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GKS Czarni Jaworze

w Bielskiej Lidze Okręgowej Piłki Nożnej

Seniorzy GKS Czarni Jaworze:
Górny rząd od lewej: Tymoteusz Duraj, Mariusz Sznajdrowicz (wiceprezes zarządu), Tomasz Gwóźdź (członek
zarządu ds. młodzieżowych), Radosław Ostałkiewicz (wójt Gminy Jaworze), Łukasz Kisiała, Marcin Nawrocki,
Agnieszka Nieborak (członek zarządu ds. promocji i marketingu), Adam Paleta, Tomasz Stanisławski, Roman
Kral, Adam Waliczek, Michał Sztykiel, Piotr Staszko (członek zarządu ds. organizacyjnych), Janusz Cyran,
Kamil Legut, Artur Mazur (wiceprezes zarządu / kierownik zespołu), Stanisław Kleszcz, Marcin Ząbek (sekretarz
zarządu, były prezes klubu), Rafał Stronczyński (prezes zarządu), Tomasz Duleba (trener)
Dolny rząd od lewej: Marcin Sztykiel, Patryk Strzelczyk, Szymon Korzus, Rafał Greń, Daniel Lech, Szymon
Sosna, Andrzej Hutyra (skarbnik), Ryszard Borutko

XXXI Jaworzański Wrzesień
Wójt Radosław Ostałkiewicz
samorządowcem Podbeskidzia

Archeolodzy ponownie w Jaworzu

Politechnika Gliwicka z Jaworzem
Podsumowanie III Biegu Hitec po Zdrój
Rozmowa z Anną Skotnicką-Nędzka
o oświacie

Justyna Kaczkowska znów ze złotem
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NA pierWsZYM plANie
• członek zarządu ds. sekcji dziecięcych - KiNGA eKierT
• członek zarządu ds. promocji i marketingu - AGNiesZKA
NieBOrAK
• członek zarządu ds. organizacyjnych - piOTr sTAsZKO
• członek zarządu ds. finansowych - ArTUr pODOlsKi

GKS czarni jaworze

oﬁcjalne logo klubu
w latach 2003-2015

oﬁcjalne logo klubu
od 2016

Klub Sportowy czarni jaworze został założony w 2003 roku.
Powstał dzięki wycofaniu się z rozgrywek Klasy B samarytanina
Bielsko-Biała po rundzie jesiennej sezonu 2002/03. Nowo założony zespół (Ks czarni Bielsko-Biała) przejął licencję oraz
zawodników macierzystego klubu i dograł sezon 2002/03 pod
nową nazwą. Pomysłodawcą i prezesem klubu został Krzysztof
Klimczak zamieszkały w Bielsku-Białej. jedynymi czynnymi zawodnikami, którzy od momentu powstania klubu do dnia dzisiejszego grają z logiem drużyny na piersiach: są Tomasz Gwóźdź,
Rafał Stronczyński oraz Artem Miagkyj.

Od lewej: Agnieszka Nieborak, Artur Mazur, rafał stronczyński,
Mariusz sznajdrowicz i wójt radosław Ostałkiewicz.

Zespół w 2005 roku został przeniesiony do jaworza, dzięki czemu nazwa została zmieniona z Ks czarni Bielsko-Biała
na KS Czarni Jaworze. Wówczas pierwszym historycznym prezesem został Walter Wehsoly. W styczniu 2016 r. podczas walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego ponownie dokonano zmiany nazwy. Od tego momentu oficjalnie klub nazywa się
Gminny Klub sportowy czarni Jaworze (w skrócie GKS czarni
jaworze). Autorem herbu Ks czarni Jaworze jest jakub Malicki,
współpracujący niegdyś z portalem 90minut.pl.
Info: GKS czarni jaworze
A teraz czas na prezentację Zarządu GKSu czarni jaworze:
• prezes zarządu - rAFAŁ sTrONcZYńsKi
• Wiceprezes zarządu ds. organizacyjnych - MAriUsZ
sZNAJDrOWicZ
• Wiceprezes zarządu ds. sportowych - ArTUr MAZUr
• sekretarz - MArciN ZĄBeK
• skarbnik - ANDrZeJ HUTYrA
• członek zarządu, koordynator ds. sekcji dziecięcych TOMAsZ GWÓŹDŹ

rafał stronczyński – prezes
Klubu GKs czarni Jaworze
Największa duma prezesa?
Oczywiście
zawodnicy
jak i cały zarząd, który społecznie pracuje na rzecz gminy i naszego klubu. Sam nie
tylko udzielam się społecznie, ale także gram.
swoją przygodę z piłką
zaczynał pan w czarnych?
Jestem wychowankiem
LKS Drzewiarz Jasienica.
Studiowałem w Akademii Wychowania Fizycznego i musiałem wybrać: albo studia, albo zawodowstwo w piłce nożnej. Jednak „ciągnie wilka do lasu”, zatem zacząłem amatorsko grać w Jaworzu,
a z czasem działać w klubie.
Działać „po godzinach” dodajmy.
Tak, jestem nauczycielem w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaworzu, a do tego prowadzę własną firmę. Czasami
bywa ciężko z czasem, ale z drugiej strony cieszy mnie bardzo
rozwój klubu. Na marginesie dodam, że mamy 40 sponsorów, to
choćby świadczy o skali naszych działań. Bez działaczy, członków
zarządu, ich poświęcenia nie mielibyśmy takich efektów, nie byłoby sukcesu, a ja nie byłbym w stanie podołać funkcji, którą piastuję w naszej organizacji. Za to pragnę im wszystkim podziękować.
Wróćmy na chwil kilka do piłki nożnej, a ściślej rzecz ujmując do zawodników. Który piłkarz był dla pana idolem?
Zdecydowanie Zinédine Zidane, który jest zawodnikiem ułożonym i kulturalnym na boisku, miał i ma klasę. Obecnie jest jednym z najlepszych trenerów na świecie.
Największe marzenie prezesa GKs czarni Jaworze?
Abyśmy się utrzymali w lidze okręgowej i aby klub nadal prężnie się rozwijał.
Mariusz sznajdrowicz –
wiceprezes GKs czarni
Jaworze zajmujący się
sprawami organizacyjnymi.
Kiedy zaczęła się pańska przygoda z piłką
nożną?
Początki to BKS Stal
Bielsko-Biała (1991/92 rok),
po drodze do Jaworza inne
kluby sportowe m.in. Wapienica i Sokół Zabrzeg. Piłka
nożna to zdecydowanie moja
pasja, obecnie gram w drużynie rezerw, głównie dla podtrzymania formy.
Wróćmy do pana funkcji, czym dokładnie zajmuje się wiceprezes GKs czarni Jaworze?
Oczywiście pracujemy zespołowo i pomagamy sobie. Ja
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głównie zajmuje się przygotowywaniem meczów, całej przedmeczowej otoczki. Staram się, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik, żeby byli zadowoleni kibice, zawodnicy, sponsorzy, także dbam o wydawanie cateringu.
co daje największą radość?
Zdecydowanie dzieci i młodzież zdobywający u nas doświadczenie sportowe pod wodzą rasowych trenerów. Bardzo zależy
nam właśnie na młodych ludziach, obecnie mamy ok. 120 uczestników naszej szkółki w wieku od 4 do 10 lat. Zainteresowanie jest
duże i myślę, że z czasem da ono dobre owoce.
praca dla klubu – praca po godzinach...
Oczywiście weekendy zajęte – jak w przypadku wszystkich
nas, ale niesamowita satysfakcja z pracy dla gminy, dla klubu,
tym bardziej cieszy każdy choćby najmniejszy sukces. Chciałbym
bardzo podziękować wójtowi Radosławowi Ostałkiewiczowi, bo
gdyby nie on, to byłoby nam znacznie trudniej działać z takim powodzeniem. Nie bez znaczenia jest też dobra współpraca z innymi organizacjami społecznymi na terenie gminy.
Marzenie klubowe wiceprezesa?
Najskrytsze marzenie, aby dojść kiedyś do czwartej ligi. Jak
na razie jestem bardzo zadowolony z okręgówki, a co przyniesie
czas – zobaczymy.
Jak wyglądają treningi?
Pierwsza drużyna czyli ta, która weszła do okręgówki trenuje trzy razy w tygodniu po 1,5 h plus sobotni mecz. De facto spotykają się cztery razy w tygodniu. Fantastyczne jest to, że pomimo pracy zawodowej znajdują czas, aby udzielać się sportowo.
Wszystkim bardzo dziękuję za to, że są nami i nam pomagają.
Artur Mazur – wiceprezes zarządu GKs czarni
Jaworze
i
kierownik
seniorów
Kilka słów o pańskiej
pasji do piłki i nie tylko..
Już jako dziecko miałem
zamiłowanie do piłki nożnej. Pamiętam, że na pierwszy „profesjonalny” mecz
zabrał mnie mój tata chyba
w 2003 roku i był to
mecz
ówczesnego
KS
Czarni Jaworze. Nie pamiętam, z kim grali nasi piłkarze,
ale było to dla mnie duże przeżycie. Poza tym w piłkę grałem amatorsko z kolegami. I właśnie jeden z kolegów zachęcił mnie do wstąpienia do KS Czarni Jaworze, prowadzono akurat nabór do juniorów. I tak zaczęła się moja przygoda
z Czarnymi. Jednak w meczach jako zawodnik krótko występowałem, mam wrażenie, że zarząd odkrył we mnie inne talenty
i zostałem kierownikiem drużyny, a z czasem wiceprezesem zarządu klubu.
Od kiedy jest pan działaczem klubu?
Nie pamiętam dokładnie roku, ale na początku byłem kierownikiem zespołu, a od 2012 roku członkiem zarządu. Obecnie jestem wiceprezesem zarządu ds. sportowych i kierownikiem drużyny Seniorów, a więc filaru naszego klubu.
Transfery zawodników to pańska działka?
Tak moja, ale i kolegialnie zarządu, a przede wszystkim liczy
się tutaj opinia trenera.
W tym sezonie GKs czarni Jaworze awansował do ligi
okręgowej. czy to zdarzyło się po raz pierwszy?
Nie, mieliśmy już ten zaszczyt w 2013 roku, niestety po roku
znów spadliśmy do klasy A. Teraz stawiamy sobie za cel nie tylko
utrzymanie pozycji w lidze okręgowej, ale kolejne kroki do przo-
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du. To duży awans dla nas, tym bardziej że w pełni zapracowany.
Mamy w tej chwili przewagę 15 punktów w tabeli nad rywalami.
Jakie drużyny były dla Was największym wyzwaniem
sportowym w mijającym sezonie?
W tym sezonie byliśmy bezkonkurencyjni… Ale tak poważnie, naszymi groźnymi przeciwnikami na boisku są: KS Bestwinka i Pionier Pisarzowice.
Jakie wyzwania czekają klub w kolejnym sezonie piłkarskim?
W przyszłość patrzymy z optymizmem, nie chcemy powtórki
z 2013/14 roku czyli spadku do klasy A, ale umocnienia swej pozycji w lidze okręgowej piłki nożnej.
Jak wygląda skład seniorów GKsu – są to zawodnicy
głównie rekrutujący się z Żaków/ Trampkarzy czy piłkarze pozyskani z innych klubów?
Oczywiście, jeśli tylko możemy jakiś „talent” wyłowić z drużyn młodzieżowych i oni sami są zainteresowani nadal grą w piłkę, to korzystamy z tego. Jednak żadna drużyna piłkarska nie
jest hermetyczną organizacją zamkniętą na innych piłkarzy spoza klubu. Powiem inaczej, dla nas liczy się zaangażowanie zawodnika i współpraca z całą drużyną. To jest miernikiem sukcesu
Seniorów. Tak było i w tym sezonie – udział w treningach, absencja ograniczona do minimum, współpraca z trenerem i w grze
na boisku. Poza tym nawet dobrzy zawodnicy Juniorów kończą
szkołę w Jaworzu, mają swoje plany edukacyjne i zawodowe, które nie zawsze pozwalają im na pogodzenie piłkarskiej pasji z nauką czy pracą. Stąd nie tak ważne jest to, skąd jest zawodnik, ale
czy chce i może zaangażować się w naszą piłkę. Te zasady obowiązują we wszystkich klubach amatorskich.
ile trzeba trenować, aby osiągnąć taką formę, jaką teraz
mają seniorzy?
Trenować trzeba od dziecka, to nie tak, że ktoś chce się wpisać do Seniorów i zacząć trenować piłkę. Wracając do drużyny,
w tym sezonie treningi są 2-3 razy w tygodniu, poza tym sparingi, oprócz tego ćwiczenia kondycyjne także w okresie zimowym.
Więcej tutaj może powiedzieć trener. Dodam tylko, że aby trafić
do Seniorów trzeba mieć ukończone 16 lat, ale mamy i równie
młodego fizycznie zawodnika w wieku 36 lat. Tutaj liczą się umiejętności i zgranie, ponieważ to dobrze rokuje na kolejny sezon.
Agnieszka Nieborak – członek Zarządu GKs czarni
Jaworze
Dlaczego klub piłkarski?
Bo piłka nożna i praca społeczna to moja miłość, jak zresztą nas wszystkich
tutaj.
Wychowywałam się na tym sporcie, tę
pasję zaszczepił we mnie
mój brat, ponieważ wywodzę się z Krakowa, byłam kibicem i uczestnikiem meczów Wisły Kraków. Z racji tego, że od 6-ściu lat mieszkam w Jaworzu, moje dziecko
zaczęło trenować w Czarnych Jaworze i tak się zaczęła moja
przygoda z klubem.
idol piłkarski?
Ich było całe mnóstwo, jak byłam bardzo młoda, to kochałam
się w najprzystojniejszych zawodnikach i wówczas to był motyw
przewodni oglądania meczów. Obecnie jestem dumna z naszej
reprezentacji, jak i z wielką przyjemnością przychodzę na mecze
Czarnych, bo naprawdę grają fantastycznie, tym bardziej wszystkich na te rozgrywki zapraszam.
Największe marzenie związane z klubem?
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Zdecydowanie marzę o tym, aby nas było coraz więcej, co jak
na razie nam się udaje. Pięć lat temu, kiedy zaczynaliśmy rozkręcać najmłodsze sekcje – co też było moim sporym udziałem – zaczynaliśmy od garstki chłopców, a obecnie najmłodszych zawodników mamy 86. To jest dla nas wszystkich bardzo istotne, że
chcą uczestniczyć w zajęciach, że chcą się ruszać. Mamy świetnych trenerów, fantastyczną atmosferę, co z pewnością sprzyja rozwojowi.
Tomasz Duleba – trener Seniorów Czarnych Jaworze
Od jakiego czasu jest Pan trenerem w GKS Czarni
Jaworze?
Od lutego 2016 roku, a wcześniej przez pół roku trenowałem
drużynę Skrzyczne Lipowa koło Żywca.
Pańskim sukcesem jest awans naszego GKS z klasy A do
ligi okręgowej?
Nie mogę tylko sobie przypisać tego sukcesu, to byłoby nie
fair. Kiedy rok temu przejąłem drużynę Seniorów po trenerze
Jerzym Sordylu – z przyczyn osobistych musiał zrezygnować
z pracy – zastałem Czarnych w świetnej formie. Zatem mnie
przyszło tylko szlifować „diament” i tu ukłon w stronę Seniorów,
bowiem bez ich znakomitej postawy niewiele bym zdziałał. Zgranie, współdziałanie, ćwiczenia kondycyjne, prawie 100% udział
w treningach dały bardzo dobry rezultat, dlatego to zasługa całego zespołu. Na koniec poprzedniego sezonu piłkarskiego w klasie A liczyły się tylko dwie drużyny w walce o awans do okręgówki
– Wilkowice i Jaworze, dzieliła nas różnica jednego punktu.
W końcówce poprzedniego piłkarskiego sezonu 2015/2016 brakowało nam jednego zremisowanego meczu, abyśmy weszli do
okręgówki. Niestety przegraliśmy i stąd kolejny rok przyszło nam
czekać na sukces. W tym sezonie, jak widać z tabeli rozgrywek,
szliśmy do przodu jak burza.
Czas więc podsumować ten sezon. Co składa się na sukces Seniorów?
Wyniki wszyscy znamy, ale na nie składa się szereg elementów, a przede wszystkim dobra i skuteczna taktyka, do tego
dobra gra zespołowa, współpraca między zawodnikami, ukierunkowanie na wspólny cel i współpraca z trenerem. Ponadto treningi trzy razy, mecze sobotnie i niedzielne – co w sytuacji gdy zawodnicy pracują zawodowo, mają rodziny, kształcą się, wymaga
od nich wiele poświęcenia. Ja także jako trener nie mogłem odpuścić, gdyż sukces drużyny jest i dla mnie ogromną nobilitacją.
Poza tym cały czas mieliśmy duże wsparcie zarządu GKS jak
i wójta gminy Radosława Ostałkiewicza. Ich „oddech” czuliśmy
na sobie i też nas to motywowało do walki na boisku, stąd i efekty
w postaci awansu w tabeli
Co musi zrobić trener, aby skutecznie prowadzić
drużynę?
Po pierwsze powinien znać się na piłce, po drugie winien
znać warsztat trenerski czyli posiadać umiejętność przekazania
praktycznej wiedzy zawodnikom. Trzeba też pamiętać, że trener
to również wychowawca dla zawodników. Fakt, nie mam do czynienia z dziećmi, jednak zapewniam, że w tym przypadku znajomość reguł psychologii jest nieodzowna. Poza tym trzeba umieć
dotrzeć do każdego z osobna, ponieważ każdy człowiek ma
swoje dobre i złe chwile. Niejednokrotnie potrzebna jest rozmowa oraz wsparcie zespołowe i zorientowanie na cel. Z trybun to
wszystko wygląda pięknie, kiedy jest sukces, jednak za tym stoi
wiele działań, z których żadnego nie może zabraknąć. Czasami trzeba przeprowadzić trudne rozmowy indywidualne, po kontuzjach zorientować się, czy zawodnik będzie mógł grać w kolejnym spotkaniu, jeśli nie to podjęcie decyzji, kto może zagrać w
zastępstwie. W takich sytuacjach potrzebne są szybkie, skuteczne, męskie decyzje, nie zawsze łatwe.
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Zawodnicy Seniorów rekrutują się z juniorów, czy jest to
stała kadra z poprzedniego sezonu?
W większości to nasi zawodnicy trenujący w GKS Czarni
Jaworze. Ja osobiście też stawiam na naszych piłkarzy, aczkolwiek to nie jest tak, że nawet utalentowany zawodnik juniorów będzie grał w seniorach. Przyczyna jest prosta, to sport amatorski
i jeśli młody chłopak ma w planie studia, czy wyjazd do pracy poza
powiat bielski to wiadomo, że nie będzie mógł chodzić na treningi
i grać. Dlatego jeśli zajdzie taka potrzeba, zasilimy kadrę Seniorów piłkarzami z innych klubów. Warto wspomnieć, że ta kadra
z drobnymi korektami praktycznie nie zmieniła się od dwóch sezonów. Poza tym, żeby wcześniej grać w juniorach, zawodnik musi
mieć odpowiednią motorykę i być już doskonale przygotowanym.
Planuje Pan jakieś zmiany w Seniorach w nowym
sezonie?
Tak, czekają nas zmiany chociażby związane z przepisem
o młodzieżowcach. W tym roku dwóch naszych zawodników
w związku z wiekiem wychodzi z tej formacji a przepis mówi,
że w okręgówce na boisku musi być dwóch zawodników młodzieżowców. Zatem musimy wprowadzić do Seniorów nowych
młodzieżowców, których mam nadzieję pozyskamy z naszych juniorów, w innym przypadku będziemy szukać piłkarzy w innych
klubach. Trzeba też zwiększyć rywalizację zawodników szczególnie w linii obronnej, gdzie drużyna ma jeszcze pewne
mankamenty.
Jakie plany na nowy sezon?
Beniaminek musi się utrzymać w lidze okręgowej, a to już nie
jest takie proste. Więc mamy cel zasadniczy, będziemy się starali dać z siebie jak najwięcej.

Tomasz Gwóźdź – koordynator grup dziecięcych
Ile mamy grup dzieciaków grających w piłkę
w GKS Czarni Jaworze?
To cztery grupy: Skrzaty,
Żaki Bayern, Żaki Borussia
i Orliki, a praca z dziećmi
to prawdziwa przyjemność.
Mają coraz lepsze wyniki,
osiągnięcia na turniejach.
Mamy bardzo dobre zaplecze, a co za tym idzie coraz
lepsze możliwości sportowego rozwoju dla młodych piłkarzy.
Nie tylko trener, ale też zawodnik.
Jestem do tej pory zawodnikiem w GKS Czarni Jaworze, lubię każdy rodzaj sportu, jednak piłka nożna to zdecydowanie
największa moja pasja. Zaangażowałem się nieomal całkowicie
w koordynowanie grup dziecięcych głównie dlatego, że
w Jaworzu działa klub z prawdziwego zdarzenia. Dodam, że mój
syn także działa w naszym klubie.
Mówimy cały czas o zawodnikach, ale czy również są
piłkarki?
Mamy dwie 8-śmio letnie dziewczynki, które ciężko trenują
z chłopakami i bardzo dobrze sobie radzą. Oczywiście zapraszamy następne zawodniczki. Przyszłość pokaże, czy powstanie drużyna dziewczęca, jak na razie zainteresowanie tą
formacją jest duże. Generalnie sporo dzieci interesuje się trenowaniem piłki nożnej w naszym klubie, jednak na razie musieliśmy trochę zwolnic tempo, ponieważ jeszcze na razie nie mamy
warunków halowych. To oznacza, że zima jest dla nas trudnym
sezonem, jednak w przyszłym roku wszystko mam nadzieję się
zmieni, kiedy będziemy mieli już w gminie halę sportową.
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szymon Korzus – bramkarz, trener bramkarzy
Od jak dawna piłka nożna jest obecna w pana
życiu?
Od 17 lat związany jestem z tym sportem, najdłużej grałem w Beskidzie
Skoczów, jestem wychowankiem Drzewiarza Jasienica.
Grałem także w Spójni
Landek, jak i w klubach z Bestwiny i Grodźca. Ponieważ
urodziłem się i pochodzę z Jaworza stąd też postanowienie, że
swoją przygodę z piłką nożna zakończę w Jaworzu.
Niektórzy twierdzą, że piłka nożna to niekoniecznie „czysty” sport.
Owszem różnie bywa, piłka nożna to sport ostrej rywalizacji,
by nie powiedzieć walki sportowej. Sportowcy mają różne temperamenty, a i emocje czasami są ogromne.
Wróćmy do pana działki – czy każdy może być
bramkarzem?
Myślę, że każdy może bronić w bramce. Jednak bez treningów i ciężkiej pracy w sporcie nie można mówić o wynikach, dlatego samozaparcie i zdecydowanie są tak istotne. Poza tym odporność na stres i umiejętność radzenia sobie z porażkami – to
także ważne atuty każdego sportowca, a szczególnie bramkarza.
Największe marzenie bramkarza czarnych?
Abyśmy sobie poradzili w okręgówce i w miarę możliwości dalej awansowali.
patryk strzelczyk – najmłodszy zawodnik w drużynie seniorów
piłkę nożną trenuje pan od 8-śmiu
lat, skąd ta pasja?
Tego bakcyla przekazali mi bracia,
którzy kiedyś grali w piłkę a jednocześnie mnie uczyli od najmłodszych lat.
chciałby pan zająć się tą dyscypliną sportu zawodowo?
Traktuję piłkę nożną bardziej w kategoriach amatorskiego grania, jednak
cały czas staram się tak trenować, aby
mieć jak najlepsze wyniki. Ukończyłem
szkołę budowlaną w kwietniu tego roku, aktualnie pracuję i oczywiście cały czas jestem zawodnikiem GKS Czarni Jaworze.
Trudne jest godzenie pracy zawodowej z tak aktywnym
życiem sportowym?
To jest moja wewnętrzna motywacja, a chodzi o to, żeby zrobić coś pożytecznego dla siebie, a przy okazji działać dla innych. Aktywne życie z pasją jest niesamowicie satysfakcjonujące i przyjemne.
pana piłkarski idol?
Zdecydowanie Cristiano Ronaldo, który od zawsze jest dla
mnie wzorem. Zresztą staram się naśladować Go, obserwuję jak
gra, jakie techniki stosuje. Tak aby być jak najlepszym na boisku.
Michał sztykiel – kapitan czarnych
Na czym w praktyce polega pełnienie funkcji kapitana
drużyny?
To przede wszystkim niesamowite doświadczenie szczególnie dla tak młodego – zawodnika jak ja. Mam 24 lata i dużo radości a także satysfakcji daje mi pełnienie tej roli. Szczególnie
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jeżeli drużyna tak jak teraz
wygrywa, jest w okręgówce.
A jeżeli w drużynie nie
dzieje się dobrze?
Wówczas organizuję spotkanie z chłopakami i rozmawiamy szczerze o tym, co
się dzieje. Przede wszystkim
skupiam się na tym, jak najlepiej mogę pomóc. Przecież to
właśnie kapitan drużyny bierze czynny udział w rozwiązywaniu wszelkich problemów, kłopotów czy generalnie trudnych sytuacji. Jest także od
tego, aby odpowiadać na pytania zawodników, a jak trzeba być
pośrednikiem miedzy chłopakami, a trenerem czy zarządem.
Myślał pan kiedyś o piłce nożnej w kategoriach
zawodowstwa?
Nie, zdecydowanie traktuję ten sport jako moje wielkie hobby,
które sprawia mi wielką radość i frajdę. Myśląc o przyszłości, być
może uda mi się zostać szkoleniowcem, trenerem, bo wiem na
pewno, że chcę grać jak długo się da.
praca zawodowa, rodzina, treningi i mecze, aż chce się
zapytać – skąd tyle sił?
Faktycznie, jak na razie nie mam rodziny, ale wiadomo jest
praca zawodowa. Mam wrażenie, że mnie jest jeszcze stosunkowo łatwiej wygospodarować czas i znaleźć siły na to, by trenować
i grać, w stosunku do chłopaków mających żony i dzieci. Taki zapał rodzi pasja i samozaparcie, a efekty są widoczne w postaci
awansu do okręgówki.
czy ma pan swojego idola piłkarskiego?
Nie mam jednego określonego zawodnika, mam przynajmniej
kilku takich sportowców, których lubię i podziwiam, jak Robert
Lewandowski czy Lionel Messi.
Największe marzenie kapitana drużyny
Chciałbym wraz z chłopkami podtrzymać ten sukces i długo
się nim wspólnie cieszyć.
Adam Waliczek Król strzelców – 26 bramek w tym sezonie
Który mecz był dla pana
najtrudniejszy w tym sezonie?
Zdecydowanie spotkanie
z KS Międzyrzecze, wygrane
dla nas 10:0, jednak bardzo
trudne z dwóch powodów. Po
pierwsze wcześniej przegraliśmy z Buczkowicami, więc
była spora presja psychiczna. Po drugie przeciwnik stawiał w grze ciężkie warunki, ale udało się wyjść z tego spotkania z wygraną.
Jakie warunki są konieczne, aby tak celnie strzelać?
Najważniejsza jest współpraca wszystkich zawodników podczas meczu. Bez kolegów z drużyny, ich celnych podań, podprowadzeń, nie osiągnąłbym na pewno takiego wyniku strzeleckiego. Ponadto istotna jest atmosfera w drużynie, jeżeli zdarzają się
sytuacje trudne czy problemowe, rozwiązujemy je na bieżąco. Na
szczęście stanowimy zgrany zespół radosnych i wesołych ludzi.
Zresztą jestem przekonany o tym, że gdy w szatni przed meczem
jest wesoło, to i na boisku jest dobrze.
piłkarski idol czyli wzór do naśladowania na boisku...?
W czasach dzieciństwa zdecydowanie imponował mi i zresztą
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nadal tak jest Éric Cantona, legenda piłki nożnej i jeden z najlepszych zawodników na świecie. Oczywiście ważny jest dla mnie
Cristiano Ronaldo, którego podziwiam za to, że potrafi naprawdę
ciężko pracować i wciąż poprawić swoje wyniki. Wśród polskich
zawodników imponują mi Kamil Grosicki oraz Robert Lewandowski- mim zdaniem najlepsza „dziewiątka” na świecie.
Największe Pana marzenie, jeśli chodzi o drużynę?
Bardzo chciałbym, aby w przyszłości w Jaworzu była
czwarta liga.
Sezon 2016/17 – podsumowanie
Porażkę możemy przekuć w zwycięstwo! - tymi słowami
trenera Tomasza Duleby rozpoczęliśmy przygotowania do nowego sezonu. Mocny jak na warunki A-klasowe zespół został jeszcze bardziej wzmocniony. W lecie dołączyli do nas tacy zawodnicy jak Adam Paleta (BKS Stal Bielsko-Biała), Patryk Strzelczyk
(Drzewiarz Jasienica) czy też Łukasz Mentel (LKS Mazańcowice), a w zimie dołączyli również: Janusz Cyran (Zapora Porąbka)
jak i Łukasz Kisiała (Beskid Skoczów). W opinii fachowców nasz
zespół stawiany był jako faworyt rozgrywek. I tenże faworyt nie
zawiódł, jednak nikt nie przypuszczał, że jaworzanie będą niczym
walec równać z ziemią kolejnych rywali.
Beskid Godziszka – Czarni Jaworze 0:3 i 1:5
Czarni Jaworze – Zapora Wapienica 4:0 i 2:0
KS Bystra – Czarni Jaworze 0:5 i 0:5
Czarni Jaworze – Iskra Rybarzowice 2:1 i 8:0
Sokół Buczkowice – Czarni Jaworze 0:3 i 2:1
Czarni Jaworze – Przełom Kaniów 3:0 i 2:2
KS Bestwinka – Czarni Jaworze 0:0 i 0:4
Czarni Jaworze – LKS Mazańcowice 3:1 i 3:3
KS Międzyrzecze – Czarni Jaworze 0:6 i 0:10
Czarni Jaworze – Soła Kobiernice 4:0 i 3:0
Pionier Pisarzowice – Czarni Jaworze 0:1 i 5:5
Czarni Jaworze – Zapora Porąbka 1:0 i 12:0
MRKS II Czechowice-Dziedzice – Czarni Jaworze 3:5 i 1:5
Po rundzie jesiennej jesteśmy liderem rozgrywek, mając
zapas aż 13 punktów nad kolejnymi w stawce drużynami.
Info GKS Czarni Jaworze
Przygotowali: Agata Jędrysko i Piotr Filipkowski
Foto: Dawid Jędrysko, Piotr Filipkowski i Renata Biesok
Piłkarze w Biegu po Zdrój
Członkowie GKS Czarni Jaworze biorą udział w życiu sportowym i kulturalnym Jaworza. Nie mogło ich zabraknąć w III Biegu
Hitec - Po Zdrój i w tym roku.

Na zdjęciu od lewej: Mariusz Wacławski, Wacław Kobza,
Daniel Bąk, Rafał Stronczyński, Tomasz Gwóźdź, Szymon
Duława, Mateusz Michalski.
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Deszcz, chłód i gorące serca
Tak najprościej można określić to, co działo się 17 czerwca na
terenie kompleksu sportowego przy ul. Koralowej w Jaworzu, podczas II Jaworzańskiego Pikniku – Zdrowo bo sportowo. Tym razem aura zawiodła na całej linii, wiatr wzmagał chłód, a ulewny momentami deszcz dopełniał mało ciekawy obraz. Kaprysy pogody nie
zniechęciły twardych kibiców i miłośników jaworzańskiej „gieksy”.
Oprócz dorosłych przy Koralowej nie zabrakło młodzieży i dzieci,
które wygrały w meczu z rodzicami. Oprócz wspomnianego spotkania sporym zainteresowaniem uczestników pikniku cieszyły się liczne zabawy i konkurencje sportowo-rekreacyjne. Każdy mógł spróbować swoich sił w rzutach karnych, strzelaniu do bramki czy biegach przełajowych przez płotki. Chłód i deszcz nie przeszkodziły
w rozegraniu dwóch emocjonujących spotkań. O 14:00 druga drużyna rezerw zremisowała podczas spotkania z LKS Ligota 2:2. Natomiast o 17:00 Seniorzy wygrali mecz o awans do Ligi Okręgowej
z MRKS Czechowice-Dziedzice 5:1.
Warto wspomnieć, że czerwcowa impreza nie tylko miała na
celu zachęcenie do aktywnego spędzania wolnego czasu i dbania o kondycję. Również chodziło o zebranie funduszy na działalność GKS Czarni Jaworze. Podczas pikniku sprzedaliśmy ponad
200 cegiełek, do tego doszły pieniądze z licytacji, a wszystko razem
zostanie przeznaczone na doposażenie w sprzęt sportowy najmłodszych sekcji. Ponadto 10% z zebranej kwoty oddajemy na szczytny
cel – powiedziała Agnieszka Nieborak członek zarządu ds. organizacyjnych GKS Czarni Jaworze – Pragnę w imieniu klubu podziękować wszystkim naszym sympatykom, a przede wszystkim wójtowi
Radosławowi Ostałkiewiczowi za wspieranie naszej działalności.
Gdyby nie pomoc gminy ciężko byłoby zorganizować choćby taką
imprezę, jak ta czerwcowa. Ponadto pragniemy zaprosić wszystkich na drugi w tym roku piknik – Zdrowo, bo sportowo, który odbędzie się 10 września w godzinach 15:00-18:00. Mam nadzieję, że pogoda tym razem okaże się naszym sprzymierzeńcem.
Podczas wspomnianej licytacji pod młotek poszły między
innymi korki Kamila Glika polskiego piłkarza występującego na pozycji obrońcy w monakijskim klubie AS Monaco oraz w reprezentacji Polski. Uczestnik Mistrzostw Europy z 2016 r. przekazał buty
z autografem specjalnie dla GKS Czarni Jaworze. Nie tylko zwycięzca licytacji wyszedł z wygranymi korkami, także dwóch najbardziej aktywnych uczestników zabawy otrzymało super nagrody
pocieszenia. Dla wszystkich, którzy chcieli się rozgrzać, przygotowano namiot wyposażony w dwa kotły grzewcze. Oczywiście nie
zabrakło gorących napojów, grillowanych przekąsek oraz ciasta,
dzięki czemu uczestnicy imprezy mogli nabrać sił do aktywnego kibicowania Czarnym.
Na zakończenie imprezy wójt Radosław Ostałkiewicz wręczył
drużynie puchar za mistrzostwo bielskiej A-Klasy, które dało GKS
Czarni awans do okręgówki. Oprócz uhonorowania drużynowego każdy z zawodników otrzymał pamiątkową statuetkę. Honorowe dyplomy trafiły do: Adama Waliczka Króla strzelców, Szymona
Korzusa bramkarza i Trenera bramkarzy oraz do Michała Sztykiela
Kapitana Czarnych. Natomiast pamiątkową tabliczkę otrzymał trener Tomasz Duleba oraz GKS Czarni Jaworze […] za historyczne
i niezrównane wyniki sportowe [...]. Wójt nie zapomniał o drużynie
rezerw, piłkarze otrzymali statuetki za IV miejsce w B-Klasie. Pamiątkowe statuetki również gospodarz gminy przekazał na ręce członków zarządu oraz osób współpracujących z GKS Czarni Jaworze.
Przygotowali: Agata Jędrysko i Piotr Filipkowski
P.S.
Pragniemy w imieniu redakcji podziękować GKS Czarni
Jaworze za fantastyczne sportowe przeżycia, za pracę na
rzecz gminy, a przede wszystkim podziwu godną determinację sportowo-społeczną. Dziękujemy też za kapitalną współpracę.
Trzymamy za Was kciuki – prowadźcie „Czarnych” do IV ligi.
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iNFOrMAcJe UrZĘDU GMiNY i WÓJTA
WYRóżNIENIE DLA WójTA
RADOSŁAWA OSTAŁKIEWIcZA
2 czerwca w siedzibie Wyższej Szkoły Administracji w Bielsku-Białej poznaliśmy laureata nagrody „Samorządowiec
Podbeskidzia 2017”, którym został dr Radosław Ostałkiewicz,
wójt Gminy jaworze. Nagrodę wręczył gość honorowy uroczystego spotkania, poseł do Parlamentu Europejskiego Kazimierz
M. ujazdowski.
Inicjatorem wyróżnienia było stowarzyszenie Niezależni.BB,
od tego roku noszące imię Marty Garapich. Warto przypomnieć,
że sędzia Marta Garapich po zwycięstwie Solidarności w 1989
roku pełniła w województwie bielskim funkcję pełnomocnika rządu do spraw reformy samorządowej. Była też pierwszym laureatem nagrody „Samorządowiec Podbeskidzia”.
Nominowanych zaprezentował dr janusz Okrzesik, przewodniczący Rady Programowej Niezależnych.BB. Wśród wyróżnionych nominacjami znaleźli się: sołtys Ochab Maciej Bieniek,
burmistrz czechowic-Dziedzic Marian Błachut, przewodnicząca Rady Osiedla Bielsko-Południe joanna Kostecka oraz wójt
jaworza dr Radosław Ostałkiewicz.
W uzasadnieniu dla nominacji gospodarza naszej gminy
czytamy między innymi: „W ostatnich wyborach został wójtem
Jaworza. Jest także przewodniczącym zarządu Beskidzkiego
Związku Gminno-Powiatowego. Mimo młodego wieku, zdążył być
już wicewójtem w Jaworzu i obronić doktorat. Odmówił przyjęcia
podwyżki pensji zaproponowanej przez radnych. Umiejętnie korzysta z nowoczesnych mediów w komunikacji z mieszkańcami”.
Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Kapitule Nagrody „Samorządowiec Podbeskidzia 2017” – panom wojewodom
Andrzejowi Sikorze i Mirosławowi Styczniowi oraz prezydentowi Zbigniewowi Leraczykowi za uhonorowanie laurem im. Marty
Garapich. Dziękuję także Stowarzyszeniu Niezależni.BB – pani
Małgosi Zarębskiej i panu Januszowi Okrzesikowi – za to, że zorganizowali i poprowadzili dzisiejsze spotkanie. Dziękuję za samą
już nominację. Dzisiejsze wydarzenie jest dla mnie nie tylko wiel-

kim honorem, ale i olbrzymim zaskoczeniem – szczególnie, że
obok mnie nominowani byli tak wspaniali społecznicy, jak sołtys Ochab Maciej Bieniek, burmistrz Czechowic-Dziedzic Marian
Błachut oraz przewodnicząca Rady Osiedla Bielsko-Południe Joanna Kostecka, którzy przerastają mnie o głowę swoim doświadczeniem i pracą na rzecz społeczności lokalnej. Każdy z nominowanych zasługuje na tę nagrodę bardziej niż ja. Zatem dedykuję
im ten dzisiejszy laur i przyjmuję go jako pewną zachętę dla zaangażowania się młodszego pokolenia w sprawy publiczne. Dziękuję także za obecność na dzisiejszej gali wspaniałym jaworzanom,
którzy zrobili mi prawdziwą niespodziankę – Annie SkotnickiejNędzka, Grzegorzowi Nędzka, Małgorzacie Koniorczyk, Kamilowi
Bindzie, Tomkowi Ryrychowi i dr Krystynie Magdzie-Żabińskiej.
Dziękuję także mojemu szefowi z drugiej pracy – dziekanowi
z Wydziału Administracji w Wyższej Szkole Administracji
w Bielsku-Białej dr. Antoniemu Osierdzie.
Tytuł „Samorządowiec Podbeskidzia 2017” to tak naprawdę
nagroda dla Gminy Jaworze i wszystkich jej mieszkańców. Bez
Waszego wsparcia i życzliwości na pewno by jej nie było. No i na
pewno postaram się nie zmniejszyć tempa w służbie samorządowej dla Jaworza. - powiedział Radosław Ostałkiewicz.
Opracowanie: Redakcja Ej

O OśWIAcIE – ROZMOWA
Z ANNą SKOTNIcKą-NęDZKA
Kilka słów o zmianie w systemie funkcjonowania szkół w nadchodzącym roku szkolnym 2017/2018 – w rozmowie z zastępcą
wójta Gminy jaworze Anną Skotnicką-Nędzka.
O reformie oświaty wprowadzonej w tym roku przez rząd
Beaty Szydło i zatwierdzonej przez parlament pisaliśmy
na początku tego roku. Poruszaliśmy także temat projektu
uchwały Rady Gminy Jaworze pozwalającej na stworzenie na
terenie Jaworza jednej szkoły funkcjonującej w dwóch budynkach z organizacją klas w szkole podstawowej od klas I-V
a w budynku, możemy już powiedzieć byłego już gimnazjum,
klas VI-VIII. Kuratorium Oświaty w Katowicach zakwestionowało jednak projekt uchwały ze względu na odległość dzielącą te dwie placówki szkolne. Stąd od nowego roku szkolnego
zacznie funkcjonować Szkoła Podstawowa nr 2.
Zakończenie roku szkolnego 2016/17 miało historyczne
znaczenie, jak wygląda przygotowanie obu szkół do nowego
roku szkolnego 2017/18?

Anna skotnicka-Nędzka: Od nowego roku szkolnego będziemy mieli w jaworzu dwie szkoły podstawowe: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w jaworzu Dolnym i Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gen. Stanisława Maczka w jaworzu średnim.
Nabór do klas pierwszych został przeprowadzony już w dwóch
placówkach. Odnosząc się do organizacji poszczególnych szkół,
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jak zapowiadaliśmy wszystkie zamiany będziemy starali się minimalizować, aby wprowadzenie reformy było jak najmniej odczuwalne dla dzieci i rodziców. W SP1 w roku 2017/2018 będą dwa
oddziały klas I, dwa oddziały klas II, pięć oddziałów klas III, pięć
oddziałów klas IV, trzy oddziały klas V i trzy odziały klas VI. Natomiast w SP2 (budynek gimnazjum) będzie jeden oddział klasy I,
trzy oddziały klasy VII (odziały które zakończyły naukę w klasach
VI w SP1), trzy oddziały klas II gimnazjum i trzy oddziały klas III
gimnazjum. Reasumując, w SP1 będą klasy od I do VI w niezmienionych składach, a w SP2 jedna klasa I, trzy klasy VII oraz kończące gimnazjum klasy II i III.
Jakie są najbliższe plany związane z adaptacją dotychczasowego gimnazjum na potrzeby nowej szkoły podstawowej?
Anna skotnicka-Nędzka: W okresie wakacyjnym budynek
będzie przystosowywany do potrzeb klasy I, czyli zupełnie innej grupy wiekowej, niż przez ostatnie osiemnaście lat. Dostosowywana będzie jedna z sal lekcyjnych, świetlica, jadalnia, szatnie oraz toalety. W celu pozyskania środków na przeprowadzenie niezbędnych zmian w tym obiekcie wystąpiliśmy z wnioskiem
do Ministerstwa Edukacji Narodowej. jeśli chodzi o pozostałą infrastrukturę na przykład plac zabaw dla najmłodszych, to będziemy starali się coś w tym temacie zrobić w kolejnych latach. Nie
jest to możliwe do zrobienia obecnie, jest wiele innych priorytetowych spraw. Po zakończeniu budowy hali sportowej, uporządkowaniu terenu wokół oraz wykonaniu prac przy muzeum będzie
możliwość wygospodarowania zarówno środków, jaki i miejsca
na ten cel. Reforma została wprowadzona w trybie ekspresowym,
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co w pewnym sensie niweczy dotychczasowe działania zarówno
w gimnazjum jaki i w Muzeum Fauny i Flory Morskiej i śródlądowej.
A co w przypadku kadry pedagogicznej obu szkół ?
Anna skotnicka-Nędzka: Tutaj na chwilę obecną nie będzie
wielkich zmian, a przede wszystkim nie będzie zwolnień. Nauczyciele z gimnazjum będą uczyli klasy drugie i trzecie dawnego
gimnazjum oraz klasy siódme ze szkoły podstawowej. jedynie
do oddziału klasy pierwszej została przeniesiona jedna z Pań nauczycielek z SP1.
Wybiegając nieco w przyszłość, gdy gimnazjum zostanie
całkowicie wygaszone, jak będzie wykorzystywane nasze
muzeum oraz jeszcze nie ukończona hala sportowa?
Anna skotnicka-Nędzka: Będziemy starali się, aby dzieci
i młodzież z jaworza miały jednakowe możliwości korzystania
z całej gminnej infrastruktury, aby miejsce realizacji obowiązku nauki nie ograniczało, a wręcz przeciwnie poszerzało możliwości. umożliwienie korzystania z hali sportowej lub muzeum
w przypadku dzieci z SP1 na pewno będzie niosło za sobą dodatkowe koszty – chociażby związane z transportem. Biorąc pod
uwagę obwody szkolne, jakie przypisują dziecko do konkretnej
placówki oświatowej, będziemy starali się, aby nie stanowiło to
blokady, a wszystkie dzieci miały jednakową szansę na rozwijanie i pogłębianie swoich zainteresowań. Nie wyobrażam sobie już
naszego muzeum bez naszej młodzieży. Myślę, że wspólnie z kadrą pedagogiczną wypracujemy nowy model współpracy łączący
wszystkie jaworzańskie dzieci.
Piotr Filipkowski

KONKuRS ARchITEKTONIcZNY
O jAWORZu Z POLITEchNIKą
śLąSKą

W środę 15 czerwca 2017 r. na Wydziale Architektury
Politechniki śląskiej w Gliwicach rozstrzygnięto zorganizowany wspólnie przez urząd Gminy jaworze i Katedrę Teorii,
Projektowania i historii Architektury konkurs dla studentów poświęcony naszej miejscowości.
Konkurs dotyczył przygotowania prac projektowych na jeden
z dwóch przedstawionych tematów:
1. Koncepcja architektoniczna zespołu zabudowy z funkcjami
usługowymi, zlokalizowanego w jaworzu na terenie przy ulicach: Zdrojowej, Alei Kościelnej, Wapienickiej;
2. Koncepcja architektoniczna zespołu zabudowy z funkcjami
usługowymi, zlokalizowanego w jaworzu na terenie przy ulicach: Zdrojowej, Folwarcznej.
Ogółem do katedry wpłynęło trzydzieści dziewięć prac – trzynaście na temat pierwszy i dwadzieścia sześć projektów z tematu

drugiego. Studenci mieli za zadanie wykonać trzy plansze (w formacie 100 x 70cm) przedstawiające m.in. schemat ilustrujący założenia funkcjonalno-programowe projektowanego zespołu zabudowy oraz jego powiązania z kontekstem urbanistycznym, przekroje i elewacje oraz rzuty projektowanego zespołu zabudowy,
a także realistyczne wizualizacje projektowanego zespołu zabudowy w kontekście istniejącej zabudowy otoczenia wraz z krótkim
opisem. jury konkursowe, pod przewodnictwem prof. dr hab. inż.
arch. jana Rabieja, wyróżniło w każdej kategorii po trzy prace,
z których jedna otrzymała nagrodę główną. Dodatkowo zespołom
studenckim (każdy projekt był przygotowywany przez dwie osoby) przyznano nagrody pieniężne – 1.500 zł za pierwsze miejsce
i po 500 zł za wyróżnienie.
W konkursie pn. „Koncepcja architektoniczna zespołu zabudowy z funkcjami usługowymi, zlokalizowanego w jaworzu na terenie przy ulicach: Zdrojowej, Alei Kościelnej, Wapienickiej” w wyniku głosowania przyznano:
 Nagrodę główną – pracy A-10, której autorkami były joanna
Tarasek i Magdalena Moska,
 Wyróżnienia równorzędne – dla prac A-09 i A-12, których autorkami były odpowiednio Estera Bryning i Anna Kmiecik oraz
Paulina żydek i Lilianna Zalejska.
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Z kolei w drugim konkursie pn. „Koncepcja architektoniczna zespołu zabudowy z funkcjami usługowymi, zlokalizowanego
w Jaworzu na terenie przy ulicach: Zdrojowej, Folwarcznej” w wyniku głosowania przyznano:
 Nagrodę główną – pracy B-05, której autorkami były Agata
Czechowska i Dobrochna Lata,
 Wyróżnienia równorzędne – dla prac B-19 i B-21, których autorkami były odpowiednio Marta Kamińska i Sonia Jarczyk
oraz Paulina Chodór i Anna Underowicz.
W skład komisji oceniającej weszli:
1. dr hab. inż. arch. Jan Rabiej – kierownik Katedry
2. mgr inż. arch. Tadeusz Kostoń – współpracownik Katedry
3. dr Radosław G. Ostałkiewicz – wójt gminy Jaworze

XIX SESJA RADY GMINY
Relacja z przebiegu obrad na podstawie protokołu
1 czerwca odbyła się dwudziesta dziewiąta sesja Rady Gminy
Jaworze, w której uczestniczyło 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Mieczysław Brzezicki
poinformował, że Gminna Biblioteka Publiczna już po raz drugi
została wybrana najlepszą biblioteką w powiecie bielskim. Wójt
Gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz pogratulował dyrekcji
oraz pracownikom biblioteki za ich wkład w rozwój kultury w gminie, a także w powiecie.
Gospodarz gminy pogratulował także klubowi GKS Czarni
Jaworze awansu do bielskiej A-Klasy, dziękując za słowa uznania, Rafał Stronczyński prezes GKS Czarni Jaworze przybliżył strukturę organizacyjną, plany na przyszły rok oraz osiągnięcia klubu z 2017r. Gość wyraził także wdzięczność wójtowi, RG
Jaworze oraz całemu urzędowi za wsparcie organizacyjne jak i finansowe w kończącym się sezonie.
Po zatwierdzeniu protokołu z poprzedniej sesji głos zabrał
Krzysztof Śliwa Skarbnik Gminy Jaworze, który na początku
omówił sprawozdanie finansowe gminy oraz przedstawił szczegółowy bilans, a także rachunek zysków i strat. Skarbnik dodał,
że sprawozdanie w stosownym terminie zostało przedstawione
Regionalnej Izbie Obrachunkowej, a także- wraz ze stanem mienia komunalnego- omówione na majowym posiedzeniu i przedłożone radnym. Krzysztof Śliwa przybliżył budżet gminy za 2016
rok, jego wykonanie oraz wszystkie zmiany, jakie zaszły na przestrzeni roku. Skarbnik omówił też szczegółowo stan mienia komunalnego Gminy Jaworze i odczytał pozytywną opinię RIO
dotyczącą budżetu z 2016 r. wraz z uzasadnieniem uchwały przyjętej podczas kwietniowej sesji RG Jaworze.
Następnie Jerzy Ryrych przewodniczący Komisji Rewizyjnej przeczytał zebranym wniosek odnoszący się do udzielenia
Wójtowi Gminy Jaworze absolutorium za 2016 rok wraz z uzasadnieniem. Przewodniczący przypomniał, że wniosek został
przyjęty czterema głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym w pełnym składzie komisji, po dokładnym przeanalizowaniu protokołu pokontrolnego obejmującego analizę sprawozdań
finansowych za ubiegły rok. Przewodniczący Rady Gminy Jaworze Mieczysław Brzezicki odczytał pozytywną opinię – uchwałę
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 23 maja 2017r.
w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jaworze, wraz z uzasadnieniem podjętej uchwały. Następnie Krzysztof Śliwa zabrał głos w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Gminy Jaworze wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu, informując, że wszyst-
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4. mgr Anna Skotnicka-Nędzka – zastępca wójta gminy
Jaworze
5. inż. Łucja Habdas – główny specjalista ds. zagospodarowania przestrzennego w UG Jaworze
6. inż. Daniel Godziszka – naczelnik Wydziału Rozwoju i Inwestycji UG Jaworze.
Już w październiku w Jaworzu odbędzie się wystawa wyróżnionych prac, a także innych koncepcji, które przygotowano dla
potrzeb konkursu wraz z krótką dyskusją na temat rozwoju Jaworza oraz polityki zagospodarowania przestrzennego na poziomie
lokalnym. O jej terminie będziemy szerzej informować po wakacjach.
Zwycięzcom gratulujemy, a uczestnikom dziękujemy!
Info: UG Jaworze
kie kwestie zostały omówione na komisjach problemowych i sesji, podczas których radni mogli uzyskać dodatkowe wyjaśnienia.
Sprawozdania finansowe zostały pozytywnie zaopiniowane przez
wspomniane komisje, a Rada Gminy jednogłośnie przegłosowała uchwałę. W sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Jaworze absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok, po pozytywnym zaopiniowaniu komisji problemowych (Komisja Mienia
i Gospodarki Nieruchomościami 2 głosy za, 1 wstrzymujący)
Rada Gminy przegłosowała uchwałę przy 1 głosie wstrzymującym. Wójt Radosław Ostałkiewicz podziękował za udzielone
absolutorium, podkreślając, że praca i działania urzędu nakierowane są głównie na rozwój gminy i zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Gospodarz gminy podziękował radnym, pracownikom
urzędu i jednostek organizacyjnych za wspieranie realizacji budżetu oraz stowarzyszeniom jak i organizacjom społecznym – beneficjentom budżetu gminy za działania ukierunkowane na różnorodne potrzeby mieszkańców, a także na rozwój i popularyzację
gminy. Radosław Ostałkiewicz podziękował także mieszkańcom,
którzy poprzez budżet obywatelski przyczynili się do jego realizacji, a tym samym do rozwoju gminy. Wójt poprosił o konstruktywną pomoc w realizacji budżetu 2017 i dodał, że udzielone absolutorium jest poparciem wszystkich pracujących na rzecz gminy
Jaworze i starających się jak najlepiej pełnić tę publiczną służbę.
W dalszym ciągu obrad radni procedowali nad uchwałami dotyczącymi:
• zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Ośrodka Promocji Gminy Jaworze za rok 2016 – głos
zabrał Leszek Baron dyrektor OPGJ, a radni po wysłuchaniu pozytywnej opinii Komisji Budżetu i Finansów przegłosowali uchwałę. Wójt Radosław Ostałkiewicz podziękował dyrektorowi OPGJ i jego pracownikom za całoroczną pracę na
rzecz gminy, współpracę i pomoc urzędowi gminy, jak i stowarzyszeniom oraz innym jednostkom działającym na terenie Jaworza.
• zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu
za 2016 rok – dyrektor Barbara Szermańska poprosiła
o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania finansowego,
radni po zaznajomieniu się z pozytywną opinią komisji
przegłosowali uchwałę. Wójt Gminy Jaworze podziękował
radnym w imieniu muzeum za wsparcie placówki, natomiast
dyrekcji, pracownikom oraz Radzie muzeum złożył gratulację
i podziękowania za ich pracę na rzecz gminy. Radosław
Ostałkiewicz podkreślił, iż muzeum pełni ważną rolę
promującą gminę Jaworze.
• zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu za rok
2016, której dyrektor Bernadeta Kluka także poprosiła
o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania finansowego.

2017

•

•

•

•

•

•

LIPIEc-SIERPIEń

11

Po wysłuchaniu pozytywnej opinii komisji Rada Gminy
jaworze przegłosowała uchwałę. Radosław Ostałkiewicz
podziękował radnym w imieniu Gminnej Biblioteki Publicznej
za przyjęcie sprawozdania finansowego za 2016r. natomiast
pracownikom biblioteki za ich zaangażowanie w rozwój
placówki, czego dowodem jest pierwsze miejsce w konkursie
na najlepszą biblioteką w powiecie bielskim. Wójt przy okazji
poinformował, że nie ma w planach połączenia biblioteki
z inną jednostką kultury.
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Jaworzu za rok 2016 – dyrektor zakładu Katarzyna
Dzięcioł również poprosiła o zatwierdzenie przedstawionego
sprawozdania finansowego i po przedstawieniu pozytywnej
opinii komisji radni przegłosowali uchwałę. Wójt podziękował
radnym w imieniu SG ZOZ za przyjęcie sprawozdania
finansowego za 2016r. natomiast kierownikowi za działalność
na rzecz mieszkańców. Radosław Ostałkiewicz dodał, że
ośrodek jest dobrze zarządzany i ceniony przez pacjentów,
o czym świadczy przyrost składanych deklaracji.
przekazania środków finansowych dla policji –
temat zreferowała Dorota Sacher-Wejster kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wyjaśniając, że
w budżecie gminy na 2017 rok oraz w Gminnym Programie
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano
środki na płatne patrole dla policji w okresie letnim.
zmiany Uchwały Nr XXiV/192/2016 rady Gminy Jaworze
z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Gminnego
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
Alkoholowych, Gminnego programu przeciwdziałania
Narkomanii na rok 2017 – ponownie głos zabrała Dorota
Sacher-Wejster, podkreślając, że na nowelizację programu
bezpośredni wpływ ma nadwyżka budżetowa, która powstała
z nadplanowej sprzedaży napojów alkoholowych.
zmiany uchwały o Wieloletniej prognozie Finansowej
Gminy Jaworze – Krzysztof śliwa Skarbnik Gminy jaworze
omówił poszczególne zmiany oraz wyjaśnił, że zostały
dodane nowe przedsięwzięcie: „Bieżące utrzymanie
Związku Powiatowo-Gminnego” oraz „Zaspokojenie potrzeb
transportu publicznego mieszkańców powiatu bielskiego”
związane są ze zmianą sposobu finansowania PKSu.
Kolejnym nowym zadaniem jest „utrzymanie i pielęgnacja
boiska sportowego przy ul. Koralowej”. Ponadto zwiększona
została kwota na działanie związane z budową oświetlenia
ulicznego. Przedstawione zmiany spowodują zwiększenie
deficytu, ale nie wpłyną na zadłużenie gminy.
zmian w budżecie gminy na rok 2017 – ponownie
głos zabrał Skarbnik Gminy jaworze, przedstawiając
poszczególne zmiany w budżecie i omawiając nowe zadania
m.in. wykonanie projektu na kanalizację ul. Sosnowej,
modernizację infrastruktury drogowej, oświetlenie alejek
parkowych, wykonanie projektu przebudowy budynku
socjalnego przy boisku wraz z zadaszeniem widowni
(wniosek o dofinansowanie z LGR) oraz modernizację
murawy (wykonanie dodatkowego odwodnienia). Krzysztof
śliwa podkreślił, że zmiany spowodują zwiększenie deficytu
bez wpływu na zadłużenie gminy.
zmiany
programu
współpracy
Gminy
Jaworze
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
uprawnionymi na rok 2017- temat omówił Marcin Bednarek
Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych i uzdrowiska,
informując, że uchwała jest nowelizacją rozporządzenia
przyjętego w listopadzie ubiegłego roku. W tym przypadku
zostało dodane nowe zadanie, jakim jest utworzenie
uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zgodnie z ustawą fundacja
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zainteresowana realizacją zadania złożyła stosowny wniosek,
który po podjęciu uchwały pozwoli na ogłoszenie konkursu.
Krzysztof śliwa Skarbnik Gminy jaworze podkreślił, że
w przyjętych zmianach do budżetu środki na ten cel zostały
zarezerwowane. Natomiast, by ogłosić konkurs na wykonanie
przedsięwzięcia, należy dokonać zmian w programie
dotyczącym współpracy Gminy jaworze z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi.
Rzeczona zmiana może zostać wprowadzona w każdej
chwili, zaś konkurs ma formę otwartą, w którym komisja
dokona wyboru oferty.
wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze
prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej
ewidencyjnie jako działka 2539/10 o pow. 0,0059 ha
położonej przy ul. Wapienickiej, w drodze zakupu –
Marcin Bednarek wyjaśnił, że rzeczona działka znajduje
się na terenie gimnazjum, a ponieważ należy do osoby
prywatnej, stąd konieczność wykupu. uchwała jest kolejnym
etapem regulacji stanu prawnego nieruchomości gminnych.
wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze
prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej
ewidencyjnie jako działka 1442/8 o pow. 0,1007 ha
stanowiącej pas drogi – odgałęzienie ul. Widok,
w drodze darowizny – ponownie głos zabrał naczelnik
Wydziału Spraw Komunalnych i uzdrowiska, mówiąc, że
uchwała dotyczy przejęcia nieruchomości przeznaczonej na
drogę o szerokości 6m. Marcin Bednarek wyjaśnił, że pas
przejmowanej drogi stanowią dwie nieruchomości, których
właściciele zwrócili się z wnioskiem o nieodpłatne ich
przekazanie gminie. Naczelnik w kwestii nazewnictwa traktu
przypomniał, że odgałęzienie ulicy nie ma własnej nazwy,
ale ulicy przy której się znajduje. Radni przyjęli uchwałę przy
1 głosie wstrzymującym.
wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze
prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej
ewidencyjnie jako działki nr 1439/10 i 1439/54 o łącznej
pow. 0,0748 ha stanowiących pas drogi – odgałęzienie
ul. Widok, w drodze darowizny- radni przyjęli uchwałę 13
głosami za przy 2 wstrzymujących.
wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze
prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej
ewidencyjnie jako działka 1778/78 o pow. 0,0714 ha
stanowiącej pas drogi – odgałęzienie ul. Myśliwskiej,
w drodze darowizny – Marcin Bednarek poinformował, że
uchwała dotyczy regulacji stanu prawnego dróg gminnych
i dotyczy drogi dojazdowej do posesji.
wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego
uczniom oddziałów klasy Vii szkoły podstawowej
Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu w latach szkolnych
2017/2018 – 2019/2020 – temat zreferowała Alicja Kominek
tłumacząc, że uchwała określa miejsce realizacji obowiązku
szkolnego w nowo powstałej szkole podstawowej, utworzonej
w wyniku przekształcenia gimnazjum. Radni przyjęli uchwałę
13 głosami za, 1 przeciwnym (jedna osoba nieobecna).
określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz
kryteriów wyboru ofert dla niepublicznych przedszkoli
i innych form wychowania przedszkolnego – Alicja
Kominek wyjaśniła, że w przypadku gdy gmina nie zapewnia
wszystkim dzieciom korzystania z przedszkoli publicznych,
zobowiązana jest do wyboru placówki niepublicznej.
W związku z powyższym konieczne jest określenie
regulaminu, który umożliwi ogłoszenie otwartego konkursu
ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
wychowania przedszkolnego. uchwałę przegłosowano 14
głosami (jedna osoba nieobecna).
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rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej
jednostki
organizacyjnej
–
Mieczysław
Brzezicki
przewodniczący Rady Gminy Jaworze poinformował, że
skarga na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej została przeanalizowana przez członków Komisji
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Rewizyjnej, którzy uznali skargę za bezzasadną. Uchwałę
przegłosowano 14 głosami za (jedna osoba nieobecna).
Cały protokół z dwudziestej dziewiątej sesji Rady Gminy
Jaworze oraz interpelacje i zapytania radnych dostępne są
w Urzędzie Gminy Jaworze oraz na stronie BIP.

Dzień Seniora 2017

Co roku na przełomie maja i czerwca Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej organizuje Dzień Seniora. Pełen radości i najszczęśliwszy dzień w roku, jak podkreślali Mieczysław Brzezicki przewodniczący jaworzańskich radnych oraz Dorota Sacher-Wejster
kierownik GOPS-u w Jaworzu, bowiem starsi wiekiem, ale młodzi
duchem mieszkańcy gminy mogą się spotkać, by wspólnie wspominać i dobrze się bawić. Seniorom na ogół brakuje czasu na
spotkania ze znajomymi, ponieważ pomagają aktywnie w wychowywaniu wnuków, ale też przeszkodą jakże często są dolegliwości zdrowotne. Dlatego Dzień Seniora cieszy się wielkim powodzeniem i z roku na rok przybywa osób chcących brać udział w tej

z życia biblioteki
Wychowanie plastyczne jest koniecznym i nieodzownym
czynnikiem wszechstronnego rozwoju dziecka. Kultura przeżyć,
ich siła i jakość będą tym bogatsze, im wcześniej dziecko zacznie obcować ze sztuką. Tak więc nasza jaworzańska książnica
oferuje w swojej ofercie warsztaty kreatywnej plastyki dla dzieci.
Cykliczne zajęcia w formie warsztatów wakacyjnych są organizowane już od wielu lat w okresie wakacyjnym i cieszą się ogrom-

imprezie. Sala jadalni Szkoły Podstawowej nr 1 z trudem mogła
pomieścić wszystkich przybyłych dostojnych gości. Poczęstunek
słodkościami, kawą i herbatą zapewnił Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej i jego pracownicy.
Przybyłych seniorów powitała Dorota Sacher-Wejster w imieniu GOPS w Jaworzu. Następnie w imieniu gminy głos zabrał wójt
Radosław Ostałkiewicz, składając życzenia zdrowia i pogody ducha wszystkim uczestnikom spotkania. Ponieważ odbywało się
ono 26 maja, także gospodarz gminy złożył uszanowanie wszystkim Matkom. Przy okazji włodarz gminy przedstawił przybyłym
aktualną sytuację w gminie, a więc pokrótce omówił prowadzone inwestycje jak i plany na najbliższe miesiące. Na koniec głos
zabrał Mieczysław Brzezicki, który przyłączył się w imieniu całej
rady do życzeń. Dwukrotnie odśpiewano „Sto lat” dla Seniorów
i dla Mam obchodzących swe święto. Kolejnym punktem programu był występ dziecięcego Zespołu Regionalnego Jaworze działającego przy Szkole Podstawowej nr 1. Jak wspomniała kierownik GOPS Dorota Sacher-Wejster, zespół ten równo rok temu
podczas Dnia Seniora miał swój debiut sceniczny. Od tego czasu wiele razy uświetniał swoim występem okolicznościowe spotkania organizacji pozarządowych z udziałem władz gminy. Trzeba przyznać, że występ dzieci zasługuje na uznanie trudno uwierzyć, że najmłodsi entuzjaści cieszyńskiego folkloru tańczą dopiero rok. Po nich przyszedł czas na występ „dorosłego” Zespołu
Regionalnego Jaworze, a potem długie rozmowy i wspomnienia
często dawno nie widzianych wspólnych znajomych.
Piotr Filipkowski

2017

LIPIEc-SIERPIEń

13

nym zainteresowaniem. Warsztaty te wpisują się również w szeroko rozumianą sztukę recyklingu. Wykorzystywanie do prac
różnorodnych materiałów, często będących zwykłymi śmieciami
typu kartony, plastikowe butelki, korki, ścinki tkanin, daje ogromne możliwości twórcze przy minimalnych kosztach. Pozwala
dzieciom rozwijać kreatywne myślenie i pomaga poszerzać postrzeganie świata. Dzieci mają możliwość poznawania nowych,
różnorodnych technik plastycznych oraz rozwijania swoich zdolności manualnych. Dodatkową korzyścią płynącą z warsztatów

PROGRAM RODZINA 500+
I INNE śWIADcZENIA DLA RODZIN
sKŁADANie WNiOsKÓW NA OKres ZAsiŁKOWY
2017/2018
począwszy od 1 sierpnia 2017 można składać wnioski
o świadczenie wychowawcze z programu rodzina 500+,
zasiłki rodzinne, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenia
z Funduszu Alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2017/2018.
W okresie od 1 sierpnia do 31 października 2017 roku Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w jaworzu czynny będzie w dni robocze wg poniższego harmonogramu:

jAWORZE OKIEM DZIELNIcOWEGO
MŁ. ASP. ZBIGNIEWA BOhucKIEGO

Mł. Asp. Zbigniew Bohucki pracuje w policji od 2007 roku,
a na stanowisku dzielnicowego pracuje od czerwca 2013
roku.
Cztery lata pracy na stanowisku dzielnicowego dało Panu
możliwość poznania naszej gminy i jej problemów?
Mł. Asp. Z. Bohucki: Tak to spory kawałek czasu, który pozwolił mi poznać mieszkańców jaworza. Oczywiście nie wszystkich, ale wiem, z jakimi najczęściej problemami mogę się zetknąć
w swojej pracy na terenie gminy. Takim odzwierciedleniem pracy
dzielnicowego może być podsumowanie ubiegłego roku.
Właśnie, jakie wydarzenia z punktu widzenia policji dominowały w ubiegłym roku w Gminie Jaworze i jak wypadamy statystycznie na tle ościennej Jasienicy, a więc całego

jest poznawanie nowych kolegów i współpraca w grupie, służąca
doskonaleniu umiejętności społecznych. Każdy uczestnik warsztatów przekazuje jedną ze swoich prac na wystawkę, by pozostali użytkownicy Biblioteki mogli podziwiać efekty warsztatowych
działań. Zachęcamy do odwiedzania biblioteki, ponieważ to właśnie tu na miejscu można uzyskać informacje o wydarzeniach
i imprezach. Przypominamy, że nasz księgozbiór jest na bieżąco uzupełniany w nowe pozycje i z pewnością każdy znajdzie coś
dla siebie.

poniedziałek, wtorek, środa od 7:00 do 16:00.
czwartek od 7:00 do 17:00
piątek od 7:00 do 13:00
Wypełniony wniosek można złożyć osobiście lub listownie.
jednak ci, którzy chcą ubiegać się o świadczenia wychowawcze
bez wychodzenia z domu, mogą to zrobić online. Mają do wyboru
aż 4 kanały. Wśród nich: ministerialny Portal Informacyjno-usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną, PuE ZuS – Platformę
usług Elektronicznych ZuS oraz ePuAP – elektroniczną Platformę usług Administracji Publicznej.
Wnioski można pobrać w siedzibie GOPS lub ze strony internetowej – BIP Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w jaworzu: www.gopsj.bip.gov.pl albo na stronie Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Socjalnej www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzinz-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/
terenu działania Komisariatu Policji w Jasienicy?
Mł. Asp. Z. Bohucki: Może zacznę od końca. Nie można tak
wprost porównać danych liczbowych gmin jasienica i jaworze.
jaworze jest mniejszą gminą niż licząca 14 sołectw Gmina
jasienica. Do tego statystykę drogową „psuje” jasienicy przebiegająca przez nią droga ekspresowa S1 i częste na niej zdarzenia drogowe. Natomiast wracając do jaworza, pragnę podkreślić,
że w ubiegłym roku nie stwierdzono działania sekt, subkultur młodzieżowych, przestępczości cudzoziemców, aktów przemocy na
tle rasowym czy religijnym, ani aktów terroru.
W ubiegłym roku na terenie jaworza odnotowano 3 przestępstwa związane z narkotykami. Poza tym mamy wydzielone ulice najbardziej zagrożone przestępczością i są to: Pałacowa (14 przestępstw), Bielska (11 przestępstw), Zdrojowa (6
przestępstw), Wapienicka (4 przestępstwa). Na końcu statystyki mamy ulice: cieszyńską i cisową (po 3 przestępstwa). Pod
pojęciem „przestępstwa” kryją się takie przewinienia jak: kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu, posiadanie narkotyków,
oszustwa komputerowe, włamania, rozbój, spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym czy posługiwanie się cudzym dokumentem tożsamości itp. Oczywiście nie na każdej z ulic doszło do
wszystkich z wymienionych rodzajów przestępczości, w przypadku ulicy Pałacowej chodzi głównie o jej wąski skrawek – skwer
spacerowy z ławeczkami.
Natomiast w przypadku zdarzeń drogowych odnotowanych
w statystykach policyjnych na terenie jaworza nadal główną bolączką jest jazda na podwójnym gazie. w 2016 r. zatrzymano 12
nietrzeźwych użytkowników drogi, a 3 po spożyciu alkoholu. Na
szczęście generalnie w przypadku tych przestępstw, w tym kierowania pojazdami w stanie nietrzeźwości, od kilku lat mamy tendencję spadkową. Z pewnością wpływ na taki stan rzeczy mają
coraz częstsze kontrole trzeźwości w różnych miejscach, ponieważ często zmieniamy stanowiska kontroli – co kilkanaście minut
– więc na nic ewentualne „ostrzeżenia” innych kierujących. Na terenie jaworza ogólna liczba zdarzeń drogowych to 33, w tym był
1 wypadek, 1 osoba została ranna.
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Dla przykładu w Gminie Jasienica – jak wspomniałem większej znacznie od Jaworza, odnotowano 215 zdarzeń drogowych,
z czego 14 wypadków, 19 rannych, liczba kolizji 201 (gdyby posłużyć się tylko statystyką to na każde sołectwo przypadnie 15,4
zdarzenia drogowe, a w Jaworzu prawie 100% więcej – przyp.
red.).
Ogółem wykroczeń w Jaworzu w ubiegłym roku odnotowano
222 przypadki, w 36 przeprowadzono postępowania wyjaśniające, 28 osób ukarano mandatami, a 158 osób pouczono – ranga
tych wykroczeń nie była zbyt ciężka.
Z czym Pan najczęściej spotyka się w swojej pracy
w Jaworzu?
Mł. Asp. Z. Bohucki: Najczęściej podczas dyżurów i spotkań
z mieszkańcami mam do czynienia z kontrowersjami dotyczącymi współżycia sąsiedzkiego, drugim istotnym obszarem jest szeroko rozumiana przemoc domowa. Jestem członkiem grupy roboczej Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego (w jego skład
wchodzą m.in. dyrektorzy szkół, przedszkoli, ośrodka zdrowia,
GOPSu – przyp.red.), który pracuje z członkami rodzin w ramach
tzw. Niebieskiej Karty. Spotykam się więc z osobami, które mogą
doświadczać tej przemocy jak i potencjalnymi jej sprawcami.
Ponadto realizuję zadania zlecone przez sądy czy prokuraturę, a chodzi o wywiady środowiskowe w czasie których zbieram
opinie, poza tym mam również kontakt z mieszkańcami.
Oczywiście pełnię dyżury w Jaworzu przy ulicy Zdrojowej
(dawna siedziba GOPS-przypd.red), gdzie także przyjmuję mieszkańców w różnych sprawach, które ich niepokoją. Główne tematy zgłaszane przez petentów dotyczą nieporozumień sąsiedzkich,
w takich przypadkach staram się załagodzić problem, wysłuchując obu stron sporu, a następnie próbuję nakłonić zwaśnione osoby do polubownego załatwienia sporu. Jeśli to nie przynosi rezultatu, muszę im wskazać, jakie są dalsze prawne możliwości załatwienia konfliktu. Nie zostawiam nikogo bez wsparcia i pomocy,
uważam że takie jest moje zadnie w tej kwestii.
W okresie wakacyjnym Policja zgodnie z porozumieniem
z Urzędem Gminy Jaworze będzie częściej niż zazwyczaj monitorowała nasza miejscowość chodzi o Park Zdrojowy, ale
też ulicę Folwarczną wraz z boiskiem , cieszącą się popularnością miłośników nord walkingu i cyklistów, a często stanowiącą arenę wyścigów motocykli i quadów?
Mł. Asp. Z. Bohucki: Głównym zadaniem naszych patroli jest
oddziaływanie prewencyjne, to znaczy uświadomienie wszystkim
łamiącym przepisy np. o zakazie ruchu na ulicy Folwarcznej, aby
stosowali się do znaków choćby ze względów społecznych. Park
Zdrojowy, wzgórze Goruszka, ulica Folwarczna i boisko przy niej
to ulubione miejsce spacerowiczów, cyklistów, rodzin z dziećmi
czy grających towarzysko w piłkę. Celem naszych działań nie jest
„polowanie” na łamiących przepisy w tych miejscach, ale przede
wszystkim uzmysłowienie im, że właśnie te zakątki Jaworza są
przeznaczone do innych celów. Tym bardziej, że miłośników spokojnego relaksu jest więcej aniżeli zwolenników „dzikiego” motocrossu. Poza tym ustawione znaki nie są ozdobą terenu, ale do
czegoś zobowiązują jak w każdym innym miejscu na drodze.
Poza tym na bieżąco staramy się monitorować miejsca zalesione i parkowe w Jaworzu. Miedzy innymi chodzi o tzw. dzikie
wysypiska śmieci, mam na myśli m.in. o rejon ulicy Folwarcznej,
na szczęście tego typu procederów nie jest dużo mówimy raczej
o sporadycznych przypadkach. W kwestii nielegalnego wyrzucania odpadów jestem w kontakcie z Marcinem Bednarkiem z Urzędu Gminy Jaworze i temat ten jest stale w naszym polu działania.
W okresie wakacyjnym policjanci z naszego Komisariatu
w Jasienicy, a jeśli będzie trzeba to również z KMP w BielskuBiałej, będą patrolowali ulice i tereny zielone gminy. Szczególną
uwagę poświęcę bezpieczeństwu wypoczywających w parkach,
tak by nikt nie spożywał alkoholu w miejscach niedozwolonych
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(tego zakazuje art. 43 ustawy o wychowaniu w trzeźwości….mówi
o 3 miejscach całkowitego zakazu spożywania alkoholu – park,
plac i ulica, oczywiście poza miejscami wyznaczonymi przez restauratorów za zgodą władz samorządowych – czyli tzw. ogródki letnie – przyp.red.). Również pod lupę będą brani kierowcy pod
kątem jazdy na podwójnym „gazie” oraz przekraczania prędkości
szczególnie na drogach powiatowych w gminie.
W jaki sposób oceniłby Pan Jaworze pod względem bezpieczeństwa?
Mł. Asp. Z. Bohucki: To gmina typowo turystyczno-rekreacyjna z gęstą zabudową mieszkalną, pod względem przestępczości
raczej spokojna. Na szczęście nie mamy do czynienia z typowymi, regularnymi zdarzeniami kryminalnymi, natomiast prawdziwą
zmorą jest nadmierna prędkość kierowców jeżdżących po drogach powiatowych – jak i gminnych. No i oczywiście spożywanie
alkoholu w miejscach publicznych, głównie w parku na skrzyżowaniu ulic Zdrojowej i Pałacowej.
Czy w Jaworzu mamy problem narkomanii?
Mł. Asp. Z. Bohucki: Cieszy fakt, że stosunkowo mam mało
tego typu zdarzeń, staram się na bieżąco zbierać informacje
w tym zakresie. Ostatnio miałem zgłoszenie, że młodzież przy ulicy Zacisznej zrobiła sobie szałasik, gdzie zażywa narkotyki. Owszem młodzież spotkałem, ale bez narkotyków.
I na koniec czy w Jaworzu zetknął się Pan z modną swego
czasu taktyką oszustów wyłudzeń na wnuczka?
Mł. Asp. Z. Bohucki: Owszem był jeden taki dzień, kiedy
oszuści wykonali kilka telefonów do różnych osób, próbując wyłudzić pieniądze w ten sposób. Jednak dzięki świadomości społecznej nie doszło do przestępstwa, co więcej udało się przekazać do odpowiedniego wydziału KMP dane telefoniczne osoby
próbującej działać „na wnuczka”.
Jakie inne czynności prowadzi Pan poza tymi, o których
Pan wspomniał?
Mł. Asp. Z. Bohucki: Głównie chodzi o działania, które podejmę po wakacjach czyli spotkania w przedszkolach i szkołach, których celem będą pogadanki na temat podstawowych zasadach
bezpieczeństwa ujętych w programie – „Bezpieczna droga do
szkoły”. Oczywiście rzecz dotyczy bezpieczeństwa w szerokim
tego słowa znaczeniu zarówno w drodze do i ze szkoły, jak i ogólnych reguł traktujących o przemieszczaniu się na rowerze oraz
poruszaniu się pieszych w okresie jesienno-zimowym. Tradycyjnie będzie o odblaskach, odpowiednim ubiorze – jasne kolory,
oświetleniu rowerów, oraz ich użytkowników; zasadach korzystania z chodników oraz przechodzenia przez jezdnię w miejscach
do tego wyznaczonych. Piesi dla własnego bezpieczeństwa muszą być widoczni dla zmotoryzowanych, a kierowcom przypominamy – noga z gazu.
Poza tym w ramach moich działań przewidziane są także spotkania z pedagogami w sytuacjach kryzysowych, ponieważ jestem też członkiem Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Ponadto pod moją opieką jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, a ściślej rzecz ujmując wszelkie kwestie dotyczące nowo
przyjmowanych wychowanków. Mam nadzieję, że jesienią w Jaworzu moja praca będzie mogła skupić się głównie na prewencji i pogadankach, a gmina będzie nadal spokojnym i bezpiecznym miejscem.
Tego Panu życzymy, dziękując za rozmowę.
Kontakt z dzielnicowym z Jaworza
mł. asp. Zbigniewem Bohuckim:
tel. 33 8250510, kom. 727032546
e-mail; dzielnicowy.jasienica49@bielsko.ka.policja.gov.pl
W każdy czwartek miesiąca w dawnej siedzibie GOPS
w Jaworzu przy ul. Zdrojowej – należy zadzwonić!
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OśRODEK PROMOcjI
GMINY jAWORZE
Bezpieczne wakacje
Pod takim hasłem w sobotę 17 czerwca odbyła się cykliczna
impreza z udziałem specjalistycznych jednostek mających wpływ
na zabezpieczenie naszego codziennego, bezpiecznego życia,
a mianowicie były to: Policja Wydział Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej w Bielsku-Białej, Wydział Prewencji Policji
w Bielsku-Białej, Policja jasienica-jaworze, Państwowa Straż
Pożarna Bielsko-Biała, Ochotnicza Straż Pożarna z jaworza, Nadleśnictwo Bielsko, 18 Batalion Powietrzno-Desantowy
w Bielsku-Białej, PcK Bielsko-Biała, Grupa Ratownictwa GOPR
Szczyrk, służby medyczne PcK B-B.
Impreza polegała na przedstawieniu zebranym bezpiecznych zasad w życiu codziennym, a w szczególności zachowania
w okresie wakacyjnym. Kierowana była głównie do dzieci, młodzieży, ale również osób dorosłych przez poszczególne służby
na żywych przykładach w formie pokazów, słowa kierowanego
do zebranych. Każda z jednostek w ramach swojej branży przedstawiła błędy popełniane przez ludzi, ucząc bezpiecznych zasad
zmniejszających zagrożenia, jakie zdarzają się w życiu.
Podczas imprezy bogato zaprezentowała się nasza jaworzańska Ochotnicza straż pożarna, organizując XV powiatowe
Zawody Zabytkowych sikawek strażackich przepięknie odrestaurowanych. W zawodach udział wzięły drużyny z jaworza,
Zabrzega i PSP z Bielska-Białej. Ponadto w budynku OPG
w amfiteatrze druhowie OSP z powiatu cieszyńskiego przygotowali niecodzienną wystawę zabytkowego sprzętu strażackiego. Wszystkie eksponaty zadbane a trójka hobbystów z powiatu cieszyńskiego: Henryk Kokotko, Zdzisław Wigłasz, Karol
Baszczyński, mogli o każdym z nich opowiedzieć wiele szczegółów. Ponadto młodzieżowa drużyna pożarnicza zaprezentowała swoją sprawność na torze przeszkód. udało się jednak
przeprowadzić XV powiatowe Zawody Zabytkowych sikawek
strażackich, a więc dawnego sprzętu do gaszenia pożarów
z przełomu XIX/XX wieku. Impreza ta została zorganizowana
przez naszą Ochotniczą Straż Pożarną z jaworza, przy współudziale Starostwa Powiatowego w Bielsku, Ośrodka Promocji
Gminy i Powiatowego Związku OSP w Bielsku-Białej. W zawodach udział wzięły drużyny z jaworza, Zabrzega i PSP z BielskaBiałej. Ponadto w budynku OPG w amfiteatrze druhowie OSP
z powiatu cieszyńskiego przygotowali niecodzienną wystawę:
toporów i toporków strażackich z II połowy XIX wieku, ale tych
XX wiecznych, ponadto można było zobaczyć zabytkowe sikawki, dawne mundury, odznaki, proporczyki i hełmy strażackie – od
tych pierwszych skórzanych, poprzez dawne pruskie i austriackie, poprzez XX-lecie międzywojenne, czasy II wojny jak i lata
późniejsze, po współczesne hełmy. Atrakcją i ciekawostką były
lampy oświetlające czy to miejsce pracy strażaków lub sam wóz
strażacki z końca XIX wieku. Lampy na naftę lub olej (knotowe), które można było swobodne montować i ustawiać na wozie np. z sikawką lub po prostu wbić do ziemi i ustawić w odpowiednie miejsce. Z resztą było widać, z jakim pietyzmem traktują
prezentowane zbiory stanowiące hobbystyczny dorobek ich życia
i zamiłowanie do strażactwa. Każdy z nich od lat gromadzi
eksponaty, które składają się na tak wspaniałą ekspozycję. Ich
eksponaty gościły już na nie jednej wystawie, wzbudzając duże
zainteresowanie. jak podkreślił prezes OSP jaworze czesław
Malchar – wystawiane eksponaty są unikatowe w skali kraju.

Zaś podczas ceremonii wręczania odznaczeń na zakończenie
zawodów sikawek strażackich Zarząd Oddziału powiatowego
Związku Osp rp prezentował prezes druh stanisław Nycz
w Bielsku-Białej podkreślił ogromne historyczne znaczenie tego
typu imprez, podczas których nie tyle ważne jest zajęcie takiego czy innego miejsca, ale pokazanie społeczeństwu ciągłości
historycznej ochotniczych straży pożarnych i szacunku dla naszych przodków, którzy 100 i więcej lat temu takimi sikawkami gasili pożary. To, że dziś te sikawki podają wodę i są w pełni sprawne, jest zasługą druhów, którzy nie wstydzą się historii, dbają
o nią, a jednocześnie sami potrafią dziś obsługiwać ten zabytkowy sprzęt jak i nowoczesny sprzęt gaśniczy XXI wieku. jak
podkreślił prezes Stanisław Nycz, słowa uznania należą się organizatorowi imprezy OSP jaworze, wójtowi Gminy jaworze
Radosławowi Ostałkiewiczowi za wsparcie tych zawodów, komisji sędziowskiej, no i oczywiście wszystkim druhom biorącym
udział w zmaganiach. W ceremonii wręczenia pucharów, dyplomów i upominków udział wzięli prezes OSP czesław Malchar,
wójt Radosław Ostałkiewicz i prezes ZP OSP dh. Stanisław Nycz.
Oficjalne wyniki zawodów:
1. Osp Jaworze ćwiczenie bojowe 1:07:79 min dł.”siku” 15 m
2. psp B-B ćwiczenie bojowe 1:14:43 min dł.”siku” 20 m
3. Osp Zabrzeg ćwiczenie bojowe 1:15:68 min dł.”siku” 14 m
Ponadto uhonorowano dyplomami druhów z powiatu cieszyńskiego za organizowanie historycznej wystawy sprzętu gaśniczego. sponsorami zawodów strażackich byli: edward Łukosz
Zakł. Mięsne, Danuta Greń piekarnictwo.
Wielkie zainteresowanie wzbudził sprzęt przedstawiony przez
18 Batalion Powietrzno-Desantowy – można było przymierzyć
pełne wyposażenie żołnierza desantu wraz z spadochronem,
bronią itp., a opancerzony hummer sprawiał wrażenie… Samochód do zadań chemicznych zaprezentowała drużyna PSP
Bielsko-Biała, zaś grupa PcK Bielsko przedstawiła jak udzielić pierwszej pomocy osobie poszkodowanej w czasie wypadku,
dzięki życzliwości WORD można było skorzystać z symulatora
zderzenia.
Nowością tegorocznej imprezy było zorganizowanie i przedstawienie zebranym oryginalnego mini obozu harcerskiego,
otoczonego palisadą wykonaną z tego co harcerz znajdzie
w lesie, głównie patyków, z wartownią, szlabanem, kręgiem ogniskowym, sprzętem p.poż., wywieszoną flagą, tablicą z regulaminami harcerskimi, całkowicie wyposażonym namiotem 10-osobowym, wszystko po to by zapromować bezpieczne zajęcia, ciekawe zabawy i życie obozowe, by zachęcić do wstąpienia w szeregi
ZhP. Obóz prowadzony był przez 11 drużynę harcerską Impressa
z jaworza. Przy rozpalonym ognisku śpiewali harcerskie piosenki oraz prezentowali harcerskie zabawy. Dzień w obozie rozpoczął się uroczystym apelem z odczytanym rozkazem opisującym
zadania do wykonania, odśpiewano hymn i wciągnięto flagę na
maszt. honorowymi gośćmi porannego apelu był dh Komendant
hufca Beskidzkiego Zdzisław Konecki oraz wójt Gminy jaworze
Radosław Ostałkiewicz, któremu wręczono harcerską koszulkę.
Po apelu rozpoczęto grę terenową zwaną odszukiwaniem ukrytych nagród na tzw. „AZYMuT” przy użyciu kompasu. Była to ciekawa harcerska zabawa, w której brały udział 3-4 osobowe zastępy. Zabawa była przednia….
Pogoda tego dnia była wyjątkowo deszczowa i wiele innych
ciekawych punktów programu „Bezpiecznych wakacji” 2017 odwołano. Przewidywano np. ciekawe występy artystyczne dzieci
i młodzieży, miasteczko ruchu drogowego, ściankę wspinaczkową, ciekawy program prelekcyjny.
Info OPG
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Wyróżnienie dla Orkiestry Dętej Glorieta
Podczas tegorocznej edycji XIV Międzynarodowego Festiwalu
Orkiestr Dętych ZŁOTA TRąBKA naszą gminę reprezentowała Orkiestra Dęta Glorieta pod batutą Stanisława Sojki. Przeglądy konkursowe odbywały się w Kozach, Bielsku-Białej, jaworzu
i jasienicy.
jury Konkursu Estradowego przyznało Brązowy Dyplom dla
Orkiestry Dętej Glorieta również w Przeglądzie Orkiestr Dętych
o Puchar Starosty Bielskiego, nasi muzycy otrzymali Brązowy
Dyplom.
Info OPG

MuZYcZNE INSPIRAcjE
WYSTAWA MALARSTWA
BOżENY GROchOLSKIEj
Absolwentka Filologii Polskiej uniwersytetu Wrocławskiego
i Podyplomowych Studiów Dziennikarskich Papieskiego Wydziału
Teologicznego. Zawodowo związana z Politechniką Wrocławską.
Od lat związana emocjonalnie z jaworzem i zakochana w atmosferze tego miejsca.
pasje:
Muzyka: nie tylko jako meloman, bo kilka lat uczyła się grać na
skrzypcach;
Dziennikarstwo: realizowane jako redaktor w radiu i portal Elektroniczna Biblioteka EBIB;
Nauka: wykładowca podyplomowych studiów dziennikarskich;

sztuka: prace plastyczne ze szczególnym upodobaniem
malowania.
WYSTAWY
• Galeria na Gamla Stan, Sztokholm 2005
• Wariacje z książką, Dolnośląski Festiwal Nauki, Wrocław
2006
• Kaprysy lata, Wrocław 2009
• Krasnale opowiadają, Wrocław
• centrum Kongresowe, Wrocław 2010
• Kolory lata, PWr, Wrocław 2012
• Z obrazami w Klubie PWR
• Wystawa, Tajne Komplety, Wrocław
• Moje obrazy, Biblio-Art., Łódź 2013
• Wystawa malarstwa (Galeria Politechniki Poznańskiej 2014)
• Malowana dedykacja, Powiatowy Ośrodek Doradztwa
• Metodyczno-Programowego, Trzebnica 2015
• Inspiracje, DBP, Wrocław
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Piątek - 1 września

Sala sesyjna ul. Szkolna 97:
godz. 17.00 – Otwarcie wystawy z okazji 100-lecia działalność Ligi Morskiej i Rzecznej
oraz 20-lecia Koła Ligi działającej przy Gimnazjum nr 1 w Jaworzu.

Sobota - 2 września

Kompleks sportowy przy ul. Koralowej:
godz. 10.00 – turnieje sportowe: piłka siatkowa, piłka nożna, łucznictwo
Amﬁteatr:
godz. 11.00-15.00 – Międzynarodowe zawody Strong Drwal 2017
godz. 16.00 – występy zespołów z SP 1 Jaworze, Czech, Słowacji i Węgier
godz. 18.00-2.00 – część artystyczna objęta patronatem Radia Bielsko – koncert TOMASZA NIECIKA,
dyskoteka z Radiem Bielsko

Niedziela - 3 września

godz. 12.00-14.00 – Przejazd Korowodu dożynkowego ulicami Jaworza
Amﬁteatr:
godz. 10.00-17.00 – Wystawa ptactwa i drobnego inwentarza
godz. 14.00-16.00 – Nabożeństwo ekumeniczne i ceremoniał dożynkowy
godz. 16.00-18.00 – Zespoły folklorystyczne reprezentujące
Międzynarodowy Studencki Festiwal Folklorystyczny
godz. 18.00-20.00 – Zespół folkowo rockowy TURNIOKI
godz. 20.00-23.00 – Zabawa taneczna z muzyką na żywo - z Zespołem Acord
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w programie. Szczegóły na plakatach i stronie Ośrodka Promocji Gminy

ZAPROSZENIE NA WYSTAWę
DROBNEGO INWENTARZA

Nieodłącznym atrybutem jaworzańskiego Września od wielu lat jest Wystawa Drobnego Inwentarza – zwierząt futerkowych
i drobiu. Ekspozycja zazwyczaj odbywa się w drugim dniu dożynek, w parku z tyłu amfiteatru. Przez wiele lat duszą tych

przedsięwzięć był ś.p. Rudolf Galocz. W ubiegłym roku podczas
XXX jaworzańskiego Września wystawę zorganizował jaworzanin
roman Mrzyczek, hodowca królików rasowych, pasjonata całym
sercem oddany hodowli. Z resztą tym czym dla jednych z nas jest
pies, kot, tym dla Pana Romana są króliki. Każdy z nich ma swoje własne „M”, które może nie jest apartamentem, ale wypasioną
„kawalerką”, na miarę XXI wieku. Wielu z nas pamięta z czasów
„mięsa na kartki” przydomowe hodowle królików. ciasne klatki,
w których futrzak miał bardzo mało miejsca, a do tego „sypialnia,
jadalnia i Wc” to było jedno i to samo miejsce.
jak wygląda profesjonalna hodowla królika dziś? Oddajmy
głos Panu Romanowi.
W ubiegłym roku – jubileuszowym bo 25 roku istnienia reaktywowanej Gminy Jaworze – zorganizował Pan wystawę królików, nawiązując tym samym do dawniej organizowanych wystaw przez Regionalną Ligę Hodowli Ptaków
i Drobnego Inwentarza z Czechowic-Dziedzic…
roman Mrzyczek: Postanowiłem wrócić do tej tradycji, ponieważ sam jestem hodowcą królików rasowych. Wystawę zorganizowałem z hodowcami z terenu Powiatu Bielskiego. Były
więc nie tylko króliki, ale gołębie i drób ozdobny. ja jestem członkiem Okręgowego Związku hodowców Drobnego Inwentarza
w Bielsku-Białej w sekcji Królików stąd wcześniej, gdy wystawy
w jaworzu organizował związek z czechowic-Dziedzic, nie wystawiałem swoich zwierząt.
Króliki to Pańska pasja?
roman Mrzyczek: Od wielu lat tak. Wcześniej były również
gołębie, jednak obecnie skupiłem się na królikach, a dodatkowo
hoduję kaczki, kurki zielononóżki. jednak priorytetem są te piękne
futrzaki. jeśli chodzi o ptactwo, to skupiam się na hodowli można
rzec symbolicznej, pod kątem zdrowej żywności. Zarówno kaczki,
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kurki jak i króliki hoduję, stosując naturalne składniki pokarmowe. Nie stosuję pasz jak i antybiotyków – co jest powszechne
w hodowlach na skalę „przemysłową”. Tym co mnie różni od
hodowców dla zysku jest szacunek do drobiu i królików, podobny na ten do człowieka. W sklepach mamy duży asortyment
drobiu, a nawet pojawiają się króliki. jednak hodowle te stosują
pasze i antybiotyki, tłumacząc to koniecznością ochrony przed
pomorem. W efekcie kupując takie mięso, kupujemy je nafaszerowane antybiotykami, kiedy zachorujemy, lekarze mają problem
z dobraniem odpowiedniego dla nas leku, gdyż nasze organizmy
są już uodpornione na większość z nich. Poza tym, że królik jest
niezwykle spokojnym i miłym futrzakiem, to ma również niezwykle dietetyczne mięso.
Pamiętam z czasów dzieciństwa, że wśród królików zdarzały się choroby, które w ciągu tygodnia mogły doprowadzić do śmierci przydomową hodowlę. Czy Pan nie obawia
się tego w swojej eko-hodowli?
roman Mrzyczek: Bazuję na naturalnym pokarmie i wodzie
wzbogacanej witaminami. Poza tym króliki są pod kontrolą weterynarza. jednak antybiotyk stosuje się doraźnie na wypadek zachorowania, a nie profilaktycznie. W przypadku człowieka lekarz
również zapisuje antybiotyk w określonej sytuacji, a nie jako środek zapobiegający ewentualnym zachorowaniom. Dlatego króliki
z takiej hodowli nie są naszpikowane antybiotykami i stanowią
pełnowartościowy pokarm dla smakoszy tego mięsa bez ryzyka
spożywania wraz z nim dodatkowych substancji.
Jaworze to jedyne miejsce gdzie wystawia Pan swoje
króliki?
roman Mrzyczek: Oczywiście, że nie. jeśli chodzi o naszą gminę, w tym roku wystawę zwierząt futerkowych oraz drobiu i gołębi organizuję razem z hodowcami z powiatu bielskiego. Na dzień dzisiejszy z jaworza będę jedynym wystawcą, poza
tym będą hodowcy z Bielska-Białej i ościennych gmin. co roku
uczestniczymy również w dożynkach w Wiśle i tam również prezentujemy swoje króliki i ptactwo. W zeszłym roku uczestniczyłem w ogólnopolskiej wystawie królików w Wiśle, gdzie było ponad 1000 różnych ras tych zwierząt. Sędziami byli znawcy tych

zwierząt z Niemiec, czech, Słowacji i Polski. ja wówczas wystawiłem 14 swoich królików. Dodam, że głównie specjalizuję się
w hodowli rasy „baran francuski”, ale i „nowozelandzkiego
białego królika”. Na ekspozycjach wyłącznie wystawiam te zwierzaki, bez drobiu, którym zajmują się koledzy ze związku hodowców specjalizujący się w hodowli ptactwa. Podczas dożynek
w jaworzu hodowcy z innych miejscowości pokażą różne rasy
królików jak rexy, czarne kaliforniskie i wiele innych. Tak więc już
zapraszam, będzie co podziwiać.
Jaka jest różnica w hodowli królika ozdobnego, a tego
zwyczajnego „szaraka” w przydomowych klatkach?
roman Mrzyczek: Po pierwsze to nie są króliki ozdobne, lecz
rasowe, które w pełni nadają się do konsumpcji. Zwykła hodowla to króliki „wielorasowe”, żywione tym, co akurat jest dostępne
w danym gospodarstwie domowym. Również ich rozmnażanie
jest pozostawione przypadkowi. u mnie jest odpowiedni dobór
samca. Wymieniamy się tutaj z innymi hodowcami, tak aby nie
było to rozmnażanie w ramach tej samej rodziny. Poza tym dobierane są: odpowiedni rasowy królik, o odpowiednim kolorze sierści
z odpowiednią samicą. Każdy z nich ma swój „dowód osobisty”,
do tego na uszach wytatuowane dane „personalne”, jak rok urodzenia czy kraj pochodzenia i taki królik może brać udział w wystawach. W innym przypadku jury nawet nie dopuści zwierzęcia
do przeglądu konkursowego.
Poza tym każdy królik ma swoją klatkę zaopatrzoną w pasiekę na trawę, oddzielną na siano, oddzielną na karmę i wodę z witaminami w specjalnych dozownikach. Poza tym ma całą przestrzeń klatki do swojej dyspozycji, gdyż pasieki, woda itd. są
umieszczone w drzwiczkach i bocznych ściankach. Dzięki temu
nie zaparzy się siano, trawa i nie zniszczy jedzenie. Królik jest
czystym zwierzęciem, więc każdego dnia trzeba mu wymieniać
wyściółkę. Ponadto, jak widać przed każdą klatką jest kartka z danymi czyli swego rodzaju wizytówka domownika. Najgorszy czas
dla zwierząt domowych, w tym i moich królików, to okres świąt
Bożego Narodzenia i Sylwestra, a chodzi o fajerwerki. huk wystrzałów, błysk ogni sztucznych bardzo źle wpływa na zwierzęta.
Piotr Filipkowski

OGŁOsZeNiA UrZĘDU GMiNY

WEŹ DOTACJĘ I WYMIEŃ PIEC
Wójt Gminy Jaworze informuje o możliwości pozyskania dotacji do wymiany pieca/kotła przez
mieszkańców Gminy Jaworze.
1.

Co należy zrobić, aby otrzymać dotację?

Spełnić kryteria określone w Regulaminie w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej na doﬁnansowanie inwestycji z zakresu modernizacji źródeł ciepła.
Szczegóły dotyczące doﬁnansowania oraz regulamin dostępne są w Urzędzie Gminy Jaworze
oraz na stronie www.czystejaworze.pl w zakładce POWIETRZE.
2. Złożyć w okresie od 4 września 2017 r do 31 października 2017 r. deklarację znajdującą się w Echu Jaworza.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 33 828 66 40, 33 828 66 46 w godzinach pracy urzędu.

WARUNKIEM REALIZACJI PROGRAMU JEST POZYSKANIE ŚRODKÓW
ZEWNĘTRZNYCH PRZEZ GMINĘ JAWORZE
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UCHWAŁA ANTYSMOGOWA
OD KIEDY OBOWIĄZUJE UCHWAŁA ANTYSMOGOWA?
Od 1 września 2017 r.

KOGO DOTYCZY UCHWAŁA ANTYSMOGOWA?
Mieszkańców prowadzących działalność gospodarczą (kotły o mocy do 1 MW), właścicieli budynków wielorodzinnych,
spółdzielnie, wspólnoty, samorządy lokalne, wszystkich tych, którzy po
1 września 2017 r. planują nowe instalacje na paliwo stałe.

CZEGO DOTYCZY UCHWAŁA ANTYSMOGOWA?

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

Zakazu palenia w piecach/kotłach:
węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
mułów i ﬂotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %,
biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %.
Obowiązku wymiany pieca/kotła, kominka:
Piece/kotły, zamontowane przed 1 września 2017 należy wymienić:
piece/kotły eksploatowane powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadające tabliczki znamionowej
– do 1 stycznia 2022 roku,
piece/kotły eksploatowane od 5 do 10 lat od daty ich produkcji – do 1 stycznia 2024 roku,
piece/kotły eksploatowane w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji – do 1 stycznia 2026 roku,
piece/kotły, spełniające wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub 4 kotła według normy PN-EN 303-5:2012 – do 1 stycznia 2028,
kominki nie spełniające wymagań ekoprojektu (spełnianie minimalnych poziomów efektywności energetycznej
i norm emisji zanieczyszczeń dla sezonowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe) – do końca roku 2022.
Nowe planowane instalacje na paliwo stałe po 1 września 2017 r.
jeżeli eksploatacja pieca/kotła nastąpi po 1 września tego roku, trzeba zamontować kocioł klasy 5 (taki, który posiada
certyﬁkat wydany zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012) lub kocioł spełniający wymogi ekoprojektu (zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej),
każdy nowo zainstalowany po 1 września 2017 r. kominek musi spełniać wymagania ekoprojektu w zakresie minimalnych poziomów efektywności energetycznej i norm emisji zanieczyszczeń dla sezonowych ogrzewaczy pomieszczeń
na paliwo stałe.

CO MOŻE GROZIĆ ZA NIEDOSTOSOWANIE SIĘ DO ZAPISÓW UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ?
Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone zostały w art. 334 Prawa ochrony środowiska, który stanowi, że „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny”. Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20
zł do 5000 zł, przy czym w postępowaniu man¬datowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1000 zł (art. 96 Kodeksu postępowania
w sprawach o wykroczenia). Organem uprawnionym do nakładania mandatów na podstawie art. 334 Prawa ochrony środowiska na grun¬cie aktualnego stanu prawnego jest Policja oraz Inspektor Ochrony Środowiska.
Dodatkowe informacje na stronie: www.czystejaworze.pl w zakładce POWIETRZE
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WYCINKA DRZEW
NA NOWYCH ZASADACH
CZYLI CO TRZEBA WIEDZIEĆ, CHCĄC WYCIĄĆ DRZEWO NA DZIAŁCE PO 17 CZERWCA 2017 R.
Obowiązek zgłaszania wycinki drzew przez osoby ﬁzyczne w Urzędzie Gminy Jaworze
Zapis nowej Ustawy nałożył na osoby ﬁzyczne (właścicieli) obowiązek zgłaszania w urzędzie zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm powyżej gruntu przekraczają:
- 80 cm w przypadku: topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych,
- 65 cm w przypadku kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych,
- 50 cm w przypadku pozostałych drzew.
Powyższy obowiązek nie dotyczy krzewów.

ZGŁOSZENIE
Zgłoszenie wycinki drzew przez osobę ﬁzyczną musi zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości,
z której drzewo ma być usunięte, rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.
Zgłoszenie można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową do siedziby Urzędu Gminy Jaworze.
W przypadku drzew usuwanych z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, zgłoszenia należy dokonać do
wojewódzkiego konserwatora zabytków.

PROCEDURA ADMINISTRACYJNA PO DOKONANIU ZGŁOSZENIA
W terminie 21 dni urząd przyjmujący zgłoszenie przeprowadzi oględziny przeznaczonych do usunięcia drzew, podczas których ustalony zostanie gatunek drzew oraz ich obwody na wysokości 5 cm. Z oględzin sporządzony zostanie protokół.
W terminie 14 dni od daty dokonania oględzin organ przyjmujący zgłoszenie może w drodze decyzji administracyjnej,
wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia drzew.
Uwaga: Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej w placówce pocztowej. W związku z tym informacja o wniesieniu sprzeciwu może dotrzeć do zgłaszającego wycinkę w terminie dłuższym niż 14 dni. Dlatego też najlepiej po upływie 14 dni sprawdzić w urzędzie osobiście, czy nie zgłoszono sprzeciwu do wycięcia, gdyż wycinka
drzewa, w stosunku do którego zgłoszono sprzeciw, zagrożone jest nałożeniem kary ﬁnansowej.
Wydanie decyzji o sprzeciwie stanowić będzie podstawę dla osoby ﬁzycznej do wystąpienia z wnioskiem o wydanie
zezwolenia na wycinkę drzew (należy wtedy złożyć do Urzędu Gminy wniosek na wycinkę drzew i uzyskać stosowną
decyzję).

CZAS OBOWIĄZYWANIA ZGŁOSZENIA
Zgodnie z nowymi regulacjami zgłoszone drzewo usunąć można jedynie w terminie 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia
oględzin. Jeżeli w tym terminie drzewo nie zostanie usunięte jego wycinka będzie możliwa dopiero po dokonaniu powtórnego zgłoszenia.

OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z WYCIĘCIEM DRZEWA PO ZGŁOSZENIU
Jeżeli w terminie 5 lat od daty dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na
budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły drzewa usunięte na podstawie zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

ADMINISTRACYJNE KARY PIENIĘŻNE
Zgodnie z nowelizacją ustawy usunięcie drzew: bez stosownego zgłoszenia, przed dokonaniem oględzin przez organ,
przed upływem terminu na zgłoszenie przez organ sprzeciwu, w przypadku sprzeciwu organu, bez wymaganego zezwolenia skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

ZMIANY DOTYCZĄCE INNYCH PODMIOTÓW
W przypadku wszystkich innych podmiotów, a także osób ﬁzycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem
działalności gospodarczej, obowiązek uzyskania zezwolenia uzależniony jest od obwodu pnia mierzonego na wysokości
5 cm od gruntu, a nie jak wcześniej na wysokości 130 cm.
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Wycinka drzew, których obwody pni na wysokości 5 cm przekraczają:
- 80 cm w przypadku: topól, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych
- 65 cm w przypadku kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych
- 50 cm w przypadku pozostałych drzew
wymaga uzyskania stosownej decyzji zezwalającej na wycięcie drzew, wydawanej przez wójta, a w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - wojewódzkiego konserwatora zabytków.

STAWKI OPŁAT ZA WYCINKĘ
Rozporządzenie określające nowe stawki opłat za usunięcie drzew lub krzewów weszło w życie 17 lipca. Zgodnie z przepisami maksymalna stawka za wycinkę drzewa nie przekroczy 210 zł za centymetr obwodu pnia. Stawka za jeden cm obwodu
pnia kasztanowca zwyczajnego, klonu, topoli czy wierzby, mierzonych na wysokości 130 cm, wynosi 12 zł dla drzewa, którego obwód nie przekracza 100 cm i 15 zł dla drzewa o obwodzie pnia powyżej 100 cm. Stawka za jeden cm obwodu pnia
usuniętej brzozy, lipy, olchy, sosny czy świerku wynosi 25 zł bądź 30 zł, w zależności od obwodu pnia. Natomiast dla buku
pospolitego, gruszy, jabłoni i leszczyny tureckiej wysokość opłat za jeden cm obwodu pnia została ustalona na poziomie
55 zł i 70 zł. W stosunku do cisu, głogu, jałowca czy jodły koreańskiej resort zaproponował stawki na poziomie 170 zł i 210 zł.

NAsZe DZieci, NAsZA MŁODZieŻ
PuBLIcZNE PRZEDSZKOLE NR 1
W jAWORZu

Festyn rodzinny
jak co roku nasze przedszkole zorganizowało Festyn
Rodzinny, który był połączony z świętem Dnia Mamy i Taty oraz
Dniem Dziecka.
Festyn odbył się 10 czerwca 2017r. w jaworzańskim Amfiteatrze. Z okazji święta swoich rodziców dzieci zaprezentowały dla nich program artystyczny. Na początku swoje umiejętności przedstawiły „maluszki” – recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły, czym rozczuliły wszystkich zgromadzonych gości. Kolejnym punktem programu był występ dzieci z grup starszych prezentujących się w piosenkach i ciekawych układach tanecznych, którymi zadziwili swoich rodziców. Na koniec części
oficjalnej dzieci wręczyły kochanym rodzicom przygotowane dla
nich prezenty.
Dalsza część atrakcji naszej imprezy przeznaczona była dla
naszych milusińskich z okazji ich święta. Dzieci mogły tańczyć
w rytm dyskotekowej muzyki, brały udział w konkursach ze słodkimi nagrodami .
Następnie zgromadzeni goście mieli okazję podziwiać panie nauczycielki i rodziców w przedstawieniu teatralnym pt.
”Kopciuszek”. Dużą atrakcją okazała się zarówno obsada aktorska jak i wspaniała dekoracja.
Wszystkim dopisywały wspaniałe humory i żal było kończyć
wesołą zabawę .
Nauczycielka: Dorota Zboś
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PODZIĘKOWANIA
Dyrekcja publicznego przedszkola samorządowego Nr 1
w Jaworzu – Jolanta Bajorek oraz Grono pedagogiczne, pracownicy Obsługi składają serdeczne podziękowania:
Fantastycznym rodzicom naszych milusińskich, którzy pomogli nam w przygotowaniu niespodzianek dla dzieci z okazji dnia dziecka. W szczególności państwu: Renata
Gryczka-Suchy, Tomasz Suchy; Sylwia Kluz-Stekla, Adam Stekla; Klaudia, Krzysztof Pojda; Karolina, Krzysztof Adamus; Anita, Krzysztof Grzybowscy; Anna, Krzysztof Kuczmierczyk; Anna,
Marcin Galocz; Patrycja Więcek; Kinga homa-Ratuska, Dariusz
Ratuski; Lucyna Kubosz; Magdalena Rumian; Alicja jaworska;
Magdalena jaworska; Izabela, Zdzisław Legut; Anna, Mirosław
Zdolscy; Adam Absalon; Marcin Albrecht; joanna Suchy; Małgorzata Gutka; Michał Racławski; Andrzej Kruczek; Alina Szczepańska; Łukasz Wójcik; Anita Eilmes; Bartłomiej Mieszczak; Marta, Marcin Kowalczyk; Wicewójt Anna Skotnicka-Nędzka, Grzegorz Nędzka.
Dziękujemy też wszystkim firmom oraz sponsorom indywidualnym, którzy pomogli nam w zorganizowaniu
tego cudownego dnia dziecka oraz dnia mamy i taty: Bank
Spółdzielczy w jasienicy; Zakład Piekarniczo-cukierniczy jolanta i Marian Mrowiec; Firma handlowa citrovit Sc Małgorzata

Sadlik Robert Sławomir Zakrzewski; hurtownia Mix Krystyna
jucha; Zakład Przetwórstwa Mięsnego Karol & Agata czaderna; POLSZLIF Sp.j. Rudolf Budny, Rafał Budny, Renata
Budny; Piekarnia Wapienica Bogusław Owczarz; Firma Netto
jaworze; Pan Krzysztof Dunat; Apetite Bistro&cafe w jaworzu;
Firma Remi - Artykuły Biurowe Bielsko-Biała; Firma Aegis Art.
Papiernicze Bielsko-Biała; Iglotex Bielsko-Biała; Firma Transport Osobowy Krzysztof Kwaśny z Buczkowic; Kaczmarek Electric S.A. hurtownia elektrotechniczna; Restauracja „Drzewiarz”
w jasienicy; Papuga Park hotel Wellness&Spa - Bielsko-Biała;
Smażalnia Ryb jaworze; Spa hotel jawor; Apteka Ostoja
w jaworzu; Restauracja jaworowe Zacisze; centrum Łucznicze
S.c. w jaworzu Pan Lucjan Socha z jaworza; Restauracja Zdrojowa w jaworzu; Firma handlowa Iwona z Rudzicy.
Za każdą okazaną pomoc składamy serdeczne z głębi
serca płynące podziękowania.

Zakończenie roku szkolnego
Wszystko co dobre kiedyś się kończy i tak dobiegł nasz koniec roku szkolnego 2016/2017. uroczyste zakończenie odbyło
się 23 czerwca w sali sesyjnej „Pod Goruszką”
Młodsze przedszkolaki pożegnały wierszem i piosenką starszych kolegów. Natomiast starszaki swoim programem pożegnały się z przedszkolem i swoimi paniami. Dzieci z grup najstarszych już po wakacjach będą uczniami w szkole. Mimo tego
jak śpiewali w piosenkach, nie zapomną o chwilach spędzonych
w przedszkolu. Na zakończenie pani dyrektor wręczyła dzieciom
pamiątkowe dyplomy.
przyszłym uczniom życzymy wielu sukcesów w szkole,
a wszystkim dzieciom udanych i słonecznych wakacji.
Dyrekcja przedszkola i Grono pedagogiczne.
Nauczycielka: Dorota Zboś

PuBLIcZNE PRZEDSZKOLE NR 2
W jAWORZu
Jak rozwijamy zainteresowania czytelnicze w „Dwójce”?
Nie do przecenienia jest rola, jaką w wychowaniu i rozwoju
człowieka i to już od najmłodszych lat odgrywa kontakt z książką, rozwijając wrażliwość i wpływając na rozwój intelektualny młodego słuchacza i czytelnika. Rozumiejąc to i doceniając – nasze przedszkole wybrało zadanie: Rodzima literatura dziecięca
– poezja i proza inspiracją do rozwijania zainteresowań czytelniczych i twórczości dzieci w zakresie aktywności dramatycznej jak
też plastycznej i muzycznej, jako jedno z głównych do realizacji
w roku szkolnym 2016/17. Zadanie to było kontynuacją prac
w tym zakresie podjętych w ubiegłym roku szkolnym.
Realizując to zadanie, nauczycielki prowadziły różne działania
i formy zajęć rozwijające zainteresowania czytelnicze. W salach
znajdują się kąciki książki, które są wzbogacane i dostosowywane do omawianej tematyki oraz kąciki teatralne. Nauczycielki we
wszystkich grupach codziennie czytały dzieciom bajki. często do

akcji czytania dzieciom w przedszkolu włączali się rodzice. Wśród
różnych form rozwijania zainteresowań literaturą dziecięcą stosowanych przez nauczycielki wykorzystywane były: głośne czytanie, oglądanie książeczek, słuchanie opowiadań, nagrań literatury dziecięcej na płytach, oglądanie i udział w przedstawieniach
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teatralnych, wyjazdy do teatru lalek, recytowanie wierszy podczas zajęć i występów, zabawy inscenizowane, twórczość słowna, odwiedzenie biblioteki w pobliskim gimnazjum. Nauczycielki zorganizowały również przedszkolne konkursy: konkurs recytatorski, konkurs tworzenia z udziałem rodziców własnej bajki, konkurs „Pięknie czytam” – dla grupy najstarszej. Dużym powodzeniem cieszyła się również akcja „Podziel się książką”, będąca rodzajem uproszczonej, przedszkolnej biblioteki utworzonej
z domowych zasobów książkowych dzieci, działająca na zasadzie: zabierz, przeczytaj z rodzicami i oddaj w dobrym stanie.
W każdej porze roku wszystkie grupy przedszkolne prezentowały
poznane utwory rodzimej poezji dziecięcej na spotkaniach zwanych: Wierszowaniem (np. „Jesienne wierszowanie”, „Zimowe
wierszowanie” itd.).
Do przedszkola zapraszani byli również goście, przedstawiciele lokalnych instytucji, którzy czytali dzieciom fragmenty rodzimej literatury dziecięcej. Przedszkole odwiedzały np. panie z Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu, które podarowały przedszkolakom książeczki, Pani Anna Skotnicka-Nędzka
Zastępca Wójta, która zakończyła nasze tegoroczne spotkania
pod hasłem: „Czytamy dzieciom”.

Mamy nadzieję, że nasze starania przyczynią się do częstszego sięgania dzieci po książki i zachęcą do codziennego czytania jako ciekawej formy spędzania czasu.
Nauczycielka Teresa Ślezińska

Dzień dziecka w Przedszkolu nr 2
Początek czerwca to doskonały moment na to aby zapoznać
dzieci z kodeksem praw i obowiązków, ich przestrzeganiem i respektowaniem. Dzień dziecka to święto międzynarodowe, mimo
to nie wszystkie dzieci mogą żyć w pokoju, dostatku i zabawie.
W naszym przedszkolu jest to dzień wielu atrakcji i niespodzianek. Już w godzinach dopołudniowych zaplanowano przejazd beskidzką ciuchcią uliczkami Jaworza. Jaworze wiosną w tle zieleni wydawało się nam jeszcze piękniejsze niż jesienią. Po powrocie można było skorzystać z oferty malowania twarzy i wybrać sobie wzór w zależności od upodobań u animatorki p. Eli. Tak wspaniale przygotowane dzieci z „kolorową maseczką” na twarzy,
mogły potańczyć na bruku w ogrodzie. Dzień dziecka wypełniły pląsy i tańce na świeżym powietrzu w rytmach dyskotekowej
muzyki. Na strudzonych zabawą czekały urządzenia w ogrodzie.
Pogoda w tym dniu nam dopisała. Nie mogło też zabraknąć słodyczy i pamiątkowych zdjęć. W piątek 2 czerwca dzieci obejrzały przedstawienie teatralne pt. „Przyjaciel”. W główne role Jasia
i Agatki wcielił się p. Sławek i p. Ewelina. Doskonała gra aktorska wyzwoliła u dzieci pozytywne emocje. Przyjaciela warto mieć
i o niego się troszczyć. Czasami jest blisko nas chociaż tego nie
dostrzegamy. Zwykle odnajdujemy go w najbliższym środowisku
wtedy, gdy jesteśmy w potrzebie. Tak też było z głównymi bohaterami spektaklu. Dzieciom bardzo podobały się duże lalki i przekazane emocje, które nagradzane były brawami. Największą przyjemność sprawiają dzieciom wycieczki wyjazdowe. Wycieczka do
Banialuki w dniu 8 czerwca dostarczyła niezapomnianych wrażeń, umożliwiając bezpośredni kontakt z aktorem. Treść bajki pt.
„Trzy świnki” znana była wszystkim. Zainteresowała nas scenografia, choreografia i sposób przekazania treści. Akcja rozgrywała się na małej scenie w górnej części teatru. Aktorzy posługiwali się kukiełką, pacynką i marionetką. Dzieci mogły zaobserwować, jak zmienia się akcja pod wpływem działania maszyny
do robienia wiatru i dymu. Wartką narrację przerywał głos wilka,
tego samego aktora, który modelując głos dostosował go do tre-

ści spektaklu. Po spektaklu dzieci spotkały się z aktorką p. Basią,
która pokazała jak wygląda teatr od strony kulis. Obejrzeliśmy
pracownię plastyczną, krawiecką i stolarską, w których powstają lalki, stroje, maski i niezbędne rekwizyty. Na pamiątkę z aktorką zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie. Kolejną niespodzianką był wyjazd do kina Helios na film pt.”RICO”. Na wstępie dzieci mogły obejrzeć serię slajdów znanych ptaków. Z ciekawostkami z życia ptaków zapoznała nas p. Ewelina i p. Sławek tym razem w roli kaczki i kruka. Film pt. „Rico” ukazuje perypetie wróbla,
który wychował się w rodzinie bocianów. Wielka miłość do rodziny
skłoniła wróbla do dalekiej podróży. Film pokazał nam różne sposoby przystosowania się ptaków do środowiska, w jakim żyją: migracja, sposób zdobywania pożywienia. Z wielką pasją przyglądaliśmy się, jak wygląda sejmik bocianów planujących wylot do
ciepłych krajów. Próba odnalezienia bocianiej rodziny i pełne humoru przygody wróbla pokonującego trudy podróży stanowią tło
filmu. W każdej bajce dobro zwycięża. Miłość i akceptacja wróbelka, jako syna i tym razem odnoszą zwycięstwo.
Nauczycielka Lidia Kubala

Starszaki z „dwójki” z wizytą w gimnazjum
Końcem roku szkolnego nasze starszaki zostały zaproszone do odwiedzenia jaworzańskiego gimnazjum. Mogły tam zobaczyć: salę gimnastyczną, klasę biologiczną, bibliotekę, boisko Orlik. Przedszkolaki uczestniczyły również w ciekawych do-

świadczeniach fizycznych zorganizowanych przez Panią Marzenę Wajdę-Parzyk i jej uczniów. Nie bez znaczenia jest fakt, iż od
1 września br. większość starszaków będzie uczniami pierwszej
klasy w tejże właśnie szkole. Dzieci mogły poznać i oswoić się
z nowym miejscem, tak aby wyjście z przedszkola i przejście do
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pierwszej klasy podstawówki odbyło się płynnie, bez zbędnego
stresu.
Starszaki serdecznie dziękują Pani Dyrektor, Pani Marzenie

oraz uczniom gimnazjum za ciepłe przyjęcie i możliwość odwiedzenia waszej pięknej szkoły oraz zweryfikowanie swojego wyobrażenia o szkole.

Zakończenie roku szkolnego i pożegnanie sTArsZAKÓW
W czerwcu, wiadomo – koniec roku szkolnego. 23 czerwca
w Przedszkolu nr 2 żegnaliśmy starszaki uroczyście, w obecności przedstawicieli rodziców, wychowawców i dyrekcji, no i pozostałych przedszkolaków. Dzieci pod kierunkiem swoich nauczycielek przygotowały specjalnie na tę okazję występy artystyczne.
Były inscenizacje, wiersze, piosenki i tańce. Były także życzenia
i podziękowania dla wszystkich pracujących w przedszkolu pań.
Na pamiątkę tego wydarzenia STARSZAKI otrzymały dyplomy,
książki i zdjęcia. Nie zabrakło również łez wzruszenia. Lecz – jak
śpiewały dzieci: „..co tu zrobić, w życiu zawsze tak jest, że upływają lata, starszym się jest.” coś musi się skończyć, aby rozpocząć kolejny, nowy etap życia.
Dziękujemy rodzicom za wspólnie spędzonych kilka lat, za
współpracę, pomoc, życzliwość i wsparcie. Dzieciom natomiast
życzymy udanych wakacji, samych sukcesów w szkole, uśmiechu na co dzień oraz nowych przyjaźni.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
W jAWORZu
Wielki piknik rodzinny
W słoneczną sobotę 10 czerwca na terenie SP nr 1 odbył
się kolejny raz Wielki Piknik Rodzinny. Na imprezę tłumnie przybyli uczniowie z rodzinami oraz przyjaciele szkoły. Piknik rozpoczął się występami uczniów w koncercie „Scena dla ucznia”.
Wystąpił zespół instrumentalny „Sinfonietta”, Szkolny Taneczny
Zespół Regionalny, który zaprezentował regionalne tanuszki oraz
uczniowie ze szkoły, którzy zaprezentowali bardzo urozmaicony repertuar. Można było wysłuchać i zobaczyć opowieści muzyczne, tańce ludowe, piosenki znane i lubiane w ciekawej interpretacji. uczniowie w pięknych strojach śpiewali i tańczyli jak
zawodowi artyści, co spotkało się z serdecznym odbiorem zgromadzonej publiczności.
Po występach wszyscy rodzice z dziećmi mogli zakosztować
słodkości na stoiskach z pysznym ciastem i napić się pysznego,

świeżego soku, kawy i herbaty. Goście bardzo chętnie próbowali
pyszności z grilla czy słynnej grochówki z SP 1. Była też wata cukrowa i oczywiście domowy smalec z małosolnymi ogórkami. Panie serwowały zdrowe desery owocowe. Młodsze dzieci bawiły się
na trampolinach i w kulach dmuchanych, wspinały się na ściankę wspinaczkową, a po szaleństwie chłodziły się pod strumieniem
z węża strażackiego, co stanowiło ogromną atrakcję w tak ciepły
dzień. Można było zwiedzić wnętrze wozu strażackiego i usiąść
za jego kierownicą. Były balony, cukierki i bardzo, bardzo ciekawe
stoiska. Można było nabyć unikatową, ręcznie robioną biżuterię,
ceramikę, ozdoby do domu. Dużą popularnością cieszyło się stoisko, na którym zabawki otrzymały nowe życie i mogły posłużyć kolejnemu dziecku. Można było kupić książki i podszkolić się z języka
angielskiego, biorąc udział w grach i zabawach językowych. Prowadzone były zajęcia plastyczne, malowanie na drewienkach.
Rodzice chętnie kupowali losy, a dzieci z wypiekami na twarzy losowały bardzo ciekawe i niepowtarzalne fanty.
Wszystko dopisało, począwszy od pogody, gości i humoru,
a skończywszy na doskonałym apetycie wszystkich uczestniów.
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GIMNAZjuM
„Umieć Niezależnie od emocji stawać się coraz bardziej
Otwartym”
Taki był tytuł innowacji pedagogicznej realizowanej w jaworzańskim gimnazjum przez cały rok szkolny 2016/17. Na lekcjach
wychowawczych, języka polskiego, chemii, matematyki, informatyki, historii, techniki i wych. fizycznego przybliżano uczniom problemy, które zdaniem uNEScO są na tyle ważne, aby przypisać
im konkretne daty dzienne dla podkeślenia ich znaczenia.
Z okazji światowego Dnia AIDS zorganizowana została prelekcja pani pedagog Magdaleny Gawendy poświęconej hIV
i AIDS dla uczniów klas trzecich. Głównym celem prelekcji było
uświadomienie młodzieży zagrożeń związanych z AIDS, a także
poinformowanie ich o sposobach zapobiegania hIV i AIDS.
W ramach obchodów Dnia Osób Niepełnosprawnych każda
z klas otrzymała losowo wybrane puzzle z wizerunkiem znanej
osoby niepełnosprwnej, która w swoim dorosłym życiu jednak
zrobiła karirę. Obchody tego Dnia były również okazją do uświadomienia uczniom problemów związanych z integracją osób niepełnosprwnych w każdym aspekcie życia.
W ramach bliższego zapoznania się z polskimi zabytkami wpisanymi na świtową Listę Zabytków uNEScO uczniowie
zostali zaproszeni do konkursu na wykonanie modelu przestrzennego wybranego zabytku, a na lekcjach wychowawczych uczniowie obejrzeli prezentacje o wszystkich polskich zabytkach wpisanych na tę listę. Konkurs organizowała pani A. Wiśniewska
i pani M. janik, a najlepszą pracę wykonali Wojtek Kopeć i Wojtek
Gruszczyk z 3a. W związku z Międzynarodowym Dniem języka Ojczystego w naszej szkole został zorganizowany Tydzień
języka Polskiego przez panią S.Pilarczyk. W ramach przedsięwzięcia w dniach od 13-17 lutego przeprowadzono pięć konkursów, w których uczestniczyli uczniowie klas trzecich.
codziennie gimnazjaliści zmagali się z następującymi dziedzinami: ortografia, teoria literatury, nauka o języku, znajomość
mitologii oraz poprawność językowa.
Zmagania wygrała Weronika Klecha z 3a. W ramach innowacji pedagogicznej uNEScO w światowy Dzień Walki
z Rakiem uczniowie naszej szkoły zapoznani zostali z Europejskim
Kodeksem Walki z Rakiem. Wspólnie z panią pedagog zastanawiali się nad przyczynami powstawania chorób nowotworowych
oraz nad możliwościami ich zapobiegania. Okazało się, że już
w młodym wieku możemy zadbać o to, by zmniejszyć w swoim życiu ryzyko zachorowalności na raka. Pani pedagog omówiła
również akcję „Daj Włos!”. Każdy, kto chce obciąć włosy, może to
zrobić w dobrym celu – na peruki dla kobiet w trakcie chemioterapii.
W akcję fundacji RAK’ N’ ROLL włączyła się uczennica naszego
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gimnazjum Agnieszka Antonik. Przekazała na rzecz fundacji swoje włosy, które zostały ścięte w salonie pani jolanty czakon „Fantazja” w jaworzu.
W ramach obchodów Dnia Kobiet w naszej szkole uczniowie
spotkali się na krótkiej prelekcji, w ramach której mogli się zapoznać z historią powstania tego święta. W dalszej części mogli
prześledzić, jak zmieniały się kanony kobiecego piękna, na które
wpływ miały m. in. względy kulturowe.
W ramach innowacji pedagogicznej uNEScO uczniowie naszego gimnazjum wzięli udział w lekcjach na temat niepełnosprawności, jaką jest zespół Downa. Był czas na zadawanie pytań i czas na refleksje. uczniowie poznali przyczyny powstawania
zespołu Downa oraz wysłuchali prelekcji na temat codziennego
funkcjonowania dziecka z zespołem Downa w rodzinie.
W Międzynarodowy Dzień Wody uczniowie na lekcjach chemii z panią Anną Karus mieli okazję obejrzeć prezentację pt.:
„Woda – źródło życia” oraz prezentację pt.: „jak oszczędzać
wodę?”. W trakcie pokazu dowiedzieli się, do czego jest nam potrzebna woda, przypomnieli sobie obieg wody w przyrodzie, poznali główne źródła zanieczyszczeń wód.
Pokazano, co można zrobić, aby chronić wodę oraz jak ją
oszczędzać. Na 26 kwietnia przypada światowy Dzień Własności
Intelektualnej. celem obchodów święta jest zwrócenie uwagi
na potrzebę ochrony praw autorskich, patentów i znaków towarowych. uczniowie naszego gimnazjum na lekcjach informatyki
z panią janik mieli możliwość obejrzenia prezetacji na temat
ochrony własności intelektualnej.
Z okazji Dnia Sportu dla Rozwoju i Pokoju na „Orlik” odbył
się Dzień Sportów Niestandardowych. W murach naszej szkoły gościli trenerzy klubów sportowych „Rugby” z Bielska-Białej,
„Racketlon” z Mazańcowic oraz Stowarzyszenia „Aktywnie”. Trenerzy rugby zapoznali uczniów z podstawowymi zasadami gry
oraz nauczyli umiejętności poruszania się po boisku i wykonywania manewrów z nietypową piłką. Trener badmintona przeprowadził z młodzieżą widowiskowe konkurencje i przeprowadził rozgrywki, a zwycięzcami zostali uczniowie klas pierwszych:
Przemek Kowalczyk i Kuba Gałka.
W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Rodziców
uczniowie z każdej klasy własnorecznie wykonali dla nich prezenty. Pod czujnym okiem pani Marzeny Wajdy-Parzyk precyzyjnie składali kolorowe torebki na zajęciach technicznych, a później wypełniali je słodkościami. Prezenty były wyrazem szacunku i wdzięczności dla rodziców, którzy zostali nimi obdarowani
w dniu 16 maja. Wielu uczniów Miedzynarodowy Dzień Tańca obchodziłoby każdego miesiąca, ale niestety tańczyć można tylko
na pikniku i na dyskotekach, a w jaki spokojny i elegancki sposób
tańczono w przeszłości – uczniowie zobaczyli na lekcjach historii.
Magdalena Gawenda, Małgorzata janik, Dorota Klajmon
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„pozytywny gość… w pozytywnym gimnazjum”
Tak uczniowie klas pierwszych określili Dawida Gacka, który
7 czerwca przeprowadził warsztaty kreatywne z wykorzystaniem
Bum Bum Rurek. Zajęcia odbyły się w ramach realizacji innowacji pedagogicznej „Od hobbysty do Noblisty” oraz były formą niespodzianki z okazji dnia dziecka od wychowawców klas pierwszych i ich rodziców.
Prowadzący z pasją i zaangażowaniem pobudzał młodzież do
działania. uczniowie z zainteresowaniem słuchali i współpracowali. W ciągu 45 minut każda klasa pierwsza, bawiąc się, doskonaliła podstawowe elementy muzyczne tj.: rytm, melodię i harmonię, uczyła się grać z nut proste melodie. W atmosferze dobrej
zabawy wszyscy uczniowie pobudzani byli do myślenia i twórczego muzykowania. Zajęcia urozmaicone aktywnością sportową, taneczną, pamięciową i ćwiczącą wyobraźnię, miały na celu
nie tylko dobrą zabawę, ale też integrację, mobilizację i współpracę młodych ludzi.

Dawid Gacek był ostatnim z gości, który odwiedził uczniów
klas pierwszych na lekcjach wychowawczych w ramach innowacji pedagogicznej.
Klaudia Kowal

Bliskość morza
uczniowie Gimnazjum nr 1 w jaworzu wstali 24 maja z domowych kanap i pod opieką Iwony Kominek i Małgorzaty Barutowicz
wyruszyli nad morze:
„Składam morzu małe ofiary, ze szczęścia,
smutku, wspomnień i wiary...
Morze, ach morze zechciej szczęście mi dać...
Nie mogę Tobie szczęścia dać,
ale zabiorę te smutki i ukryję wśród morskich fal...
Bo szczęście sobie tylko Ty możesz sobie dać”.
(Barbara Karlip)

W Szczecinie uczestniczyli w Finale Ogólnopolskiego
Konkursu Ligi Morskiej i Rzecznej „Młodzież na Morzu”.
W konkursie Wiedzy o Morzu Konrad Kohut zajął VI miejsce.
W konkursie plastycznym – „Krajobraz doliny Wisły i jej dorzecza jury nagrodziło pracę Agnieszki Antonik oraz wyróżniło Annę
Fajkis, Ole Kózkę, julię Paradowską, Weronikę Klechę, julię
Łagowską. Konkurs miał na celu popularyzowanie wśród dzieci
i młodzieży wiedzy, ale także kształtowanie właściwej atmosfery rywalizacji między nimi, wyrabianie pożądanych cech osobo-

wych uczniów: współodpowiedzialności, odwagi, silnej woli, stanowczości, cierpliwości, hartu ducha, konsekwencji w realizacji
postawionych przed sobą zadań, doskonalenie umiejętności organizatorskich i przywódczych.
W następnych dniach zakotwiczeni w Kołobrzegu brali udział
w XXVI Zlocie jungów Morskich.Wraz z uczniami i nauczycielami
Zespołu Szkół Morskich świętowali 50-lecie założenia. Zwiedzali okolicznościową wystawę oraz bazę dydaktyczną szkoły. Podczas Mszy św. której przewodniczył ks. bp Krzysztof Włodarczyk,
modlili się za żywych i zmarłych ludzi morza, pracowników szkoły oraz członków LMiR. Dwukrotnie w barwnym korowodzie
pod flagą Gminy jaworze i banerem Ligowym przeszli ulicami
Kołobrzegu, wzbudzając aplauz widzów i wysłuchując zwierzeń
o ich związkach z Podbeskidziem. Wypłynęli też w morze, by
z pokładu statku spoglądać na świętujący swoje Dni Kołobrzeg,
a następnie bawić się na koncertach i jarmarkach. Był też czas na
zatopienie całorocznych smutków w niestety jeszcze zimnych falach Bałtyku oraz odnajdywanie radości w sobie i w ludziach na
pełnej słońca plaży.
Edward Szpoczek
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Wójtowskie Laury 2017
już po raz trzeci wręczone zostały Wójtowskie Laury. Tymi
wyróżnieniami Wójt jaworza Radosław Ostałkiewicz honoruje
najzdolniejszą młodzież. Nagrody zostały przyznane w trzech kategoriach za osiągnięcia: w nauce, sportowe i artystyczne. Przyznano również trzy nagrody specjalne.
uroczystość wręczenia Wójtowskich Laurów uzdolnionej młodzieży odbyła się w sali ”Pod Goruszką”. Tam zgromadzili się laureaci wraz ze swoimi opiekunami. – Jestem bardzo zaszczycony,
że po raz kolejny jest mi dane uhonorować tak zdolne i wspaniałe osoby. Mamy w Jaworzu wspaniałą młodzież z niesamowitymi
sukcesami, możemy być spokojni o przyszłość naszego Jaworza
– mówił podczas uroczystości Wójt Gminy jaworze, Radosław
Ostałkiewicz.
W tym roku przypadło 20 takich nagród. Nominację do Laurów
Wójta przyznawali (po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej):
dyrektor szkoły podstawowej Ewa cholewik, dyrektor gimnazjum Barbara Szermańska, prezes Klubu „czarni jaworze” Rafał Stronczyński. Laury młodzież otrzymała z rąk Wójta Radosława Ostałkiewicza. W uroczystości wzięły udział Anna SkotnikckaNędzka, Zastępca Wójta i Ewelina Domagała Sekretarz jaworza.
Wśród wyróżnionych Laurami Wójta 2017 znaleźli się:
szkoła podstawowa Nr 1 im. M. Dąbrowskiej
Osiągnięcia w nauce: urszula Pasińska, jan Pietras
Klaudia Dawid

uczennica klasy 6b Klaudia Dawid
to odpowiedzialna i pracowita dziewczynka. Stara się osiągać jak najwyższe noty szkolne, nie brak jej przy
tym ambicji. Na co dzień jest miłą,
zdyscyplinowaną uczennicą, której
nie da się nie lubić. Zawsze pomocna innym, posiada w sobie wiele empatii. chętna do udziału w różnych
konkursach i zaangażowana społecznie. Była przewodniczącą klasy,
pracowała w samorządzie uczniowskim szkoły. Domeną Klaudii jest jednak sport, zarówno drużynowy, jak i indywidualny. udział w licznych zawodach sportowych, turniejach lekkoatletycznych, wiele razy pomógł drużynie znaleźć się na szczycie. I tak:
• w Mistrzostwach Gmin jasienica-jaworze w Sztafetowych Biegach
Przełajowych – SP1 – I miejsce
• w rozgrywkach minikoszykówki o Mistrzostwo Gmin jaworze-jasienica – SP1 – I miejsce
• w zawodach lekkoatletycznych zorganizowanych przez fundację „Wychowanie przez Sport” – finałową konkurencją był bieg sztafetowy – II
miejsce
• w Mistrzostwach Gmin jaworze-jasienica w 4 boju lekkoatletycznym –
I miejsce – SP1 jaworze. Indywidualnie Klaudia uzyskała drugą lokatę.

Michał Waszek

– filar drugiej linii drużyny trampkarzy oraz (wciąż) zespołu orlików,
mózg zespołu, mimo młodego wieku (rok ur. 2006) wyróżnia się niesamowitym talentem, w obecnych rozgrywkach ma na swoim koncie jedno trafienie.

Osiągnięcia artystyczne: Wiktoria Górna, Oliwia Moczała
Osiągnięcia sportowe: Klaudia Dawid, Zuzanna Madej,
Aleksander Dwojaczny, Franciszek heller, Brajan Michalski,
Michał Waszek
Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni st. Maczka
Osiągnięcia w nauce: Weronika Klecha, Natalia Lach
Osiągnięcia artystyczne: Zuzanna Buzderewicz, Nikola Matlak
Osiągnięcia sportowe: Natalia Maciejowska, Dominik Lelito,
jakub Pudełko
Przyznano również nagrodę specjalną – otrzymali ją tegoroczni zwycięzcy jaworzańskiej gry o tron, czyli gimnazjaliści, którzy 21 marca przejęli stery w urzędzie gminy w nagrodę za najlepsze wyniki z zakresu wiedzy o społeczeństwie: Mateusz Pietrzyk,
jakub chłopecki i Michał Pietrzykowski.
Wręczenie każdej nagrody poprzedziła prezentacja osiągnięć i cech osobowości laureata, którą przedstawiał Wójt
jaworza Radosław Ostałkiewicz. Nagrodzonym towarzyszyli rodzice, dziadkowie i przyjaciele. uroczystość uświetniła występem artystycznym Zuzanna Buzderewicz z zespołem
Revolution Minds. Tradycją stało się również wspólne zdjęcie
w towarzystwie hrabiego Maurycego jana Nepomucena St.
Genois d’Anneaucourt przy ul. Zdrojowej w jaworzu.
Zuzanna Madej – kl. 6 c.

Zuzia jest świetną narciarką i uczennicą. jej związki z narciarstwem sięgają czasów przedszkola.
W ostatnich dwóch latach odniosła
wielkie sukcesy. W roku 2015/16 zajęła III m-ce w Ogólnopolskim Finale
Lig Alpejskich i I m–ce w Lidze śląskiej, rywalizując z dziećmi z 2005
rocznika. W ostatnim 2016/17 roku
kolejny raz zdobyła III m–ce w Lidze
śląskiej. jest najlepsza w 4–boju lekkoatletycznym w szkole, rejonie i powiecie, bierze udział w zawodach międzyszkolnych. uczestniczy w czwartkach LA na stadionie w Bielsku-Białej, zdobywając czołowe miejsca.
jako uczennica SP nr 1 w jaworzu Zuzia ma zawsze wysoką średnią ocen
i wzorowe zachowanie – otrzymuje świadectwa z wyróżnieniem, stypendia
naukowe i sportowe. Systematycznie uczęszcza na zajęcia zespołu instrumentalnego Sinfonietta, również z sukcesami reprezentując szkołę (Saga
2015, 2016, 2017 r.). Od klasy IV pracuje w Su, w tym roku jest przewodniczącą klasy. Zuzia angażuje się w akcje społeczne. Ze wszystkich obowiązków wywiązuje się wzorowo, zawsze z uśmiechem na twarzy i wesołymi iskierkami w oczach.

Brajan Michalski

– motor napędowy zespołu trampkarzy, swoją piłkarską pasję łączy z
biegami długodystansowymi, w których święci tytuły (m. in. trzeci rezultat podczas międzynarodowych
zawodów w Wolfsburgu - Niemcy), obecnie ma na swoim koncie trzy trafienia, 3 „lekkoatletyczne
czwartki” na stadionie w Bielsku-Białej Wapienicy (Bielski Klub Sportowy
SPRINT), 3 pierwsze miejsca na 1000m, 3 miejsce w Mistrzostwach Polski na 1000m w Łodzi, wrześniowe 4 „lekkoatletyczne czwartki”, 4 pierwsze miejsca na 1000m wszystko w zawodach lekkoatletycznych.
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Szkoła Podstawowa nr 1
Urszula pasińska

Wiktoria Górna

Oliwia Moczała

Aleksander Dwojaczny - kl. 6 c

Jan pietras – kl. 6c

Franciszek Heller – kl. 6 c

jest zaangażowana, sumienna
i odpowiedzialna. Wyróżnia się
pracowitością
i
konsekwencją
w osiąganiu zamierzonych celów. Twórczo i aktywnie podejmuje nowe wyzwania. Wszystkie te cechy powodują, że osiąga celujące
i bardzo dobre wyniki w nauce. ula
jest finalistką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z języka
Polskiego organizowanego przez
Kuratorium Oświaty. Ponadto należała do grupy teatralnej działającej
w SP1 w jaworzu, która za przedstawienie „Mały Książę” zdobywała wysokie osiągnięcia na szczeblu
wojewódzkim i rejonowym.

Oaza spokoju i subtelności.
Wyróżnia
się
wysoką
kulturą osobistą i skromnością. Bardzo chętna do pracy. Sumienna
i zdyscyplinowana. Oliwia, dzięki
swojemu zaangażowaniu twórczemu, osiągała sukcesy ze szkolnym
zespołem instrumentalnym „Sinfonietta”. jej gra aktorska miała wpływ
na osiągnięcia teatru szkolnego.
Były to: nagroda główna w „Małych
i dużych igraszkach teatralnych”
w jasienicy, wyróżnienie, w Szkolnych Igraszkach Teatralnych DK
w Kamienicy, 3 miejsce w VIII Wojewódzkim Konkursie na Małą Formę Teatralną o charakterze profilaktycznym „Proforma” w Mysłowicach, reprezentowanie Gminy w przeglądzie teatralnym „Deti pred opon”
w Trzanovicach, w czechach.

janek ma talent matematyczny.
jako uczeń naszej szkoły corocznie brał udział w Międzynarodowym
Konkursie Matematycznym „Kangur” – z sukcesami. W tym roku zdobył wyróżnienie. Także w tym roku
szkolnym został finalistą Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z matematyki.
janek jest skromna osobą, nie lubi
mówić o swoich sukcesach. jest
miły i towarzyski. co roku ma wysoką średnią ocen i otrzymuje świadectwo z wyróżnieniem i stypendia naukowe. Nie zapomina także
o sporcie – lubi grać w piłkę nożną,
jeździć na rowerze i pływać.

Energiczna, twórcza, zdyscyplinowana. Wyróżnia się sumiennością
i odpowiedzialnością. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. Zawsze
chętna do pracy. Wiktoria, wykazując predyspozycje artystyczne, godnie reprezentowała szkołę i gminę.
Grając w szkolnym zespole instrumentalnym „Sinfonietta”, zdobyła 1
miejsce w Powiatowym Przeglądzie
Amatorskich Grup Artystycznych
”Saga”, organizowanym przez Starostwo Powiatowe. jej zdolności aktorskie przyczyniły się do sukcesów
teatru szkolnego. Reprezentowała
naszą szkołę w Powiatowym Konkursie „Mistrz pięknego czytania” w
Biesku-Białej.

Olek jest bardzo dobrym sportowcem, kocha zwłaszcza piłkę nożną.
Na temat zawodników, rozgrywek
i wyników ligi piłkarskiej ma bardzo
dużą wiedzę. już jako uczeń klasy
III SP nr 1
w jaworzu brał udział w międzynarodowym turnieju piłki nożnej
z udziałem zawodników krajów europejskich. W klasach 4-6 uczęszczał na zajęcia uKS i SKS, reprezentując barwy naszej szkoły w zawodach międzyszkolnych i powiatowych piłki nożnej i 4-bojach lekkoatletyki z licznymi sukcesami.
Olek odnosi także sukcesy w rozgrywkach szachowych, ostatnio zajął czołowe miejsce w turnieju na poziomie powiatu. W szachach ma stopień piąty. Nie chwali się zwycięstwami, jest dobrym chłopcem i niezłym uczniem.

Franek to również bardzo dobry
sportowiec i uczeń. Systematycznie uczestniczy w zajęciach uKS i
SKS. W ubiegłych latach wielokrotnie reprezentował szkołę w zawodach sportowych. W tym roku szkolnym dwukrotnie wraz z drużyną odniósł sukcesy w potyczkach sportowych na poziome powiatu. W klasach 4-6 należał do Koła Szachowego i w turniejach szachowych
zdobywał czołowe miejsca. Za wyniki otrzymuje stypendia sportowe.
Franek ma wysoką średnią ocen
i bardzo dobre zachowanie, tak było
w klasie 4 i 5, otrzymuje świadectwa
z wyróżnieniem. Angażuje się w akcje społeczne, życie klasy i szkoły.
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Wójtowskie Laury 2017
Weronika Klecha

Weronika jest uczennicą bardzo solidną. Zawsze przygotowaną do lekcji. jest bardzo kulturalna zarówno
wobec nauczycieli jak i wobec swoich kolegów. utalentowana plastycznie. Brała udział w konkursie przedmiotowym z biologii, przeszła do II
etapu konkursu jako jedna z dwóch
uczennic z naszej szkoły. Zakwalifikowała się do etapu powiatowego Konkursu z Edukacji dla Bezpieczeństwa, w którym zdobyła Puchar Dowódcy jednostki Wojskowej
w B-B. Zdobyła również I miejsce
w Powiatowym Konkursie Wiedzy
z Edukacji dla Bezpieczeństwa z możliwością uzyskania 3-letniego stypendium do szkoły wojskowej L.O. im T. Kościuszki w B-B. Weronika to niespokojny duch - choć na pierwszy rzut oka wcale tego nie widać. Wytrwała, wyciszona, zazwyczaj małomówna. Drzemie w niej wielki potencjał.

Natalia Maciejowska

Wraz z Zespołem Regionalnym jaworze zdobyła I nagrodę w konkursie tanecznym „Złoty Kłos”. Popularyzuje tutejsze tradycje i zwyczaje. Po
rocznej rywalizacji zajęła II miejsce
wśród najlepszych wędkarzy. Może
w końcu złowi złotą rybkę? Zawodniczka uczniowskiego Klubu Sportowego „Dziesiątka”. utalentowana sportowo. Natalia jest zawsze
uśmiechnięta i optymistycznie nastawiona do życia. Lubi tańczyć, słuchać
dobrej muzyki i spotykać się z przyjaciółmi. W ludziach najbardziej ceni
szczerość, otwartość i autentyczność.
jeśli mogłaby posiąść nadprzyrodzoną moc, chciałby móc przemieniać się
w różne postacie. Najchętniej zostałaby smerfem Osiłkiem:)

Natalia lach

Zdecydowanie na pierwszym miejscu
stawia piłkę nożną. Energiczny zarówno na boisku jak i w szkole. Swoimi
głośnymi opowieściami przenosi atmosferę meczów piłkarskich na szkolne korytarze. Sukcesy pragnie zdobywać również w innych dziedzinach,
a za swoje największe osiągnięcie
uznał wejście do finału gminnej „Gry
o tron”. Zapewne grał fairplay, ponieważ u ludzi ceni koleżeństwo i szczerość. Z umiejętności nadprzyrodzonych, które chciałby posiadać, wymienił umiejętność latania. Zapewne
wszystkie gole „z główki” byłyby dla
niego łatwością.

Finalistka Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z matematyki.
uśmiechnięta, radosna z artystyczną duszą. Zaangażowana w pracę
Szkolnego Koła Teatralnego. Wytrwała, pracowita i systematyczna.
Nigdy nie wiadomo, co jej w duszy
gra. czasem coś nuci pod nosem
– to efekt śpiewania w szkolnym
chórze. W wolnych chwilach wciela
się w przewodnika Muzeum Fauny
i Flory Morskiej i śródlądowej.
Mówi, że jej największym sukcesem jest ciągły optymizm i wytrwałe
dążenie do celu. Lubi oglądać bajki („Epoka Lodowcowa” jest najlepsza!). jeśli miałaby się obudzić z nadprzyrodzoną mocą, to wybrałaby
umiejętność latania – wtedy poczułaby się naprawdę wolna!

Zuzanna Buzderewicz

Jakub chłopecki

Michał pietrzykowski

Kolejna artystyczna dusza. Wszędzie jej pełno. Energiczna z szalonymi pomysłami. śpiewa, tańczy, recytuje…;) Wykazała się dużą aktywnością artystyczną na terenie szkoły
i w środowisku lokalnym. Dwukrotnie zdobyła I miejsce w Konkursie
Piosenki żeglarskiej organizowanej
przez LO IV w Bielsku-Białej. Idealna intonacja głosu w połączeniu
z umiejętnością gry na gitarze, ukulele oraz dobra prezencja sceniczna sprawia, że występy Zuzanny są
bardzo atrakcyjne. Zuzia jest osobowością niezwykle dynamiczną i kreatywną. Swoja radością i otwartością szybko zjednuje sobie rzeszę przyjaciół, przy niej z pewnością nie można się nudzić.

Bardzo pracowity przez cały okres
nauki szkolnej. Wyniki w nauce
uznał za swój największy sukces
i jest bardzo wdzięczny wszystkim,
którzy docenili jego zaangażowanie
i wytrwałość. Lubi spędzać czas ze
swoimi przyjaciółmi. Nie tylko słucha
muzyki, ale również tworzy pierwsze
swoje utwory. Współpracuje z zespołem Revolution Minds, występował na jaworzańskiej scenie z grupą teatralną „Kurort”. Gdyby tylko
mógł, cofnąłby czas, może udałoby mu się zrobić coś pożytecznego
i pomóc komuś w potrzebie. Wierzymy, że mając tak wiele pozytywnych
cech charakteru, osiągnie w przyszłości wiele sukcesów.
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Gimnazjum nr 1
Mateusz pietrzyk

ciekawość świata, skromność,
życzliwość i pracowitość to cechy,
które opisują Mateusza. Przygodę w naszym gimnazjum rozpoczął
w październiku 2014r., kiedy to dołączył do ówczesnej klasy 1b. Nauka w nowej szkole i nieznana mu
grupa rówieśnicza były wyzwaniem,
z którym poradził sobie wyśmienicie. Mateusz jest dzielnym, młodym
człowiekiem, był i nadal pozostaje sobą, nie udaje, ani też naśladuje nikogo, nie szuka poklasku, popularności. Zna swoja wartość i wie, że
systematyczna i rzetelną pracą
można osiągnąć sukcesy nie tylko
w nauce, ale również w sporcie. Ostatnie miesiące nauki to okres, kiedy Mateusz znacznie poprawił swoje oceny. Można również zauważyć,
że zaczął czerpać przyjemność z poszerzania swoich horyzontów myślowych, zdobywa wiedzę świadomie i wie, jak ważny jest rozwój osobisty.
Mateusz za swój największy sukces uważa zdobycie III miejsca w KIcKBOXINGu w Międzynarodowych Mistrzostwach czech. Najbardziej ceni
w ludziach szczerość, uczciwość i odpowiedzialność.

Jakub pudełko

Zawodnik uczniowskiego Klubu Sportowego „Dziesiątka” działającego przy Gimnazjum nr 1 w jaworzu. Trenuje łucznictwo trzeci rok. jest sumienny i obowiązkowy, chętnie podejmuje wszelkie wyzwania treningowe
w celu poprawy swojej kondycji i techniki. W 2016 roku
zajął trzecie miejsce w Pucharze Małopolski Młodzików
i trzecie miejsce w Pucharze Beskidów. W tym roku debiutuje w kategorii juniorów młodszych i walczy o zdobycie kwalifikacji do Olimpiady Młodzieży, która odbędzie
się w lipcu w Warszawie. Kuba mówi, że najbardziej lubi
jeść żelki haribo. jego największym sukcesem ma być
ukończenie gimnazjum. jeśli mógłby obudzić się z nadprzyrodzona mocą, to chciałby latać – mówi, że nareszcie mógłby oderwać się od rzeczywistości;)

Nikola Matlak

„Na scenie czuję się swobodnie, kocham grać..., gram na scenie, ponieważ jestem w swoim żywiole”. Tak Nikola definiuje siebie,
zapytana kiedyś: dlaczego teatr?
W istocie scena to żywioł, to miejsce,
w którym czaruje każdego, kto patrzy, słucha, przeżywa…
Nikola już podczas ślubowania klas
pierwszych 3 lata temu oczarowała
wszystkich kreacją szaleńczo zakochanej Karusi. Później następowały
role, w których talent, świadomość
twórcza i kultura sceniczna, połączone z czarem i urokiem osobistym
młodej aktorki, rozkwitły pełnym blaskiem. jej zaangażowanie pełne pasji sprawiło, że koło teatralne z powodzeniem reprezentowało gimnazjum na imprezach środowiskowych
i konkursach teatralnych. Nikola na scenie potrafi wytyczyć sobie cele
i konsekwentnie je realizować, poszukuje autorytetów, ceni wsparcie
rodziny – to wyjątkowa i cenna zaleta każdego człowieka. Nikola jest
iskierką, która jednym uśmiechem, szczerością i otwartością serca potrafi rozweselić cały świat.

Dominik lelito

– kapitan oraz napastnik zespołu
trampkarzy, w bieżącym
sezonie
Wiosna 2017 zanotował 3 bramki, piłka go szuka, a jak już ona
znajdzie się pod
jego nogami, potrafi oddać mocny
strzał, który zamienia się na korzyść
bramkową.
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OrGANiZAcJe pOZArZĄDOWe
EXPO ZDROWIE 2017
W niedzielę 4 czerwca jaworzański Klub Zdrowia działający
przy Kościele Adwentystów Dnia Siódmego zorganizował kolejną imprezę plenerową Expo Zdrowie. jak co roku w czerwcu wydarzenie to gromadzi wielu jaworzan i nie tylko, bowiem jest okazja do wykonania bezpłatnych badań, od tych podstawowych, po
konsultacje z lekarzami różnych specjalności. To również okazja

do degustacji zdrowych potraw, wypicia smacznej herbaty ziołowej. Oczywiście jak co roku dużą popularnością cieszą się stoiska z herbatami ziołowymi, poradnikami z zakresu właściwego
odżywania, itp. Dla najmłodszych przygotowano ściankę wspinaczkową, był również kącik plastyczny. Ponadto w akcję włączył
się kolejny raz Klub honorowych Dawców Krwi działający przy
OSP w jaworzu. Pogoda dopisywała do godzin popołudniowych.
Opracowanie: Piotr Filipkowski

KLuB EMERYTóW I RENcISTóW
Baseny termalne dla każdego
30 maja 2017 r. zorganizowano wycieczkę do chochołowa
do basenów termalnych. Organizatorami tej wycieczki był Klub
Emerytów i Rencistów z jaworza, a w szczególności członkinie
tego klubu Elżbieta Kulpa i Elżbieta żak.
Baseny termalne w chochołowie oddano do użytku 6 czerwca
2016 r., a więc prawie rok temu. cieszą się one coraz większą
popularnością ze względu na walory lecznicze i rehabilitacyjne.
Także są pięknie położone w pobliżu Zakopanego, skąd w oddali
widać wysokie Tatry.
uczestnicy wycieczki skorzystali z ciepłych basenów, masaży
wodnych, kąpieli siarkowych oraz z bardzo miłej obsługi. Wracali
w zdrowym nastroju, śpiewając regionalne piosenki, częstując się
słodyczami i dobrym humorem.
Opracowała: janina holeksa

OchOTNIcZA
STRAż POżARNA

Osp Jaworze w trosce o historię pożarnictwa
OSP jaworze dzięki zaangażowaniu druhów OSP jak i środkom pozyskanym z Budżetu Obywatelskiego w 2016 odrestaurowało zabytkową sikawkę strażacką z II polowy XIX wieku. Sikawka dziś mogłaby być z powodzeniem znów uczestniczyć

w akcjach gaśniczych. Ale OSP w jaworzu ma dobrze wyposażone wozy bojowe, więc zabytkowa sikawka jest atrakcją muzealną, ale i wraz z druhami bierze udział w zawodach strażackich
z udziałem zabytkowych sikawek.
To nie koniec zaangażowania OSP w historię. To również
udział w ogólnopolskich konkursach kronik OSP, gdzie kronika prowadzona przez wiceprezes OSP dh Danutę Pawlus (jednocześnie Kierownika Artystycznego Zespołu Regionalnego
jaworze działającego przy OSP) zdobywa zaszczytne wyróżnienia. Ale to również odrestaurowany obelisk ś.p. heinricha
Richtera dzięki strażakom z OSP jaworze. O w/w obelisku pisaliśmy wiele razy w Echu jaworza. Ostatni bardzo ciekawy tekst na
ten temat autorstwa dr jerzego Polaka z Bielska-Białej ukazał się
w naszym miesięczniku w październiku 2013 roku. Polecamy lekturę tekstu przed kolejnym wypadem na Błatnią, gdy będziemy
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mijali odrestaurowany i zadbany obelisk heinricha Richtera (Ej nr
257. Październik 2013 str. 16-17, miesięcznik dostępny jest również w formie elektronicznej na stronie Ośrodka Promocji Gminy
jaworze – przyp.red).
To nie koniec działalności na rzecz zachowania od zapomnienia i zniszczenia dawnego sprzętu strażackiego. Przed remizą
stanęła niedawno odrestaurowana ręczna pompa służąca do
pompowania wody na „wolny wylew”. jest to dar dla jaworzańskiej OSP ze strony wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zygmunta Podkówki. OSP jaworze motopompę odnowiła, pomalo-

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
W SKOCZOWIE
SKŁADA PODZIĘKOWANIA
DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W JAWORZU
i udostępnienie zwiedzającym w ramach
V Edycji Skoczowskiej Nocy Muzeów
zabytkowej sikawki i motompy z Jaworza
OSP Skoczów

KRąG KOBIET
Krąg kobiet Jaworze – dofinansowanie spotkań z Budżetu
Obywatelskiego Gminy na rok 2017
Krąg Kobiet „Środa jest kobietą” w jaworzu to cotygodniowe spotkania kilkunastu kobiet z jaworza i nie tylko. Dzięki dofianansowaniu wydarzeń nasza nieformalna grupa, która utworzyła swoje miejsce poprzez środowe spotkania integracyjne
w Kawiarni Babeczka w jaworzu, spotkała się podczas czerwcowych warsztatów poznawania i zbierania ziół z Panią Ewą Wójcik.
Wykład merytoryczny oraz całodniowa wycieczka na Błatnią

wała i wyeksponowała przed budynkiem remizy. Kolejne zabytki czekają na swoją kolej. jak mówi prezes OSP czesław Malchar – na to potrzebne są pieniądze, które może uda się pozyskać w kolejnym budżecie obywatelskim. A na renowację czekają
takie perełki jak: motopompa z 1938 roku, agregat oddymiający,
agregat prądotwórczy i podręczny sprzęt gaśniczy.
Szerzej o zabytkach w OSP jaworze i planach związanych
z promocją historii pożarnictwa w kolejnym wydaniu Echa.
Piotr Filipkowski

34
pozwoliły nam zgłębić wiedzę z zakresu roślin leczniczych naszej okolicy.
Kolejnym wspólnym wydarzeniem była organizacja biesiady Wianki – Noc Świętojańska 24 czerwca na łące w Jaworzu
Nałężu. Wspólne ognisko i biesiadowanie, plecenie wianków,
warsztat o znaczeniu i tradycji Nocy Świętojańskiej, warsztaty
tańca, śpiewu i rytmu... Był warsztat ruchu przygotowany dla nas
przez Body PAtchWork (Ewa Wolf/ Paweł Konior). Warsztat rytmu
poprowadził dla nas Marek Podlecki z rodziną Natomiast warsztaty śpiewek ludowych na noc letniego przesilenia poprowadzili
Kasia i Maciej Szymonowicz (Etnograf, Psiocrew).
Dla wszystkich przygotowany był poczęstunek – sałatki i pasty ziołowe, pachnące chleby i ciasta z owocami, sery gorące,
warzywne szaszłyki i duszonki z ognia to specjalności, które
zaserwował nam Bar Wegetariański Masala z Bielska-Białej.
Całość dopełnił koncert gongu, mis kryształowych i innych instrumentów przy wspólnym ognisku. Muzyka i dźwięki tworzone na żywo, inspirowane wpływem natury i energią Nocy Świętojańskiej w wykonaniu Aliny Danielewicz, Marka Podleckiego oraz
wszystkich gości.
Zainteresowanie było ogromne i zabawy wyborna.

towarzystwo
miłośników jaworza
Podsumowanie konkursu „Rośliny lecznicze Jaworza” –
posiady Towarzystwa Miłośników Jaworza
Jak co roku 4 czerwca w sali sesyjnej „Pod Goruszką” odbyły się posiady kończące konkurs ekologiczny dla dzieci i młodzieży Jaworza. Były one połączone z wręczeniem nagród dla
najlepszych w tym konkursie. VIII edycja konkursu o tematyce
ekologicznej tym razem dotyczyła roślin leczniczych z terenu naszej gminy. W konkursie wzięło udział około 60 uczniów z trzech
jaworzańskich szkół, z czego do końcowej oceny dopuszczono
40 prac w czterech działach: szkoły podstawowe /nr 1 i 2/ prace
plastyczne – 14 uczestników, prace fotograficzne – 10 uczestników, gimnazjum nr 1 prace fotograficzne – 8 uczestnków, prezentacje multimedialne – 8 prezentacji.
Oceny dokonała 8-osobowa komisja złożona z nauczycieli prowadzących konkurs w szkołach oraz przedstawicieli: Nadleśnictwa Bielsko, Towarzystwa Miłośników Jaworza,
Ośrodka Promocji Gminy i Muzeum Fauny i Flory.
Prowadzący posiady czyli Mirosława Hawełek i Jerzy Ryrych
rozpoczęli od przywitania gości, mieszkańców Jaworza a przede
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Przed nami ostatnie wydarzenie pod koniec lata – warsztaty
fitness i jogi w Parku Zdrojowym w Jaworzu. Szczegóły pod koniec wakacji…
Ania Indianka Sobańska

wszystkim głównych bohaterów czyli uczestników i laureatów
konkursu.
Omówiono historię i tematykę dotychczasowych konkursów
i tak: Rok 2009 Obiekty zabytkowe Jaworza – posiady połączone
ze zwiedzaniem piwnic Pałacu odbyły się w grudniu 2009 roku na
miesiąc przed pamiętnym pożarem.
Rok 2010 Ekosystemy wodne Jaworza – posiady odbywały się w gimnazjum w czasie mocnego deszczu i wylewających
potoków.
Rok 2011 Mój pomnik przyrody, kiedy to na posiadach
omówiono problem niszczącego działania szrotowiaczka
kasztanowcowiaczka, który znowu w ostatnim czasie bardzo
mocno zaatakował nasze kasztanowce, również cenne rośliny
lecznicze.
Rok 2012 Podróż po ścieżkach dydaktycznych Jaworza.
Rok 2013 Zwierzęta chronione naszych pól i lasów.
Rok 2014 Rośliny chronione Jaworza i okolic.
Rok 2015 Pożyteczne owady naszego ekosystemu: zapylające i drapieżne.
Rok 2016 Płazy i gady Jaworza.
Ogółem w konkursach brało udział około 400 uczestników
w tym rekordziści aż pięciokrotnie.
Wielką pomocą dla uczniów było wspólne poszukiwanie okazów do sfotografowania czyli wycieczki z nauczycielami i naszymi pasjonatami przyrody: dr Markiem Guzikiem, Piotrem
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Gawłowskim, Mirosławem Wiśniewskim i Bartoszem czadrem.
Prowadzący zaprezentował wydaną przez Muzeum Fauny
i Flory książeczkę „Płazy i gady Jaworza”, która jest rezultatem
ubiegłorocznego konkursu. Podziękował przy tym p. Bartoszowi
czadrowi za opracowanie tego wydania. W książeczce tej znalazły się najlepsze fotografie z prac konkursowych z 2016roku.
Następnie przystąpiono do prezentacji nagrodzonych prac
plastycznych, kiedy kolejno swoje prace przedstawiali:
• I miejsce jędrzej Grendzinski kl.4c
• II miejsce Franciszek Owczarek kl.4c
• II miejsce Weronika Wieja kl. 6c
• III miejsce Radika Machalica kl. 1b
oraz wyróżnieni:
• Oliwia Kowalczyk – kl. 5c i Konrad Niesyt – kl.6b.
W kategorii prac fotograficznych najwyżej oceniono pracę
Marie Mojeścik i przyznano jej nagrodę specjalną Grand Prix za
wyjątkową formę i zawartość /72fotografie i opisy naszych roślin
leczniczych/.
• I miejsce zajęła najmłodsza uczestniczka konkursu Zuzia
Krawczyk z kl. 1a, a miejsca następne:
• II miejsce Kamil Nędzka kl. 2c i Daniel Nikiel kl. 5c.
• III miejsce janusz Bańkowski kl. 6 ze szkoły podstawowej nr2.
W pracach fotograficznych najlepsi byli z Gimnazjum nr1:
• I miejsce Weronika Klecha
• II miejsce Nikola Matlak
• III miejsce justyna Stec
A prezentacje kolejno przedstawili:
• Natalia Lach – I miejsce
• Piotr Kubala – II miejsce
• Kamila Budzyn – III miejsce
Wszystkie prace zasługują na uznanie i wnoszą wiele wartości poznawczych do wiedzy o naszej przyrodzie, którą wszyscy
jesteśmy zobowiązani chronić, co jest między innymi celem naszego konkursu.
Wręczenia nagród dokonali p. wicewójt Anna SkotnickaNędzka w zastępstwie nieobecnego wójta, który sprawował patronat honorowy i ufundował najwyższe nagrody, p. nadleśniczy
hubert Kobarski oraz prezes TMj p. Ryszard Stanclik.
Prace konkursowe są obecnie wystawione w Muzeum Fauny
i Flory gdzie p. Bartosz czader przygotowuje wydanie następnej
książeczki o tematyce konkursowej.
Po wręczeniu nagród p. Mirosław Wiśniewski omówił działalność sekcji ornitologicznej, czyli wyjścia o różnych porach w celu

Noc Świętojańska i Noc Kupały
już po raz piąty spotkaliśmy się w niedzielę 25 czerwca 2017
roku w Gościńcu Nałęże, aby przypomnieć sobie tradycje Nocy
Kupały i Nocy świętojańskiej.
Pogoda dopisała, uczestnicy również – było 75 osób. Panie
zajęły się wyplataniem wianków z dziewięciu ziół każdy, a panowie piekli na ognisku kiełbaski, które później wszyscy ze smakiem
zjedli. Pani janina czader grała na akordeonie, a dzięki śpiewnikom umilaliśmy sobie wszyscy czas.
Noc Kupały to pogańskie święto obchodzone w nocy z 21 na
22 czerwca. Według tradycji dawnych Słowian – było to święto
ognia, wody, miłości i płodności. Rozpalano wtedy ogniska wierząc, że skakanie nad nimi chroni przed chorobami i złymi mocami. Dziewczyny wtedy też plotły wianki z dziewięciu ziół i puszczały je z nurtem rzeki – szukając w ten sposób miłości. Tej też
nocy zanurzenie się w wodzie gwarantowało zdrowie, urodę i powodzenie. Noc Kupały nazywana była także Sobótką, a nazwa
pochodzi od świętej góry Słowian – ślęży.
Noc świętojańska zaś obchodzona jest w nocy z 23 na 24

policzenia i identyfikacji gatunków ptaków występujących w naszej gminie.
chciałbym z tego miejsca podziękować organizatorom i sponsorom konkursu czyli Nadleśnictwu Bielsko, Ośrodkowi Promocji,
Towarzystwu Miłośników jaworza, Starostwu Powiatu Bielskiego,
Bankowi Spółdzielczemu w jasienicy, firmie INNA, kinu helios,
pp Kindze i czesławowi Sosulskim, wójtowi gminy, dyrektorom
i nauczycielom szkół oraz wszystkim, którzy dołożyli starań przy
organizacji naszego konkursu. Proszę o zgłaszanie propozycji tematu konkursu na następny rok nauczycielom w naszych
szkołach.
jerzy Ryrych – TMj, koordynator konkursu.
czerwca – w wigilię św. jana chrzciciela. Kościół nie mogąc wykorzenić z obyczajowości ludowej corocznych obchodów pogańskiej
Sobótki, podjął próbę zasymilowania święta, z obrzędowością
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chrześcijańską. Również w Noc Świętojańską ważna jest
woda i ogień. Wierzono, że kąpiel tej nocy gwarantuje zdrowie
i szczęście, a tańce dziewcząt wokół palących się ognisk zapewniały powodzenie w miłości.
Jak widać – obie noce mają ze sobą wiele wspólnego.

Na koniec spotkania wyplecione wianki popłynęły z nurtem
Potoku Josionka, a my wszyscy umówiliśmy się na przyszły rok.
Spotkanie zorganizowało jak co roku Towarzystwo Miłośników Jaworza przy współfinansowaniu Stowarzyszenia Nasze
Jaworze.
Grażyna Matwiejczyk

Jan Łysek
- kandydat na patrona odradzającej się Szkoły Podstawowej
w Jaworzu Średnim.
Wprowadzona ustawą sejmową reforma szkolnictwa obowiązująca od 1 września 2017 roku przywraca system szkolny sprzed 1999 roku. Wygaszane będą gimnazja, a na ich miejsce wrócą ośmioklasowe szkoły podstawowe. Do Jaworza Średniego wróci więc w kolejnych latach pełna szkoła podstawowa
i warto zastanowić się, kto będzie jej patronem. Patron poprzedni Stanisław Bularz, narzucony szkole przez władze w 1964 roku,
nie ma raczej szans na aprobatę tutejszego środowiska. Patron
gen. Maczek przypisany jest do gimnazjum. Wybór patrona dla
szkoły podstawowej jest więc sprawą otwartą.
W niniejszym tekście w imieniu Towarzystwa Miłośników
Jaworza chcę przypomnieć Czytelnikom postać Jana Łyska – nauczyciela, kierownika szkoły, poety, społecznika a nade wszystko wielkiego patrioty i żołnierza, który swoje młode życie oddał za
wolną Polskę. Jego imię zostało uwiecznione na tablicy pamiątkowej umieszczonej na murze Przedszkola (dawnej szkoły podstawowej) w Jaworzu Średnim przy ul. Wapienickiej w 2016 roku.
Był również proponowany przez społeczeństwo Jaworza na patrona tysiąclatki w 1964 r., ale wtedy jego kandydatura nie przeszła. Nie będę przedstawiał biografii lecz tylko te wątki z życia,
które pokazują jego związanie się ze środowiskiem, w którym
przyszło mu pracować mieszkać i skąd wyruszył na wojnę, z której już nie wrócił.
Jan Łysek urodził się 7 lipca 1887 roku w Jaworzynce w biednej rodzinie góralskiej. Był dzieckiem niezwykle inteligentnym,
wrażliwym, pogodnym o dużym poczuciu humoru. Na jego życie i twórczość literacką wywarła wielki wpływ przyroda Trójwsi
Beskidzkiej, czemu dał wyraz w swoich wierszach, monologach
i dramatach. Mimo domowej biedy ukończył w Cieszynie polskie
gimnazjum a następnie seminarium nauczycielskie w Bobrku dla
nauczycieli szkół ludowych. Podczas nauki szkolnej jak również
w czasie pracy nauczycielskiej w Datyniach Dolnych i Suchej
Średniej na Zaolziu znajdował czas na samokształcenie szczególnie z historii i literatury polskiej. Udzielał się społecznie, wygłaszał odczyty dla nauczycieli, zachęcał do zakładania drużyn
harcerskich, czym zjednał sobie sympatię i poważanie. Zaczynał
pisać swoje monologi w gwarze i literackim języku. Pisał wier-

sze i dramaty dla dzieci wydawane w „Zaraniu Śląskim”. Jego
twórczość literacka oceniana przez profesorów Uniwersytetu
Jagiellońskiego podniosła go do miana „Śląskiego Tetmajera” czy
„Śląskiego Orkana”.
Jego związek z Jaworzem Średnim przypada na czas dla tej
miejscowości bardzo istotny. Od roku 1910 rozpoczyna się walka
o polską szkołę. Aby przeciwstawić się germanizacji społeczeństwa, prowadzonej przez „ślązakowców” i niemieckie organizacje
szkolne z Aleksandrowic i Wapienicy, powstało koło Towarzystwa
Szkół Ludowych, które wraz z Macierzą Szkolną z Cieszyna starało się o utworzenie szkoły polskiej w Jaworzu Średnim. Od
września 1910 roku zaczęła działalność niemiecka szkoła w nowopowstałym budynku (obecny gmach przedszkola przy ul.
Wapienickiej). Dzięki takim działaczom jak ks. Jan Lasota, Paweł Klima, Franciszek Niesyt, Jerzy Koenig i inni, zebrano fundusze od kół TSL z Galicji i Macierzy Szkolnej z Cieszyna, by zakupić budynek i parcelę na uruchomienie prywatnej polskiej szkoły. Szkoła po uroczystym otwarciu rozpoczęła działalność od października 1910 roku. W 1912 roku do Jaworza Średniego przychodzi do pracy Jan Łysek, by po pół roku pracy nauczycielskiej
objąć funkcję kierownika szkoły. Jako nauczyciel i kierownik szkoły musiał stale zabiegać o posyłanie dzieci miejscowego społeczeństwa do polskiej szkoły, co mu się zawsze udawało ze względu na jego przyjacielski stosunek do ludzi. Tutaj nadal doskonalił swoją wiedzę nauczycielską. Dużo czytał, działał w kołach nauczycielskich, wygłaszał odczyty, pisał czytanki dla dzieci i materiały do nich. Jan Łysek włączył się czynnie w działalność Ludowej Spółki Spożywczej w Jaworzu, zostając od stycznia 1913
roku prezesem jej zarządu. Spółka ta dawała mieszkańcom miejscowości możliwość nabywania, poprzez prowadzony sklep, podstawowych artykułów spożywczych i przemysłowych.
Jan Łysek w Jaworzu nie przerwał swojej działalności literackiej. Tu powstały jego świetne liryki – „Kąpiel duszy”, „Sen w czasie wesela” i inne, próba nowelistyczna – „Zapowiedź” czy nieukończony „Stary Zwączor”. Między styczniem a majem 1914
roku pisał pamiętnik – dziennik spraw codziennych. W dokumencie tym zawarł charakterystykę społeczeństwa jaworzańskiego,
dzieląc go na Polaków i renegatów. Opisał kilka wydarzeń i własnych przeżyć w tym swoje wzloty miłosne. Z lektury pamiętnika wyłania się postać człowieka całkowicie oddanego sprawie
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narodowej i świadomego swego posłannictwa jako nauczyciela
i pisarza, człowieka wrażliwego, zdolnego do wielkich uniesień.
W jaworzu powstał też jego największy i ostatni dramat „śpiący Rycerze”, w którym zawarł odwieczne pragnienie ludu śląskiego i górali beskidzkich do wolności, dobra i równości społecznej.
W dramacie obudzone wojsko z grot czantorii prowadzone jest
do walki o niepodległą Polskę i równość społeczną. /cytat/:
Oto chwila bliska, w której ja wydam wielkie grzmiące hasło,
a wtedy jak z martwych podniosą się głowy śpiącego wojska.
Wielka moc powstanie z roli i ze skał.
A ów zastęp nowy obroni ziemię. Moja już w tym głowa.
Muzykę do tego dramatu skomponował jerzy hadyna (ojciec
Stanisława – twórcy Zespołu śląsk) jego rówieśnik i kolega. Tą

pozycją jan Łysek zyskał sobie stałe miejsce w literaturze Młodej
Polski.
jan Łysek pozostał wierny hasłu, które zawarł w „śpiących
Rycerzach”: „Budźcie się do czynu! Wszystkich was chcemy –
ziemi naszej synów widzieć nad nami jako gazdów wolnych...”
Był członkiem organizacji „Sokół”. ukończył szkołę oficerską
i w stopniu podporucznika we wrześniu 1914 roku jako jeden
z dowódców Legionu śląskiego wyruszył na front. „Obudzony
rycerz” spod czantorii w stopniu kapitana ginie na froncie
wschodnim 5 listopada 1915 roku. Nie dane mu było dożyć niepodległej Polski.
Myślę, że o takich postaciach - bohaterach nie należy zapominać i dziś.
Leopold Kłoda

Z ŻYciA KOŚciOŁÓW
PARAFIA EWANGELIcKOAuGSBuRSKA W jAWORZu
ewangelickie Dni Kościoła
W dniach 15-18 czerwca obchodzono Ewangelickie Dni
Kościoła, natomiast główne uroczystości wraz z nabożeństwem
centralnym miały miejsce na śląsku cieszyńskim, gdzie mieszka
zdecydowana większość luteranów w Polsce.
W czwartek 15 czerwca na Równicy odbyło się tradycyjne nabożeństwo ewangelickie z udziałem gościa z Finlandii arcybiskupa ks. dra Kari Mäkinen.
Dalsza część obchodów EDK miała miejsce w Wiśle, gdzie
między innymi odbył się Zjazd Bratniej Pomocy im. Gustawa
Adolfa. Ponadto odbyły się prelekcje, wystawy, quizy i koncerty – w tym Arki Noego oraz chórów parafialnych.
Piątek 16 czerwca „należał” do cieszyna i czeskiego
cieszyna. W tym dniu również dominowały panele dyskusyjne, wystawy, jak i prezentacje: grup parafialnych, chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Diakonii Kościoła, problemów misji wewnętrznej. świętowanie było okazją do zwiedzenia Muzeum Protestantyzmu, modlitwy z więźniami, dyskusji o diako-

chór ewangelicki z radomia

sezon wycieczkowy pTe rozpoczęty
2 czerwca Oddział Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego
w jaworzu zorganizował pierwszą w tym roku wycieczkę, która
zmierzała do Koszęcina – siedziby Z P i T „śląsk”. Tam po zamku
oprowadzał nas solista zespołu p. Piotr hankus, znany z wykona-

Zespół cantate

nii po stronie czeskiej śląska cieszyńskiego. Zwieńczeniem dnia
był koncert Zespołu Pieśni i Tańca śląsk w Kościele jezusowym.
W sobotę 17 czerwca luteranie gościli w Bielsku-Białej. Tutaj również obok paneli dyskusyjnych, wiodącym tematem była
Diakonia i spotkanie w Ewangelickim Domu Opieki SOAR oraz
centralne nabożeństwo w hali Pod Dębowcem z kazaniem ks.
bpa. jerzego Samca oraz koncertem połączonych chórów ewangelickich. Warto dodać, że w SOAR mieszkało i mieszka wielu jaworzan, a usytuowanie tego domu opieki w centrum miasta, ale
z dala od ruchliwych arterii komunikacyjnych cieszy się uznaniem
wśród seniorów. Ponadto udało nam się trafić na koncert parafialnego zespołu cantate w siedzibie Augustany.
Niedziela 18 czerwca była ukoronowaniem EDK w parafiach. Zatem w kościele ewangelickim w jaworzu gościliśmy chór
z Radomia z ks. W. Rutkowskim, który wygłosił kazanie, oraz grupę parafialną z Nidzicy z ks. R. Zagórą. Po nabożeństwie odbył
się piknik parafialny.
Dla wszystkich zainteresowanych problematyką reformacji polecamy wystawę w Muzeum Historycznym
w Bielsku-Białej (Zamek sułkowskich), gdzie od 18 czerwca
do 31 października można zwiedzać wystawę „pod znakiem
różny nad Białą”.
Opracował Piotr Filipkowski

nia m.in. piosenki „Starzyk” („Pyk, pyk, pyk z fajeczki...”). Obejrzeliśmy trofea i pamiątki Zespołu „śląsk”, który powstał w 1953 roku
z inicjatywy prof. Stanisława hadyny (kompozytora i dyrygenta) oraz Elwiry Kamińskiej (choreografa). Zwiedziliśmy sale reprezentacyjne pałacu, izbę tradycji oraz mogliśmy przysłuchiwać

38

się próbie Zespołu w dawnej zamkowej kaplicy ewangelickiej.
Zwiedziliśmy też dwa kościoły: katolicki – zabytkowy, drewniany św. Trójcy z roku 1720 w Koszęcinie oraz ewangelicki murowany Opatrzności Bożej w Piasku z roku 1760. Ponadto mieliśmy okazję krótkiego pobytu w Lublińcu, gdzie godny zobaczenia jest zamek, zaadaptowany na hotel, kościół p.w. św. Mikołaja
z lat 1576-1590, drewniany kościółek św. Anny oraz rynek z kilkoma zabytkowymi kamieniczkami z XIX wieku. W Lublińcu znajduje się także Specjalna Jednostka Wojskowa, więzienie dla kobiet
i zakład psychiatryczny, tych trzech ostatnich nie polecamy! Na
zakończenie odwiedziliśmy Świerklaniec, gdzie mieliśmy okazję pospacerować po parku, zobaczyć Pałac Kawalera, dawną
kaplicę ewangelicką – dziś filialny kościół katolicki p.w. Dobrego
Pasterza, obok którego mieści się Mauzoleum dawnych właścicieli Henckel von.Donnersmarcków, trzecich najzamożniejszych
w Prusach. W 1876 Guido Henckel von Donnersmarck zbudował
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dla swej żony Blanki de Paiva – nową rezydencję w stylu Ludwika
XIII. Pałac posiadał 100 pomieszczeń – 34 komnaty i 6 apartamentów. Pałac zaprojektował Hector Lefuel, zaś park był projektu berlińskiego architekta Gustava Mayera z Berlina. Był nazwany
„małym wersalem”, jego kres nastąpił z chwilą wkroczenia armii
radzieckiej, która go spaliła, cenne pozostałości użyto do budowy
Pałacu Kultury Zagłębia, zaś miejscowe władze ostatecznie zadecydowały o wysadzeniu ruin w powietrze w roku 1962. 5 czerwca oddział jaworzański smażył tradycyjną jajecznicę w Drogomyślu, gdzie była także okazja do spotkania z autorem książki pt.
„Patrzeć, dostrzec, zrozumieć” – ks. Karolem Macurą, który wygłosił także wykład pt. „Rembrandt – po drugiej stronie sławy”.
W lipcu zapraszamy na relację z podróży po Japonii, którą zaprezentuje ks. Tomasz Bujok 3 lipca o 18:00 w sali parafialnej oraz
21 lipca na wycieczkę na Słowację do zamku i zoo w Bojnicach
oraz uzdrowiska Rajecke Teplice.
Tekst i zdjęcia Jan Kliber

XIII Koncert Ewangelickich Chórów Ziemi Cieszyńskiej
W sobotę 1 lipca na terenie amfiteatru odbył się XIII Międzynarodowy Koncert Ewangelickich Chórów Ziemi Cieszyńskiej.
Oprócz chórów z polskiej strony Ślaska Cieszyńskiego gościliśmy zespół z Zaolzia (Republika Czeska). Do tego z repertuarem
pieśni operowych wystąpili artyści scen śląskich: Mikołaj Król
i Anna Jakiesz-Błasiak oraz Arkadiusz Dołęga i jego przyjaciele. Gospodarzem koncertu byli: Parafia Ewangelicko-Augsburska
w Jaworzu wraz z miejscowym chórem pod dyrekcją Krystyny
Gibiec. Impreza została zorganizowana dzięki wsparciu Urzędu
Gminy Jaworze, Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego i Banku
Spółdzielczego w Jasienicy. W koncercie gminę Jaworze reprezentowali wójt Radosław Ostałkiewicz, przewodniczący Rady
Gminy Jaworze Mieczysław Brzezicki wraz ze swym zastępcą
Zbigniewem Putkiem.
Oprac. Red. EJ

rzymskokatolicka parafia pod
wezwaniem opatrzności bożej
w jaworzu
Boże Ciało 2017
15 czerwca w katolickie święto Bożego Ciała ulicami Jaworza przeszła procesja z Najświętszym Sakramentem. Uroczystości rozpoczęły się w amfiteatrze, skąd wierni wyruszyli ze śpiewem i modlitwą do czterech ołtarzy.
Trasa procesji w tym roku wiodła ulicami: Wapienicką, Ładną,
Podgórską i Południową, skąd uczestnicy procesji wrócili do amfiteatru, gdzie sprawowana była Msza święta.

W tym roku ołtarze przygotowali: ul. Wapienicka przy zjeździe na ul. Kolonię Górną (Rada Parafialna, Żywy Różaniec i Zespół Charytatywny), ul. Ładna u państwa Barszczewskich (Oaza
Rodzin), na ul. Podgórskiej u państwa Modzelewskich (rodzice
dzieci pierwszokomunijnych) i na ul. Południowej u państwa Szatan (Schola Providenta i młodzież oazowa). W amfiteatrze ołtarz
główny przygotowała Akcja Katolicka i druhowie OSP.
Jubileusz kapłaństwa ks. prof. dr. hab. Józefa Kiedosa
W niedzielę Trójcy Świętej 11 czerwca (odpust parafialnyprzyp.red.) w kościele pw. Opatrzności Bożej jubileusz 50 lat kapłaństwa obchodził mieszkający w Jaworzu ks. Józef Kiedos.
Warto w tym miejscu pokrótce opisać osobę duchownego.
Ks. Józef Kiedos – profesor Uniwersytetu Śląskiego, doktor habilitowany (historia Kościoła), kapłan diecezji bielsko-
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ks. Józef Kiedos

żywieckiej, urodzony 16 grudnia 1943 roku w Watenstedt (Niemcy); święcenia kapłańskie przyjął w roku 1967. Studiował w Wyższym śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie oraz w Katolickim uniwersytecie Lubelskim, gdzie uzyskał stopień doktora historii Kościoła. Natomiast stopień doktora habilitowanego zdobył w
roku 1997 na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu.
Był wicerektorem i wykładowcą Wyższego śląskiego Seminarium
Duchownego w Katowicach.
pożegnanie ks. Franciszka Jaworskiego (1924-2017)
Ksiądz Franciszek jaworski urodził się 27 czerwca 1924 roku
w jaworzu. Tutaj uczęszczał do szkoły podstawowej. Okres II wojny światowej spędził w Niemczech, a po jej zakończeniu w maju 1945 roku przybył do Anglii. W Londynie ukończył polskie gimnazjum. W 1954 roku wstąpił do Zgromadzenia Księży Marianów, gdzie po rocznym nowicjacie odbytym w Lower Bullingham koło horefordu złożył śluby zakonne (15 sierpnia 1955 roku)
w Zgromadzeniu Ojców Marianów. Następnei został
wysłany na studia teologiczne do Rzymu, gdzie 3 lipca 1960 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk kardynała Traglia w Rzymie. W dniu 4 sierpnia 1960 w
Bazylice Watykańskiej na grobie św. Piotra odprawił swoją pierwszą mszę świętą. W 1962 roku ks. Franciszek
ii parafiada parafii katolickiej w Jaworzu
„Rodzina-Sport-Integracja” – to hasło Pikniku Rodzinnego
zorganizowanego przez Stowarzyszenie Opatrzność. II edycja
Parafiady odbyła się 18 czerwca i tym razem aura nie zawiodła.
Przed oficjalnym rozpoczęciem imprezy na boisku przy ul. Koralowej rozegrano mecz o Puchar Proboszcza. W rozgrywkach wzięły
udział drużyny ministrantów z naszej gminy oraz z Inwałdu, gdzie
posługuje długoletni wikariusz z jaworza ks. Piotr Liptak. Podczas
oficjalnego rozpoczęcia imprezy ks. Stanisław Filapek proboszcz
parafii katolickiej podkreślił ogromne znaczenie tego typu wydarzeń w życiu wspólnoty wiernych. chodzi o integrację wiernych,

Ołtarz przy ul. południowej

wrócił do Anglii, skąd został przez swoich przełożonych wysłany
do pracy w seminarium Księży Marianów w Balsamao, na północy Portugalii. W latach 1981-1993 przebywał w uSA, gdzie pełnił obowiązki przełożonego Domu Zakonnego i radnego prowincji św.Stanisława Kostki. Po powrocie do Portugalii pozostał
w Fatimie, gdzie w Seminarium Księży Marianów oprócz pracy nauczycielskiej pełnił posługę duszpasterską w okolicznych parafiach
jak i gościł pielgrzymów z całego świata, w tym z naszej parafii
w 2008 roku.
Przez wiele lat (1993-2005) ofiarnie pracował jako dyrektor pensjonatu Sao Paulo, pełniąc jednocześnie funkcje radnego
portugalskiej wiceprowincj pw. Matki Bożej Królowej (1993-1999,
1999-2005) i ekonoma wiceprowincji (1999-2005),
a następnie ekonoma wikariatu portugalskiego (20052015) i radnego wikariatu (2010– 2013). Nadal mieszkał
w domu w Fatimie, gdzie posługiwał jako kapelan dominikanek klauzurowych i sióstr Przymierza Matki Bożej Fatimskiej. Pod koniec 2015 roku został przeniesiony do klasztoru w Balsamão. Stan jego zdrowia zaczął
się gwałtownie pogarszać. Ksiądz Franciszek odszedł
do Pana 29 czerwca 2017 r. ok. godz. 17:30, w szpitalu
w Macedo de cavaleiros.
Tekst i fotografia na podstawie informacji
Parafii pw. Opatrzności Bożej
którzy często spotykają się w ławach kościelnych, jednak na co
dzień nie znają się, nie rozmawiają ze sobą. Tego typu rodzinne
spotkania są znakomitą okazją nie tylko do wspólnej zabawy, ale
i bliższego poznania się. Kościół jest społecznością, a nie tylko
instytucją, a tutaj możemy tę społeczność bardziej scementować – dodał ks. Stanisław.
udanego świętowania i dobrej wspólnej zabawy życzył obecnym wójt Radosław Ostałkiewicz, który Parafiadę objął honorowym patronatem. Program imprezy był bardzo bogaty, występy młodych talentów z parafii, wspólne gry i zabawy rodziców
z dziećmi – w tym sprawnościowe na torze przeszkód zorganizowanym przez Młodzieżową Drużynę Pożarniczą OSP w jaworzu.
Dla najmłodszych przygotowano nie lada atrakcje – dmuchany
zamek-zjeżdżalnię, bungee run, oraz ścianę wspinaczkową, nad
którą pieczę miała Grupa Beskidzka GOPR.
Nie zabrakło malowania buziek oraz cieszących się dużym
zainteresowaniem dzieciaków- pokazów i szkolenia z podstaw
udzielania pierwszej pomocy medycznej. Do tego ciepłe i zimne
napoje, słodkości przygotowane przez parafian, stoisko wyrobów
artystycznych przygotowanych przez Stowarzyszenie Miłośników
Sztuki, stoisko z literaturą chrześcijańską i wiele innych atrakcji zyskały uznanie uczestników pikniku. A wszystko zwieńczone było pokazami tańca oraz koncertami – w tym Fundacji Braci
Golec.
Piotr Filipkowski
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Z KArT HisTOrii
jAWORZE PONOWNIE NA cELOWNIKu
ARchEOLOGóW

Od wielu lat Jaworze znajduje się w obszarze zainteresowań
archeologów. Najczęściej prace wykopaliskowe na terenie gminy
prowadzili Państwo Edelgarda i Eugeniusz Foltyn oraz Bożena
i Bogusław Chorąży. Przez kilka tygodni (od czerwca do początku lipca br.) badania archeologiczne realizowane były na terenie
gospodarstwa Państwa Ewy i Krzysztofa Czadrów, a zajmował
się nimi wspomniany już Eugeniusz Foltyn. O powodach wizyty ekipy badaczy oraz o innych stanowiskach poszukiwawczych
w Jaworzu rozmawiamy z dr. Eugeniuszem Foltynem, który wraz
z małżonką dr Edelgardą Foltyn jest autorem wielu artykułów i publikacji książkowych z zakresu historii starożytnej ziem polskich
i średniowiecza, stale również współpracują m.in. z muzeami na
Śląsku.
Jaki był powód przeprowadzenia ponownych badań na
tym terenie?
Dr e. Foltyn: Przyczyna jest nieco prozaiczna, Państwo
joanna i Łukasz Kolanko chcą wybudować dom. Natomiast teren
ten znajduje się pod opieką Konserwatora Zabytków ze względu na odnalezione tu liczne przedmioty z epoki kamienia i brązu,
dlatego każda inwestycja na ziemi musi być wcześniej zgłoszona
odpowiednim służbom archeologicznym. Takie są przepisy, które
niestety właściciela ziemi obciążają obowiązkiem zlecenia nam
odpowiedniej ekspertyzy terenu przewidzianego pod zabudowę,
a co za tym idzie określonymi kosztami z tym związanymi. jest to
jedno z unikatowych miejsc w skali kraju, stąd też zanim ruszy tutaj jakakolwiek budowa, należy wykluczyć istnienie prahistorycznych obiektów, a ewentualne drobne znaleziska należy wydobyć
i przekazać do właściwego muzeum.
Wcześniej na tym trenie również Państwo prowadziliście
badania archeologiczne?
Dr. e. Foltyn: Istotnie już cztery razy prowadziliśmy badania
na obszarze gospodarstwa rodziny Ewy i Krzysztofa czadrów.
jest to dość rozległa strefa ciągnąca się od ulicy cisowej aż po
granice gospodarstwa do doliny Potoku Szerokiego. Z pewnością
pojawia się pytanie – jak tu trafiliśmy? Głównym powodem było
zamiłowanie właścicieli gospodarstwa do tej ziemi, jej plonów, jak
i tego co w sobie skrywała. Kiedy przypadkowo natrafili na „dziwne” kamienie, które wydały im się niecodzienne, zwrócili się z tym
do nas. I tak okazało się, że mamy tutaj do czynienia z dawnym
obozowiskiem sprzed 30 tyś lat – to jest najstarsze stanowisko, na

jakie tu trafiliśmy przed laty. jednak mamy na tym terenie również
stanowiska archeologiczne sprzed 12 i 10 tys. lat. To, przy którym teraz pracujemy, jest najmłodsze, bowiem ma około 5 tys. lat.
Archeologia czasami kojarzy się z ﬁlmami przygodowymi Indiana Jones i poszukiwaniem skarbów. Jakich skarbów
Państwo szukacie?
Dr. e. Foltyn: To nie są skarby typu „złoty pociąg” czy garnek
ze złotymi monetami. Dla przeciętnego człowieka odnajdywany
przez nas „skarb” nie ma żadnej wartości, a nawet jest niezauważalny. To głównie proste narzędzia kamienne dawnych ludzi
z epoki kamienia i wczesnej epoki brązu. Zatem odnajdywane tutaj przedmioty pochodzą z epoki brązu, ale jak widać przyzwyczajenia ówczesnych mieszkańców były silniejsze i jeszcze wówczas
korzystali z narzędzi kamiennych. Znajdowane zabytki to półwytwory do dalszej produkcji jak i same narzędzia. jedyne wykopalisko uchodzące za „dzieło sztuki” to płytka piaskowca z wyrytym
na nim znakiem X i tarka, służąca wówczas do rozcierania barwnika (datujemy, że pochodzą sprzed 12 tyś lat).
Wracając do obecnych prac archeologicznych, w miejscu
powstania przyszłego domu liczyliśmy na więcej. jest to punkt
na obrzeżu pradawnego obozowiska, a więc tutaj można znaleźć tylko to, co dawni mieszkańcy bądź zgubili, bądź wyrzucili
jako niepotrzebne. Znaleźliśmy tutaj przedmioty wykonane z rogowca mikuszowickiego i krzemienia. Nie ma ich dużo, ale dzięki badaniom wiemy, gdzie znajduje się najprawdopodobniej właściwe stanowisko archeologiczne i gdzie tych przedmiotów może
być znacznie więcej. jednak my nie prowadzimy badań według
tego, co teraz wiemy, czyli gdzie i czego można się spodziewać,
ale zgodnie z narzuconym nam miejscem związanym z inwestycją budowlaną. Tak czy inaczej dla nas to kolejny krok w poznaniu prahistorii dawnego osadnictwa w tej części dawnego śląska.
Znaleźliśmy tutaj już kilka narzędzi np. rdzeń, przekłuwacz itp.
Na terenie Jaworza wiele lat wcześniej były również prowadzone przez Państwa inne badania?
Dr e. Foltyn: Może sprostuję jedną rzecz. Na terenie jaworza nie prowadziliśmy innych badań wykopaliskowych, poza tymi
stanowiskami archeologicznymi na terenie gospodarstwa Państwa E. K. czadrów. Natomiast penetrowaliśmy różne miejsca
w gminie, a to z punktu widzenia badań oznacza zupełnie co innego, bo oznacza badania powierzchniowe. I tak jedno ze stanowisk, jakie sprawdzaliśmy, to miejsce gdzie znajduje się tzw.
Willa, w którym znaleźliśmy przedmioty z okresu mezolitu czyli sprzed około 8 tyś lat. Kolejne stanowiska są na Buczniku, na
Kopanym (również z epoki brązu).
jednym słowem jaworze ma swoją długą historię. choć pewnie przed tysiącami lat nikt nie wiedział, że w miejscu gdzie ludzie używali narzędzi kamiennych, powstanie piękna rekreacyjna i uzdrowiskowa miejscowość z tak bogatą historią. Być może
przed nami kolejne odkrycia.
Oprac. Piotr Filipkowski
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spOrTOWe JAWOrZe
III hI-TEc BIEG PO ZDRój

Kolejny jaworzański bieg za nami
iii Hi-Tec Bieg po Zdrój przeszedł do historii. Wydarzenie to
miało miejsce w niedzielę 11 czerwca. Pogoda dopisała jak na zamówienie, ale tak może się wydawać tylko nam przyglądającym
się imprezie z boku. Dla zawodników-amatorów był to nie lada
wysiłek. Słońce i lekki wiatr sprzyjały biegaczom, ale trud też był
ogromny. Pomimo zmęczenia i wylanego potu, na twarzach zawodników gościły uśmiech i duma. choć na podium mogli stanąć
tylko najlepsi w różnych kategoriach biegowych, jednak zwycięzcami są wszyscy uczestnicy, ponieważ liczy się zapał, siła, determinacja i fakt, że dobiegli do mety.
Organizatorami imprezy byli: stowarzyszenie Bieg po Zdrój,
Nadleśnictwo Bielsko, Gmina Jaworze i Ośrodek promocji
Gminy. sponsorem głównym była firma Hi-Tec.
jak czytamy na oficjalnej stronie stowarzyszenia: Pomysł
Biegu po zdrój zrodził się w głowach grupy biegaczy z Jaworza
przy współpracy Urzędu Gminy Jaworze i Ośrodka Promocji Gminy Jaworze oraz wielu organizacji pozarządowych i wolontariuszy,
którzy uznali iż przepiękne krajobrazy Jaworza oraz urokliwy amfiteatr idealnie nadają się do organizacji biegów masowych.
Głównym celem imprezy stała się nie tylko popularyzacja
biegania i zdrowego trybu życia oraz promocja Gminy Jaworze
ale także integracja społeczności lokalnej naszej gminy. Idea
„Biegu po zdrój” od początku zakładała dostępność dla biegaczy
w każdym wieku i stopniu umiejętności, stąd bieg rozgrywany jest
na dystansach 10 i 21 km oraz przewidziane zostały biegi dla
dzieci w różnym wieku i na różnych trasach.
Nazwa „Bieg po zdrój” nawiązuje do dążeń naszej gminy

mających na celu uzyskanie statusu uzdrowiska, w czym nasz
bieg, mamy nadzieję, pomoże.
Ponadto głównymi celami imprezy jest popularyzacja tej najprostszej, aczkolwiek wymagających treningów aktywności fizycznej. Sprzyjają temu naturalne walory krajobrazowe i klimatyczne jaworza. Dla biegaczy spoza gminy taka impreza jest przy
okazji promocją naszej miejscowości.
Bieg uliczny o puchar Wójta Gminy Jaworze rozegrano
na dystansie 10 km. Trasa wiodła ulicami jaworza, przewyższenie wynosiło 153 metry. Była to trasa dostarczająca wielu atrakcji widokowych, gdyż w znacznej części wiodła ulicami na skraju lasu Beskidu śląskiego, czasem w pełnym słońcu, a nieraz
w zacienieniu Parku Zdrojowego w centrum jaworza. W dyscyplinie tej wzięła udział spora reprezentacja Młodzieżowego
Ośrodka Wychowawczego w jaworzu, mieszkańcy gminy, jak
i wielu miejscowości śląska cieszyńskiego, Powiatu Bielskiego
i żywieckiego oraz aglomeracji górnośląskiej – w sumie 270 zawodników.
półmaraton górski o puchar Nadleśnictwa Bielsko rozegrano na dystansie 21,4 km. Przewyższenie w tym przypadku
wynosiło 1245 metrów. W obu biegach start i meta były w amfiteatrze. jednakże w półmaratonie górskim zawodnicy musieli „zaliczyć” Błatnią, czupel, Szyndzielnię i cuberniok – by powrócić do
jaworza. Warto dodać, że w tym przypadku biegacze reprezentowali nie tylko Polskę południową, również śląsk i Małopolskę,
a nawet Mazowsze. Oczywiście i tu nie zabrakło jaworzan. W tym
biegu wystartowało 130 biegaczy.
Oczywiście i najmłodsi mieli swój Bieg po Zdrój. Te zawody przeprowadzono na terenie kompleksu sportowego przy ul.
Koralowej. Biegi rozegrano na dystansach 100m, 250m, 400m,
800m, 1200m, 1600m w zależności od kategorii wiekowej dziecka. Tam też dla trójki najlepszych młodych zawodników w każdej
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kategorii przewidziany był dyplom i medal, a dla wszystkich napoje i słodycze.
Nad całością zawodów pieczę sprawowali Michał Hanus –
prezes zarządu stowarzyszenia Bieg po Zdrój, roman Urbaś
– członek zarządu tegoż stowarzyszenia – Obaj pasjonaci są
także rajcami Rady Gminy jaworze.
Nad bezpieczeństwem biegaczy czuwali ratownicy pogotowia i PcK, druhowie OSP jaworze oraz bielska policja. W biegu górskim o bezpieczeństwo zawodników zadbali pracownicy
Beskidzkiej Grupy GOPR.
O godzinie 13.00 rozpoczęła się ceremonia dekoracji najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach.
Wynik Biegu Ulicznego Mężczyźni:
1. Paweł Kosek – Tychy
2. Michał Izydorek – Meszna
3. Dominik jarco – Pietrzykowice
Najlepszym spośród mieszkańców jaworza okazał się Arkadiusz
Gabrych
Wyniki Biegu Ulicznego – Kobiety:
1. jadwiga Dybczyńska –Górki Wielkie
2. joanna Kochutek – Bielsko-Biała
3. Dorota Musialik – Bielsko-Biała
Najlepszą wśród jaworzanek została Klaudia Racławska
Wynik półmaratonu Górskiego – Mężczyźni:
1 Przemysław Krupa – Mnich
2 Szymon Nikiel – Godziszka
3 Dawid Then – Bielsko-Biała
Wynik półmaratonu Górskiego – Kobiety:
1. Iwona januszyk- Oświęcim
2. Monika Podolska - jaworze
3. Magdalena Lekki – Bielsko-Biała

Więcej wyników na www.biegpozdroj.pl
Na koniec kilka podstawowych zasad dla tych, którzy
jeszcze nie biegają, a mieliby ochotę za rok wystartować
w jaworzańskim biegu:
• po pierwsze – dobry stan zdrowia i brak przeciwwskazań
lekarskich
• pod drugie – dobre buty, niekoniecznie z najwyższej półki, ale
po prostu dobre do biegania, kupione w sklepie sportowym
• po trzecie – bieg na początku to nie wyścig, więc możemy zaczynać treningi od marszobiegu, na mniejszym dystansie, ale
regularnie np. 3 razy w tygodniu
• pamiętajmy o nawadnianiu organizmu i odpowiednim jedzeniu. Nie powinniśmy biegać głodni, ani też po wysokokalorycznym posiłku. No i alkohol w każdej ilości wykluczony!
• przed bieganiem nie zapominajmy o rozgrzewce.
Piotr Filipkowski
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ZŁOTO DLA juSTYNY
Wielokrotnie udowodniła, że jest jedną z najlepszych kolarek w Europie, stanowczą, potrafiąca walczyć i zwyciężać. Mowa
o justynie Kaczkowskiej, która została Mistrzynią Europy zawodniczek do 23 lat w wyścigu indywidualnym na dochodzenie. Kolarka już w pierwszym dniu zawodów w portugalskim Andii zdobyła złoty medal, wygrywając kwalifikacje wynikiem 3:31.545,
w finale mierząc się z Brytyjką Eleanor Dickinson. Warto przypomnieć, że justyna Kaczkowska na swoim koncie ma kilka tytułów
Mistrzyni Europy i świata oraz młodzieżowej mistrzyni Europy juniorek w wyścigu indywidualnym na dochodzenie. jest zawodniczką uKKS Imielin Team corratec. W 2015r. zdobyła 4 medale na międzynarodowych imprezach juniorskich. Na mistrzostwach świata wywalczyła złoto w wyścigu indywidualnym na dochodzenie i srebro w wyścigu Scratch (Scratch to stosunkowo
młoda dyscyplina kolarstwa torowego. Wyścig polega na jednoczesnym ściganiu się większej liczby zawodników na dystansie
kilkudziesięciu okrążeń toru. Zwycięzcą jest ten, kto jako pierwszy dojedzie do mety, od 2002 roku wyścigi w scratchu na długości 15 km są dyscypliną mistrzostw świata przyp. Red.), podczas mistrzostw Europy również wygrała wyścig indywidualny na
dochodzenie, a w wyścigu drużynowym na dochodzenie zdobyła
srebrny medal. W 2016 została młodzieżową mistrzynią Europy
(u23) w wyścigu indywidualnym na dochodzenie, a w wyścigu
drużynowym na dochodzenie wywalczyła brązowy medal. Jestem szczęśliwy, że w Jaworzu mamy tak wspaniałą zdeterminowaną do osiągania kolejnych sukcesów zawodniczkę. Gratuluję kolejnego tytułu, który jest nagrodą za ogromną determinację, poświęcenie i trud ogromnego wysiłku, który jest potrzebny
do osiągnięcia takiego wyniku. Jesteśmy dumni, że po raz kolejny
ten wysiłek został ozłocony – mówi Radosław Ostałkiewicz, wójt
gminy Jaworze. Mistrzostwa Europy w kategoriach juniorskich
i młodzieżowych były rozgrywane w Portugalii od 18 do 23 lipca.
Opracowała Agata jędrysko
Źródła: Wikipedia, rowery.org, pzkol.pl, info. uG jaworze

BESKID DRAGON
W dniach 17-18 06 2017 w Pradze odbyły się Międzynarodowe
Mistrzostwa czech.
Tytuły mistrzowskie zdobyli:
julian Graboś w Lc kat 42 kg kadet starszy
Anna Legień w Lc kat 50 kg kadet starszy
julia Setla w PF kat 60 kg junior
Oliwia czader w Lc kat 37 kg kadet młodszy
Emilia Zajdel w PF kat 50 kg kadet starszy
Srebrne medale wywalczyli:
Nikola Kaleta kat 46 kg kadet starszy PF
Oliwia czader kat 37 kg kadet mlodszy KL
julian Graboś kat 42 kg kadet starszy KL
Brązowe medale:
julian Graboś 42 kg kadet starszy PF
Anna Legień 50 kg kadet starszy KL
Nikola Kaleta 50 kg kadet starszy PF
Oliwia czader 37 kg kadet młodszy PF
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Wakacje z pewnością sprzyjają wyjściom do restauracji, w których znajomość potrzebnych zwrotów może nas
uchronić od wielu rozczarowań, a także pozwala zaoszczędzić trochę pieniędzy...
pomożemy w opanowaniu potrzebnych zwrotów!
W tym numerze: resTAUrANT prOBleMs
(przykładowy dialog w restauracji wraz z sytuacjami
problematycznymi)
Waiter: Good evening, Sir/Madam. how can I help you? (W czym
mogę pomóc?)
Guest: i would like to book a table for 4 at 8 p.m. tonight?
(chciałbym zarezerwować stolik dla 4 osób na 20 dziś
wieczorem?)
W.:Yes, certainly. Your name Sir/Madam...
G.: My name’s NOWAK. Thank you and see you tonight.
(Nazywam się ...Dziękuje i do zobaczenia dziś wieczorem).
AT 8 p.m.
G:Good evening. i have a reservation here. My name’s
NOWAK.
W: Yes, follow me, please. (Proszę za mną).
G: That’s perfect. can i see the menu and the wine list, please? (czy moge zobaczyć menu i kartę win?)
W: here you are. (Proszę )...After a few minutes...Are you ready
to order? (czy możesz złożyć zamówienie?)
G: i’ll take a chicken soup for a starter, a steak with fried potatoes for the main course.
What do you recommend for a dessert? (poproszę rosół
(ukłon w stronę ulubionej zupy naszych maluchów) na przystawkę, stek ze smażonymi ziemniakami na danie główne.
co polecasz na deser?)
W: how would you like your steak to be done? Rare, medium
or well-done? We highly recommend our home-made chocolate
cake with some ice cream. (jak mamy wysmażyć steka? Krwisty,
średni czy mocno wysmażony? Bardzo polecamy nasze domowej roboty ciasto czekoladowe z lodami.)

Wójt Gminy Jaworze
oraz samodzielny Gminny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Jaworzu
organizują cykl

BeZpŁATNYcH sZcZepień
prZeciW
WirUsOWeMU ZApAleNiU WĄTrOBY TYpU B
dla mieszkańców Gminy Jaworze,
którzy nie zostali jeszcze zaszczepieni.
cykl szczepień składa się z trzech dawek (wymagane).
Akcja szczepień rozpoczyna się od września 2017 roku.
Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej
w jaworzu udziela wszelkich informacji
w tym zakresie pod nr tel. 33 817 22 34
oraz przyjmuje zapisy.

G: Ok, medium and your chocolate cake, please.
W: And to drink? Water, wine, juice? (A do picia? Woda, wino,
sok?)
G:Just water, please. (Tylko wodę)
W: Still or sparkling? (Gazowana czy niegazowana?)
G: still with ice and lemon, please. (Niegazowana z lodem
i cytryną).
W: Is everything ok with your order? (czy wszystko w porządku
z Państwa zamówieniem?)
G: Well...i asked for my steak medium but this is well-done.
My soup is too cold and spicy. (prosiłem o średnio wysmażonego steka a ten jest mocno wysmażony...Moja zupa jest
zbyt zimna i zbyt pikantna).
W: I’m really sorry. I’ll just send it back to the kitchen. (Bardzo
przepraszam, zaraz odeślę to do kuchni).
G: Thank you. later... can i ask for the bill, please? (czy
mogę prosić o rachunek?)
W: here you are. Would you like to pay by cash or credit card?
(Proszę. czy chciałby Pan zapłacić gotówką czy kartą?)
G: excuse me, there’s a mistake in my bill. i asked for one
bottle of water not two. (przepraszam, w moim rachunku jest
błąd – zamawiałem 1 butelkę wody nie 2).
W: I’m sorry, Sir. I’ll check it. Yes, you’re right. I’ll bring a new one.
(Przepraszam. Sprawdzę to. Tak, ma Pan rację. Przyniosę nowy
rachunek).
Dla tych, którzy preferują restauracje typu fast food:
Do you eat in or take away? (czy jesz tutaj czy na wynos?)
Dla alergików:
can I have a chickenburger without mayo and onion, please?
(czy mogę prosić o … bez majonzu i cebuli?)
chcesz nauczyć się więcej?
Odwiedź nas na naszym FAceBOOKU!
Naucz się więcej w oparciu o przykładowe dialogi
prAcTicAl eNGlisH!
sJO WOrlD Jaworze, ul. Zdrojowa 93
tel. 604 835 859 / e-mail: sekretariat@jezykijaworze.pl
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Bielskie Stowarzyszenie
Doradców Zawodowych i Personalnych „Aktywni”
zaprasza

na bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym
w trzeci poniedziałek miesiąca
• Chcesz określić swój potencjał zawodowy?
• Stoisz przed wyborem kolejnego etapu edukacji
lub zawodu?
• Chcesz zmienić pracę lub jesteś bezrobotny?
Zapraszamy na spotkanie z nami. W trakcie konsultacji
pomożemy Ci poznać swoje predyspozycje zawodowe
oraz usystematyzować swoje cele zawodowe i życiowe.
Trzeci poniedziałek każdego miesiąca 18.00-19.00
Budynek pod Goruszką, ul. Szkolna 97
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Czasopismo „Echo Jaworza” – miesięcznik lokalny Gminy Jaworze. Wydawca: Urząd Gminy Jaworze z siedzibą: 43-384 Jaworze,
ul. Zdrojowa 82; adres redakcji: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82, tel.: 33 828 66 00, 33 828 66 11; faks: 33 828 66 01, e-mail: echo@jaworze.pl;
internet: www.opgj.pl/echojaworza.html; Zespół redakcyjny: Piotr Filipkowski – Redaktor Naczelny, Agata Jędrysko – Zastępca Redaktora
Naczelnego, Barbara Szermańska - korekta, Marcin Pytlowany - skład. Druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Spółka z o.o.,
ul. Dubois 4, 43-300 Bielsko-Biała.
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów, redagowania i opatrywania własnymi tytułami. Redakcja zastrzega sobie także prawo odmowy przyjęcia reklamy lub ogłoszenia. Za treść reklam, ogłoszeń i listów redakcja
i wydawca nie odpowiadają.
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Numer deklaracji*………………

Jaworze, dn. ………………………….

DEKLARACJA
UDZIAŁU W PROGRAMIE OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI
NA TERENIE GMINY JAWORZE
Uwaga: W przypadku problemów z wypełnieniem deklaracji prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Jaworze,
tel. 33 828 66 40, 33 828 66 46
Prosimy o dokładne i pełne wypełnienie deklaracji.
UWAGA!!! Niepełne lub nieprawidłowe wypełnienie deklaracji może skutkować wykluczeniem z Programu
O ZAKWALIFIKOWANIU DO PROGRAMU DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ**
Deklarację należy złożyć w oryginale w dniach od 4 września do 31 października 2017 r w Urzędzie Gminy Jaworze
w godzinach pracy Urzędu lub wysłać Pocztą.

A. Dane podstawowe.
Imię:

Adres

Nazwisko

Ulica

Telefon

e-mail

Tytuł prawny do budynku***

własność / najem / inne
nr działki

Ilość osób mieszkających
w gospodarstwie domowym

Informuję, że jestem zainteresowany/a udziałem w Programie Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy
Jaworze polegającym na demontażu i likwidacji istniejącego, starszego niż 10 lat, niskosprawnego pieca/kotła
zasypowego bez podajnika na paliwo stałe (węgiel, drewno) i zastąpieniu go kotłem gazowym lub kotłem
węglowym 5 klasy posiadającym certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez akredytowane laboratorium
w budynku mieszkalnym indywidualnym, który zamieszkuję i do którego posiadam tytuł prawny. Dotacja nie
będzie udzielona właścicielom/administratorom budynków, którzy w latach wcześniejszych otrzymali dotację na
wymianę pieca/kotła z Gminy Jaworze oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Katowicach.
Niniejszym wyrażam wolę poniesienia częściowych kosztów zakupu i montażu nowego kotła (wraz z demontażem
istniejącego kotła).
W przypadku konieczności poniesienia dodatkowych kosztów, wykraczających poza ramy określone w Programie
Ograniczenia Niskiej Emisji, źródłem ich pokrycia będą środki właściciela/administratora budynku.
WARUNKIEM REALIZACJI PROGRAMU JEST POZYSKANIE W/W ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
PRZEZ GMINĘ JAWORZE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w deklaracji, które wykorzystane zostaną
wyłącznie w celach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Jaworze (zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych Dz. U. 2016, poz.922. )
Zostałem poinformowany, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz że przysługuje mi prawo
dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.”.
...........................................................................
(data i podpis)
* wypełnia Urząd Gminy Jaworze
** decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Jaworze
*** niepotrzebne skreślić

B. Informacje techniczne i ilościowe dotyczące obiektów mieszkalnych indywidualnych

1.

2.

3.

4.

5.

6.

W obiekcie znajduje się grzejnikowa instalacja ogrzewania.
TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

piec kaflowy

kocioł węglowy

kocioł węglowy
z podajnikiem

kocioł gazowy

kocioł na drewno

kocioł olejowy

Grzejniki posiadają zawory termostatyczne.

Budynek ma ocieplone ściany (np. styropianem, wełną).

Budynek ma ocieplony dach / strop nad ostatnią kondygnacją.

Budynek ma szczelne/nowe okna (np. z PCV).

W budynku istnieje następujące źródło ciepła.

Powierzchnia
budynku ogrzewana (m2)

Kubatura
budynku ogrzewana (m3)

ogrzewanie elektryczne
Rok oddania budynku do użytku

Rok produkcji istniejącego kotła

inne (jakie?)
ciepło sieciowe

7.

8.

9.

Ciepła woda przygotowywana jest:
przez kocioł

miejscowo (np.
podgrzewacze – jakie?)

jednostka (np. tony, m3)

w roku 2014

w roku 2015

w roku 2016

W budynku zużyto następujące ilości paliwa:

Koszt ogrzewania (paliwa) w roku 2016 wynosił około:
zł

10.

Właściciel obiektu zamierza wymienić istniejący kocioł
i zamontować:
kocioł węglowym retortowy bądź tłokowy
(z podajnikiem)
5 klasy posiadający certyfikat energetyczno-emisyjny
wydany przez akredytowane laboratorium

11. Inwestycję zaplanowano na:

2018 rok

2019 rok

Data i podpis wypełniającego deklarację

2020 rok

kocioł gazowy

