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W ramach programu swojego przedmiotu rozmawiam cza-
sem z młodzieżą o graffi  ti – czy to wandalizm czy sztuka? 
Skąd wzięło się Twoje zainteresowanie sztuką ulicy?
 Graffi  ti samo z siebie jest formą wandalizmu z jednej stro-
ny jak i i formą sztuki z drugiej strony, czyli to że graffi  ti jest ro-
bione nielegalnie, pod przysłoną nocy, w obecności kamer, czuj-
ników i sensorów na elewacjach, mostach i pociągach, to jed-
na strona medalu. Graffi  ti/street art potrafi  być też formą prze-
kazu pełną walorów artystycznych i znaleźć miejsce w najwięk-
szych galeriach sztuki na świecie. Biorąc pod uwagę sam fakt, 
że graffi  ti oparte jest na literach, to trzeba by wziąć pod uwa-
gę samo liternictwo i potraktować graffi  ti jako kolejny etap w 
jego historii, bo też nie da się przejść koło tego fenomenu obo-
jętnie i patrząc na ewolucje kształtu liter przez graffi  ti na przeło-
mie ostatnich 35 lat trwania graffi  ti, to wydaje mi się, że wznie-
siono budowanie liter na poziom sztuki przez duże S! Myślę 
też, że same tagi (podpisy np. markerem) też formą dorównu-
ją kaligrafi i i niejednokrotnie przecinają się ze sobą, tworząc zu-
pełnie nową formę fonta/czcionki. Następnym faktem jest to, 
że malowanie po ścianach/skałach miało już miejsce w prehi-
storii, także zmieniło się medium i podłoże oraz fala zjawiska 
i w dzisiejszych czasach stało się już elementem krajobrazu miast 
na całym świecie – w tym złym jak i dobrym znaczeniu. 
 jeśli chodzi o mnie, to w 1997 roku zacząłem swoją przygo-
dę z malowaniem graffi  ti. W tym okresie w Bielsku-Białej za bar-
dzo nie było jego oznak chociaż pojawiały się pierwsze obrazki. 
W tych latach w Polsce też kształtowała się kultura hip hop, ale 
w większych miastach już we wcześniejszych latach moż-
na było zaobserwować graffi  ti jak i inne elementy tej kultury 
jak breakdance oraz początki tworzenia się polskiego rapu, co 
za tym idzie pojawili się również dj’e, trochę później beatboxe-
rzy. Wszystko to za sprawą kultury, która narodziła się w Nowym 
Yorku w połowie lat 70. i już w latach 80. pojawiła się również 
w Europie i zafascynowała miliony młodych ludzi. Wówczas dla 
nas było to coś bardzo fascynującego i pociągającego i nie mó-
wię tylko o samym malowaniu, bo to był jeden z elementów, ale 
również rap był też przejawem buntu i sprzeciwu przeciwko temu, 
co działo się w tych czasach. Rap przede wszystkim mówił otwar-
cie o otaczającym nas świecie i przy tym był prawdziwy, wulgar-
ny i bezkompromisowy. Breakdance – taniec który zmienił moje 
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postrzeganie szeroko pojętego tańczenia i granie na gramofonie 
w zupełnie innym stylu niż ktoś mógł sobie wyobrazić. Kiedy zo-
baczyłem pierwsze prace graffi  ti, wiedziałem że to chcę robić. Od 
najmłodszych lat lubiłem malować i już pod koniec szkoły pod-
stawowej miałem jakieś pojęcie o rysunku do tego stopnia, że 
Panie nauczycielki namawiały mnie, żebym poszedł do Liceum 
Plastycznego :) życie jednak chciało inaczej i szkołę plastyczną 
ukończyłem na okolicznych murach :D
 – Z jakimi reakcjami, ocenami tego, co robisz, spotykasz 
się wśród odbiorców twoich prac?
 Najczęściej są to pochlebne opinie, chociaż zdarzają się wyjąt-
ki a wszystko zależne jest od tego, co maluję w danej chwili. Moje 
prace to raczej są rzeczy kolorowe lub postacie/elementy reali-
styczne, komiksowe, przez co ludzie przychylniej patrzą na takie 
prace zwłaszcza, że dużo ludzi nie wie, jak zakwalifi kować graffi  ti 
w formie liter i nie do końca rozumieją, o co w tym chodzi i co 
o tym sądzić. jeśli już jest postać i jakieś fajne tło, to już się podo-
ba większości i nie wierzą, że tak sie da malować farbą w sprayu, 
z tym że zawsze znajdzie ktoś, komu w ogóle nic nie pasuje i jest 
anty. co innego jeśli chodzi o murale, tutaj już 99% popiera takie 
inicjatywy, ale zdarzają się też głosy niezadowolenia lub przypi-
sywania drugiego dna w miejscach, gdzie go nie ma. Tak na przy-
kład było z muralem sowy, kiedy spotkałem się z opinią, że to ma-
soński obrazek, na którym można znaleźć symbol trójkąta oraz 
ludzkie oczy w postaci sowy :D Ogólnie każdy widzi to, co chce 
zobaczyć i wszystko jest kwestią gustu, a o nim podobno się nie 
dyskutuje:)
 – Jak przyjąłeś ofertę z Jaworza?
 2 lata temu we współpracy z panią Agatą Smalcerz i justyną 
Łabądź z galerii BWA ruszyliśmy z projektem „oBBraz Miasta”, 
przy okazji którego powstały 3 murale w Bielsku-Białej. jeden 
z murali był mojego autorstwa i przedstawiał wielką postać sowy 
z ludzkimi oczami. Ten mural natomiast zobaczyła Pani Barbara 
Szermańska dyrektor Gimnazjum w jaworzu i wtedy wpadła na 
pomysł, że byłoby fajnie zrobić mural na jednej ze ścian szkoły. 
Z racji tego, że szkoła sąsiaduje z Muzeum Fauny i Flory Morskiej 
i Śródlądowej w jaworzu, temat na mural znalazł się od razu, po-
tem wystarczyło tylko zrobić projekt i działać. 
 – Z czym dotychczas kojarzyło ci się Jaworze?
 jeśli chodzi o atrakcje turystyczne, to na pewno góry w okolicy, 
amfi teatr i fontanna solankowa. Od 3 lat także bywam z synem 
w Szpitalu Rehabilitacyjnym naprzeciwko amfi teatru, którego per-
sonel serdecznie pozdrawiam :D Dodatkowo już 2 lata temu by-
łem z synem w Muzeum i byłem pozytywnie zaskoczony :P No 
i nie mógłbym nie wspomnieć sklepu w jaworzu na tzw. 
Kurnikach, w którym za starych lat zaopatrywaliśmy się w aero-
zole różnej maści :D 
 – Którą ze swoich prac wspominasz z największym 
sentymentem?
 Każda z prac ma swoją historię oraz co za tym idzie wspo-
mnienia. O jednych już zapomniałem do niektórych wracam. 
Najczęściej maluję ze znajomymi i już sam fakt spotkania się 
z nimi i zrobienia czegoś razem niesie jakieś emocje oraz histo-
rie, które się pamięta lub nie, ale ogólnie patrząc na dane zdję-
cie, zawsze pamiętam, gdzie to było robione lub z kim i jeśli coś 
się wydarzyło, od razu sobie przypominasz tamten czas. jedno 
z ciekawych malowań miało miejsce w cieszynie, gdzie zrobi-
liśmy wspólną prace tuż po śmierci papieża jP2 w 2005 roku. 
Razem z dwoma kolegami ze składu – Kamerem i Malikiem, ma-
lowaliśmy postacie papieża w trzech różnych etapach jego ży-
cia, to wszystko w trzech czarnych prostokątach. już na począt-
ku, jak zaczęliśmy, zaczęły bić dzwony w kościele i było słychać 
mszę świętą. jak zwykle przechodzili ludzie, ale podszedł do 
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nas człowiek, który się normalnie popłakał i dziękował nam za 
to. Po jakimś czasie przyjechała Policja, ale z racji tego, że ma-
lowaliśmy papieża pospisywali nas i odjechali. Finał całego ma-
lowania skończył się na tym, że na okładce pisma parafi alnego 
z cieszyna pojawił się nasz obrazek z portretami i krótkim arty-
kułem w środku :D Nie żebym był jakiś religijny, ale to malowa-
nie było naprawdę dość nietypowe, a liczba zdarzeń i emocji była 
niespotykana. Zdarzyło mi się również na hiphopowym festiwalu 
w czechach dostać za malowanie w koszulce z napisem Polska 
przysłowiowy hałas od dużej grupy polskich fanów hip hopu :D no 
i na pewno malowanie sowy w Bielsku-Białej było moim najwięk-
szym i najbardziej pracochłonnym wyzwaniem do tej pory. 
 – Jak rozwijasz swoje pasje? (festiwale, rozmowy z ludź-
mi, konferencje itp.)
 Przez 20 lat malowania graffi  ti przejechałem kopę kilometrów 
samochodami i pociągami po różnego rodzaju festiwalach, ja-
mach graffi  ti oraz zleceniach artystycznych w Polsce i poza gra-
nicami kraju. Poznałem przy okazji dużo świetnych ludzi, któ-
rzy mieli wpływ lub nadal mają na to, co robię aktualnie. Do dnia 
dzisiejszego często ich odwiedzam. Najczęściej jest to Kraków 
i Nowy Sącz ale również Śląsk i dalsze zakątki kraju. Kiedyś co 
prawda jeździłem dużo więcej, bo też więcej się działo, a na dzień 
dzisiejszy mam rodzinę i obowiązki, co często koliduje z wyjaz-
dami. Kolejną z pasji jest muzyka, której również oddaję trochę 
swojego wolnego czasu. już pod koniec lat 90tych zacząłem grać 
muzykę jako dj i zacząłem robić beatbox, który tworzę do dzi-

siaj. Gram w zespole metalowym, w którym perkusję zastąpili-
śmy beatboxem i jest duża szansa, że ruszymy z tym do przodu 
w najbliższym czasie. Po latach również wróciłem do miksowania 
i zbierania płyt winylowych, co też sprawia mi dużą frajdę. Muzy-
ka zresztą ma i miała duży wpływ na moją osobę jak i bezpośred-
nio na rzeczy, które później malowałem. 
 – Czym zajmujesz się na co dzień?
 Na co dzień jestem szczęśliwym ojcem i mężem, a moje 
życie zawodowe kręci się wokół malowania, projektowania, szki-
cowania. Ostatnie 2 lata próbuję swoich sił w sztuce tatuażu. 
czasami wykonuję też zlecenia za granicą oraz współpracuję 
z lokalną marką carlex Design (która swego czasu miała siedzibę 
w jaworzu), malując aerografem unikalne wzory, loga i elemen-
ty ozdobne do ekskluzywnych samochodów. Po za tym jeszcze 
jak pisałem wcześniej, udzielam się w projekcie muzycznym, któ-
ry już niebawem ujrzy światło dzienne i co ciekawe, jeden z gita-
rzystów pochodzi z jaworza :D 
	 Korzystając	z	okazji	pozdrawiam	całe	Jaworze!	Mam	na-
dzieję,	że	mural	się	Wam	spodobał!	Słowa	uznania	należą	się	
Pani	Basi	Szermańskiej	i	Wójtowi	Jaworza	za	zrealizowanie	
takiej	 fajnej	 inicjatywy!	 Pozdrowienia	 również	 dla	 uczniów	
Gimnazjum	jak	i	całego	personelu	szkolnego	oraz	personelu	
Muzeum!	Na	zakończenie	 jeszcze	pozdrawiam	moją	mamę,	
bo	wie,	 że	 będzie	 wywiad	 i	 czeka	 na	 egzemplarz!	 I	 Ciebie	
drogi	czytelniku	pozdrawiam	również	!

Przygotowała Barbara Szermańska

jAWORZE 2017, 
cZYLI cAŁA NAPRZóD!

INFORMACJE	URZĘDU	GMINY	I	WÓJTA

 Gmina jaworze rozwija się intensywnie 
w wielu kierunkach. W miarę możliwości budże-
towych nieomal każda sfera życia mieszkańców 
gminy jest zaspokajana. O priorytetach inwe-
stycyjnych na rok 2017 w jaworzu rozmawiamy 
z	wójtem	Radosławem	Ostałkiewiczem.
	 To	 już	 trzecia	 edycja	 Budżetu	 Obywatel-
skiego,	ważna	 inicjatywa	nie	 tylko	ze	wzglę-
du	na	możliwość	dofi	nansowania	różnego	ro-
dzaju	przedsięwzięć,	ale	 też	przyzwyczajanie	mieszkańców	
gminy	do	tego,	że	wiele	zależy	od	nich	samych.
	 Radosław	 Ostałkiewicz: Warto przypomnieć, że każdego 
roku na tzw. Budżet Obywatelski przeznaczamy 100 tys. złotych. 
Być może nie jest to nominalnie zawrotna kwota, jednak w po-
równaniu z innymi gminami to podobna proporcja w stosunku do 
wysokości rocznych wydatków. Ale przyjrzyjmy się nowościom – 
w tym roku promujemy inwestycje „mniejszego kalibru” – chodzi-
ło o to, by można było zrealizować większą ilość przedsięwzięć. 
Dlatego też podzieliliśmy budżet na część inwestycyjną, na 
którą wyasygnowaliśmy 75 tys. złotych oraz tzw. „miękką”, na któ-
rą przeznaczyliśmy pozostałą część środków fi nansowych. W ra-
mach projektów obywatelskich chcemy wykonać niewielkie ro-
boty budowlane, wyremontować małe odcinki dróg, poboczy czy 
przepustów, ale także wspomóc organizację dodatkowych imprez 
kulturalnych, warsztatów teatralnych bądź renowację pamiątek 
historycznych. 
 Początkowo obawialiśmy się o to, czy nasi mieszkańcy będą 
zainteresowani realizacją projektów nieco mniejszych, ale po raz 
kolejny zostaliśmy pozytywnie zaskoczeni. Zgłoszono wiele cieka-
wych inicjatyw, które nas – powiem szczerze – zaskoczyły. Patrząc 

na nie, mogę zauważyć, że roczny budżet gminy 
to taka skala makro, zaś budżet partycypacyjny 
pozwala na realizację spraw małych, których za-
łatwienie często może ułatwić mieszkańcom życie 
na jakiejś konkretnej ulicy czy w danym rejonie. 
I temu właśnie służy Budżet Obywatelski.
	 Kolejną	 istotną	 i	 powracającą	 kwestią	 są	
przewozy	świadczone	przez	bielski	PKS.	Czy	
będziemy	mieli	 dobre	 nowiny	 dla	mieszkań-
ców?
	 Radosław	Ostałkiewicz: Zacznijmy od tego, 
że w przyszłym roku wchodzi w życie, uchwalo-
na siedem lat temu, ustawa o publicznym trans-
porcie zbiorowym. Ten wyjątkowo długi okres va-

catio legis miał pozwolić gminom, powiatom i województwom na 
odpowiednie przygotowanie się do nowych zadań w komunikacji 
publicznej. 
 Od stycznia 2018 r. po stronie samorządu znajdzie się nowe 
zadanie, tj. organizacja transportu publicznego oraz zapewnienie 
usług w komunikacji za pośrednictwem tzw. operatorów (czyli naj-
prościej mówiąc – fi rm przewozowych). Rozporządzenie unijne 
w tej sprawie przewiduje kilka trybów wyłonienia takiego prze-
woźnika – poprzez typowy przetarg albo w ramach zamówie-
nia „in house” (po polsku „w domu”), które pozwala na zlece-
nie konkretnej usługi bezprzetargowo spółce, w której samorząd 
ma tzw. pakiet kontrolny. I to właśnie ten drugi tryb był przyczyną 
zawiązania przez gminy naszego powiatu Beskidzkiego Związ-
ku Powiatowo-Gminnego, w skład którego wszedł także Powiat 
Bielski, będący właścicielem PKS-u.
 Co	to	oznacza	dla	mieszkańców?
	 Radosław	Ostałkiewicz: Nie odkryję Ameryki, jeżeli powiem, 
że mieszkańcy chyba najbardziej są zainteresowani dogodny-
mi połączeniami z Bielskiem-Białą czy jasienicą, a także innymi 
gminami. chodzi tu głównie o te osoby, które na co dzień tam pra-
cują lub się uczą, a nie dysponują własnym środkiem lokomocji 
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czy też są za młodzi na prawo jazdy. Z drugiej zaś strony gmina 
musi zapewniać w miarę rozwiniętą sieć połączeń wewnętrznych 
w jej granicach – przecież nasi rodzice, dziadkowie, a może i my 
sami, chcemy dostać się w miarę szybko do kościoła czy ośrodka 
zdrowia.
Radni i ja mieliśmy do wyboru dwie opcje – albo organizujemy 
jako gmina transport „na własną rękę”, ogłaszając wspomniany 
wcześniej przetarg, albo decydujemy się na współpracę „w gru-
pie” ze sprawdzonymi partnerami, którzy solidarnie chcą stworzyć 
dogodne przewozy pasażerskie. W pierwszym przypadku auto-
busy jeździłyby tylko w granicach gminnych, w drugim – po ob-
szarze całego powiatu. Bez cienia wątpliwości zdecydowaliśmy 
się wspólnie na szerszy model i podjęliśmy decyzję o współpracy 
w zakresie komunikacji w ramach Beskidzkiego Związku Powia-
towo-Gminnego (w jego skład oprócz jaworza wchodzą Powiat 
Bielski i wszystkie jego gminy z wyjątkiem czechowic-Dziedzic, 
które posiadają własne Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej).
	 Czym	wobec	tego	jest	wspomniany	związek	powiatowo-
gminny?
	 Radosław	Ostałkiewicz: To nowa formuła współpracy samo-
rządowej w prawie polskim – do tej pory gminy mogły współpra-
cować w ramach związku jedynie między sobą (bez powiatu), jed-
nak od początku 2017 roku wprowadzono możliwość zakładania 
tzw. związków powiatowo-gminnych. Ich celem jest m.in. bardziej 
elastyczna i partnerska realizacja zadań wykraczających poza 
właściwość jednej miejscowości – a tego, że nasze autobusy kur-
sują głównie poza jaworze, nikomu chyba nie muszę mówić. 
 jeżeli chodzi o transport publiczny, od wielu lat współpracu-
jemy w tym zakresie z innymi gminami powiatu bielskiego oraz 
samym powiatem, który kilka lat temu przejął od Skarbu Pań-
stwa 100% akcji PKS SA w Bielsku-Białej. Należy dodać, że do 
tej pory głównym decydentem był tutaj właśnie powiat, zaś pozo-
stałe gminy jego swoistymi klientami. utworzenie Beskidzkiego 
Związku Powiatowo-Gminnego oznacza w tym zakresie zmianę 
o 180 stopni i przekształcenie relacji „klient – dostawca” na realne 
partnerstwo w zarządzaniu transportem przez gminy w ramach 
nowo powstałej struktury. Również istotnie zmienią się zasady fi-
nansowania tego zadania – już nie dwustronne umowy między 
gminą a powiatem, ale solidarna odpowiedzialność wszystkich 
samorządów za pokrywanie kosztów komunikacji wymoże rze-
czywiste partnerstwo w tym zakresie, a co jest z tym nierozłącz-
nie związane – istotną poprawę jakości świadczonych usług oraz 
– mam nadzieję – rzeczywiste oszczędności.
	 Jak	wygląda	zatem	to	wspólne	decydowanie?
	 Radosław	 Ostałkiewicz: W skład Zgromadzenia (czyli ta-
kiej rady międzygminnej) wchodzą z mocy prawa wójtowie, bur-
mistrzowie oraz starosta, a także wskazani przez nich dodatkowi 
przedstawiciele. jeżeli chodzi o naszą gminę, zdecydowałem, że 
drugim reprezentantem w Zgromadzeniu musi być któryś z rad-

nych – dlatego też zaprosiłem do współpracy Przewodniczącego 
Rady Gminy jaworze Pana Mieczysława Brzezickiego, który pro-
pozycję moją przyjął. Swoją drogą jest to jedyny radny rad gmin, 
który zasiada w tym ciele, za co mu zresztą dziękuję. 
 Za sprawy Związku i jego interesy odpowiada z kolei Zarząd 
(tj. organ wykonawczy – analogicznie jak w gminie wójt). W jego 
skład zgodnie ze statutem weszli wszyscy wójtowie, burmistrzo-
wie oraz starosta, a także dodatkowy członek, który będzie pełnił 
funkcję dyrektora Biura Związku odpowiadającego za administra-
cję oraz bieżące jego działania. 
 W toku dyskusji nad składem organów Związku wójtowie ja-
sienicy – janusz Pierzyna oraz Wilkowic – Mieczysław Rącz-
ka zaproponowali, abym objął funkcję przewodniczącego Za-
rządu (wiceprzewodniczącym został wójt Bestwiny – Artur Be-
niowski), na co pozostali członkowie jednomyślnie wyrazili zgo-
dę. Do moich obowiązków należeć będzie głównie koordynowa-
nie działań Związku, nadzór nad jego Biurem oraz reprezentacja 
Związku na zewnątrz. Muszę jednak zaznaczyć, że to zarząd jako  
całość będzie rozsądzał o kierunkach rozwoju Związku i podej-
mował kluczowe decyzje w sprawach dotyczących dalszej współ-
pracy z PKS-em, do czego się względem pozostałych wójtów  
i burmistrzów zobowiązałem. Zresztą liczę na ich współpracę  
i radę.
	 Jakie	 wyzwania	 stoją	 przed	 Beskidzkim	 Związkiem	
Powiatowo-Gminnym?
	 Radosław	 Ostałkiewicz: Przed nami zawarcie umowy 
z przewoźnikiem, czyli z PKS-em, na świadczenie usług trans-
portowych w poszczególnych gminach, jako że dotychczaso-
wa umowa kończy się już w tym miesiącu. Należy zauważyć, że 
transport publiczny jest zasadniczo deficytową częścią działalno-
ści samorządu, gdyż nie wszystkie niezbędne do utrzymania li-
nie są rentowne. To odróżnia w sposób zasadniczy sferę publicz-
ną od działalności komercyjnej, gdzie zazwyczaj „busiki” kursują 
tam, gdzie jest dużo pasażerów, a omijają zakątki, w których na 
przystankach czeka jedna bądź dwie osoby. Dlatego nowa usta-
wa przewiduje dla przewoźnika publicznego tzw. rekompensatę, 
która stanowi zwrot udzielonych ulg (np. dla uczniów) oraz re-
fundację kosztów na liniach deficytowych. Każdego roku dopła-
ta ta oscyluje wokół 5 mln złotych, z czego na jaworze przypada 
ok. 270 tysięcy złotych. Liczone jest to według tzw. wozokilome-
tra na terenie gmin (bielskie kilometry pokrywa powiat) – w tym 
roku taki kilometr kosztuje nasz budżet 1,60 złotych, zaś łączna 
długość przewozów rocznie waha się na poziomie ok. 150 tys. 
wozokilometrów.
 Ale Związek to nie tylko rozliczanie biletów i tachografów, to 
również inwestycje. jeszcze w tym roku składamy wniosek do 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na zakup ok. dwudziestu autobusów o wartości blisko 26 mln zło-
tych, z czego 85% dofinansuje unia Europejska. Pozostałe 15% 
tej kwoty zostanie pokryte proporcjonalnie przez poszczególne 
gminy i powiat – nasz udział w tej inwestycji wyliczamy wstępnie 
na dwa lata łącznie na ok. 200 tysięcy złotych. 
 Ponadto wspólnie w ramach BZPG będziemy na bieżąco ba-
dać potrzeby komunikacyjne mieszkańców oraz analizować stan 
rentowności poszczególnych linii. Bez wątpienia pod lupę weź-
miemy również funkcjonowanie PKS-u, który w przyszłości – jak 
deklaruje starosta – może stać się współwłasnością wszystkich 
związkowych gmin. Przed nami także dyskusja nad możliwością 
wprowadzenia darmowych przejazdów dla seniorów, co wiąże się 
jednak z dodatkowymi pieniędzmi, jakie trzeba będzie wydać na 
ten cel z budżetu gminy. 
 Niewątpliwie jednak szczytem naszych marzeń jest doprowa-
dzenie do sytuacji, w której PKS i firmy komunikacyjne z Bielska-
Białej i czechowic-Dziedzic mogłyby funkcjonować w oparciu 
o zasadę „jednego biletu” i wspólnej polityki cenowej. To jed-

Dyrektor B. Szermańska i Wójt R. Ostałkiewicz wizytują budowę hali.
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nak „piosenka przyszłości”, do której droga będzie pewnie długa 
i wyboista. 
	 Wróćmy	na	 jaworzański	grunt	 i	porozmawiajmy	o	 inwe-
stycjach	gminnych,	które	zdominowały	budżet	Jaworza.
	 Radosław	 Ostałkiewicz: Ten rok jest niezwykle intensyw-
ny i powoli daje nam „do wiwatu”. Przede wszystkim kontynuuje-
my budowę pełnowymiarowej hali sportowej przy jeszcze-gimna-
zjum. Przypomnę, że pozyskaliśmy blisko 70% dofi nansowania 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki na to przedsięwzięcie, na któ-
re niektórzy z nas czekali ponad dekadę. Tym bardziej cieszy, że 
hala rośnie, jak na drożdżach, a widząc zawrotne tempo prac, li-
czę się ze sporą niespodzianką. To co pierwotnie planowaliśmy 
oddać do użytku w drugiej połowie 2018 roku, najprawdopodob-
niej będzie gotowe wiele miesięcy wcześniej. jeszcze w czerw-
cu hala będzie w stanie surowym zamkniętym – powoli kończy-
my prace na dachu oraz rozpoczynamy montowanie okien, na 
dniach staną ostatnie mury i zawiążemy wszystkie instalacje. Ob-
serwując proces budowy hali – a jestem tam praktycznie raz w ty-
godniu – muszę stwierdzić, że praca ekip budowlanych jest na 
bardzo wysokim poziomie – nie tylko jeśli chodzi o tempo, ale 
przede wszystkim jakość robót i materiałów. 

 W tym samym czasie w sąsiedztwie urzędu Gminy powstaje 
budynek socjalny z salą spotkań gminnych – nazywamy go robo-
czo budynkiem „Pod harendą”, jako że przy tej ulicy on się znaj-
duje. Fundamenty są już wylane, a do końca roku obiekt powinien 
być już gotowy do końcowych odbiorów. Wspomnę, że część 
środków na tę inwestycję pozyskaliśmy z Banku Gospodarstwa 
Krajowego w ramach programu budownictwa socjalnego. 
 Kolejnym ważnym zadaniem jest modernizacja drogi powia-
towej Bielsko-Biała-Świętoszówka (czyli naszej cieszyńskiej) na 
długości blisko 3 km pomiędzy gminami: jaworze i jasienica oraz 
budowa ronda przy „cholewiku”. Należy jednak wyraźnie pod-
kreślić, że chociaż jaworze dofi nansowuje tę inwestycję w wy-
sokości 1,3 mln złotych, to nie ma na nią niestety bezpośred-
niego wpływu, gdyż jest to inwestycja realizowana przez Zarząd 
Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej. Na bieżąco jednak jesteśmy 
w kontakcie ze służbami starostwa i monitorujemy przebieg robót 
w tym ważnym punkcie naszej gminy. Przedsięwzięcie to plano-
wo powinno zakończyć się we wrześniu tego roku – w tym miej-
scu jedyne, co mogę zrobić, to przeprosić pieszych za utrud-
nienia w ruchu, zaś prowadzących za korki i prosić ich jeszcze 
o cierpliwość, która później – jak sądzę – zostanie wynagrodzo-
na znacznie większym komfortem korzystania z samej drogi jak 
i chodników. 
 Mówiąc o inwestycjach drogowych, nie sposób nie wspo-

mnieć o modernizacji dróg lokalnych. W tym roku zaplanowali-
śmy remont nawierzchni ul. Kolonia Dolna (na odcinku od ulicy 
Średniej do Irysów), który powinien zakończyć się wczesnym la-
tem, wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Magnolii, a także urzą-
dzenie wjazdu do Przedszkola Nr 2 oraz połączenie go z granicą 
z Bielskiem chodnikiem od strony północnej. Na koniec pozosta-
je także remont ul. cyprysowej wzdłuż potoku, której stan uległ 
w zeszłym roku całkowitej dewastacji. W wakacje czeka nas także 
modernizacja ul. Widok na odcinku gminnym w ramach oszczęd-
ności poprzetargowych.
	 I	 jeszcze	 jedna	 ważna	 inwestycja	 niezwiązana	 z	 droga-
mi,	 ale	 tym	 razem	 z	wypoczynkiem,	 a	 chodzi	 o	 drugi	 etap	
budowy	 parku	 wypoczynkowo-rekreacyjnego	 na	 „Starym	
Basenie”.
	 Radosław	 Ostałkiewicz: udało się mi w tym roku podpi-
sać umowę z Zarządem Województwa Śląskiego na sfi nanso-
wanie drugiego etapu tej inwestycji ze środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego w ramach Lokalnej Grupy Działania „Ziemia 
Bielska”. Docelowo w tym roku powstanie tam plac zabaw dla 
dzieci, wykonamy wjazd z ulicy Słonecznej i parking dla rowerów, 
a także drobną infrastrukturę towarzyszącą. Koszt inwestycji nie 
powinien przekroczyć 150 tys. zł. Poza tym zostanie dokończo-
na murawa boiska, która w pewnym momencie była tematem 
nieco kontrowersyjnym. chociaż okazało się, że prace były wy-
konane zgodnie z projektem i sztuką budowlaną, doszliśmy do 
wniosku, że najlepszym wyjściem w przypadku obiektu tak inten-
sywnie użytkowanego będzie położenie sztucznej murawy. Pa-
miętajmy jednak, że boisko to jest ogólnodostępne i było inten-
sywnie wykorzystywane. Nie posiada ono także systemu nawad-
niania, stąd też niektórym mogło się wydawać, że coś może być 
nie tak. Ale gdybyśmy wpuścili na nasz domowy trawnik kilka-
dziesiąt osób dziennie i dali im piłkę czy inny sprzęt sportowy, to 
nasz ogród raczej by nie wygrał „konkursu na najlepsze podwór-
ko na wsi”. Niemniej decyzja o zmianie murawy na sztuczną po-
winna nas wszystkich zadowolić i pogodzić.
	 Skoro	 już	 jesteśmy	przy	 tematach	 związanych	 ze	 spor-
tem,	warto	kilka	słów	powiedzieć	o	GKS	Czarni	Jaworze.
	 Radosław	Ostałkiewicz: Poruszyła Pani temat bliski moje-
mu sercu. Gminny Klub Sportowy „czarni jaworze” to niekwestio-
nowany król bielskiej A-Klasy w tym sezonie, który na pięć spo-
tkań przed końcem kolejki zapewnił sobie historyczny awans do 
„Okręgówki”. Pamiętamy dobrze ubiegły rok, gdy rzutem na ta-
śmę zwycięstwo odebrała nam drużyna z Wilkowic. W zeszłym 
roku awans taki byłby szczęściem, w tym roku jest to owoc so-
lidnej pracy trenera i zawodników. Na obecną chwilę (rozmowę 
przeprowadzono 23 maja – przyp. red.) mamy całe 16 punktów 
przewagi nad wiceliderem tychże rozgrywek – KS Bestwinka, któ-
rych nikt nam nie odbierze. Przypomnę tylko, że w zeszłym roku 
naszemu awansowi stanął na przeszkodzie tylko jeden punkt.
 Ten wielki sukces to zarazem wielkie wyzwanie, a mianowi-
cie utrzymanie się w lidze okręgowej w kolejnym sezonie. Pa-
miętamy, gdy ucieszeni awansem w 2014 roku, musieliśmy prze-

Skrzyżowanie przy cholewiku - stan na koniec maja 2017
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Foto: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

łknąć łzy goryczy, gdy rok później wracaliśmy do A-Klasy. Tym  
razem – wierzę w to mocno – będzie inaczej, tym bardziej, że for-
ma drużyny jest bardzo wysoka, a ambicje i możliwości zawodni-
ków jeszcze większe. Korzystając z tej okazji, chciałbym złożyć 
wielkie gratulacje wspaniałym „czarnym” – wszystkim grającym 
w tym sezonie zawodnikom oraz ich trenerowi – Panu Tomaszowi 
Dulebie. Słowa podzięki należą się także osobom pracującym 
na rzecz tej organizacji – członkom zarządu, ich rodzinom oraz 
wszystkim, z którymi znamy się z widowni na „Koralowej Arenie”. 
Dziękuję. 
 Należy w tym miejscu także podkreślić, że poza chłopaka-
mi wchodzącymi w skład podstawowej jedenastki w Klubie jest 
zrzeszona ponad setka dzieciaków i młodych ludzi, trenujących 
od 5 roku życia po sekcję juniorów. jest także wspaniała druży-
na Rezerw, która prawie otarła się o awans do A-Klasy, co byłoby 
chyba ponad moje siły... 
 Patrząc na to, można powiedzieć, że GKS „czarni jaworze” 
to wielkie przedsięwzięcie, które kosztuje mnóstwo pracy i trudu 
ze strony bezimiennych rodziców i działaczy „czarnych”, pracują-
cych najczęściej społecznie na rzecz dzieci i młodzieży. Im także 
należą się wielkie słowa uznania.
 już dzisiaj pragnę zaprosić wszystkich Państwa na sobotę – 
17 czerwca na „Koralową Arenę” w jaworzu, gdzie odbędzie się II 
Rodzinny Piknik Sportowy, a także rozegrany zostanie mecz fina-
łowy w A-Klasie z drużyną z czechowic -Dziedzic. To będzie za-
legła, zeszłoroczna feta, jakiej jaworze nie widziało…
	 Na	 koniec	 oferta	 specjalna	 tym	 razem	 dla	 seniorów,	 
a	chodzi	o	Uniwersytet	Trzeciego	Wieku	(UTW)	w	Jaworzu.
	 Radosław	Ostałkiewicz: Ten pomysł dojrzewał w mojej gło-

wie już kilka dobrych lat, gdyż dostrzegam potrzebę organizacji 
jakiejś formy zajęć dla osób najstarszych w naszej gminie. Stąd 
też rozpoczynając swoje urzędowanie, zasygnalizowałem po-
mysł otwarcia takiego uniwersytetu w tej kadencji. Dzisiaj słowo 
staje się ciałem – z uTW ruszamy w kolejnym roku akademic-
kim – w październiku 2017 roku. Na razie w planach mamy spo-
tkania raz w miesiącu na różnego rodzaju wykładach organizo-
wanych przy współpracy z jedną z wyższych uczelni z naszego  
regionu, z którą chcielibyśmy podpisać stosowną umowę. 
 W ramach uTW chcemy organizować zajęcia będące odpo-
wiedzią na realne zapotrzebowanie osób starszych – naszych 
studentów. Dlatego też przed inauguracją roku akademickiego 
2017/2018 będziemy szeroko informować o naborze do uniwer-
sytetu, który w naszych planach ma stać się prawdziwą uczelnią 
– jej słuchacze będą mieli indeksy, będą uczestniczyć w wybra-
nych zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych. 
Samorząd jak najbardziej będzie wspierał tę inicjatywę, ponieważ 
uważamy, że jest ona ważna dla aktywizacji i integracji seniorów. 
	 Czy	już	wiadomo,	gdzie	będą	odbywały	się	zajęcia?
	 Radosław	 Ostałkiewicz: jeszcze nie mamy skonkretyzo-
wanego czy stałego miejsca. To oczywiście będzie zależało od 
rodzaju zajęć – jeżeli będą to zajęcia ruchowe, to najlepszym 
miejscem będzie hala sportowa; w przypadku warsztatów czy 
wykładów najbardziej odpowiednia będzie sala sesyjna budyn-
ku „Pod Goruszką” czy nowo powstająca sala spotkań w budyn-
ku „Pod Harendą”; natomiast w przypadku zajęć komputerowych, 
będziemy współpracowali z jaworzańskimi szkołami. 
 chcemy, by forma spotkań w ramach uTW była na tyle róż-
norodna, aby każdy znalazł coś dla siebie. Będziemy pobiera-
li symboliczne opłaty od studentów, które będą przeznaczone na 
drobny poczęstunek podczas zajęć, zaś współpraca z fundacją  
będzie odbywała się na zasadach grantu gminnego, którego 
koszt będzie się wahać w granicach 6-7 tys. złotych na semestr. 
Główne koszty z pewnością będą przeznaczone na wynagrodze-
nie dla wykładowców, bowiem chcemy, aby zajęcia prowadziły 
osoby z przygotowaniem akademickim. 
Dziękuję	za	rozmowę.

Rozmawiała: Agata jędrysko
P.S. Dla upamiętnienia pierwszych wyborów samorządowych z 27 
maja 1990 roku lokalne stowarzyszenie Niezależni.BB przyznaje 
tytuł „Samorządowiec Podbeskidzia”. Wśród nominowanych zna-
lazł się wójt jaworza dr Radosław Ostałkiewicz. Rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpi po ukazaniu się miesięcznika.  Gratulujemy no-
minacji! Więcej szczegółów w kolejnym wydaniu Echa.

XXVIII SESjA 
RADY GMINY jAWORZE
Sesja odbyła się 20 kwietnia br. Radni zatwierdzili protokół 

z XXVI sesji Rady Gminy jaworze przeprowadzonej w dniu 21 
marca 2017r.: 12 – głosów za,3 – nieobecnych.

Podjęte	uchwały:	
a)		zmiana	uchwały	nr	XXVI/209/2017	Rady	Gminy	Jaworze	

z	 dnia	 21	 marca	 2017	 r.	 w	 sprawie	 udzielenia	 pomocy	
finansowej	 w	 postaci	 dotacji	 celowej	 Powiatowi	
Bielskiemu	na	realizację	zadania	„Zaspokojenie	potrzeb	
z	zakresu	transportu	publicznego	mieszkańców	Powiatu	
Bielskiego”

b)		zmiana	 uchwały	 o	 Wieloletniej	 Prognozie	 Finansowej	
Gminy	Jaworze,

Skarbnik Gminy jaworze Krzysztof Śliwa omówił poszczegól-
ne zmiany zgodnie z objaśnieniami do WPFu. Poinformował, iż 
przedstawione zmiany spowodują zwiększenie deficytu, ale nie 

wpłyną na zadłużenie gminy.
W dyskusji na temat ogniw fotowoltaicznych padło pytanie, jakie 
obiekty zostaną pokryte tym systemem, mając na uwadze stan 
dachów poszczególnych budynków. Ponadto poprosił o przed-
stawienie sposobu montażu ogniw w zależności od typu dachów 
– powierzchni jaką ogniwa będą zajmowały i planowanej pozy-
skanej mocy. Naczelnik Wydziału Rozwoju i Infrastruktury Daniel 
Godziszka poinformował, iż ogniwami pokryty zostanie budy-
nek urzędu gminy, przedszkola nr 2, gimnazjum, muzeum, orli-
ka, zaplecza sportowego, szkoły podstawowej nr 1 i przedszko-
la nr 1, gminnego zespołu oświaty oraz ośrodek zdrowia. Wyja-
śnił, iż jeden system montowany jest do jednego licznika, stąd  
podział na poszczególne obiekty, mimo iż znajdują się w jednym 
budynku. Poinformował, iż przygotowany został audyt fotowolta-
iczny oraz dokumentacja techniczna, m.in. konstrukcje monta-
żowe pod każdy z dachów. Przedstawił możliwości wytworzenia 
energii na poszczególnych obiektach oraz charakterystykę ogniw 
(moduły o mocy 300W). Skarbnik Gminy jaworze Krzysztof 
Śliwa, odnosząc się do kwestii finansów, przedstawił szacun-
kowe zyski wynikające z pozyskania energii, koszty ponoszone 

Dom Socjalny ul. Zdrojowa - stan na połowę maja 2017
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na energię oraz koszty inwestycji. Ponadto zwrócił uwagę, iż od 
poniesionych kosztów na inwestycję istnieje możliwość zwro-
tu VATu. Podsumowując, stwierdził, iż inwestycja powinna zwró-
cić się po 12 latach, a dodatkowo pozytywnie wpłynie na obni-
żenie wydatków bieżących, co z kolei ma znaczenie przy two-
rzeniu WPFu. Naczelnik Wydziały Rozwoju i Infrastruktury Da-
niel Godziszka poinformował, iż kosztorys przewiduje remont da-
chów oraz montaż odpowiednich konstrukcji, do których monto-
wane będą ogniwa. Przedstawił charakterystykę ogniw.
c)		zmiana	w	budżecie	gminy	na	rok	2017,
Przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Brzezicki pokrótce 
przedstawił informacje z posiedzenia zarządu związku. Poinfor-
mował, iż 30 tys. o których mowa, zabezpieczają funkcjonowa-
nie biura związku w tym roku, w przyszłym roku koszty powinny 
być już niższe.
d)	sprzedaży	nieruchomości	położonych	w	Jaworzu	przy	ul.	

Cisowej	 wraz	 z	 zabudowaniami	 stanowiącymi	 własność	
Gminy	Jaworze,

Inspektor Wydziału Spraw Komunalnych i uzdrowiska Barba-
ra Galocz-Siwiecka poinformowała, iż omawiana uchwała jest 
zmianą obowiązującej uchwały, która ograniczała możliwość ob-
niżenia ceny sprzedaży nieruchomości poniżej ceny określonej 
w operacie szacunkowym. Wyjaśniła, iż obowiązujące przepisy 
prawa pozwalają na obniżenie kwoty sprzedaży w drugim prze-
targu nawet o 50% w stosunku do kwoty z pierwszego przetargu. 
Zwróciła uwagę, iż podczas organizowanych obecnie 3 przetar-
gów zainteresowanie nieruchomością było duże, ale cena w sto-
sunku do stanu technicznego budynku nie pozwoliła na zbycie 
nieruchomości. Poinformowała, iż Wójt Gminy jaworze nie do-
puszcza obniżenia ceny o więcej niż 15-20% w stosunku do ceny 
z operatu szacunkowego. 
e)	apelu	 o	 podjęcie	 przez	 Rząd	 Rzeczypospolitej	 Polskiej	

skutecznych	 działań	 wpływających	 na	 poprawę	 jakości	
powietrza	w	Polsce,

Inspektor Wydziału Spraw Komunalnych i uzdrowiska Barbara 
Galocz-Siwiecka poinformowała, iż apel pozwala na uczestnic-
two gminy w podejmowanych działaniach przez rząd w zakresie 
poprawy jakości powietrza w kraju. Wyjaśniła, iż gminy z uwagi 
na ograniczone środki nie mogą same sobie poradzić z zaistnia-
łym problemem.
f)	przekazania	do	Komisji	Rewizyjnej	 skargi	 na	działalność	

kierownika	gminnej	jednostki	organizacyjnej
	 Sprawozdania:
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dorota 
Sacher-Wejster poinformowała, iż do biura Rady Gminy zosta-
ło złożone: 
•	 sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej (dokumentacja OZK.0004.2.2017), 
•	 sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny 

i systemie pieczy zastępczej w Gminie jaworze (dokumen-
tacja OZK.0004.3.2017),

•	 Ocena Zasobów Pomocy Społecznej (dokumentacja 
OZK.0004.6.2017), 

•	 raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Nar-
komanii (dokumentacja OZK.0004.5.2017).
Zastępca Wójta Gminy jaworze Anna Skotnicka-Nędzka, 

odpowiadając na pytanie odnośnie zorganizowania spotkania 
z przedstawicielami Lokalnej Grupy Rybackiej, wyjaśniła, iż zapro-
szenie nie zostało wystosowane, ponieważ pani dyrektor jest na 
dłuższym zwolnieniu. Ponadto odniosła się do drugiego wniosku 
zespołu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej dotyczącego możliwo-
ści uzależnienia składek członkowskich od ilości mieszkańców 
i wyjaśniła, iż brak takiej możliwości - temat został zgłoszony na 
Walnym Zgromadzeniu. Stwierdziła, iż ewentualne zróżnicowa-
nie składek uzależniłoby wysokość pozyskanych dotacji dla gmi-
ny od ilości mieszkańców.

Opracowanie na podstawie roboczej wersji protokołu 
XVIII sesji RG. Szczegóły na stronie bip.jaworze.

INFORMACJA
urząd Gminy jaworze, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Zespół Oświaty oraz Gminna Biblioteka Publiczna
w dniu	16	czerwca	2017r.	(tj.	piątek	po	Bożym	Ciele)

będą	NieczYNNe.
Za utrudnienia przepraszamy.

WAKAcYjNE WYcIEcZKI 
ZE ŚWIETLIcą W jAWORZu

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w jaworzu informu-
je, że świetlica środowiskowa w jaworzu jak co roku organizu-
je 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 zależno-
ści od pogody: albo na basen w cieszynie albo na krytą pływal-
nię, 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 spra-
wują wychowawcy ze świetlicy. Dzieci otrzymują suchy prowiant.
 Warunkiem uczestnictwa w wycieczce jest dokonanie pisem-
nego zgłoszenia udziału dziecka w GOPS w jaworzu, ul. Zdrojo-
wa 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	ubez-
pieczenia	 dziecka	 to:	 imię	 i	 nazwisko,	 adres	 zamieszkania	
i	 data	 urodzenia.	 Kontakt	 z	Kierownikiem	Ośrodka	 lub	 pa-
nią	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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Wszystkie zgłoszone do konkursu biblioteki posiadają swój 
specyficzny, regionalny charakter, odpowiadają zapotrzebowa-
niom lokalnych środowisk.

uroczystość prowadzili i gości przywitali Bogdan	 Kocurek 
dyrektor Książnicy Beskidzkiej oraz Sabina	 Bugaj dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji w Szczyrku. 
uczestnikom spotkania umilał czas występ kapeli góralskiej 
„Młode Ondraszki” pod dyrekcją Doroty	Laszczak.

Bibliotekarzom oraz wyróżnionym i nagrodzonym biblio-
tekom gratulowali: starosta bielski Andrzej	 Płonka, dyrektor 
Magdalena	Madejska, przewodnicząca Zarządu Stowarzysze-
nia Bibliotekarzy Polskich w Katowicach Sylwia	Błaszczyk, czło-
nek Zarządu Powiatu Katarzyna	Adamiec, radni Rady Powiatu 
Bielskiego Adam	 Handzlik i Helena Byrdy	 –	 Przybyła oraz 
przedstawiciele samorządów gminnych – wójtowie, przewodni-
czący rad i radni.

Wszyscy życzyli naszym bibliotekom dalszego rozwoju, a bi-
bliotekarzom kreatywności, samorealizacji i zadowolenia z co-
dziennej pracy z czytelnikami.

Niezwykle wzruszającym momentem było serdeczne podzię-
kowanie za zaangażowanie, kreatywność i rzetelną pracę dla od-
chodzącej na emeryturę	 Danuty	 Kubicy długoletniej dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Buczkowicach.

Tekst: A. Macher, foto: N. Siatkowska-Stusek 
www.starostwo.bielsko.pl

Z żYcIA BIBLIOTEKI

Dla	bibliotek	i	bibliotekarzy	

W nowej siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczyrku 
18 maja uroczyście podsumowano XVII edycję konkursu na naj-
lepszą bibliotekę w powiecie bielskim.

Konkurs organizuje corocznie Starosta Bielski przy współpra-
cy z Zarządem Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich  
w Bielsku-Białej i Książnicy Beskidzkiej.

W tegorocznej XVII edycji pt. hasłem „Biblioteka oczywiście” 
będącym swoistym rankingiem bibliotecznym został poddany 
ocenie całokształt działań bibliotek w gminach powiatu bielskie-
go. Komisja powołana przez przewodniczącą Zarządu Oddziału 
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Bielsku-Białej w skła-
dzie: przewodniczący komisji:	Łucja	Ruchała – Stowarzyszenie 
Bibliotekarzy Polskich Przewodnicząca Zarząd Oddziału  
w Bielsku-Białej, członkowie: Alina	 Macher – przedstawiciel 
Starostwa Powiatowego, Mariola	Fender i Ewa	Troneczek – re-
prezentantki Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Zarządu Od-
działu w Bielsku-Białej dokonała wizytacji i oceny działalności bi-
bliotek zgłoszonych do konkursu. Oceniane były przede wszyst-
kim zadania związane z udostępnianiem zbiorów, dostosowanie 
ich do potrzeb różnych grup odbiorców, działalność o charakte-
rze promocyjnym, e-usługi, przyjazność biblioteki jako przestrzeni 
dla czytelników, miejsca inspiracji  i realizacji wielu pomysłów na 
promowanie literatury i pogłębiania kompetencji informacyjnych 
czytelników. Podstawą oceny były jakość i różnorodność oferty 
oraz przedstawiona w tym zakresie dokumentacja, dynamika roz-
woju działalności bibliotek w jej różnych aspektach. Szczegóło-
wej kryteria oceny to: stan czytelnictwa, działalność mająca na 
celu promocję biblioteki i zawód bibliotekarza, współpraca z lo-
kalnymi organizacjami, stowarzyszeniami, modernizacja lokali bi-
bliotecznych i obecność w social mediach budujących strategię 
marketingową.

W tym roku I miejsce ex aequo przyznano	Gminnej	Bibliotece	
Publicznej	 w	 Jaworzu	 oraz	 Gminnej	 Bibliotece	 Publicznej	 
w	 Kozach	 za wzorową współpracę z lokalnym środowiskiem 
– tworzenie kulturowej przestrzeni publicznej dla mieszkańców 
gminy, za wielokierunkową działalność placówki, za szczególne 
uwzględnianie w działalności cyklicznych form promujących lite-
raturę i czytelnictwo.

III	 miejsce uzyskała Gminna	 Biblioteka	 Publiczna	
w	Wilamowicach	 za działalność edukacyjno-kulturalną skiero-
waną do osób starszych i niepełnosprawnych oraz propagowanie 
działań artystycznych lokalnych twórców w prowadzonych działa-
niach (wystawy).

Wyróżnienia	przyznano	dla:	Miejskiego	Ośrodka	Kultury,	
Promocji	 i	 Informacji	 im.	 Jana	Więzika,	Miejskiej	Biblioteki	
Publicznej	 w	 Szczyrku	 za modernizację biblioteki, Miejskiej	
Biblioteki	Publicznej	w	Czechowicach-Dziedzicach	za szero-
ką działalność kulturalno-edukacyjną kierowaną do szerokiego 
kręgu odbiorców,	Gminnej	Biblioteki	Publicznej	w	Bestwinie	
za wysokie wskaźniki czytelnicze, regionalizm oraz działalność 
wydawniczą.

Komisja postanowiła także przyznać dyplomy uznania oraz 
nagrody rzeczowe dla wszystkich pozostałych bibliotek bio-
rących udział w konkursie: Gminnej	 Bibliotece	 Publicznej	
w	 Jasienicy,	 Gminnej	 Bibliotece	 Publicznej	 w	 Porąbce,	
Gminnej	Bibliotece	Publicznej	w	Wilkowicach,	Gminnej	Bi-
bliotece	Publicznej	w	Buczkowicach. 
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OŚRODEK PROMOcjI 
GMINY jAWORZE

Galeria	na	Zdrojowej	
i	grupa	malarska	„Pacykarki” 

zapraszają	na	warsztaty	malarskie	w	każdy	
czwartek	o	16.30.

Tardycyjnie w okresie wakacyjnym zapraszamy 
dzieci (w wieku od 5 lat) na różnorodne 

warsztaty	artystyczne.

Od 20.06. zapraszamy na wystawę	malarstwa
	p.	Bożeny	Grocholskiej – artystki z Wrocławia.

Zapisy na warsztaty pod numerem telefonu:
 33 488 36 36

Więcej informacji na stronie 
www.facebook.com/galerianazdrojowej

PORADY	PRAWNE

uPRAWNIENIA 
PRAcOWNIKA ZWIąZANE 
Z RODZIcIELSTWEM 
cZęŚĆ 2

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani roz-
wiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także 
w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, 
chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające roz-
wiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy 
i reprezentująca pracownicę zakładowa organi-
zacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiąza-
nie umowy. Powyższe nie dotyczy pracownicy 
w okresie próbnym nieprzekraczającym jednego 
miesiąca.

umowa o pracę zawarta na czas określony 
albo na okres próbny przekraczający jeden mie-
siąc, 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 nieobec-
ności w pracy. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę 
za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskie-
go może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwida-
cji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z repre-
zentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin 

rozwiązania umowy o pracę. W razie braku moż-
liwości zapewnienia w tym okresie innego zatrud-
nienia, pracownicy przysługują świadczenia. Doty-
czy to także pracownika będącego ojcem wycho-
wującym dziecko w okresie korzystania z urlopu 
macierzyńskiego.

Pracownicy w ciąży nie wolno zatrudniać w go-
dzinach 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 pra-
cy. Te same zasady dotyczą pracownika opieku-
jącego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 
roku życia. 

Pracodawca zatrudniający pracownicę w po-
rze nocnej jest obowiązany na okres jej ciąży 
zmienić rozkład czasu pracy w sposób umożliwia-
jący wykonywanie pracy poza porą nocną, a jeże-
li jest to niemożliwe lub niecelowe, przenieść pra-

cownicę 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 obowiąz-
ku 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 jed-

nym porodzie;
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3. 33 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jed-
nym porodzie;

4. 35 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jed-
nym porodzie;

5. 37 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci 
przy jednym porodzie.
Przed przewidywaną datą porodu pracownica może wykorzy-

stać 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 ma-
cierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego 
urlopu i powrócić do pracy, jeżeli:
1. pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracow-

nik – ojciec wychowujący dziecko;
2. przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca 

urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem bę-
dzie 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, pra-
wo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu re-
zygnacji przez ubezpieczoną – matkę dziecka z pobierania zasił-
ku macierzyńskiego.

Pracownica nie może zrzec się prawa do urlopu macierzyń-
skiego. Pracownica nie ma obowiązku korzystania z urlopu ma-
cierzyńskiego w części przed porodem. Może być tak, że cały 
przysługujący urlop macierzyński pracownica wykorzysta po-
cząwszy od dnia porodu.

W następnym numerze zostaną omówione pozostałe upraw-
nienia związane 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

POLIcjA BLIżEj NAS

Dzielnicowy	w	nowej	roli
„Dzielnicowy	bliżej	nas”	 to	 jeden	 z	podstawowych	pro-

gramów	realizowany	w	celu	zbudowania	zaufania	pomiędzy	
służbami	a	obywatelami.	Nawet	najlepiej	wyposażona	policja	
nie	będzie	dobrze	wykonywała	swoich	zadań,	jeśli	mieszkań-
cy	nie	będą	jej	ufali	–	mówił	podczas	Ogólnopolskiej	Konfe-
rencji	„Dzielnicowy	bliżej	nas”	minister	Mariusz	Błaszczak.	
Dzielnicowy	to	wizytówka	policji,	policjant	pierwszego	kon-
taktu	 –	 podkreślił	 Komendant	 Główny	 Policji	 nadinsp.	 
dr	Jarosław	Szymczyk.

Program	„Dzielnicowy	bliżej	nas”
Głównym założeniem programu jest ułatwienie kontaktu dziel-

nicowego z mieszkańcami. Do tej pory tak zwani „funkcjonariu-
sze pierwszego kontaktu” często musieli wykonywać zadania po-
licjantów służby prewencyjnej, przez co nie mieli czasu na to, aby 

zainteresować się sprawami mieszkańców. Program to pierwsza 
tak kompleksowa zmiana w podejściu do służby dzielnicowych.

– Dzielnicowi to funkcjonariusze, którzy stanowią wizytówkę 
polskiej policji. Nowe stanowisko daje perspektywy rozwoju za-
wodowego, daje możliwość awansu, również finansowego – pod-
kreślał minister Mariusz Błaszczak.

Kolejną zmianą jest opracowywany przez każdego dzielnico-
wego plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego. Ten 
tworzony co pół roku harmonogram działań jest konsultowany  
z przedstawicielami rejonu pracy dzielnicowego, dzięki czemu 
każdy z nas może miec wpływ na własne bezpieczeństwo.

To tyle tytułem wstępu. Reszta w kolejnym wydaniu miesięcz-
nika, wraz z planem działań dzielnicowego wespół z mieszkańca-
mi w Gminie jaworze. 

A pierwszych efektów nowej pracy dzielnicowego już zdążył 
doświadczyć pewien starszy mieszkaniec jaworza. I na szczę-
ście w tym wypadku nie chodziło o pościg za przestępcami, ale 
odnalezienie dawno niewidzianego przyjaciela. O tych i innych 
działaniach mł. asp. Zbigniewa Bohuckiego oraz trochę statystyki  
policyjnej z jaworza w kolejnym wydaniu Echa jaworza… Zapra-
szamy do lektury, a póki co do kontaktu z naszym dzielnicowym  
w sytuacjach budzących nasz niepokój, lub gdy po prostu ocze-
kujemy poprawy bezpieczeństwa w naszym sąsiedztwie.

Kontakt	z	dzielnicowym	z	Jaworza;
	mł.asp.	Zbigniewem	Bohuckim:	
Tel.	33	8250510,	kom.	727032546	

W	każdy	czwartek	miesiąca	–	wcześniej	zadzwonić!
lub	adres	email:	 

dzielnicowy.jasienica49@bielsko.ka.policja.gov.pl
Oprac. PF na podstawie: www.policja.pl 

Dzielnicowa	z	powołania,	której	pasją	jest	harcerstwo
Podwójny	mundur	–	policjanta	i	harcmistrza	nosi	st.asp.	

Joanna	Buzderewicz	–	dzielnicowa	z	Komisariatu	Policji	 III	
w	Bielsku-Białej.	Na	co	dzień	policjantka	z	powołania,	która	
opiekuje	się	mieszkańcami	Dolnego	Przedmieścia	w	Bielsku-

Białej,	a	w	czasie	wolnym	od	służby,	od	najmłodszych	lat	pa-
sjonuje	się	harcerstwem.	Oto	przykład	dzielnicowej	z	pasją.

St.asp. joanna Buzderewicz służbę w Policji pełni od 1997r. 
Początkowo pracowała w pionie dochodzeniowo – śledczym. Od 
12 lat jest dzielnicową, która opiekuje się mieszkańcami Dolnego 
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Przedmieścia w Bielsku-Białej. Na co dzień dba o poprawę bez-
pieczeństwa mieszkańców w swoim rewirze. Każdy może zwró-
cić się do niej o pomoc i poradę prawną, przekazać informacje 
dotyczące bezpieczeństwa. Pomaga też ofi arom przestępstw 
i wciela w życie program zapobiegania przemocy w rodzinie. Pro-
blemy, które nurtują mieszkańców, nie pozostają bez reakcji, bo-
wiem dzielnicowa zawsze stara się pomóc w ich rozwiązaniu. 
W trakcie obchodu informuje mieszkańców o idei programu 
„Dzielnicowy bliżej nas”, możliwości przekazania informacji po-
przez „Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa”, a także o funk-
cjonowaniu aplikacji „Moja Komenda”.

Po służbie zamienia policyjny mundur i realizuje swoją długo-
letnią pasję – harcerstwo. jeszcze w szkole podstawowej wstąpi-
ła do 54 drużyny harcerskiej „jawor”, której drużynowym był phm. 
Mariusz Kuliński – aktualnie Naczelnik Wydziału Prewencji biel-
skiej komendy.

jej działalność w harcerstwie jest imponująca. Po skończeniu 
szkoły podstawowej założyła 32 drużynę harcerską „Dżungla”, 
działającą w Szkole Podstawowej nr 32 w bielskiej Wapienicy, 
a następnie przejęła 1 drużynę harcerską „Orle Gniazdo” 
w jaworzu, którą prowadziła do 20 maja 1997 r. – do czasu wstą-
pienia do Policji. W tym czasie pracowała również w komisji rewi-
zyjnej hufca oraz komisji stopni instruktorskich. Działała aktywnie 

w referacie starszo harcerskim chorągwi Bielskiej, gdzie szkoliła 
młodą kadrę drużyn w ramach pracy Kręgu Widnokręgi.

W roku 2006 wróciła do pracy na pierwszej linii, zakładając 10 
zuchową „Wesołą Gromadkę Kubusia Puchatka” w jaworzu, a na-
stępnie pomagała w założeniu 11 Drużyny harcerskiej „Impessa”. 
W tym czasie pracowała również jako szef Namiestnictwa 
Zuchowego hufca Beskidzkiego. To z jej inicjatywy zorganizo-
wano w jaworzańskim amfi teatrze 5 edycję Festiwalu Piosenki 
Zuchowej.

W roku 2013 została nominowana przez władze chorągwi 
Śląskiej ZhP do nagrody w kategorii Namiestnik Kumpel. 
W marcu 2013 r. na III Gali Mistrzów harcerstwa otrzymała to wy-
różnienie. Odznaczona została także Złotą odznaką za Zasługi 
dla chorągwi Śląskiej ZhP przez ówczesnego komendanta 
hm. Andrzeja Lichotę oraz srebrnym i złotym krzyżem za Zasługi 
w ZhP przez hm. Małgorzatę Sinicę.

Od dwóch lat jest członkiem Sądu chorągwi Śląskiej, zaś 
w hufcu Beskidzkim pełni funkcję zastępcy komendanta ds. pro-
gramowych. Zajmuje się koordynacją przedsięwzięć programo-
wych hufca i koordynuje prace zespołu. Nadal też opiekuje się 11 
Drużyną harcerską „Impessa”.

hm. joanna Buzderewicz wychowała kilka pokoleń młodzie-
ży. co roku wyjeżdża na harcerską Akcję Letnią jako wycho-
wawca. jeszcze tego lata weźmie udział w Zlocie Grunwaldzkim, 
w którym uczestniczyć będzie blisko 1500 harcerzy. Od kilku lat 
jeste instruktorem Wspólnoty Drużyn Grunwaldzkich – ruchu pro-
gramowego działającego przy chorągwi Warmińsko-Mazurskiej. 
W tym roku została odznaczona honorową Odznaką Instruktor-
ską Wspólnoty.

jak sama podkreśla: „Podczas służby często spotykam się 
z zuchami z naszego hufca, gdzie jestem zapraszana na zbiór-
ki przy okazji zdobywania sprawności policjanta lub detektywa. 
Na spotkaniach tych uczę najmłodszych, jak być bezpiecznym 
w różnych sytuacjach – w domu, w szkole, czy też podczas prze-
chodzenia przez jezdnię”. Ostatnio uczestniczyła w spotkaniu 
z seniorami hufca w ramach Dnia Myśli Braterskiej, gdzie prze-
kazywała informacje dotyczące bezpieczeństwa osób starszych. 
Omówiła także funkcjonującą Krajową Mapę Zagrożeń Bezpie-
czeństwa oraz program „Śląskie dla Seniora”.

Ponadto joanna Buzderewicz pełniła  funkcję wiceprzewodni-
czącej rady Gminy jaworze w latach 2011-2014

Opracowanie Piotr Filipkowski

P.S. I informacja „last minute” z działalności harcerskiej: 
22.04.2017 w Domu Kultury w Lipniku odbył sie II Festiwal Pio-
senki harcerskiej Beskid. Przesłuchania trwały cały dzien. Wy-
stąpilo 200 harcerzy z drużyn harcerskich i gromad zuchowych 
hufca Beskidzkiego. W kategorii soliści I miejsce po zaśpiewaniu 
piosenek „Rozmowa” oraz „Burza” zdobyła Marta Buzderewicz 
z naszej drużyny. Natomiast nasza drużyna po piosence „Zielony 
Płomień” oraz „Nasz Diament” „wyśpiewała” II miejsce w kategorii 
harcerze. Nasz występ można zobaczyć na fb drużyny.

hm. joanna Buzderewicz

NASZE	DZIECI,	NASZA	MŁODZIEŻ

PuBLIcZNE PRZEDSZKOLE NR 1 
W jAWORZu

Uniwersytet	Dziecięcy	UNI	KIDS
Warsztaty	 edukacyjne	 UNI	 KIDS	 to	 naukowa	 zabawa.	

Zajęcia	dla	dzieci	podzielone	na	bloki	 tematyczne	 to	wrota	

naukowej	 przygody,	 którą	 przeżywają	 dzieci	 w	 przyjazny,	
bezpieczny	i	 innowacyjny	sposób.	Celem	projektu	 jest	roz-
budzenie	 aktywności	 poznawczej,	 popularyzacja	 wiedzy	
i	utrzymanie	ciekawości	świata	w	dzieci.	Przedszkolaki	mogą	
się	poczuć	jak	prawdziwi	badacze,	uczestnicząc	bezpośred-
nio	w	ciekawych	zajęciach.

„Magiczny	 lód”	 to temat pierwszych zajęć edukacyjnych, 
który odbył się 14.02.17 r. w sali Szkoły Podstawowej. Dzieci pod 
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kierunkiem specjalistki Pani judyty dowiedziały się, że ten „ma-
giczny lód” powstaje z gazu, dwutlenku węgla. Później tworzyły 
lodową mgłę, bańki mydlane i wulkan z piany. Obserwowały tak-
że, jak za pomocą tego gazu można nadmuchać balonik.

„Jajko	 w	 oczach	 fizyka”	 to temat marcowych warszta-
tów,	w których głównym bohaterem były jajka, zarówno surowe, 
jak i ugotowane. Przedszkolaki pod kierunkiem Pana Andrzeja 
uczestniczyły w ciekawych eksperymentach, podczas których 
poznały budowę jajka, dowiedziały się, dlaczego delikatne jajko  
potrafi utrzymać duży ciężar i przekonały się, czy po jajkach moż-
na chodzić. Ponadto dzieci testowały wytrzymałość skorupek,  
badały wpływ różnicy ciśnień na jajko, uczyły się, jak odróżnić jaj-
ko ugotowane od surowego bez rozbijania skorupki. Przedszko-
laki sprawdzały, czy jajko może skakać i czy można je włożyć do 
butelki?

„W	 świecie	 magika	 czy	 chemika” – kwietniowe zajęcia 
naukowe, podczas których mali chemicy wraz z Panią judytą 
stworzyli błękitną ciecz, która w stanie spoczynku była biała, na-
tomiast gdy ją „zamieszaliśmy”, to odzyskiwała kolor niebieski. 
Dzieci przeprowadzały również doświadczenia z solą, która po 
dodaniu do różnych bezbarwnych rozpuszczalników przyjmowa-
ła różne kolory.

„Pachnidła,	 czyli	 zaczarowany	 świat	 zapachów” to ko-
lejny temat majowych zajęć. Podczas tych warsztatów dzieci  
rozwiązały wiele zagadek związanych ze zmysłem węchu. Po-
znaliśmy sól morską. Testowaliśmy, ile zapachów każdy z nas 
zdoła odgadnąć. Zastanawialiśmy się nad tym, po co są zapachy, 
jakie są ich rodzaje oraz co to jest aromaterapia. Rozpoznawa-
liśmy różne zapachy: cynamon, lawendę, kawę, kokos, cytrynę 
i pomarańczę. Potem każdy wykonał zapachową sól do kąpieli. 
jako że 26 maja obchodziliśmy Święto Mamy, efekty naszej pra-
cy były miłym, pachnącym prezentem, by zafundować Mamie nie-
zwykłą aromatoterapię w wannie. Dzieciom podobały się te zaję-
cia, w których uczestniczyły z wielką radością i zapałem.

Nauczycielka: Krystyna Ejtel

Zajęcia	otwarte
19 maja dzieci z grupy Pszczółek zaprosiły swoich rodziców 

na zajęcia otwarte. Specjalnie dla rodziców dzieci w pięknych wa-
rzywnych strojach przygotowały inscenizację wiersza j. Brzechwy 
„Na Straganie”. Po krótkiej inscenizacji przedszkolaki wykaza-
ły się doskonałą znajomością warzyw i ich sadzonek. Wspólnie  
z naszymi kochanymi rodzicami bawiliśmy się w rytmach pio-
senek i uczestniczyliśmy w zabawach tanecznych do muzyki. 

Na zakończenie zajęć wspólnie wykonaliśmy wiosenne kanapki  
a Pani Dyrektor wręczyła dzieciom medale „Małego Ogrodnika”. 
Po spotkaniu zostały już tylko miłe wspomnienia oraz fotografie 
upamiętniające to ważne wydarzenie.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom i Opiekunom za poświęco-
ny czas i wspólną, niezapomnianą zabawę.

Nauczycielka: Patrycja Kłaptocz
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Wizyta	 przedszkolaków	 w	 Państwowej	 Straży	 Pożarnej	
w	Bielsku-Białej

W pewien majowy poranek dzieci z grupy Pszczółek wybra-
ły się na wycieczkę do Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-
Białej. Po przybyciu na miejsce dzieci serdecznie przywitali Pa-
nowie Strażacy, którzy chętnie zapoznali naszych małych pod-
opiecznych ze swoją pracą.

Podczas spotkania z najmłodszymi sympatykami pożarnic-
twa strażacy zaprezentowali pojazdy pożarnicze oraz sprzęt ra-

towniczo-gaśniczy. Każdy z przedszkolaków miał okazję wejść do 
wozu strażackiego, założyć hełm i poczuć się przez chwilę praw-
dziwym strażakiem. Oprócz pokazów sprzętu i alarmowego wy-
jazdu zastępu gaśniczego przez bramy garażowe jednostki, naj-
większą atrakcją był pokaz zjazdu po rurze do akcji ratunkowej 
oraz sygnały dźwiękowe samochodów.

Podczas tego cennego spotkania edukacyjnego na twarzach 
małych przedszkolaków widać było promieniste uśmiechy zado-
wolenia.

Nauczycielka: Patrycja Kłaptocz
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Przedszkolaki	w	Galerii	BWA	w	Bielsku-Białej
Zajęcia artystyczne to duża frajda, ale przede wszystkim to 

niezły zestaw ćwiczeń dla naszego mózgu. Dlatego dzieci z gru-
py Pszczółek Publicznego Przedszkola nr 1 w jaworzu wzię-
ły udział w zajęciach ceramicznych prowadzonych przez Panią 
Małgorzatę	Krzempek w Galerii BWA w Bielsku-Białej. W cza-
sie pierwszego spotkania dzieci dowiedziały się, jakim bogac-
twem naturalnym jest glina, gdzie występuje oraz do czego służy. 
Poprzez lepienie, ugniatanie dały ponieść się swojej wyobraźni  
i przeżyły radość tworzenia, rozwijając przy tym motorykę palców 
i dłoni. Wymagało to zaangażowania dzieci, cierpliwości i koncen-
tracji. Sama zabawa gliną była dla dzieci przyjemnością, a kiedy 
zaczęły powstawać małe arcydzieła, przedszkolaki były zachwy-

cone. Powstały niepowtarzalne prace, które następnie zostały za-
brane do wypalenia w piecu, a na kolejnej wizycie zostały pięk-
nie pomalowane przez dzieci. Zabawa z gliną naturalną okazała 
się doskonałą formą aktywności dziecięcej. Korzystając z wizyty  
w Galerii, mieliśmy również okazję zobaczyć wystawę pt.: 
„usłyszeć Ziemię” dotyczącą konstruowania ceramicznych obiek-
tów dźwiękowych. 

Bardzo dziękujemy Pani	Małgorzacie	Krzempek za poświę-
cony nam czas. Zajęcia prowadzone przez Panią były pełne twór-
czej aktywności, dały dużo radości i satysfakcji dzieciom. Nasze 
małe Pszczółki bardzo polubiły pracę z gliną, co widać na załą-
czonych fotografiach.

Nauczycielka: Patrycja Kłaptocz



cZERWIEc 152017

PuBLIcZNE PRZEDSZKOLE NR 2 
W jAWORZu

Dzień	Mamy	i	Taty
W dniu 22 maja w Przedszkolu nr 2 w jaworzu odbył się 

Dzień mamy i taty. Rodzice mieli okazję podziwiać swoje pocie-
chy, które przygotowały dla nich wspaniały występ. Najpierw ma-
luszki zaśpiewały piosenkę, której słowa wywołały łzy wzrusze-
nia na twarzach rodziców. Następnie pięknie wyrecytowały wier-
szyk i ponownie zaśpiewały tym razem z użyciem instrumentów. 
Podczas uroczystości rodzice nie kryli zachwytu i dumy ze swoich 
dzieci, które bardzo się starały, by wypaść jak najlepiej. Na koniec 
czekała rodziców kolejna niespodzianka w postaci pokazu slaj-
dów, na których można było zobaczyć swoje pociechy w trakcie 
ich pobytu w przedszkolu. Roześmiane buzie maluszków na zdję-
ciach podczas zabawy w przedszkolu dostarczyły rodzicom kolej-
nych wzruszeń. Po projekcji rodzice otrzymali prezenty własno-
ręcznie przygotowane przez ich dzieci. Tak zorganizowany Dzień 

Mamy i Taty na pewno na długo pozostanie w pamięci dumnych 
rodziców.

Mama Malwinki

Z dużym wzruszeniem oglądałam przedstawienie z okazji 
Dnia Mamy i Taty prezentowane przez grupę średniaków z Przed-
szkola nr 2 w jaworzu, do której chodzi mój syn. Dzieci z przeję-
ciem odgrywały swoje role bocianów, jeżyków czy żabek, a rodzi-
ce zostali zaangażowani we wspólne zabawy i taniec.

Mali aktorzy pięknie prezentowali się na scenie, z pełnym za-
angażowaniem śpiewali piosenki i recytowali wierszyki, a za swo-
je teatralne popisy zostali nagrodzeni gromkimi brawami przez 
nas, dumnych rodziców.

Wspaniałym pomysłem było zebranie „złotych myśli” naszych 
dzieci na temat „Za co kocham Mamę a za co Tatę” Myślę, że 
większa część rodziców była zaskoczona a zarazem rozbawiona 
twórczymi wypowiedziami naszych pociech.

Kończąc te krótkie przemyślenia, pragnę podziękować pani 
Reni i pani Małgosi za wielkie serce i za ogrom trudu włożonego 
w przygotowanie dzieci do naszego Święta.

Mama Szymka

Świetujemy	Dzień	Ziemi
jak co roku w kwietniu w naszym przedszkolu obchodziliśmy 

po raz kolejny uroczystość z okazji Dnia Ziemi. Ze względu na 
niesprzyjającą aurę odbyła się ona dopiero w dniu 25 kwietnia 
2017 roku. celem tej imprezy było kształtowanie wśród dzieci po-
staw proekologicznych i zachęcanie do aktywności na rzecz śro-
dowiska. Na początek dzieci z grupy starszaków zaprezentowały 

krótkie przedstawienie pt. ”Nad stawem”. Pozostałe grupy wie-
kowe również miały okazję wystąpić z przygotowanymi pio-
senkami i wierszami, związanymi z tym tematem. Dodatkową 
atrakcją był konkurs i pokaz mody ekologicznej, podczas które-
go dzieci zaprezentowały stroje z surowców wtórnych, wykona-
ne wraz z rodzicami. Punktem kulminacyjnym było wspólne sa-
dzenie drzew w ogrodzie przedszkolnym, w które z ogromnym 
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entuzjazmem zaangażowały się wszystkie dzieci. Sadzonki 
drzew podarowało Nadleśnictwo Bielsko z siedzibą w Wapienicy, 
które było także współfundatorem nagród w przeprowadzonym 
podczas uroczystości konkursie. Dzieciom została również wy-
jaśniona potrzeba sadzenia drzew i przybliżona historia święta, 
w którego obchodach brały udział. Na koniec, korzystając z uro-

ków słonecznego dnia, przedszkolaki miały okazję uczestniczyć  
w zabawach na świeżym powietrzu, przygotowanych specjalnie 
na Dzień Ziemi. Pragniemy podziękować Panu Marcinowi z Nad-
leśnictwa za sadzonki i nagrody oraz Panu Grzegorzowi (tacie 
Oli z grupy starszaków) za prace ułatwiające posadzenie drzew 
w przedszkolnym ogrodzie.

Magdalena Grabda-Pełka

By las był zielony,
wody nie ubyło

 i każdego ranka wokół było miło
piątek czy niedziela, pamiętajcie dzieci

 prosi Matka Ziemia – SEGREGUJCIE ŚMIECI!!! 

Wieczorowa kreacja z gazet i folii bąbelkowej? Zakrętki od bu-
telek zamiast brylantów na balowej sukni? Nakrycie głowy, biżu-
teria i buty z surowców wtórnych?

25 kwietnia w naszym przedszkolu odbył się niekonwencjo-
nalny konkurs - „Konkurs mody ekologicznej”. Zorganizowany po 
raz pierwszy, przerósł nasze oczekiwania. Zgłosiło się bowiem 
czterdziestu uczestników, którzy w pełnej krasie, dzięki kreatyw-
ności swoich rodziców, zaprezentowali cudowne stroje. Swoje 
„ekokreacje” modelki i modele prezentowali na specjalnie przygo-
towanym przedszkolnym wybiegu. Na pokazie królowały kreacje 
wykonane z różnych surowców wtórnych. Wykonawcy, projektu-
jąc stroje, posłużyli się: gazetami, opakowaniami papierowymi, 
foliami spożywczymi, butelkami plastikowymi, zakrętkami, tektu-

rą itp. Wykonany przez rodziców według najnowszych trendów 
mody ekologicznej strój, można było zakwalifikować jako strój 
ekologiczny sportowy, wieczorowo-wizytowy, plażowy, codzien-
ny. Nie zabrakło na wybiegu ekologicznych robotów, rycerzy, wró-
żek, księżniczek, smerfów. Pojawiła się również ekologiczna pan-
na młoda, której przepiękna długa biała suknia mogłaby posłużyć 
jako inspiracja dla wielu projektantów mody. 

Zorganizowany konkurs był doskonałą okazją do wspólnej za-
bawy, a także dowodem na to, że z „niczego” można zrobić coś 
wspaniałego, coś co daje dużo radości i satysfakcji. Głównym 
jednak celem konkursu było „Propagowanie	 zachowań	przy-
jaznych	środowisku	naturalnemu”,	„Uświadomienie	wpływu	
każdego	człowieka	na	jakość	środowiska”.

Za udział w „Konkursie mody ekologicznej” oraz za zaprezen-
towanie swojego stroju, dzieci otrzymały dyplomy i nagrody. Gra-
tulujemy również pomysłowości i oryginalności rodzicom – pro-
jektantom mody ekologicznej. Dziękujemy za zaangażowanie  
i zapraszamy do udziału w kolejnych przedszkolnych konkursach.

Renata urban
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Sukces	Martynki	w	Międzynarodowym	Konkursie	Plastycz-
nym	„MIESZKAM	W	BESKIDACH”

jesienią tego roku szkolnego odbyła się XXIV EDYcjA 
MIęDZYNARODOWEGO KONKuRSu PLASTYcZNEGO 
„MIESZKAM W BESKIDAch”, organizowanego corocznie przez 
GOK w Świnnej, pod patronatem Śląskiego i Małopolskiego 
Kuratora Oświaty. Wzięło w nim udział około 8000 uczestników 
z 308 placówek oświatowych Polski, czech, Słowacji i ukrainy. 
Również kilkanaścioro dzieci z naszego przedszkola wykonało 
prace plastyczne na ten konkurs. 

Z wielką radością informujemy, że nasza wychowanka z gru-
py STARSZAKI II – Martynka	Kopczyńska, znalazła się w gronie 
laureatów konkursu. Za pracę pt.: „Słońce nad Błatnią” zdobyła II 
miejsce w kategorii „Rysunek do 6 lat” i 24 kwietnia, na spotkaniu 
z laureatami, odebrała zasłużoną nagrodę. cieszymy się wraz 
z Martynką z jej sukcesu i serdecznie gratulujemy. jest to wyróż-
nienie zarówno dla niej, jak i dla naszego przedszkola. życzymy, 
by Martynka rozwijała swój talent artystyczny i otrzymywała kolej-
ne, coraz bardziej prestiżowe nagrody.

 Teresa Ślezińska

jesteśmy bardzo dumni z udziału Martynki w XXIV Międzyna-
rodowym Konkursie Plastycznym „Mieszkam w Beskidach”. Gra-
tulujemy jej zajęcia II miejsca. Temat „Mieszkam w Beskidach” 
jest nam szczególnie bliski. Mieszkamy tutaj, kochamy nasze 
Beskidy i czujemy się tu najlepiej. Krzewimy u naszych dzieci nie 

tylko świadomość, gdzie mieszkamy ale też fakt, że jest to „nasze 
miejsce”, szczególnie że obcujemy z naszymi Beskidami nie tylko 
w plenerze ale również w domu. Pradziadek Martynki, artysta ma-
larz i piewca pejzażu polskiego Kazimierz Kopczyński założyciel 
grupy artystycznej Beskid, mamy wrażenie, że również inspirował 
Martynkę. Mamy szczęcie mieć wiele jego prac, z którymi nasze 
dzieci obcują na co dzień. Wiemy, że Martynka też ma tę wrażli-
wość na obraz Beskidów i miejsca, gdzie mieszka.

Rodzice Martynki: Barbara i Piotr Kopczyńscy

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 
W jAWORZu

Dzień	Ziemi
Na świecie Dzień Ziemi znany też jako Światowy Dzień Ziemi 

lub Międzynarodowy Dzień Ziemi, jest największym świętem eko-
logicznym obchodzonym od 1970 roku. W Polsce pierwsze ob-
chody Dnia Ziemi odbyły się 22 kwietnia 1990 roku. celem świę-
ta jest promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie 
oraz budowanie wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. 

W przeddzień święta Ziemi wszyscy uczniowie i nauczyciele 
naszej szkoły spotkali się na dorocznym apelu. Pani wicedyrek-
tor Maria Kuś przywitała zebranych ciepłymi słowami, a następ-

nie wręczyła nagrody uczniom, którzy brali udział w konkursach: 
„Zwierzęta wokół nas” oraz „czytamy ze zrozumieniem”. 

Klasa 1 b zaśpiewała piosenkę „S.O.S. dla Ziemi”. Pierwsza-
ków przygotowała do występu pani Beata Stec. 

W tym roku we współpracy z Fundacją Ekologiczną ARKA 
z Bielska-Białej pisaliśmy „Listy dla Ziemi”. Dzieci z klas młod-
szych wykonały prace plastyczne przedstawiające życzenia 
dla naszej planety. Rysunkii zdobią nasze klasy oraz korytarze 
szkolne. 

uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych napisali po-
nad dwieście listów. Wszystkie listy w imieniu Ziemi przeczyta-
ły nauczycielki przyrody, a najciekawsze z nich zostały odczytane 
na apelu. Zaskakuje i cieszy świadomość ekologiczna naszych 
uczniów! 

M. hawełek, B. Ryś
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Autostrada	do	piekła
Dzięki	 uprzejmości	 Gminnej	 Biblioteki	 Publicznej	 

w	Jaworzu	uczniowie	klas	5	i	6	naszej	szkoły	mogli	obejrzeć	
przedstawienie	 profilaktyczne	 pod	 tytułem	 „Autostrada	 do	
piekła”.	 Celem	 przedstawienia	 było	 pokazanie	 zagrożeń,	
jakie	 niesie	 za	 sobą	 stosowanie	 dopalaczy	 oraz	 innych	
substancji	psychoaktywnych.	

Wiola, główna bohaterka to pilna i zdolna uczennica, która 
stroni od zabawy i różnego rodzaju używek. Pewnego dnia jej 
szkolny kolega Marcin zaprasza ją na dyskotekę. Nieśmiałej 
koleżance oferuje „magiczną tabletkę”. Po pewnym czasie 
okazuje się, że bohaterka nie potrafi bez niej już żyć. jest 
uzależniona, a jej życie zamienia się w koszmar. 

Spektakl pokazuje do jak zgubnych, a nawet tragicznych 
skutków może doprowadzić na pozór niewinna zabawa. 
Bezsilność, niemożliwość normalnego funkcjonowania oraz 
potrzeba zażywania coraz większych dawek narkotyków stają się 
„autostradą do piekła”.

uczniowie poproszeni o podsumowanie spektaklu napisali 
tak:
•	 „jedna mała tabletka może zniszczyć całe życie”
•	 „Spektakl pokazał, że dopalacze mogą zniszczyć życie, 

wprowadzą w nałóg, który nas zniszczy”.
•	 „uzależnienie może zrujnować  całe życie”.
•	 „Przedstawienie było poruszające i dające do myślenia”.
•	 „Dopalacze są złe, nie warto po nie sięgać, bo mówisz,  

że weźmiesz raz czy dwa, a lądujesz na odwyku”.
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GIMNAZjuM

Język	–	już	nie	taki	„obcy”
W ostatnim czasie w naszym gimnazjum uczniowie mieli 

dużo okazji do wspólnej zabawy oraz sprawdzenia swoich umie-
jętności językowych. Pod koniec kwietnia - jak co roku - został 
zorganizowany pisemny konkurs angielsko-niemiecki „Speak 
German! Sprich Englisch!”. Natomiast maj upłynął nam przede 
wszystkim pod znakiem języka niemieckiego. W połowie miesią-
ca chętni uczniowie wzięli udział w drugiej edycji teleturnieju języ-
kowego pt.: „jak dobrze mówię po niemiecku?” Odpowiadali na 
pytania językowe i krajoznawcze oraz - w nawiązaniu do moty-
wu przewodniego w tym roku szkolnym – mogli popisać się zna-
jomością tytułów niemieckich bajek. Po dwóch turach zmagań 
największą ilość punktów zdobyła jagoda Pytlowany z klasy 1a, 
drugie miejsce zajęła Natalia Lach z klasy 3b – warto tutaj pod-
kreślić, że w ubiegłorocznej edycji miała ona również miejsce na 
podium – i trzecie miejsce przypadło Piotrowi Kubali, który w tam-
tym roku też przeszedł do fi nału. Niektórzy niedługo pauzowali, 
bo już tydzień później w szkole odbył się Dzień Bajek Niemieckich 
„In der Märchenwelt”. Tym razem nie trzeba było wykazywać się 
znajomością struktur gramatycznych, ani znajomością słownic-
twa. Wystarczyła odrobina kreatywności, zdolności kulinarne, 
spryt bądź po prostu dobre chęci. część uczniów uraczyła nas 
pięknymi, a co ważniejsze pysznymi wypiekami z elementem 
bajkowym. Domek Baby jagi, torcik Śpiącej Królewny, Babeczki 
i Smerfne ciasto rozeszły się jak świeże bułeczki w przeciągu 
jednej przerwy. uczniowie klasy 3a paradowali po szkole w ko-

lorowych czapeczkach… podobno było ich siedmiu… plus jakaś 
królewna. Klasa 3b przeraziła nieco młodszych kolegów i kole-
żanki, wyskakując zza rogów w turbanach, szerokich spodniach 
czy długich szatach… czterdziestu nie naliczyliśmy, ale Ali Babę 
można było rozpoznać. Kolejnym elementem podczas Dnia Ba-
jek Niemieckich były stacje językowe. Zapewne wszyscy w dzie-
ciństwie bawili się w podchody, dlatego postanowiłyśmy wykorzy-
stać tą grę i połączyć przyjemne z pożytecznym. Podczas przerw 
uczniowie zmagali się z zadaniami, nawiązującymi do znajomo-
ści bohaterów, motywów, bądź tytułów baśni i bajek w języku nie-
mieckim. Wystarczyło wziąć kartę odpowiedzi i zapisać na niej 
w ciągu całego dnia spędzonego w szkole dziesięć prawidłowych 
rozwiązań, po czym oddać ją do nauczycielek niemieckiego. Bar-
dzo cieszymy się, że takie działania motywują i zachęcają nie 
tylko do dobrej zabawy, ale także do nauki języków obcych. Gra-
tulujemy pomysłów wszystkim uczestnikom i już myślimy nad ko-
lejnymi atrakcjami.

Agnieszka Kukla, Anna Wiśniewska
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Dzień	Sportów	Niestandardowych
20 maja 2017 roku w ramach realizacji IV godziny wy-

chowania fizycznego oraz innowacji pedagogicznej „umieć 
Niezależnie od Emocji Stawać się coraz bardziej Otwartym”, 
na boisku „Orlik” przy Gimnazjum nr 1 odbył się „Dzień Sportów 
Niestandardowych”.

W murach naszej szkoły gościli trenerzy klubów sporto-
wych „Rugby” z Bielska – Białej, „Racketlon” z Mazańcowic oraz 
Stowarzyszenia „Aktywnie”.

Spotkanie rozpoczęło się rytmiczną rozgrzewką przy dźwię-
kach muzyki, przeprowadzoną przez trener fitness panią Annę 
Szalbot. Tak przygotowaną grupę przejęli trenerzy rugby, któ-
rzy zapoznali uczniów z podstawowymi zasadami gry oraz na-
uczyli umiejętności poruszania się po boisku i wykonywania ma-
newrów z nietypową piłką. Emocjom nie było końca. Atmosfe-
ra meczu udzieliła się również osobom oczekującym na zmiany  
w zespołach.

Po krótkiej przerwie zmęczoną już grupę przejął trener bad-
mintona, który przeprowadził z młodzieżą widowiskowe konku-
rencje z użyciem rakietek i lotek. Spotkanie zakończyły krótkie 
rozgrywki na zasadzie „każdy z każdym”, w dwóch turach. Zwy-
cięzcami zostali uczniowie klas pierwszych Przemek Kowalczyk  
i Kuba Gałka. W meczu finałowym jednak swoją klasę pokazał 
trener badmintona pan Dawid Fraś, pokonując w pięknym stylu 
swojego przeciwnika.

Po trzech godzinach intensywnych zajęć, w świetnych hu-
morach, zmęczeni, ale zadowoleni zawodnicy rozeszli się do do-
mów. Trenerzy byli zachwyceni uzdolnioną młodzieżą i wyrazili 
gotowość udziału w następnych tego typu imprezach.

Dziękujemy serdecznie wszystkim zaangażowanym w przy-
gotowanie tego dnia, szczególnie Stowarzyszeniu „Aktywnie”  
i klubom sportowym „Rugby” i „Racketlon”, którzy w sposób atrak-
cyjny i przyjazny zaprezentowali inne formy aktywności fizycznej  
i zachęcili młodzież do uprawiania sportów mniej znanych.

Renata Stojak

Rowerem	do	szkoly
19 maja br. w Gimnazjum nr 1 odbyła się coroczna akcja 

„Rowerem do szkoły”. uczniowie i nauczyciele chętnie wzięli  
w niej udział. Tego dnia chcieliśmy odciążyć nasz szkolny auto-
bus, korzystnie wpłynąć na środowisko, zachęcić wszystkich do 
ruchu. już ok. godziny 7:30 na parkingu przy szkole pojawiło się 
ponad 70 rowerów. Z każdą godziną przybywało ich coraz więcej. 
Ostatecznie dobiliśmy do 100!!

Mamy nadzieję, że pokazaliśmy, jak dobrze i przyjemnie jest 
się wybrać do szkoły czy pracy rowerem, zostawić samochody  
w garażu, nie zatruwać środowiska i podziwiać naszą piękną 
miejscowość. Zachęcamy do wycieczek rowerowych! 

Nikola Matlak

TS	Podbeskidzie	w	gimnazjum
26.04.2017 w skromnych pro-

gach naszego Gimnazjum mieliśmy 
zaszczyt gościć przedstawicieli klubu  
TS Podbeskidzie. Małgorzata Sanetra 
z działu marketingu oraz znany piłkarz Pan Dariusz Kołodziej po-
prowadzili spotkanie z uczniami klas pierwszych, które zostało 
zorganizowane w ramach innowacji pedagogicznej „Od hobby-
sty do Noblisty”.

 Na początku spotkania uczniowie mogli wygrać drob-
ne upominki, odpowiadając na pytania dotyczące klubu TS 

Podbeskidzie. Następnie nasz gość  opowiedział o swojej drodze 
zawodowej. Wielokrotnie podkreślał, iż w życiu trzeba mieć ma-
rzenia, które należy uparcie realizować. Tylko wtedy osiągnie się 
upragniony cel.

Wśród uczniów klas pierwszych jest wielu chłopców, którzy 
trenują piłką nożną w różnych klubach, dlatego spotkanie z Pa-
nem Dariuszem Kołodziejem było dla nas bardzo wartościowe. 
cieszymy się, że mogliśmy zrobić pamiątkowe zdjęcia i zdobyć 
autografy.

Anna Wiśniewska
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MŁODZIEżOWY 
OŚRODEK WYchOWAWcZY

60	 lat	minęło	 czyli	 kilka	 słów	 o	 jubileuszu	Młodzieżowego	
Ośrodka	Wychowawczego	w	Jaworzu

17 maja Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy obchodził 60- 
lecie działalności. To wielkie święto, gdyż nie tylko rzecz doty-
czy sześciu dekad pracy pedagogicznej i resocjalizacyjnej. Naj-
ważniejsze jest to, że przez te dziesięciolecia wielu młodych ludzi 
odnalazło właściwą drogę życia, niejednokrotnie dopiero w ośrod-
ku odnajdując poczucie bezpieczeństwa. To miejsce także dawa-
ło możliwość ukończenia szkoły, ale również od lat 80-tych XX 
wieku dzięki ówczesnemu proboszczowi parafi i pw. Opatrzności 
Bożej ks. Adamowi Gramatyce i katechetce Krystynie Gutan od-
nalezienie drogi do Kościoła, przyjęcie sakramentów I Komunii 
św., Bierzmowania, a niejednokrotnie i chrztu św. jak podkreśla-
li przybyli na uroczystą akademię goście i dyrektor MOW Bohdan 
Klimaszewski, przez te 60 lat wszyscy dyrektorzy, wychowaw-
cy, personel administracyjny i pomocniczy placówki tworzy-
li ośrodek przyjazny dla podopiecznych. Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy w jaworzu mimo, że podlega bezpośrednio pod 
Śląski urząd Marszałkowski, nigdy nie był jakąś eksterytorialną 
jednostką na mapie jaworza. Przez całe lata młodzież i wycho-
wawcy brali czynny udział w życiu naszej miejscowości. Były to 
zarówno prace porządkowe w Parku Zdrojowym, pielęgnowanie 
otoczenia ośrodka, jak i pomoc w pracach ogrodniczych na tere-
nie Szpitala Opieki Długoterminowej BZLR, prace pielęgnacyjne 
na cmentarzu rzymskokatolickim. Warto wspomnieć o występach 
artystycznych w kościele oraz dla organizacji pozarządowych ze-

społu DEMOW czy też cieszące się dużym uznaniem jasełka 
w wykonaniu młodzieży.

Wracając do gali 60-lecia, uroczysta akademia miała miej-
sce w sali sesyjnej Goruszka. Przybyłych gości przywitał dy-
rektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Bohdan 
Klimaszewski. Wśród przybyłych gości nie zabrakło przedsta-
wicieli władz samorządowych województwa śląskiego, kurato-
rium oświaty, policji i straży pożarnej. Licznie przybyli przedsta-
wiciele placówek resocjalizacyjnych działających w wojewódz-
twie śląskim i małopolskim. Gminę jaworze reprezentował wójt 
Radosław Ostałkiewicz wraz z zastępcą Anną Skotnicką-Nędzka 
oraz przewodniczącym Rady Gminy jaworze Mieczysławem 
Brzezickim. Ponadto wśród reprezentantów jaworza był pro-
boszcz parafi i rzymskokatolickiej ks. Stanisław Filapek, emery-
towany proboszcz i duchowy opiekun młodzieży MOW ks. Adam 
Gramatyka, przedstawiciele organizacji pozarządowych, jawo-
rzańskich szkół oraz dyrektor Szpitala Opieki Długoterminowej 
BZLR Grażyna habdas. Oczywiście wśród gości nie zabrakło by-
łych dyrektorów Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego oraz 
emerytowanych wychowawców MOW.

Akademia była okazją do prezentacji Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego przez dyrektora Bohdana Klimaszewskiego. 
Zatem nie zabrakło historii placówki, archiwalnych zdjęć, ale 
także przedstawienia tego czym placówka jest dziś, jaką speł-
nia rolę. Zajęcia dla młodzieży to nie tylko szkoła działająca przy 
ośrodku, ale koła zainteresowań, konkursy, wycieczki. To wszyst-
ko stanowi element nagradzania wychowanków.

Gala to również czas życzeń, które na ręce dyrektora 
Bohdana Klimaszewskiego skierowali przedstawiciele władz wo-
jewódzkich, powiatu, dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek wy-
chowawczych. Oczywiście nie mogło zabraknąć życzeń ze strony 
Gminy jaworze, które przekazał dla dyrekcji MOW wójt Radosław 
Ostałkiewicz, który wraz z przewodniczącym jaworzańskich raj-
ców Mieczysławem Brzezickim wręczył dyrektorowi Bohdanowi 
Klimaszewskiemu kwiaty i symboliczny upominek. Radosław 
Ostałkiewicz, składając życzenia dyrekcji, wychowawcom i mło-
dzieży, życzył dalszych sukcesów i współpracy z gminą jaworze. 
Wójt nawiązał do tych dobrych chwil w rozwoju placówki, ale 
i do pożaru sprzed 7 lat. Pogratulował dyrekcji szybkiej i profe-
sjonalnej odbudowy pałacu, gdzie mieści się siedziba MOW. Dziś 
zabytkowy obiekt kryje w sobie nowoczesne wyposażenie i za-
bezpieczenia ppoż. na miarę XXI wieku. Nie sposób nie wspo-
mnieć o pomocy, jaką wówczas w trudnych lokalowo czasach 
odbudowy pałacu udzieliła parafi a rzymskokatolicka z jej ówcze-
snym proboszczem ks. Adamem Gramatyką. Wójt pogratulo-
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wał wszystkim pracownikom i wychowankom sukcesów ośrodka 
– tego mierzonego laurami wyróżnień w ogólnopolskich konkur-
sach i zawodach, ale przede wszystkim odnajdywaniu drogi życia 
przez podopiecznych. Gospodarz gminy podkreślił także znaczą-
cą rolę kustosza zabytkowego kompleksu pałacowego, jakim jest 
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. Dzięki temu obiekt ten jest 
również wizytówką jaworza.

Akademia była też okazją do prezentacji dorobku artystycz-
nego młodzieży, a więc występu Zespołu DEMOW, który jak pod-
kreślił Zbigniew hubert działa od 40 lat, choć oczywiście członko-
wie zespołu zmieniają się średnio raz do roku. Później przyszedł 
czas na pokaz gimnastyki artystycznej przygotowanej pod okiem 
nauczyciela wychowania fi zycznego Aleksandra Machnika, oraz 
pokaz tańca w wykonaniu młodzieży, a przygotowanych przez 
Dorotę Stańczyk. Zwieńczeniem występów artystycznych był 
koncert chóru Kameralnego Ad Libitum z Pszowa.

Po kolejnej porcji życzeń kierowanych do dyrekcji MOW na-
deszła pora zwiedzania Pałacu – siedziby placówki i parku pała-
cowego.

Należy w tym miejscu również wspomnieć, iż w sobotę 13 
maja w kościele pw. Opatrzności Bożej w jaworzu celebrowa-
no mszę świętą w intencji wychowanków, wychowawców, pe-
dagogów i wszystkich pracowników Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego. W mszy udział wzięli wychowawcy, nauczycie-
le i młodzież tej placówki.

Więcej archiwalnych i bieżących informacji o działalności 
MOW na stronie:

Opracował Piotr Filipkowski, 
więcej informacji na wwwmowjaworze.edupage.org/

	Wakacje	tuż,	tuż...

 już wkrótce wakacje, okres wzmożonych wyjazdów zagra-
nicznych i tym samym konieczność porozumiewania się w róż-
nych, codziennych sytuacjach życiowych (hotel, restauracja, 
sklepy, poczta, szpital).
Martwisz się, że znasz język angielski, ale nie czujesz się zbyt 
pewnie w wyrażeniach potocznych? Pomożemy w opanowaniu 
potrzebnych zwrotów!

W	tym	numerze:	ZAMELDOWANIE	W	HOTELU	Checking-In	
Hotel:	Good afternoon. Welcome to the NEW YORK hOTEL. 
how may I help you? (Witamy w hotelu New York. W czym mo-
żemy pomóc?)
Guest:I have a reservation for today.My name’s jan Nowak.
(Mam tutaj rezerwację. Nazywam się...)
H.:can you spell your surname, sir? (czy może Pan przelitero-
wać swoje nazwisko?) 
G.:Sure. N-O-W-A-K. (Oczywiście N-O-W-A-K).
H:Yes, Mr. Nowak, we’ve reserved a double room for you for two 
nights. Is that correct? (Zarezerwowaliśmy dla Pana pokój dwu-
osobowy, na 2 noce, zgadza się?)
G:Yes, it is. can I ask for a room with a sea view?  (Tak. czy 
moge prosić o pokój z widokiem na morz?)
H:Yes-let me check if it is available. (Tak-tylko sprawdzę czy jest 
dostępny)
 You will have to pay extra 15 Euros per night.Is it OK? (Będziesz 
musiął zapłącić dodatkowo 15 Euro za noc-czy tak będzie w po-
rządku?)
G:Well, fi ne.What’s included in the total price? (co obejmuje cał-
kowita cena?)
H:A full breakfast buff et every morning,free airport shuttle service, 
and use of the hotel’s safe are all included. (Bogaty bufet śniada-
niowy, tranfer na lotnisko i korzystanie z sejfu)

G:So what’s not included in the price? (co nie jest wliczone 
w cenę?)
H:Well, you will fi nd a mini-bar in your room. use of it will be char-
ged to your account. (Korzystanie z mini-baru w pokoju zostanie 
doliczone do rachunku)
G:hmm. Ok, so what room am I in? (W jakim jestem pokoju?)
H:Room 487, on the fourth fl oor. here is your key. To get to your 
room, take the lift. (Pokój 487 na 4 pietrze. Tutaj jest klucz. jedź 
windą)
G:	What time is the check-out? (O której jest wymeldowanie?)
H:At 10 am, sir. (O 10.00 rano)
G: What time is the breakfast? (O której jest śniadanie?)
H: From 7 to 10 am. (Od 7 do 10 rano).
G: Where is the car park? (Gdzie jest parking?)
H: The car park is behind the hotel-it is free of charge. (Parking 
jest za hotelem. jest bezpłatny)
G: Thank you.
H: You’re welcome. Enjoy Your stay Mr. Nowak! (Nie ma za co. 
Miłego pobytu Panie Nowak)

Mamy	 nadzieję,	 że	 niniejszy	 dialog	 pomoże	 poczuć	 się	
pewniej...
czekamy na sugestie i opinie o naszych rozmówkach.

Opracowanie:
Szkoła języków Obcych World
Zdrojowa 93, 43-384 jaworze
www.jezykijaworze.pl

Już	od	września:	Kursy	Practical	English	dla	dorosłych	(na-
uka	 konwersacji	 w	 codziennych	 sytuacjach	 życiowych	 –	
zapraszamy!)

Tekst	sponsorowany.
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ORGANIZACJE	POZARZĄDOWE

1 lipca 2017 roku o godz. 15:00 
w amfi teatrze w Jaworzu odbędzie się 

13 Międzynarodowy Koncert 
Ewangelickich Chórów Ziemi Cieszyńskiej.

Program koncertu:

- Chóry parafi alne w repertuarze religijnym

- Występ chóru z Republiki Czeskiej

- Chór Schola działający przy Parafi i p.w. Opatrzności Bożej w Jaworzu

Prezentacja programu artystycznego w wykonaniu gości imprezy: 
Anna Jakiesz-Błasiak (sopran), Mikołaj Król (tenor) 

oraz Arkadiusz Dołęga z przyjaciółmi.

Organizatorzy imprezy: Parafi a Ewangelicka w Jaworzu 
oraz Ewangelicki Chór kościelny w Jaworzu serdecznie zapraszają. 

- wstęp wolny. -

OchOTNIcZA
STRAż POżARNA

Z	ŻYCIA	KOŚCIOŁÓW

Podsumowanie	Biegu	Floriańskiego	(skrót)
 Rekreacyjna impreza sportowa zwana Biegiem Floriań-
skim odbyła się w sobotni deszczowy dzień 6 maja 2017 roku. 
Zadanie było współfi nansowane ze środków urzędu Gmi-
ny w jasienicy. Zawody zaszczycili swoją obecnością: prezes 
Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Bielsku- Białej druh Stani-
sław Nycz, wójt gminy jasienica janusz Pierzyna, jednocześnie 
prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w jasienicy oraz członek 
Zarządu Powiatowego ZOSP RP w B-B druh Szymon Kastelik.

Wyniki	końcowe	biegu	w	kategorii	8-10	lat	
dziewczęta – 900 m:
1. miejsce justyna chromik – czas 4.07 Pogórze
2. miejsce Anna huculak – czas 4.23 Międzyrzecze Górne 
3. miejsce Patrycja hyrnik – czas 4.28 Międzyrzecze Górne

chłopcy:
1.	miejsce	Michał	Kłoda – czas	3.45	Jaworze
2. miejsce Ignacy Orłowski – czas 3.51 Mazańcowice
3. miejsce Kacper Moskała – czas 3.57 Biery

Wyniki	końcowe	biegu	w	kategorii	11	-	13	lat	
dziewczęta – 1300m:
1. miejsce Magdalena Podżorska – czas 4.22 Brenna 
2. miejsce Zuzanna Madzia – czas 4.30 MKS centrum 

Dzięgielów 
3. miejsce Martyna Wowry – czas 4.41 cieszyn 

chłopcy:
1. miejsce jakub Kowalówka – czas 3.53.46 Dankowice
2. miejsce Marcin Kędzior – czas 3.53.48 Rudnik 
3. miejsce Kacper Bożek – czas 4.09 Łazy

Wyniki	końcowe	biegu	w	kategorii	14-	17	lat	
dziewczęta – 2500m:
1. miejsce Marcelina Wojtyła – czas 9.10 LKS Pogórze
2. miejsce julia chromik – czas 9.32 LKS Pogórze
3. miejsce Dominika Dadok – czas 10.36 Rybarzowice

chłopcy:
1. miejsce Radosław Greń – czas 8.17 Brenna
2. miejsce Patryk Pulkowski – czas 8.42 Porąbka 
3. miejsce Wojciech Wojtyła – czas 8.45 LKS Pogórze

Wyniki	końcowe	biegu	w	kategorii	od	18	lat	
panie – 5000 m
1. miejsce Barbara Wojtyła – czas 19.29 Pogórze
2. miejsce Agnieszka Greń – czas 20.09 Wilamowice
3. miejsce  joanna Kochut – czas 21.03 Bielsko-Biała

panowie:
1. miejsce Tomasz Wróbel – czas 16.16 cisownica
2. miejsce Dawid Then – czas 16.32 Bielsko-Biała
3. miejsce Michał Izydorek – czas 16.41 Meszna

Najmłodszym uczestnikiem biegu została Aleksandra Wojtyła 
z Pogórza, a najstarszym Zbigniew Ptak z Bielska-Białej.
Zarząd OSP Świętoszówka składa serdeczne podziękowania 
osobom, które służyły pomocą w przeprowadzeniu biegu:
– druhom z OSP Międzyrzecze Dolne, OSP Grodziec i OSP 
Komorowice Bielskie.
– Komendantowi Miejskiemu PSP w Bielsku- Białej za wypoży-
czenie namiotu medycznego.
– p. janowi Kliś z Łaz – za wypożyczenie akcesoriów 
sędziowskich.
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– ratownikom medycznym wraz z Karetką Specjalistyczną 
Polskiego czerwonego Krzyża z Bielska-Białej. 
– paniom Grażynie Gaszek i Marii Ryrych za przygotowanie po-
siłku dla uczestników biegu.
– mediom za obecność podczas biegu.
Druhowie ze Świętoszówki kierują wyrazy wdzięczności, dzię-
kując wszystkim sponsorom biegu za wsparcie finansowe i rze-
czowe. Zebrane środki pozwoliły na zakup atrakcyjnych nagród 
dla biegaczy.

Naszymi	 sponsorami	 byli:	 urząd Gminy jasienica, Zarząd 
Powiatowy ZOSP RP w Bielsku Białej, Bank Spółdzielczy  
w jasienicy, Trumpf Mauxion chocolates SP. z o.o. – (Skoczów), 
Kółko Rolnicze Biery – Świętoszówka, F.u.h. józef Stroka 
(Świętoszówka), Svenska Vitaminer Sp. z o.o. Seweryn Drożdż 
(Kraków), Pestanpol – Stanisław Dunat i Paweł Piecuch (Biery), 
usługi Geodezyjne – Bogdan Pomykacz (Świętoszówka), Multi-
Net Infrastruktura – Marcin Gawlas (Rudzica), Kwiaciarnia  
w Świętoszówce – Ewa i Arkadiusz Waszek (Biery), St. Market  
w Świętoszówce – Tomasz Gaszek (Świętoszówka), Prymstol 
S.c. – Tomasz i Mariusz Prymula (Biery), Auto centrum 
– Mirosław Łaciok (jasienica), Sempra-Mot – “junior” – 
Zbigniew Biel (Biery), usługi Pogrzebowe – Aleksander 
Szymala (Świętoszówka), P.P.h.u. Elbram – Tadeusz Sobol 
(Świętoszówka), cargo-Serwis – Wiesław Kowol (jasienica), 
Kantor Wymiany Walut „Fantasy” – Piotr Najda (Świętoszówka), 
Top Fitness – Karolina Pasecki (jasienica), Szycie i Sprzedaż 
Kołder – Genowefa Galińska (Świętoszówka), Skoczowski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji – Pływalnia Delfin (Skoczów), 
Instalatorstwo Elektryczne – Adam Szczugiel  Świętoszówka), 
Drew-Okno – Ireneusz Szoblik (Biery), Auto cześci “Kamil” 
– jerzy Kowol (jasienica), Ogrodnictwo “jarzyna” – Marcin 
jarzyna (Biery), Mak-Poż Zakład usługowo-handlowy 
Maciej Kucharczyk (Łodygowice), centrum ubezpieczeniowo 
Finansowe – Leszek Obracaj (Świętoszówka), Szkółka Drzew 
i Krzewów Owocowych – Wiesława i Marek Gańczarczyk 

(jasienica), Mc Donald’s – Mariusz Dziedzic (Bielsko-Biała), Mc 
Donald’s – jarosław Łuszcz (jasienica), „Zygzak Karting” Apena 
– Remont Sp. z.o.o. (Bielsko-Biała), Polszlif Rudzica – Rudolf 
Budny, Mototechnika – józef Zborowski (jasienica), Pracownia 
projektowa – Zbigniew hyrnik(Świętoszówka).
Puchary, dyplomy i koszulki startowe zostały zakupione dzięki 
funduszom uzyskanym z urzędu Gminy w jasienica.
 Dla najmłodszych zawodników (15 dzieciaków) uczestniczą-
cych wraz ze swoim opiekunem w przedbiegu zostały przezna-
czone akcesoria zabawkowe. Każdy uczestnik zawodów od naj-
młodszego do 17 lat otrzymał na mecie czekoladę. 
 W trakcie trwania biegu do komisji sędziowskiej nie wpłynęły 
żadne pisemne protesty. 
 Nad sprawnym przebiegiem zawodów czuwała komisja sę-
dziowska w składzie:
druh Andrzej Rojczyk – przewodniczący komisji
druh jozef Stroka – członek komisji (startowy)
druh Seweryn Drożdż – członek komisji (pomiar czasu)
druhny Zofia Rojczyk oraz Aleksandra Bryl – sekretarz komisji.

Andrzej Rojczyk sekretarz OSP

O	 naszym	 zwycięzcy	 Michale	 Kłodzie	 piszemy	 w	 części	
sportowej	miesięcznika

Opracowanie skrótu informacji prasowej Piotr Filipkowski, 
zdjęcia z albumu rodzinnego Michała

Dzień	Strażaka	7	maja	2017	rok.
W pięknej majowej scenerii mają od pokoleń swe święto Ry-

cerze Świętego Floriana. Galowe mundury, sztandar, lśniące heł-
my i orkiestra dęta przygrywająca do marszu.To czas na spotka-
nie w gronie Druhów, członków Rodzin, przyjaciół i sympatyków, 
na słowa uznania i podziękowania.

To święto całej lokalnej społeczności „małych Ojczyzn”, 
w których strażackie inicjatywy czynią życie piękniejszym  
i bezpiecznym .

Tegoroczne obchody Dnia Strażaka jaworzańska jednost-
ka rozpoczęła we wczesnych godzinach rannych. już od szóstej 
rozbrzmiewały akordy orkiestry dętej Glorieta, a druhowie przygo-
towywali się do wymarszu.

Po wyprowadzeniu sztandaru jednostki przez poczet sztan-
darowy, który w tym roku prowadzili Krzysztof Malchar, Szymon 
cholewik i Tomasz Malchar. Strażacy na czele z dowódcą pod-
oddziału druhem józefem Brandysem udali się na miejscowe 
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cmentarze, aby złożyć wiązanki kwiatów na grobach. Bo jest to 
też dzień zadumy i oddanie hołdu tym, którzy odeszli z naszych 
szeregów na wieczną służbę...

Nabożeństwo dziękczynne za strażaków odprawione zosta-
ło w Kościele Katolickim w jaworzu, gdzie usłyszeliśmy wiele 
ciepłych słów, podziękowań za niebezpieczną – pełną zagrożeń 
służbę drugiemu człowiekowi. Ksiądz dziękował też strażakom za 
prace gospodarcze wykonane wokół świątyni. Modlitwa za stra-
żaków odmówiona została również w Kościele Ewangelickim.

Po uroczystościach kościelnych przemaszerowaliśmy do bu-
dynku remizy, gdzie podziękowanie i życzenia wszystkim straża-
kom złożył prezes OSP jaworze, druh czesław Malchar „... skła-
dam serdeczne podziękowania druhom naszej jednostki oraz ich 
rodzinom w imieniu swoim oraz całego społeczeństwa za dzia-
łalność ratowniczą, bezinteresowną służbę i ofi arną gotowość 
służenia w potrzebie, za wierność tradycji, za piękną służbę 
Bogu, Ludziom i Ojczyźnie. Bo czy może być coś piękniejszego 
w życiu człowieka niż dawanie siebie samego bliźnim. A właśnie 
takie idee przyświecają strażakom. Idee te czerpane są bezpo-
średnio od naszego patrona św.Floriana, który poniósł męczeń-
ską śmierć, gdy spieszył ze swym świadectwem wiary, z pomocą 
i pociechą prześladowanym chrześcijanom...”

Św. Florian, żołnierz i męczennik, jest czczony w całej Polsce 
głównie jako patron podczas klęsk pożaru, powodzi i sztormów.
Ma to swoje źródło w XVI wieku /1528 r./ kiedy pożar strawił te 
część Krakowa, w której znajduje się dzielnica Kleparz. Ocala-
ła jedynie wystawiona na Kleparzu okazała świątynia, właśnie 
z relikwiami św. Floriana, które w 1184 roku na prośbę Księcia 
Kazimierza Sprawiedliwego, syna Bolesława Krzywoustego spro-
wadzono do krakowskiego kościoła.

Druh czesław Malchar odczytał również życzenia od Preze-
sa ZG ZOSP RP w Warszawie Waldemara Pawlaka „...Za każdą 
formę społecznej aktywności serdecznie dziękuję wszystkim stra-
żakom, rodzinom za wyrozumiałość dla czasu poświęconego na 
społeczne obowiązki”.

Były też odznaczenia, które nadano uchwałą ZW ZOSP RP 
w Katowicach. Złoty	Medal	Za	Zasługi	Dla	Pożarnictwa	otrzy-
mał	dh	Arkadiusz	Grygierczyk,	Srebrny	Medal	Za	Zasługi	Dla	
Pożarnictwa	Tomasz	Malchar	oraz	Brązowy	Medal	Za	Zasługi	
Dla	Pożarnictwa	dh	Józef	Paszek.	Odznakę	Strażak	Wzorowy	
otrzymała	dha	Sara	Plonka.

uchwałą Kapituły działającej przy Zarządzie Oddz. Powia-
towego ZOSP RP w Bielsku-Białej – Medal	 Za	 Zasługi	 Dla	
Ochotniczego	Pożarnictwa	Powiatu	Bielskiego	otrzymał	dh	
Franciszek	Chrapek.

Z wielką serdecznością druhowie przyjęli życzenia i podzięko-
wania od Wójta Gminy jaworze dr Radosława Ostałkiewicza, któ-
ry jest także członkiem naszej organizacji.

Miłym akcentem majowego święta były podziękowania dla 
Natalii Maciejowskiej i Piotra Malchara – członków Zespołu Re-
gionalnego „jaworze”, którzy są też członkami Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej, od Wójta Gminy jaworze za udostępnie-
nie swoich zdjęć w strojach regionalnych do książki pt. „Wybrane 
zwyczaje i obrzędy Śląska cieszyńskiego”.

Swoje święto druhowie zakończyli na wspólnych rozmowach 
przy kawie. Natomiast delegacja z OSP jaworze udała się do za-
przyjaźnionej jednostki SDh Rzeka w czechach na wspólne spo-
tkanie z okazji Dnia Strażaka. 

„A jeśli komu droga otwarta do nieba,
 Tym, co służą Ojczyźnie. Wątpić nie potrzeba” 

jan Kochanowski
Tekst i zdjęcia udostępnione przez D. Pawlus

Z żYcIA BIBLIOTEKI cD.

Tydzień	Bibliotek	–	XIV	edycja:	Biblioteka.	Oczywiście!
W dniach 8-15 maja 2017 r. odbyła się XIV edycja programu 

Tydzień Bibliotek. jego głównym celem jest podkreślanie roli czy-
tania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększe-
nie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką sze-
rokich kręgów społeczeństwa.

hasło Tygodnia Bibliotek 2017 brzmiało „Biblioteka. Oczy-
wiście!”. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich chce, by Bi-
blioteka postrzegana była przez ludzi jako instytucja na trwa-
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le wpisana w pejzaż kulturowy, zatem hasło „Biblioteka. Oczy-
wiście!” ma wzmocnić ten przekaz. hasło odpowiada także na 
pytanie „jaka instytucja pozwala zaspokoić różnorodne potrzeby  
w zakresie uczestnictwa w kulturze?”. Zmieniające się bowiem 
funkcje bibliotek w ostatnich latach pozwalają na zwiększenie za-
kresu działań biblioteki publicznej; można w niej nie tylko czytać  
i obcować z książką, ale też obejrzeć wystawę, spotkać cieka-
wych ludzi oraz zdobyć wszelkie potrzebne informacje. Można 
również uczestniczyć w warsztatach plastycznych i rękodzielni-
czych, lekcjach bibliotecznych, brać udział w konkursach i wie-
lu innych akcjach. Biblioteka to taka przestrzeń dla czytelnika  
w każdym wieku, każdego wyznania i koloru skóry, gdzie może 
się w pełni realizować w zakresie edukacji kulturalnej i uczestnic-
twa w kulturze.

Nasza jaworzańska Biblioteka jak co roku zaprosiła do 
siebie uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej na wręcze-
nie „Paszportów Młodego czytelnika”. Akcja ta prowadzona jest 
od wielu lat i ma na celu zapoznanie młodych ludzi z zasada-
mi korzystania ze zbiorów biblioteki już jako pełnoprawnych użyt-
kowników. Większość dzieci poznała naszą placówkę w trakcie  
zajęć i spotkań przedszkolnych, lecz wręczenie „paszportu” jest 
takim symbolicznym przejściem na poziom samodzielnego czy-
telnictwa. W Tygodniu Bibliotek „Oczywiście!” odwiedziły nas 

przedszkolaki, które wzięły udział w zajęciach edukacyjnych oraz 
uczniowie uczestniczący w lekcjach bibliotecznych i spotkaniach 
z lekturą. 

Konkurs	2 – został rozstrzygnięty, tym razem laureatką zo-
stała Anna	Brzeźny. Gratulujemy! Informujemy, że kolejna edy-
cja konkursu czytelniczego powróci na łamy Echa Jaworza po 
wakacjach.

Zwykły	ołówek	w	niezwykłej	dłoni

 Talent, czyli uzdolnienie to wrodzone predyspozycje prze-
jawiające się ponadprzeciętnym stopniem sprawności w danej 
dziedzinie. cóż, każdy o min słyszał, lecz nie każdy miał moż-
liwość obcowania z nim. Nasza jaworzańska Biblioteka co jakiś 
czas trafia na ślad niezwykle utalentowanych ludzi, szczególnie 
młodych, którzy w domowym zaciszu oddają się swoim pasjom  
i tworzą niepowtarzalne dzieła, kryjąc je przed światem.

Tym razem chcemy przedstawić czytelnikom ogromnie uta-
lentowaną, a przy tym niezwykle skromną mieszkankę jaworza.

Pola	Zhu, bo o niej tutaj mowa, zgodziła się za naszym po-
średnictwem przedstawić swoje prace szerszej publiczności. Do 
końca czerwca w Bibliotece można obejrzeć rysunki Poli, wyko-
nane z wielką precyzją i ładunkiem emocji zarazem. Głównym 
narzędziem pracy dla Poli jest ołówek, zwykły ołówek, lecz w po-
łączeniu z jej wrażliwością i wyobraźnią oraz pewną dłonią daje 

efekt zapierający dech w piersiach. Obserwujemy reakcje ludzi 
oglądających wystawkę, zazwyczaj podchodzą bardzo blisko, by 
naocznie się przekonać, że to praca ręczna, a nie jakiś wydruk 
komputerowy. Pola rysuje od dziecka, to co ją wyróżnia wśród in-
nych utalentowanych twórców, to fakt, że nigdy nie brała żadnych 
profesjonalnych lekcji rysunku. Wszystkiego nauczyła się sama, 
wypracowała swój oryginalny styl. jesteśmy pod ogromnym wra-
żeniem jej zdolności i dlatego zapraszamy Państwa do Biblioteki, 
byście sami mogli poddać się emocjom, jakie wywołuje obcowa-
nie z prawdziwym talentem.

Dziękujemy Poli za udostępnienie swoich prac i mamy na-
dzieje, że zrealizuje swoje marzenia związane ze sztuką i grafi-
ką użytkową, z pewnością będziemy kibicować jej zamierzeniom, 
by w przyszłości połączyć pasję z życiem zawodowym. czekamy 
na kolejne prace!
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TOWARZYSTWO 
MIŁOŚNIKóW jAWORZA

U	Lichtensteinów	na	Morawach
W dniu 27.06.2017 r. o godz. 07.00 wyjeżdżamy spod 

„Szlauerówki” w kierunku cieszyna i dalej na Morawy, region 
Palava – krainy przedniego czeskiego wina. Zwiedzanie rozpo-
częliśmy od miejscowości Kromieryż. jest nas w autokarze 48 
osób, członków i sympatyków Towarzystwa Miłośników jaworza. 
Przewodnikiem w czasie przejazdu jest nasz Prezes Ryszard 
Stanclik.

W czasie podróży nasz przewodnik opowiadał o mijanych 
miastach, wioskach i ich zabytkach zwiedzanych na poprzednich 
wycieczkach Towarzystwa. W Republice czeskiej budowane są 
nowe autostrady lecz jeszcze trzeba przejechać przez środek 
miasta Frydek Mistek. Dzisiaj to miasto składa się z dwóch odręb-
nych miast: Frydka leżącego na prawym brzegu rzeki Ostrawicy 
należącego do Śląska cieszyńskiego oraz miasta Mistek leżące-
go na lewym brzegu rzeki Ostrawicy należącego do Moraw. Po 
dotarciu do Kromieryża autokar podwiózł nas pod Pałac Arcybi-
skupów, a my rozpoczęliśmy jego zwiedzanie. Pierwsze wzmian-
ki o Kromieryżu pochodzą z XII wieku. Od XVI wieku jest ad-
ministracyjnym centrum ołomunieckiego biskupstwa. W czasie  
wojny trzydziestoletniej miasto zostaje całkowicie zniszczo-
ne. Odbudowy Kromieryża podjął się biskup Karol Lichtenstein- 
Kastelcorn i za jego zasługą miasto stało się skarbnicą sztu-
ki barokowej. Podczas Wiosny Ludów w latach 1848-1849  

w Pałacu Arcybiskupim obradował Parlament Austriacki ewa-
kuowany z Wiednia ogarniętego walkami rewolucyjnymi.  
W roku 1885 w Kromieryżu doszło do spotkania rosyjskiego cara 
Aleksandra III z cesarzem Franciszkiem józefem I. Po obejrze-
niu Pałacu Arcybiskupów odbyliśmy spacer po mieście. Następ-
nie był czas na wypicie kawy herbaty i zjedzenie ciastka w jednej 
z wielu kawiarni usytuowanych w centrum miasta. Po posileniu 
się udaliśmy się do Mikulova, gdzie indywidualnie zwiedzaliśmy 
miasto. Największą atrakcją Mikulova jest Pałac Lichtensteinów 
pochodzący z XIII wieku, później sukcesywnie rozbudowywa-
ny. W roku 1560 zamek przejmuje ród Kereczenyiu a po 15 la-
tach ród Dietrichsteinów, który włada na tych terenach aż do 
1945 roku. Wśród urokliwych zabytkowych kamieniczek znaj-
duje się pięknie odrestaurowana synagoga. Następnie udali-
śmy się do miejscowości Rakvice na nocleg. Po zakwaterowaniu  
w pokojach był czas na wspólne rozmowy i wymianę spostrze-
żeń o bardzo interesującym terenie Moraw. Następnego dnia po 
śniadaniu udaliśmy się do miejscowości Valtice, gdzie zwiedza-
liśmy Pałac Rodu Lichtensteinów, którzy władali tym terenem 
od 1395 roku aż do 1945 roku. Po obejrzeniu pałacu oraz indy-
widualnym spacerze po mieście jedziemy do kolejnego pałacu  
w miejscowości Lednice. Znajduje się tutaj przepiękny Pałac 
książąt Lichtenstein. jego dzisiejszy wygląd zawdzięczamy prze-
budowie w połowie XIX wieku w stylu neogotyku angielskiego. 
Pałac otoczony jest pięknym parkiem, w którym obejrzeć moż-
na bardzo ciekawy obiekt jakim jest Minaret. 60 metrowa wieża 
powstała pod koniec XIX wieku na wzór minaretów budowanych 
przy meczetach. Po zwiedzaniu pałacu był czas wolny i nieste-
ty był to ostatni punkt naszego programu. O godzinie 18.00 wyje-
chaliśmy do jaworza, do którego dotarliśmy po 3,5 godzinnej po-
dróży, pełni wrażeń i mądrzejsi o wiele ciekawych informacji z hi-
storii Moraw.

chciałbym w imieniu uczestników podziękować organizato-
rom za bezpieczną i pełną wrażeń wycieczkę do niezbyt odległe-
go i często przejeżdżanego ale nie zwiedzanego rejonu.

Do zobaczenia na następnej wycieczce organizowanej przez 
Towarzystwo Miłośników jaworza.

Sekretarz Towarzystwa Miłośników jaworza
Marcin BIŁEK
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na rozważanie jakiejkolwiek przyszłości sportowej  przyjdzie czas 
– podkreśla Agnieszka Kłoda.

My życzymy Michałowi wielu sukcesów sportowych i wytrwa-
łości, która w sporcie jest jedną z najważniejszych cech.

Przygotowała Agata jędrysko
zdjęcie z albumu rodzinnego Michała

SPORTOWE	JAWORZE

GKS cZARNI jAWORZE

Więcej na czarnijaworze.futbolowo.pl

MAMY	TO!!!
CZARNI	JAWORZE	MISTRZEM	KLASY	A!!!
CZARNI	JAWORZE	AWANSOWALI	DO	LIGI	OKRĘGOWEJ!!!

Euforii nie ma końca! jednak zanim do tego doszło, przybliży-
my Wam naszą wcześniejszą drogę.

Maj był dla nas najbardziej intensywnym miesiącem w całym 
sezonie. W momencie zamknięcia numeru nasz zespół rozegrał 
aż pięć spotkań (szóste odbyło się w dn. 28 maja).

Rozpoczęło się to w Święto Konstytucji 3 maja. Nasi piłkarze 
w wyjazdowym spotkaniu rywalizowali z Przełomem Kaniów. Dla 
tej drużyny, broniącej się przed spadkiem, każdy punkt jest ni-
czym woda dla ryby. Rywale nie położyli się przed nami i wyszar-
pali cenny remis 2:2 w starciu z liderem. Bramki dla naszego ze-
społu zdobyli Michał Sztykiel oraz janusz cyran.

Trzy dni później doszło do najciekawiej zapowiadającej się 
potyczki kolejki, jak nie całego sezonu. Na stadionie w jaworzu 
zmierzyli się lider (czarni) z wiceliderem (KS Bestwinka). Dla nas 
zwycięstwo byłoby milowym krokiem w kierunku Ligi Okręgowej, 
dla rywali przedłużeniem marzeń o włączeniu się do walki o nią. 
Nasz zespół, grając od 15. minuty w przewadze jednego za-
wodnika (czerwoną kartką został ukarany bramkarz gości), wy-
grał to spotkanie aż 4:0. Na listę strzelców wpisali się: dwukrotnie 
janusz cyran oraz Rafał Greń i Michał Sztykiel.

14 maja nasz zespół zawitał na obiekt w Mazańcowicach. 
Tamtejszy LKS, podobnie jak Przełom Kaniów, wciąż nie może 
być pewnym ligowego bytu i także potrzebował punktów. Nasi 

gracze zagrali jeden ze słabszych spotkań w całej rundzie wio-
sennej, ledwie remisując 3:3. Ponownie z dwupaku cieszył się 
janusz cyran, a jedno trafi enie dorzucił Adam Waliczek.

Szybko musieliśmy zapomnieć o poprzednim spotkaniu, gdyż 
już w środę, 17 maja, czekała nas zaległa potyczka z Sokołem 
Buczkowice. Tak, z tym Sokołem, z którym niemiłosiernie się 
męczymy. Podobnie było i tym razem. Niestety, po raz pierwszy 
w tym sezonie musieliśmy uznać wyższość rywala. Na bramkę 
autorstwa Szymona Sosny, goście odpowiedzieli dwoma trafi e-
niami...

W starciu z KS Międzyrzecze chcieliśmy się zrehabilitować za 
poprzednie niepowodzenia. Wierzyliśmy w przełamanie, jednak 
żaden z nas nie przypuszczał, iż przyjdzie nam aż tak łatwo. Nasz 
zespół wygrał... 10:0! Łupem strzeleckim podzielili się: Adam 
Waliczek (3), janusz cyran (2), Kamil Legut, Ryszard Borutko, 
Michał Sztykiel, Adam Paleta oraz Patryk Strzelczyk.

Ten rezultat jeszcze nie dawał nam mistrzostwa... Nazajutrz 
przyszło nam trzymać kciuki za drużynę z Bestwinki, która mu-
siała urwać Pionierowi Pisarzowice choćby jeden punkt. Waru-
nek został spełniony i mogliśmy już świętować wymarzony po-
wrót do Ligi Okręgowej!

Z wszystkich stron płyną do nas gratulacje. Za wszystkie ser-
decznie dziękujemy! Dziękujemy również wszystkim, którzy byli z 
nami w tym sezonie na dobre i na złe! Liczymy, iż nadal będzie-
cie z nami, ale już w rozgrywkach o mistrzostwo Ligi Okręgowej! 
A my zrobimy wszystko, by ta przygoda trwała dłużej niż w pierw-
szym podejściem!

NASI NIEZWYcZAjNI SPORTOWcY

Biegnąc	dla	Floriana
Oczywiście chodzi o szacownego patrona strażaków, któ-

rego można czcić na wiele sposobów. W Gminie jasienica 
(Świętoszówka) od 17 lat organizowany jest Bieg Floriański, który 
z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. W tego-
rocznej imprezie udział wzięło blisko 170- ciu zawodników rywali-
zując na dystansach: od 900 m do 5 km, w czterech kategoriach 
wiekowych.

Pośród biegaczy w wieku od 8 do 10 lat najlepszym okazał 
się jaworzanin Michał Kłoda. 10-cio letni sportowiec najlepiej po-
biegł na 900 m, plasując się na pierwszej pozycji. Warto dodać, 
że na co dzień Michał uczęszcza do Szkoły Podstawowej im. 
M. Dąbrowskiej w jaworzu, natomiast bieganie trenuje od roku pod 
okiem nauczyciela wychowania fi zycznego jacka Kruszyńskiego. 
Najwyraźniej trener dostrzegł w synu potencjał, bo zachęcił Go 
skutecznie do tej dyscypliny sportu i muszę przyznać, że póki 
co widać efekty – powiedziała z dumą mama młodego zawod-
nika Agnieszka Kłoda. Zwycięstwo w biegu w Świętoszówce nie 
jest jedynym majowym tryumfem jaworzanina, bowiem Michał na 
początku maja zdobył I miejsce w biegu na 1000 m, organizo-
wanym na stadionie w Wapienicy w ramach Lekkoatletycznych 
czwartków. Ponadto młody sportowiec od 5-ciu lat gra w piłkę 
nożną w GKS czarni jaworze w drużynie żaków. Michał mówi, 
że chciałby zostać drugim Lewandowskim, my oczywiście wspie-
ramy Go i cieszymy się razem z nim z każdego sukcesu, jednak 
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Z	Mateuszem	Czudkiem	rozmowa	o	sporcie	bez	barier
Sport to zdrowie – hasło znane od pokoleń, nie jest tylko pu-

stym frazesem. często jednak zdarza się, że myślimy, iż sport 
jest zarezerwowany dla ludzi w pełni sprawnych. Nic bardziej myl-
nego. Od lat spotykamy się w mediach z relacjami z zawodów 
paraolimpijskich, w których biorą udział osoby niepełnosprawne 
reprezentując praktycznie wszystkie dyscypliny sportowe. Takim  
hasłem, które w tym przypadku inspiruje jest „Sport Twoją Szansą” 
(nazwa Fundacji stworzonej przez STS Zakłady bukmacher-
skie), to swego rodzaju motto przyświeca Integracyjnemu Klubo-
wi Sportowemu (IKS) w cieszynie, w którym od kilku miesięcy  
trenuje z sukcesami mieszkaniec jaworza Mateusz czudek.

Mateusz czudek – od urodzenia jaworzanin, związany od 
pokoleń z jaworzem i Śląskiem cieszyńskim, tutaj ma rodzinę  
i syna. Studiuje socjologię na Akademii Techniczno-humani-
stycznej w Bielsku-Białej. Interesuje się socjologią, filozofią i hi-
storią szczególnie tą najnowszą. Pasją jest aktywizacja sportowa 
w takich dyscyplinach jak pchnięcie kulą i rzut dyskiem. W IKS  
cieszyn trenuje od kilku miesięcy. czy łatwo było przełamać ba-
rierę fizyczną i emocjonalną i udowodnić sobie i otoczeniu, że 
niepełnosprawność nie musi być wyrokiem skazującym na izo-
lację społeczną? To tylko jedno z pytań, które pojawia się w na-
szym wywiadzie.

A więc kilka słów o sobie, rodzinie, zamiłowaniach  
i pasjach…

M.	Czudek: Od urodzenia jestem jaworzaninem, moja rodzi-
na również pochodzi ze Śląska cieszyńskiego, stąd i ja wrosłem 
w kulturę i historię tej pięknej ziemi. Obecnie jestem studentem 
III roku socjologii na ATh w Bielsku-Białej. Moje najbliższe pla-
ny związane są z obroną pracy licencjackiej, no a potem kolejny 
szczebel edukacji. Interesuję się psychologią, filozofią i historią. 
Te zainteresowania w części są zasługą moich dziadków i rodzi-
ców. Z dziadkiem często rozmawialiśmy na tematy naszej histo-
rii najnowszej, a więc od II wojny światowej poprzez PRL do dziś. 
Dziadek posiada wiedzę, którą potrafił „zarazić” w pozytywnym 
znaczeniu tego słowa – mnie. Natomiast ś.p. prababcia potrafi-
ła wymienić wszystkich królów polskich z latami panowania, jak  
i członków najbliższej rodziny danego panującego władcy Polski. 
Ponadto próbowałem swoich sił w pisaniu, w sztuce, ale to tak dla 
siebie, mówiąc kolokwialnie „do szuflady”.

Wracając do sportu, jak zrodziła się myśl, aby spróbować 
swoich sił w niełatwej dyscyplinie, jaką jest pchnięcie kulą 
czy rzut oszczepem?

M.	Czudek: Sport również od lat był obecny w naszej rodzi-
nie. Moja Mama trenowała kiedyś biegi sprinterskie. ja jako mło-
dy chłopak grywałem dla zabawy w piłkę. Kiedy miałem 18 lat 
i poznałem janusza Rokickiego, który stał się moim mentorem, 
choć początkowo nie mogłem się przełamać. Zatem czas na klika 
słów o moim inspiratorze: 

Janusz Rokicki urodzony w 1974 roku w Wiśle – polski nie-
pełnosprawny lekkoatleta, kulomiot, trzykrotny wicemistrz para-
olimpijski (2004, 2012, 2016), mistrz świata i Europy.

Zanim wydarzył się wypadek był pracownikiem budowla-
nym. Gdy miał 18 lat, został pobity i okradziony. Napastnicy po-
zostawili go na torach kolejowych, jadący po nich pociąg prze-
jechał po jego nogach, co skutkowało koniecznością amputacji 
obu kończyn dolnych. Początkowo trenował pływanie, został mi-
strzem Polski na 100 m stylem klasycznym w swojej kategorii. 
Później trenował podnoszenie ciężarów, po czym zdecydował się 
na lekkoatletykę, specjalizując się w pchnięciu kulą i rzucie dys-
kiem . Został zawodnikiem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Cieszynie, szkoląc się u Zbigniewa Gryżbonia Trzykrotnie wy-
walczył wicemistrzostwo olimpijskie w swojej kategorii w pchnię-
ciu kulą – w Atenach (2004), Londynie (2012) i Rio de Janeiro 
(2016). Zdobywał także medale mistrzostw świata i Europy  

w tej konkurencji, a także medale mistrzostw Europy w rzucie dys-
kiem. W 2015 po raz pierwszy został mistrzem świata w pchnię-
ciu kulą, a w 2016 mistrzem Europy w tej konkurencji (inf. z Wiki-
pedii – przyp. red.).

Zaś moim trenerem jest Zbigniew	 Gryźboń lekkoatleta 
z IKS cieszyn (wcześniej wielokrotnie startował w Mistrzostwach 
Polski, ale i Europy, zdobywca wielu medali). 

janusz Rokicki wprowadził mnie w sport paraolimpijski, w lek-
koatletykę. jego zaproszenie skierowane do mnie początkowo 
poskutkowało tylko tym, że zacząłem śledzić zawody lekkoatle-
tyczne w telewizji i na stadionie w Wapienicy, zacząłem też in-
teresować się para olimpijczykami. Tutaj znów pojawia się mój 
dziadek, z którym wiele razy oglądaliśmy mecze, zawody spor-
towe, wspólnie je komentowaliśmy i kibicowaliśmy naszym za-
wodnikom i drużynom. Gdy trafiłem do janusza Rokickiego sam 
zaproponował mi z racji moich predyspozycji fizycznych pchnię-
cie kulą i rzut dyskiem. Było to zbieżne z moją ulubioną dyscypli-
ną – koszykówką.

Jak wypadła konfrontacja marzeń z rzeczywistością?
M.	Czudek: Powiem tak, obie dyscypliny jak pchnięcie kulą 

czy rzut dyskiem nie są łatwe. Nie są łatwe dla osób w pełni 
sprawnych, a tym bardziej dla osób z różnymi dysfunkcjami. ja 
trenuję od kilku miesięcy i widzę to samo, co mówią trenerzy: je-
śli poprawiam technikę, poprawie ulegają wyniki. Zatem te same 
zasady obowiązują zawodnika z niepełnosprawnością jak i tego 
w pełni zdrowego. To zwykłym widzom często wydaje się, że suk-
ces w tej dyscyplinie zależy od siły. Nic bardziej mylnego. To tech-
nika, ćwiczenia i jeszcze raz ćwiczenia, oraz wewnętrzna pokora  
i spokój dają podstawy do coraz lepszych wyników.

Stan zdrowia na pewno ma wpływ na osiągane wyniki, 
ale niebagatelne są też takie cechy jak: samozaparcie, wiara  
w siebie, i regularne ćwiczenia.

M.	Czudek: Generalnie niepełnosprawność w jakimś zakre-
sie nas ogranicza, nie możemy zrobić dokładnie tego samego, co 
mógłby osiągnąć w pełni sprawny zawodnik w tym samym wie-
ku. jednak nie załamuję nad tym rąk. Na ostatnim moim mitingu 
spotkałem, jak to określił mój klub IKS cieszyn, głównego swo-
jego rywala do jakichkolwiek trofeów w moich dyscyplinach. Ten 
zawodnik jest również w podobnym do mojego stanie zdrowia 
i obecnie pobija rekordy świata w zmaganiach paraolimpijskich. 
Stąd wiem, że mój stan zdrowia nie może mnie blokować przed 
kolejnymi zmaganiami i sukcesami, to kwestia ćwiczeń. Tu trzeba 
dużej samodyscypliny i samozaparcia.
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BESKID DRAGON

Co daje zaangażowanie w sport osobom 
niepełnosprawnym?

M.	Czudek:	Wpierw może odpowiem na przykładzie kolegów 
i koleżanek z klubu IKS cieszyn. Gdy tutaj się wchodzi, widać en-
tuzjazm i zaangażowanie w ćwiczenia, wiarę w siebie, wzajemne 
wsparcie. „Nie czuje się kalectwa”, mówiąc dosadnie. Każdy uwa-
ża się za człowieka, który coś może, może dużo, tylko potrzebuje 
własnej wiary w siebie, akceptacji siebie, dobrego trenera i godzin 
ćwiczeń. Poza tym te wspólne spotkania, ta pewność siebie biją-
ca od tych ludzi ładuje nasze emocjonalne i fi zyczne akumulatory. 
I to niezależnie od tych czy innych dysfunkcji medycznych jak po-
rażenie mózgowe, częściowy paraliż, ślepota, amputacja kończyn 
itd. Mnie motywuje to, że jestem w tym gronie, jeszcze nic wielkie-
go nie osiągnąłem, ale chcę osiągnąć to co moi koledzy z klubu, 
często z większą dysfunkcją niż ta, którą ja posiadam. Współpraca 
w takim klubie, wspólne ćwiczenia podnoszą poziom własnej war-
tości, zwiększają pewność siebie, wzajemnie się wzmacniamy. 
Sukces kolegi/koleżanki często w gorszym stanie zdrowia z punk-
tu widzenia medycyny, powoduje wzmocnienie wiary we własne 
siły i możliwości. Sukces w Integracyjnym Klubie Sportowym ma 
inny wymiar. Sukces jednostki- członka klubu to nasze wspól-
ne osiągnięcie. Sukcesem jest także to, że ktoś może przez lata 
zamknięty z własnej niewiary w siebie we własnym domu, odwa-
żył się wyjść do ludzi i spróbować swych sił. Pokazać, że żadna 
niepełnosprawność nie dyskwalifi kuje człowieka społecznie, i taki 
człowiek może osiągnąć więcej niż niejeden „zdrowy” rówieśnik.

Niektórzy niepełnosprawni upatrują swoją szansę w nauce, 
w uzyskiwaniu kolejnych stopni naukowych. Nie neguję osią-
gnięć naukowych, jednak sport pozwala na zwiększenie wła-
snej aktywności społecznej, otwarcie na ludzi, wyjście z domu 
i wiarę w swoje możliwości fi zyczne, które często są ograniczo-
ne nie tyle rzeczywistą niepełnosprawnością, co naszymi własny-
mi „demonami”.

jako student ATh staram się zaktywizować studentów niepeł-
nosprawnych na swojej uczelni. choć z tego, co wiem, jest nas 80 
osób niepełnosprawnych na ogólną liczbę ok. 7 tys. studentów. 
jednak chcę zaszczepić im tego bakcyla wiary w siebie i pokona-
nia słabości. To na pewno nie przynosi pełnego uzdrowienia z do-
legliwości fi zycznych, ale pozwala otworzyć siebie z tym wszyst-

kimi co mamy do zaoferowania sobie, rodzinie i społeczeństwu. 
A każdy z nas ma swoje „ukryte talenty”. 

Czy łatwo jest zaangażować osoby niepełnosprawne we 
własną aktywizację?

M.	Czudek: Niestety nie. jest wiele osób niepełnosprawnych, 
które nie chcą wychodzić do społeczeństwa. uważają się za gor-
szych, bo nie są tak sprawne jak osoby zdrowe. Poza tym nie za-
wsze akceptują siebie i boją się „spojrzeń” innych ludzi. często 
też osoby „zdrowe” dają im do zrozumienia, że nie chcą z nimi 
kontaktu, aby… „nie zarazić się” np. amputacją kończyn, mimo 
że ktoś tego doznał w wyniku wypadku. Przykłady można mno-
żyć. ja też tego doświadczyłem, gdy mnie wytykano palcami. 
W pewnym momencie to powoduje, że taka osoba woli się za-
mknąć w swoim pokoju i mieć tzw. święty spokój. Skoro mnie 
uważają za gorszego, to muszę nim być. Dlatego te osoby wolą 
hejtować cały świat, bez autorefl eksji, a więc słuchawki na uszy, 
Internet i telewizor stają się ich światem.

Dla mnie największym sukcesem było przełamanie się i wyj-
ście do ludzi, skorzystanie z zaproszenia do IKS cieszyn. Tutaj 
zrozumiałem, czym jest wiara w siebie i własne możliwości, któ-
re często ograniczają nie fi zyczne dysfunkcje lecz nasza psychi-
ka. W cieszyńskim klubie większość zawodników porusza się na 
wózkach. Tacy jak ja są w mniejszości. To także dodaje „skrzy-
deł”. Tu wszyscy ludzie często sparaliżowani, po ciężkich ura-
zach kręgosłupa, niewidomi przełamują stereotypy, że człowiek 
z niepełnosprawnością nic nie jest wart. To oczywista nieprawda.

Na koniec apeluję do każdego, aby się aktywizował i uprawiał 
sport. Nieważne jaki, wystarczy na tyle, na ile pozwala zdrowie. 
Może to być kopnięcie piłki, przebiegnięcie kilku metrów, przepły-
nięcie niewielkiego dystansu, cokolwiek. To działa na nasze zdro-
wie fi zyczne i psychiczne, które „dodaje skrzydeł”. Może to być 
spacer z psem 10-15 minut. ja ćwiczę dla samego siebie. Inni 
pewnie też to będą robić dla siebie. I o to w tym chodzi. 

Na koniec Pańskie najbliższe plany na przyszłość. 
M.	Czudek: pierwszy plan to obrona pracy licencjackiej, na-

stępny występ na Mistrzostwach Polski w swojej dyscyplinie. 
A poza tym – rodzina i wychowanie dziecka. Resztę czas 
pokaże…

Piotr Filipkowski

W dniach 05-07 05 2017 w Rydzynie koło Leszna odbyły się 
Mistrzostwa Polski w formułach PF oraz Lc Startowało przeszło 
700 zawodników z całego kraju. 

Mistrzami	Polski	zostali:	
julia Setla kat 60 kg PF, Nikola Kaleta kat 46 kg PF, Oliwia cza-
der kat 37 kg PF, Piotr Turchan kat open weteranów, Oliwia cza-
der kat 37 kg Lc, Klaudia Pudełko kat 47 kg Lc. 

Wicemistrzami	Polski	zostali: 
Emilia Zajdel kat 50 kg PF, julian Graboś kat 42 kg PF, Klaudia 
Pudełko kat 47 kg PF, julia Setla kat 60 kg Lc. 

Brązowe	medale	zdobyli: 
julian Graboś kat 42 kg Lc, Marta Skuza kat 46 kg Lc, jakub 
Worek Lc. 

Do	kadry	Narodowej	zostali	powołani: 
Emilia Zajdel, Oliwia czader, Nikola Kaleta, julian Graboś, Piotr 
Turchan .

W dniu 20 05 2017 w jastrzębiu-Zdroju odbył się międzynaro-
dowy Turniej bokserski im.Tadeusza Fijasa. 

Wyniki	zawodników	Beskid-Dragon:
Marek Górecki 1 miejsce, Dominik Łaniecki 1, miejsce Kacper 
Pieczyrak 1 miejsce, justyna Talarek walka przegrana. 
Drużynowo Beskid-Dragon 2 miejsce.



cZERWIEc32 2017



cZERWIEc 332017



cZERWIEc34 2017

 Bielskie	Stowarzyszenie	
Doradców	Zawodowych	i	Personalnych	„Aktywni”

zaprasza 
na	bezpłatne	konsultacje	z	doradcą	zawodowym	

w	trzeci	poniedziałek	miesiąca	

•	Chcesz	określić	swój	potencjał	zawodowy?	

•	Stoisz	przed	wyborem	kolejnego	etapu	edukacji	
lub	zawodu?

•	Chcesz	zmienić	pracę	lub	jesteś	bezrobotny?

Zapraszamy na spotkanie z nami. W trakcie konsultacji 
pomożemy ci poznać swoje predyspozycje zawodowe 
oraz usystematyzować swoje cele zawodowe i życiowe.

	Trzeci	poniedziałek	każdego	miesiąca	18.00-19.00

Budynek	pod	Goruszką,	ul.	Szkolna	97
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Dyrektor MOW Bohdan Klimaszewski

Pokaz gimnastyki

chór Ad Libitum

Od lewej Mieczysław Brzezicki przewodniczący RG jaworze,  
Radosław Ostałkiewicz wójt Gminy jaworze i dyrektor MOW Bohdan Klimaszewski

życzenia dla dyrekcji MOW

Zespół DEMOW


