochet, czyli bogato zdobiona kotara, która w każdej synagodze zawieszana jest na szafie (aron
chakodesz) z Torą (Pięcioksiąg). Zasłona ta pochodzi z dużej synagogi w Lublinie, zburzonej przez Niemców. Także w Jaworzu
do wybuchu II wojny światowej zamieszkiwała ludność żydowska. W budynku przy ulicy Zdrojowej (obecnie siedziba Gminy Jaworze) mieścił się Dom Dziecka, a w okresie późniejszym Dom
Starców Fundacji im. Simachowicza. W obiekcie tym znajdowała się sala modlitw, w której odbywały się lekcje religii mojżeszowej oraz cotygodniowe nabożeństwa (szabat). W większe święta
mieszkańcy uczestniczyli w nabożeństwach w synagodze w Skoczowie lub Bielsku. Serdecznie dziękujemy pani Dorocie Wiewiórze za ciekawe opowieści z przeszłości. Być może zorganizujemy
kolejne spotkanie w siedzibie gminy i dowiemy się więcej o religii
i kulturze żydowskiej.
D. Klajmon
Chmielniaka i Ireneusza Pająka poznaliśmy wiele ciekawych historii z okresu walki o Polskę. Wszyscy goście po pokazie i prezentacjach ocenili wykonane przez wychowanków plakaty nawiązujące do działań żołnierzy podziemia niepodległościowego.
Dorota Stańczyk
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SPORTOWE jaWORZE
GKS CZARNI jAWORZE
Za nami już pierwsze trzy kolejki rundy rewanżowej Bielskiej
Klasy A. Nasi zawodnicy, mający w nogach ciężki okres przygotowawczy, w premierowym spotkaniu na własnym obiekcie gościli
Beskid Godziszka. Musimy przyznać – byliśmy bardzo niegościnni, odprawiając rywala z kwitkiem w stosunku 5:1. Po jednym trafieniu w tym dniu zaliczyli: Mi. Sztykiel, Cyran i Kisiała, a z dubletu mógł się cieszyć Paleta. Tydzień później doszło do pierwszych
w 2017 roku lokalnych derbów z Zaporą Wapienica. I z tym rywalem również poradziliśmy sobie, zwyciężając po bramkach Stanisławskiego oraz... Korzusa 2:0.
Ostatnim przystankiem przed świętami wielkanocnymi był domowy pojedynek ze znajdującym się w ogonach tabeli KS Bystra.

Podopieczni Tomasza Duleby swoim rywalom nie pozostawili żadnych złudzeń i pewnie wypunktowali ich aż 5:0. Strzelali:
Lech, Korzus, Paleta, Waliczek oraz jedno trafienie było samobójczym „wyczynem” zawodnika zespołu gości. Po dwutygodniowej
przerwie mieliśmy powrócić do ligowej karuzeli, jednak na przeszkodzie w rozegraniu meczu w Rybarzowicach stanęła zimowa
aura, a co za tym idzie – fatalny stan murawy. Wydział Gier Podokręgu Bielsko-Biała wnet zareagował i w całości odwołał, zaplanowaną na 22/23 kwietnia, 17 kolejkę, przenosząc ją jednocześnie na dzień 15 czerwca (Boże Ciało).
W ligowej klasyfikacji nasza przewaga zaznaczyła się jeszcze
klarowniej. Obecnie rywale tracą do zespołu z jaworza co najmniej piętnaście punktów. Coraz bliżej matematycznych rozstrzygnięć. Być może w następnym wydaniu Echo Jaworza obwieścimy tytuł... Ciii, w obecnej chwili nie ma co zapeszać!

Więcej na czarnijaworze.futbolowo.pl

BESKID DRAGON
W Kartuzach w dniach 24-26 03 2017 odbyły się Mistrzostwa
Polski w kick-light, zawodniczka klubu Beskid-Dragon Kinga Łajczak została wicemistrzynią Polski juniorów w kat - 70 kg. Pozostali zawodnicy Kacper Kadłubicki oraz Krystian Loranc po przejściu walk eliminacyjnych odpadli w ćwierćfinałach .
******
W dniach 07-09.04.2017 w Piotrkowie Trybunalskim odbył
się Mistrzostwa Polski w fuul-contact zawodnicy Beskid-Dragon
Szymon Salachna oraz Marta Skuza uzyskali następujące wyniki Szymon Salachna pierwsza walka wygrana przez KO, druga przegrana. Marta Skuza została Mistrzynią Polski, pokonując
w finale przeciwniczkę 3 do 0.

nioną trasą (99% asfalt, kostka) no i w przeciwnym kierunku niż
w poprzednich latach. Trasa półmaratonu pozostaje bez zmian,
zmianie ulegają za to godziny startu. Udało się nam bowiem przełożyć start na godzinę 10.00 – na dystansie 21 km oraz na godzinę 10.15 na dystansie 10 km. Oczywiście tradycyjnie rozegramy
biegi dla dzieci na stadionie przy ulicy Koralowej. Przewidujemy
również inne atrakcje, między innymi wzorem lat ubiegłych występy zespołów muzycznych na scenie amfiteatru.
Zmieniliśmy również system zapisów, mianowicie: o wysokości opłaty decyduje ilość zapisanych biegaczy a nie data. Regulamin znajdziecie Państwo na naszym facebooku, www.zapisy.inesssport.pl www.biegpozdroj.pl.

Głównym organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie „Bieg
po Zdrój”, a współorganizatorami są Ośrodek Promocji Gminy
jaworze i Nadleśnictwo Bielsko. Serdecznie zapraszamy na „III
Hi-tec Bieg po Zdrój” jak zwykle na dystansie 10 km z nieco zmie-

Firma HI-TEC nasz sponsor tytularny zapewni koszulki techniczne dla wszystkich zapisanych on-line biegaczy. Posiłek
regeneracyjny po biegu zapewnia nasz nowy sponsor Apetite box z Jaworza, dostawca diety pudełkowej dla sportowców (i nie tylko) a masaż regeneracyjny dla biegaczy zapewni
jak zwykle Wrzos-med. centrum kompleksowej terapii.
W imieniu organizatora: Michał Hanus
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Czasopismo „Echo Jaworza” – miesięcznik lokalny Gminy Jaworze. Wydawca: Urząd Gminy Jaworze z siedzibą: 43-384 Jaworze,
ul. Zdrojowa 82; adres redakcji: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82, tel.: 33 828 66 00, 33 828 66 11; faks: 33 828 66 01, e-mail: echo@jaworze.pl;
internet: www.opgj.pl/echojaworza.html; Zespół redakcyjny: Piotr Filipkowski – Redaktor Naczelny, Agata Jędrysko – Zastępca Redaktora
Naczelnego, Barbara Szermańska - korekta, Marcin Pytlowany - skład. Druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Spółka z o.o.,
ul. Dubois 4, 43-300 Bielsko-Biała.
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów, redagowania i opatrywania własnymi tytułami. Redakcja zastrzega sobie także prawo odmowy przyjęcia reklamy lub ogłoszenia. Za treść reklam, ogłoszeń i listów redakcja
i wydawca nie odpowiadają.
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W tym roku zgłoszono następujące projekty:
ZADANIA INWESTYCYJNE
LP.

NAZWA ZADANIA I JEGO LOKALIZACJA SKRÓCONY OPIS PROJEKTU

1.

KURTYNA

ZAKUP KURYTNY SCENICZNEJ WRAZ Z MONTAŻEM
NA POTRZEBY TEATRU „KURORT” - SALA WIELOFUNKCYJNA PRZY UL. ZDROJOWEJ

25.000 PLN

2.

OŚWIECENI-MONTAŻ LATARNI PRZY
ULICY ZACISZNEJ

POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA - MONTAŻ JEDNEJ LATARNI PRZY UL. ZACISZNEJ (W OKOLICACH NR 8 )

15.000 PLN

ZARUROWANIE ODCINKA ROWU PRZYDROŻNEGO I
MONTAŻ PRZEPUSTU NA SKRZYŻOWANIU ULICY POŁUDNIOWEJ Z ULICĄ PODGÓRSKĄ W CELU POSZERZENIA JEZDNI

24.600 PLN

3.

PROJEKT OBYWATELSKI
„KARTA PROJEKTU”

KOSZT ZADANIA

4.

GIMNAZJALISTO! TRZYMAJ SIĘ!

WYKONANIE BALUSTRAD ZE STALI NIERDZEWNEJ
NA SZKOLNYCH KORYTARZACH

25.000 PLN

5.

KONTYNUACJA POPRAWY PORZĄDKU
ORAZ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU PRZY
UL. PODGÓRSKIEJ NA ODCINKU OD
SKRZYŻOWANIA Z UL. MORWOWĄ DO
SKRZYŻOWANIA Z UL.POŁUDNIOWĄ

UTWARDZENIE POBOCZA I WYASFALTOWANIE PASA
O SZEROKOŚCI 60CM ORAZ UTWARDZENIE KAMIENIEM I ZESPOLENIE LEPIKIEM DRUGIEJ STRONY
WW. ODCINKA ULICY PODGÓRSKIEJ

24.900 PLN

ZADANIA NIEINWESTYCYJNE
LP.

1.

2.

NAZWA ZADANIA I JEGO LOKALIZACJA SKRÓCONY OPIS PROJEKTU
KRĄG KOBIET JAWORZA – SPOTKANIA
I WARSZTATY INTEGRACYJNE

UMUNDUROWANIE RETRO DLA OBSŁUGI RĘCZNEJ SIKAWKI KONNEJ Z XIX W.

KOSZT ZADANIA

WARSZTATY INTEGRACYJNE DLA KOBIET:
a) WIOSENNY WARSZTAT ZBIERANIA ZIÓŁ,
WYCIECZKA NA BŁATNIĄ – DLA 20 OSÓB
b) INTEGRACYJNE SPOTKANIE NOC ŚWIĘTOJAŃSKA
Z OGNISKIEM W JAWORZU NAŁĘŻU – DLA 40 OSÓB
c) JESIENNE SPOTKANIE Z JOGĄ – PARK ZDROJOWY

4.800 PLN

ZAKUP STROJU DLA 7-OSOBOWEJ OBSŁUGI:
BLUZA, SPODNIE, HEŁM , PAS Z TOPORKIEM ORAZ
BUTY

18.000 PLN

