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NajPiĘKNiejSza wieŚ wojewódzTwa ŚLĄSKiego

jaSioNKi i graBKa – we wSPomNieNiaCH 
aNdrzeja ŚLiwKi; zaPowiedzi wydawNiCze

80 LaT SzKoły PodSTawowej Nr 1 
w jaworzu

11 LiSToPada – ŚwiĘTo NiePodLegłoŚCi

KoNKurS STowarzySzeNia jaworze zdrój: 
„jaworze wCzoraj i dziŚ” – KoLejNa odSłoNa

zaKońCzeNie oBCHodów juBiLeuSzu 
reFormaCji i 105 LaT działaLNoŚCi CHóru 
ewaNgeLiCKiego

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku
Życzymy Państwu szczęścia i pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym. 

Oby ten Nowy Rok 2018 był pełny sukcesów, radości i wszelkiej obfi tości, 
a przede wszystkim zdrowia. 

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Wójt Gminy Jaworze
Dr Radosław G. Ostałkiewicz

Przewodniczący Rady Gminy Jaworze wraz z radnymi
Mieczysław Brzezicki

Ryszard Klima 
– nagrodzony Srebrną Cieszynianką 2017

Zbigniew Putek – wiceprzewodniczący 
RG Jaworze nominowany do Nagrody Starosty 

Bielskiego im ks. Józefa Londzina 2017

Program zaBawy SyLweSTrowej z oPg 
oraz zaProSzeNie orKieSTry dĘTej 
gLorieTa
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NA PIERWSZYM PLANIE

zBigNiew PuTeK NomiNowaNy 
do Nagrody KS. LoNdziNa

190 osób nominowanych, 19 laureatów – tak krótko można za-
prezentować historię Nagrody Starosty Bielskiego im. ks. józefa 
Londzina, której XiX edycja odbyła się 3 listopada w Bielskim 
Centrum Kultury. Po występie chóru „Hejnał” z mazańcowic pod 
batutą Krzysztofa Przemyka głos zabrał andrzej Płonka staro-
sta bielski. gospodarz powiatu przywitał gości, wśród których 
byli m.in. Stanisław Szwed wiceminister rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej, jan Chrząszcz i wicewojewoda śląski, ks. dr. marek 
Studenski dyrektor wydziału Katechetycznego Kurii diecezji Biel-
sko-Żywieckiej, reprezentujący ks. bpa romana Pindla, gospo-
darze gmin powiatu bielskiego oraz przedstawiciele organizacji 
pozarządowych. 

w swoim wystąpieniu andrzej Płonka nawiązał do Święta 
Niepodległości: Dzisiaj chcemy pamiętać i dziękować za tych, 
którzy Polskę kochali, którzy nam tę wolność wywalczyli w po-
wstaniach: styczniowym, listopadowym, śląskim, wielkopolskim, 
w pierwszej i drugiej wojnie światowej, w obozach zagłady, w sy-
beryjskich łagrach, a także w okresie powojennym, gdy chcia-
no nam narzucić inną niewolę, tę ze wschodu, i w czasach nam 
współczesnych, gdy o prawdziwą wolność trzeba było się dopo-
minać i ponosić ofi arę. Starosta dziękował także nominowanym 
za kontynuację patriotycznego dzieła ks. Londzina poprzez pie-
lęgnowanie lokalnych wartości i tradycji, pracę na rzecz bliźnich 
jak i wierność ideałom. Już sama nominacja dokonywana przez 
lokalne samorządy jest wyrazem ogromnego uznania i szacun-
ku. Stąd uważam, że każdy z nominowanych może – i powinien 
– czuć się zwycięzcą – konkludował andrzej Płonka.

Gminę Jaworze reprezentował Zbigniew Putek – spo-
łecznik, samorządowiec, czynnie uczestniczący w wielu kul-
turalno-społecznych inicjatywach. inżynier włókiennictwa, od 
najmłodszych lat zaangażowany w działalność społeczną. 
w 1980 roku aktywnie włączył się w organizowanie w zakładach 
Przemysłu wełnianego Bewelana, gdzie pracował, struk-
tur NSzz Solidarność i we współredakcję zakładowego ra-
dia. w kolejnym zakładzie dyrekcji eksploatacji Cystern – od-
dział w Czechowicach-dziedzicach –  kontynuował działalność 
w strukturach „Solidarności” zakładowej. w 1990 roku rozpo-
czął pracę w samorządzie. w i kadencji był radnym rady gminy 
jasienica, a następnie, kiedy jaworze uzyskało samodzielność 
administracyjną, został radnym rady jaworze i funkcję tę pełnił 
nieprzerwanie przez kilka kadencji. od V kadencji jest wiceprze-
wodniczącym rady gminy. Powierzono mu również funkcję wice-
przewodniczącego Społecznej rady Samodzielnego gminnego 
zakładu opieki zdrowotnej w jaworzu. od 2015r. jest też wice-
przewodniczącym zarządu Spółek wodnych jasienica-jaworze 
oraz członkiem rejonowego związku Spółek wodnych w Biel-
sku-Białej. aktywnie, z oddaniem uczestniczy w życiu kulturalnym 
i sportowym gminy. od wielu lat jest inicjatorem i komandorem 
organizowanych w jaworzu rajdów rowerowych, dzięki cze-
mu rowerowym bakcylem „zaraziło się” Bielsko-Biała oraz inne 
gminy. zamiłowanie do piłki nożnej zbigniew Putek przejął od 
swojego ojca, o czym pisaliśmy w poprzednich numerach echa 
jaworza. warto wspomnieć o takich imprezach jak: wyścigi Psich 
zaprzęgów, Biegi Przełajowe, Czasówka na Błatnią, wyścigi 
rowerów górskich, Biegi Narciarskie, zjazdy na Byle Czym, impre-
zy harcerskie, zawody dla dzieci i młodzieży organizowane przez 
ośrodek Promocji gminy jaworze czy współorganizacja i prowa-
dzenie korowodów dożynkowych oraz zawodów Strong drwal. 

jaworzański nominowany jest również członkiem scho-
li parafi alnej przy parafi i opatrzności Bożej w jaworzu. od wie-
lu lat działa też w Stowarzyszeniu jaworze-zdrój. jego aktyw-
na praca, zaangażowanie, oddanie, sumienność oraz podejmo-
wane inicjatywy na rzecz lokalnego środowiska są przykładem 
dla mieszkańców jaworza i wzorem do naśladowania. Czuję, że 
po 27 latach mojej różnorakiej działalności społecznej zostałem 
doceniony przez Radę Gminy Jaworze i nominowany do tej za-
szczytnej nagrody. Ze swojej strony gratuluję wszystkim przed-
stawicielom gmin i wiem, że wybrany został najbardziej zasłużony 
z nas. To jest taki moment, kiedy człowiekowi stają przed oczyma 
wszystkie lata działalności, kiedy przychodzi czas na refl eksyjne 
podsumowanie, ale też na wielką dumę, satysfakcję i ogromne 
wzruszenie – mówił zbigniew Putek. 

Pośród gości gali nie zabrakło reprezentantów jaworzań-
skiego samorządu: wójta dr radosława g. ostałkiewicza, jego 
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zastępczyni anny Skotnickiej-Nędzka oraz Sekretarza gminy 
eweliny domagały, jak i przedstawicieli instytucji kultury oraz or-
ganizacji pozarządowych z jaworza. Kapituła nagrody Starosty 
Bielskiego im. ks. józefa Londzina pod przewodnictwem aliny 
Świeży-Sobel wyłoniła laureata, którym został antoni mleczko z 
wilamowic. galę zakończył występ zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, 
natomiast konferansjerem był Piotr Hankus – były solista tegoż 
zespołu.

Przygotowali: agata jędrysko i Piotr Filipkowski

PS. warto wspomnieć, że nominowanym z Gminy Jasienica 
był Edward Pilch przedsiębiorca, fi lantrop i społecznik, którego 
fi rma Ceramika Pilch – z siedzibą w jasienicy zatrudnia ponad 
350 pracowników – głównie mieszkańców pobliskich miejsco-
wości. Przedsiębiorca od lat angażuje się w życie społeczności 
lokalnej, jest sponsorem wielu kulturalnych i sportowych przed-
sięwzięć. wspomaga m.in osoby w trudnej sytuacji material-
nej, pokrzywdzone przez los, osoby niepełnosprawne, fundacje, 
hospicjum, ośrodki uzależnień w wapienicy i Czechowicach-
dziedzicach, domy opieki społecznej, Caritas, Polski Czerwony 
Krzyż, im. Brata alberta. wrażliwy na ludzką krzywdę, systema-
tycznie pomaga Fundacji Nadzieja w Bielsku-Białej, Fundacji 
Serce dla Serca, akcji „Szlachetna Paczka”. aktywnie pracuje na 
rzecz społeczności lokalnej, wspiera wydarzenia i imprezy orga-
nizowane na terenie gminy jasienica, a także na terenie całego 

powiatu. oczywiście nie sposób tutaj pominąć jaworza. Firma 
Ceramika PiLCH od lat wspomaga swoimi darowiznami placówki 
oświatowe w naszej gminie, ośrodek zdrowia, jak i Szpital opieki 
długoterminowej BzLr. Firma edwarda Pilcha sponsoruje wiele 
imprez kulturalnych organizowanych od lat w jaworzu.

redakcja ej

SreBrNa CieSzyNiaNKa 
dLa rySzarda KLimy

w Święto Niepodległości w Cieszynie, jak co roku, uhono-
rowano ludzi działających społecznie, zaangażowanych w nie-
złomną pracę na rzecz innych osób, jak i rozwijanie kultury 
oraz pielęgnowanie tradycji. gala odbyła się w Teatrze im. ada-
ma mickiewicza podczas uroczystej Sesji rad gmin ziemi Cie-
szyńskiej. Laury Srebrnej Cieszynianki odebrało 14 zasłużonych 
mieszkańców Śląska Cieszyńskiego, wśród których nie zabrakło 
przedstawiciela jaworza Ryszarda Klimy. złotą Honorową Cie-
szyniankę odebrał ks. andrzej Czyż, były proboszcz parafi i ewan-
gelickiej św. Trójcy w Skoczowie. 

Szanując kulturę i tradycję, z szacunkiem patrząc na drugie-
go człowieka, pomagając ludziom w potrzebie, stajemy się twór-
cami naszej rzeczywistości. Tak już jest, że w tych obszarach 

znaleźć można ludzi wyjątkowych, którzy z ogromnym poświęce-
niem angażują się w życie swoich małych ojczyzn – mówił pod-
czas uroczystości janusz Król Starosta Powiatu Cieszyńskiego. 
galowy wieczór znakomitą artystyczną oprawę zawdzięczał wy-
stępom: Chóru echo z zebrzydowic pod dyrekcją jadwigi Sikora, 
orkiestry Kameralnej z goleszowa pod batutą jean-Clauda 
Hauptmanna oraz estrady regionalnej równica z ustronia pod 
kierownictwem renaty Ciszewskiej. 

Srebrną Cieszyniankę podczas gali ryszard Klima odebrał 
z rąk Mieczysława Brzezickiego przewodniczącego Rady 
Jaworze oraz Anny Skotnickiej-Nędzka zastępcy wójta 
Gminy Jaworze […] za wkład bezinteresowny, poświęcenie, pro-
pagowanie dziedzictwa i kultury regionalnej Śląska Cieszyńskie-
go, w szczególności poprzez aktywność społeczną i samorządo-
wa na rzecz środowiska lokalnego Gminy Jaworze, za wieloletni 
udział w koncertach Chóru Parafi i Ewangelicko-Augsburskiej 
w Jaworzu oraz działalność w Towarzystwie Miłośników Jaworza.

warto krótko przypomnieć notkę biografi czną naszego lau-
reata przygotowaną przez oPg w jaworzu. ryszard Klima uro-
dził się i do dzisiaj mieszka w jaworzu. z wykształcenia technik 
mechanik, po odbyciu służby wojskowej w marynarce wojennej 
w gdyni od 1962-1998 r. pracował w Bielskiej Fabryce reduktorów 
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i motoreduktorów w dziale kontroli jakości. Poza obowiązkami 
służbowymi zajmował się pracą społeczną: był członkiem zarzą-
du zakładowego koła SimP (Stowarzyszenie inżynierów mecha-
ników Polskich), przewodniczącym oddziałowej rady robotni-
czej, społecznym przewodnikiem zakładowym (oprowadzał wy-
cieczki szkolne oraz z innych zakładów pracy). za tą działalność 
na przestrzeni lat otrzymał liczne dyplomy uznania i odznaki. od 
1958 r. jest członkiem ewangelickiego Chóru Kościelnego w ja-
worzu, z którym uczestniczył nie tylko w kościelnych ale i świec-
kich uroczystościach (gminnych i regionalnych). wielokrotnie wy-
jeżdżał z zespołem na koncerty po całej Polsce, a także trzykrot-
nie do Niemiec, czterokrotnie do Holandii oraz na Litwę, do Czech 
i na Słowację. Przez 10 lat był członkiem zarządu chóru, działa-
jąc równocześnie przez 2 lata w Polskim Towarzystwie ewange-
lickim oddział w jaworzu.

Po przejściu na emeryturę w 1998 r. został członkiem 
Towarzystwa miłośników jaworza, gdzie aktywnie uczestniczy 
we wszystkich programowych przedsięwzięciach tej organiza-
cji. Przez dwie kolejne kadencje pełnił funkcję zastępcy preze-
sa ds. organizacyjnych. uczestniczył w Powiatowych zjazdach 
Towarzystw regionalnych, współtworzył regulamin konkursów 
artystycznych organizowanych przez Towarzystwo miłośników 
jaworza, był także jurorem konkursów dla młodzieży szkolnej, 
popularyzujących ziemię Cieszyńską w ramach programu „Nasza 
mała ojczyzna”. równocześnie ze wstąpieniem do Towarzystwa 
miłośników jaworza w 1998 r. został wybrany przez mieszkań-
ców gminy na radnego iii kadencji rady gminy jaworze, gdzie 
do 2002 r. pełnił funkcję: członka zarządu rady gminy, człon-
ka Komisji Kultury i Sportu, Przewodniczącego Komisji Budże-
tu i Finansów, członka rady nadzorczej gminnej Społecznej rady 
ośrodka zdrowia w jaworzu.

za swą działalność otrzymał wyróżnienia i odznaki:
• brązową, srebrną i złotą odznakę zasłużony pracownik 

Befared
• w 2009 r. odznakę honorową zasłużony dla Kultury Polskiej 
• w 2012 r. złotą odznakę honorową za zasługi dla województwa 

Śląskiego.
ryszard Klima należy do Parafi i ewangelicko-augsburskiej 

w jaworzu. jest osobą bardzo zaangażowaną w życie para-
fi alne, które w wielu wypadkach wykracza poza granice Parafi i 
i dotyczy całego środowiska. Był członkiem rady Parafi alnej, 
a także Synodu naszego Kościoła, który jest najważniejszą wła-
dzą Kościoła ewangelicko-augsburskiego w rzeczypospolitej 
Polskiej. Będąc w tych gremiach, dał się poznać jako człowiek 
bardzo zaangażowany w życie Parafi i jak i całego Kościoła. Po-
nadto jest osobą działającą na rzecz rozwoju kulturalnego gmi-
ny jaworze. Niech nominacja do Lauru Srebrnej Cieszynianki 
jest podziękowaniem oraz zachętą do dalszego bezinteresowne-
go działania na rzecz tworzenia naszej małej ojczyzny, którą jest 
gmina jaworze. 

opracowała agata jędrysko , foto ryszard Stanclik

11 LiSToPada

Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na 
szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości.
Naród, który traci pamięć, przestaje być Narodem – staje się 
jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium.

marszałek józef Piłsudski

Naród jest prawdziwie wolny, gdy może kształtować się 
jako wspólnota określona przez jedność kultury, języka, 
historii. Państwo jest istotnie suwerenne, jeśli rządzi społeczeń-
stwem i zarazem służy dobru wspólnemu społeczeństwa i jeśli 
pozwala Narodowi realizować właściwą mu podmiotowość, wła-
ściwą mu tożsamość. […] naród ginie, gdy znieprawia swoje-
go ducha – naród rośnie, gdy duch jego coraz bardziej się 
oczyszcza; tego żadne siły zewnętrzne nie zdołają zniszczyć! 
(…) 

jan Paweł ii

INFORMACJE URZĘDU GMINY I WÓJTA
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11 Listopada 
w tym roku obchodziliśmy 99 rocznicę odzyskania przez 

Polskę niepodległości po 123 latach zaborów. wolność nie 
została nam darowana, ale została wywalczona przez kilka poko-
leń Polaków, którzy nie pogodzili się z utratą suwerenności. du-
cha walki wzmagały wspomnienia insurekcji Kościuszkowskiej, 
legionów polskich u boku Napoleona, powstańców listopadowych 
i styczniowych, a i wielkiej wojny światowej, jak mawiano w tam-
tych czasach. wreszcie Legiony Polskie, Błękitna armia, niekwe-
stionowana pozycja i działania romana dmowskiego, ignacego 
Paderewskiego i józefa Piłsudskiego doprowadziły do wskrzesze-
nia polskiej państwowości w listopadzie 1918 roku. o tym wszyst-
kim między innymi wspominali anna Skotnicka-Nędzka (zastępca 

wójta gminy jaworze) i mieczysław Brzezicki (przewodniczący 
rady gminy jaworze) podczas obchodów patriotycznych z oka-
zji święta narodowego.

Tradycyjnie uroczystości przed jaworzańskimi pomnikami pa-
mięci poprzedziła msza święta w intencji ojczyzny odprawiona 
w kościele p.w. opatrzności Bożej. Po niej przedstawiciele władz 
samorządowych jaworza, kościołów, organizacji pozarządowych 
i placówek oświatowych złożyli wiązanki kwiatów przed pomni-
kami marszałka józef Piłsudskiego oraz ofi ar ii wojny światowej 
w centrum jaworza. dzień Niepodległości uświetniła występem 
orkiestra dęta glorieta.

Piotr Filipkowski

jaworze wŚród 
NajPiĘKNiejSzyCH wSi 
w regioNie
gmina jaworze zajęła trzecie miejsce w  zorganizowanym 

przez marszała województwa Śląskiego konkursie „Piękna Wieś 
Województwa Śląskiego” w kategorii „Najpiękniejsza wieś”. 
Nagrodę dla jaworza z rąk wicemarszałka Stanisława dąbrowy 
podczas XV Forum Sołtysów województwa Śląskiego odebrała 
Anna Skotnicka-Nędzka – zastępca wójta gminy jaworze, która 
zaprezentowała zgromadzonym w sali Sejmiku województwa 
Śląskiego naszą miejscowość.

Celem konkursu jest kształtowanie świadomości obywatel-
skiej i kulturowej mieszkańców, pielęgnowanie i rozwijanie toż-
samości lokalnej, pobudzanie aktywności gospodarczej, popu-
laryzacja obrzędów i zwyczajów ludowych, zachowanie wartości 
środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu 
potrzeb przyszłych pokoleń, a także kształtowanie i utrzyma-
nie ładu przestrzennego. „Patrzymy w województwie śląskim na 
rozwój jako działanie jak najbardziej równomierne i równoważ-
ne, tak dla obszarów miejskich, jak i wiejskich. Mimo że nasz 
region ciągle postrzegany jest jako centrum urbanistyczne, nie 
możemy zapominać, że w położonych tutaj wsiach mieszka oko-
ło milion ludzi. Dlatego jako pierwsi i jedyni w Polsce opracowali-
śmy Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich do 2030 roku. Skła-
dają się nią liczne działania i projekty, jak chociażby Owca Plus” 
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– stwierdził, otwierając Forum, Stanisław dąbrowa, wicemarsza-
łek województwa śląskiego.

Coroczny konkurs promuje także działania związane z za-
chowaniem tradycji oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości 
lokalnej mieszkańców wsi. Nagrody przyznane są w czterech 
kategoriach:
• Najpiękniejsza wieś,
• Najpiękniejsza zagroda wiejska,
• Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi,
• Najlepsza strona internetowa sołectwa (od 2009 roku),
• Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy  

i zwyczaje ludowe (od 2013 roku).
info: www.jaworze.pl

XXXii SeSja rady gmiNy jaworze

Relacja na podstawie protokołu
Na początku sesji radosław g. ostałkiewicz podziękował 

goszczącym na obradach nauczycielom jaworzańskich szkół za 
całoroczny wkład trudu i pracy w wychowanie dzieci i młodzieży. 
Ponadto gospodarz jaworza podkreślił niebagatelny wkład pla-
cówek oświatowych w życie gminy. zwrócił uwagę na istotną 
sprawę, jaką jest budowanie dobrego wizerunku szkół, a co za 
tym idzie wizerunku gminy. o znakomitej pracy wychowawczo-
dydaktycznej świadczy fakt, że problemy wychowawcze rozwią-
zywane są sprawnie i skutecznie, a rodzice z usług oświatowych 
są zadowoleni. Ponadto jaworzańskie szkolnictwo ma dobre opi-
nie i notowania w regionie. radosław ostałkiewicz nawiązał rów-
nież do problemów, z jakimi gmina będzie musiała się zmierzyć  
w najbliższym czasie, czyli kłopotów lokalowych placówek oświa-
towych oraz pensji dla pracowników obsługi. wójt z dumą wręczył 
nagrody za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze dyrektorom, 
zastępcom dyrektorów oraz wyróżnionym nauczycielom (o czym 
pisaliśmy w listopadowym wydaniu echa jaworza 9 przyp.red.). 
Następnie rada gminy zatwierdziła protokoły z XXX sesji rady 
gminy jaworze przeprowadzonej w dniu 20 lipca 2017r. oraz  
z XXXi uroczystej sesji, która odbyła się 19 sierpnia.

Podjęte uchwały dotyczyły:
a) zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finanso-

wej Gminy Jaworze – temat zreferował Krzysztof Śliwa 
Skarbnik gminy jaworze, który przedstawił poszczegól-
ne zmiany zgodnie z objaśnieniami do wPFu. dotyczą one 
w szczególności dodania dwóch nowych zadań tj. „Śląskie 
parki …” oraz „Park wypoczynkowo-rekreacyjny w jawo-
rzu – ii etap …”. modyfikacja spowodowana jest tym, że  
w roku bieżącym nie będą realizowane wspomniane wcze-
śniej inwestycji i należy je ująć w planie przedsięwzięć wielo-
letnich. Ponadto należy dodać, że pomimo zwiększenia defi-
cytu budżetowego, który pokryty zostanie wolnymi środkami  
z lat ubiegłych, zmiany nie wpłyną na zadłużenie. 

b) zmian w budżecie gminy na rok 2017 – ponownie głos 
zabrał Krzysztof Śliwa, omawiając poszczególne zmiany  
w budżecie zgodnie ze szczegółowym uzasadnieniem, któ-
re zostało przedstawione w materiale sesyjnym. Skarbnik 
gminy jaworze wyjaśnił, iż przedstawione zmiany wpłynęły 
na zwiększenie deficytu budżetowego, który będzie pokryty  
z wolnych środków, natomiast nie wpłynął na zadłużenia gmi-
ny. Krzysztof Śliwa poprosił o zmianę nazwy zadania ujęte-
go w załączniku nr 3 do omawianej uchwały, a realizowane-
go przez przedszkole Nr 1 tj.: z: modernizacji sal, na: budowę 
ogrodzenia. wyjaśnił, że zadanie to wykonano ze środków 
własnych. 

c) zmiany Uchwały Nr XXIV/192/2016 Rady Gminy Jaworze  
z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie Gminnego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2017 – dorota Sacher-wejster kierow-
nik gminnego ośrodka Pomocy Społecznej poinformowała, 
że w okresie letnim zaistniała potrzeba powołania dodatko-
wych płatnych patroli, które były finansowane w ramach oma-
wianego programu.

d) o zmianie uchwały w sprawie przekazania środków 
finansowych dla Policji – ponownie temat omówiła kierow-
nik gminnego ośrodka Pomocy Społecznej wyjaśniając, że 
to uchwała będąca konsekwencją wyżej omówionego tematu. 
Katarzyna dyaczyńska Przewodnicząca Komisji zdrowia oraz 
roman Kruczek przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
poinformowali, iż projekt uchwały został omówiony na komi-
sjach i uzyskał pozytywną opinię.

e) o zmianie uchwały w sprawie określenia inkasentów 
opłaty miejscowej – Krzysztof Śliwa poinformował, że 
w związku ze zgłoszeniem nowego przedsiębiorcy – inkasen-
ta opłaty miejscowej – nastąpiła konieczność zmiany uchwa-
ły. wyjaśnił, iż uchwała musi być zmieniana każdorazowo  
w przypadku zmian inkasentów działających na terenie gmi-
ny. Poprosił o dokonanie poprawki pisarskiej w § 1 pkt 5.

f) dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących docho-
dy budżetu Gminy Jaworze instrumentem płatniczym – 
Skarbnik gminy jaworze powiedział, iż przedmiotowa uchwa-
ła pozwoli przygotować urząd do pobierania opłat od miesz-
kańców za pomocą karty płatniczej. urząd ma w planach 
uczestniczenie w bezpłatnym programie ministerstwa rozwo-
ju dotyczącym obsługi mieszkańców posługujących się kar-
tą płatniczą.

g) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład miesz-
kaniowego zasobu Gminy Jaworze  – temat omówił marcin 
Bednarek naczelnik wydziału Spraw Komunalnych i uzdrowi-
ska podkreślając, że projekt uchwały jest efektem dostosowa-
nia obowiązujących zasad wynajmowania lokali do nowych 
przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów. określa on tryb, 
zasady, kryteria oraz warunki, na podstawie których przyzna-
wane są wolne lokale mieszkalne znajdujące się w zasobie 
gminnym. zwrócił uwagę, iż nowością w uchwale jest powo-
łanie zespołu (jako organu opiniującego), którego zadaniem 
będzie analiza złożonych wniosków przez mieszkańców. Pro-
jekt uchwały został poddany konsultacjom, w ramach których 
nie wpłynęły uwagi.

h) przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania 
Mieszkaniowym Zasobem Gminy Jaworze na lata 2017-
2021 – marcin Bednarek stwierdził, że podobnie jak w przy-
padku wcześniej omawianej uchwały nastąpiła konieczność 
dostosowania istniejącego rozporządzenia do obowiązu-
jących przepisów prawa. dokument określa stan i ilość 
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mieszkań będący w zasobie gminnym oraz planowane zada-
nia związane z ich modernizacją oraz bieżącą naprawą. do-
datkowo uchwała określa sposób naliczania czynszów na 
lokale komunalne i socjalne. Przewodniczący Komisji mie-
nia i gospodarki Nieruchomościami jan Bożek poinformo-
wał, iż projekt uchwały został omówiony na komisji i uzyskał 
pozytywną opinię.

i) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Jaworze pra-
wa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej 
ewidencyjnie jako działka nr 1450/14 pow. 0,0415 ha 
stanowiącej część pasa drogi – ul. Zawilcowej, w dro-
dze darowizny – ponownie głos zabrał naczelnik wydzia-
łu Spraw Komunalnych i uzdrowiska, tłumacząc zasadność 
podjęcia uchwały. Część ulicy zawilcowej została już wcze-
śniej przejęta przez gminę, a dodatkowym aspektem prze-
jęcia drugiej części ulicy jest obniżenie kosztów związanych 
z opłatami notarialnymi. Przedstawiony na sesji dokument 
określa politykę ekologiczną gminy w zakresie ochrony śro-
dowiska. zawiera również diagnozę stanu istniejącego, 
wskazanie ewentualnych zagrożeń oraz propozycje, jak do 
tych zagrożeń nie dopuścić, bądź w sytuacji ich wystąpie-
nia je wyeliminować. Program został poddany konsultacjom, 
a także przedstawiony do wglądu oraz zaopiniowany przez 
zarząd powiatu bielskiego.

j) przyjęcia Programu współpracy Gminy Jaworze z organi-
zacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami upraw-
nionymi na rok 2018 – marcin Bednarek na wstępie popro-
sił o dokonanie poprawki w uchwale w rozdziale 10 § 11 ust. 
2 tj. dokonanie zmiany daty na właściwą 26.09.2017r. Pro-
gram określa zasady i obszar współpracy z organizacjami po-
zarządowymi działającymi na terenie gminy jaworze. Naczel-
nik wydziału Spraw Komunalnych i uzdrowiska dodatkowo 
stwierdził, iż projekt uchwały został poddany konsultacjom, 
w ramach których nie wpłynęły uwagi.

k) zmiany Statutu Gminy Jaworze – temat omówiła anna 
Skotnicka-Nędzka zastępca wójta gminy jaworze mó-
wiąc, iż zmiana statutu jest efektem reformy oświaty i wynika 
z konieczności dokonania zmiany w gminnych jednostkach 

organizacyjnych – od września Szkoła Podstawowa nr 2 za-
stąpiła gimnazjum nr 1.

l) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sze-
ścioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Dąbrow-
skiej w Jaworzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 
1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu – ponownie głos za-
brała anna Skotnicka-Nędzka wyjaśniając, że uchwała jest 
konsekwencją reformy oświatowej. Natomiast nowy pro-
jekt uchwały oprócz stwierdzenia przekształcenia szkoły 
w szkołę ośmioletnią jest jednocześnie aktem założycielskim. 
w związku z powyższym uchwała zawiera stosowny zapis 
w § 3 oraz dodatkową informację o obwodach. zastępca 
wójta gminy jaworze anna Skotnicka-Nędzka potwierdzi-
ła wypowiedź wiceprzewodniczącego rady gminy zbignie-
wa Putka dotyczącą konieczności zmiany przedmiotowej 
uchwały w przypadku zmiany liczebności dzieci w obwodach. 
jednocześnie zwróciła uwagę, iż podział obwodów nie wy-
maga zmian, co oznacza, że uchwała nie będzie wymaga-
ła częstych aktualizacji. Przewodnicząca Komisji Samorzą-
du i Spraw Lokalnych janina Holeksa poinformowała, iż pro-
jekt uchwały został omówiony na komisji i uzyskał pozytyw-
ną opinię.

m) zatwierdzenia kandydatury do wyróżnienia – LAUR 
SREBRNEJ CIESZYNIANKI;
Przewodnicząca Komisji Samorządu i Spraw Lokalnych 
janina Holeksa poinformowała, iż komisja jednogłośnie zaopi-
niowała kandydaturę ryszarda Klimy do wyróżnienia Laurem 
Srebrnej Cieszynianki. ryszard Klima podziękował radnym 
za nominację do wyróżnienia oraz Towarzystwu miłośników 
jaworza za zgłoszenie jego kandydatury.

n) zatwierdzenia kandydatury do Nagrody imienia Księdza 
Józefa Londzina;
Przewodnicząca Komisji Samorządu i Spraw Lokalnych 
janina Holeksa poinformowała, iż komisja zaopiniowała 
kandydaturę zbigniewa Putka do wyróżnienia nagrodą im. 
Księdza józefa Londzina.
Cały protokół z XXXII sesji Rady Gminy Jaworze oraz in-

terpelacje i zapytania radnych dostępne są w Urzędzie Gmi-
ny Jaworze, jak i na stronie BIP.

młodzieŻowa rada gmiNy

w tym roku w jaworzu między innymi za sprawą młodych 
radnych – obecnie już uczniów szkół średnich w Bielsku-Białej –  
zorganizowano drugą edycję dwudniowej imprezy łał w naszej 
gminie w dniach 24-25 listopada. Bazą przedsięwzięcia był budy-
nek Szkoły Podstawowej nr 2 (gimnazjum nr 1). 

Pierwsza edycja akcji odbyła się jesienią ub. roku w Biel-
sku-Białej. wówczas wzięło w niej udział około 500 osób. w tym 
roku akcję zorganizowano w jaworzu, a uczestnicy imprezy mieli 

możliwość udziału w kilkudziesięciu zajęciach i atrakcjach przy-
gotowanych przez pasjonatów, którzy dzielili się z młodymi ludźmi 
swoim hobby i sposobem na spędzenie wolnego czasu nieko-
niecznie z tabletem czy telewizorem.

wśród wydarzeń, jakie miały miejsce na terenie jaworzańskiej 
szkoły, były m.in. nauka gry w łotry, Familiada, zabawa z Kostką 
rubika, pokazy tańca towarzyskiego, warsztaty origami, maraton 
fi lmowy, spotkanie z historią jaworza, bajkowe śpiewanie dla naj-
młodszych, latający potwór spaghetti, ultradźwięki w medycynie 
czy pokazy walki i musztry średniowiecznej, ale i rozmowy o pro-
fesjonalnym prowadzeniu biznesu.

opracowanie – redakcja

APEL DO MIESZKAŃCÓW 
GMINY JAWORZE 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu zwraca 
się z prośbą do wszystkich mieszkańców gminy jaworze 
o przekazywanie informacji na temat osób bezdomnych, 
samotnych, niezaradnych życiowo, które to w okresie jesienno 
– zimowym narażone są na utratę zdrowia i życia ze względu na 
wychłodzenie organizmu.

informacji można udzielać :
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu, ul. 

Zdrojowa 82, tel. 33 8286 672 lub 33 8286 671, w dniach: 
poniedziałek, wtorek, środa w godz. 7.00 - 15.00, czwartek 
w godz. 7.00 – 17.00 oraz piątek w godz.7.00-13.00,

• Całodobowy bezpłatny numer, gdzie można otrzymać 
informację na temat pomocy w zakresie noclegu 
i wyżywienia: 987,

• Komisariat Policji w Jasienicy, Jasienica 1401, tel. 33 
8172 215 lub 997,

• Służby Ratownicze 112.
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Czyste Powietrze Zdrowy Człowiek! 

W dniu 17 listopada Fundacja Eko zorganizowała w Szkole Podstawowej nr 1 warsztaty edukacyjne dla klasy 5 

oraz happening będący promocją wystawy, która miała miejsce w Muzeum Fauny i Flory Morskiej  

i Śródlądowej w Jaworzu w dniach od 20 do 30 listopada. Celem przeprowadzonych warsztatów oraz 

happeningu były problemy ekologiczne oraz zdrowotne związane z niską emisją.  

                   

 

Wydarzenie zrealizowane zostało w ramach kampanii pt. „Czyste powietrze zdrowy człowiek  
w 5 gminach powiatu bielskiego”, poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność objętego PROW lata 2014-2020. 

„europejski Fundusz rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich: europa inwestująca w obszary wiejskie.”

OGŁOSZENIA URZĘDU GMINY
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z ŻyCia BiBLioTeKi

w listopadzie przypada bardzo sympatyczne święto, Świato-
wy dzień Pluszowego misia, obchodzony od 2002 roku w dniu 
25 listopada. To właśnie pod znakiem misia przebiegło nasze 
spotkanie z przedszkolakami. Chyba każdy z nas miał lub na-
dal ma pluszowego przyjaciela, towarzysza zabaw i spokojnych 
snów. Kariera misia-zabawki rozpoczęła się w końcu XiX wie-
ku. margarete Steiff  – niemiecka inwalidka sparaliżowana wsku-
tek choroby – szyła różne pluszowe zwierzątka. jej siostrzeniec 
richard Steiff  w roku 1880 wpadł na pomysł, aby ulepszyć ich 
konstrukcję i założyć fi rmę produkującą takie zabawki w wirtem-
berskiej miejscowości giengen an der Brenz, 10 km od grani-
cy bawarskiej. można też spotkać inną wersję historii powsta-
nia tej sympatycznej maskotki. mianowicie w 1902 roku podczas 
jednego z polowań prezydenta Stanów zjednoczonych Teodora 
„Teddy” roosevelta, jego towarzysz łowów postrzelił młodego 
niedźwiadka. gdy przyprowadził zwierzątko do prezydenta, ten 
widząc przerażenie malca, kazał go uwolnić. epizod ten przed-
stawił na rysunku Cliff ord Berryman. jego grafi ka ukazała się 
w gazecie „The washington Post” i dla sklepikarza z Brooklynu, 
morrisa mitchoma, imigranta z rosji, stała się inspiracją do pro-
dukcji pluszowych niedźwiadków o nazwie Teddy za specjalnym 
pozwoleniem prezydenta. w ciągu kilku lat mitchom stał się po-
tentatem i właścicielem fi rmy „ideal”, jednej z najbardziej znanych 
fi rm produkujących pluszowe misie. /źródło: wikipedia.pl/ 

miś stał się bohaterem utworów dla dzieci, z których najbar-
dziej znanym jest Kubuś Puchatek – Winnie the Pooh stworzony 
w 1926 przez brytyjskiego pisarza alana alexandra milne’a. innym 
niedźwiedzim bohaterem książek dla dzieci jest miś Paddington 
autorstwa michaela Bonda. w Polsce popularne bajkowe misie to 
np. miś uszatek czy Colargol. dzieci uwielbiają misie, więc warto 
wykorzystać ten fakt i sięgnąć po przygody książeczkowych mi-
siów, czytając pociechom na dobranoc. 

Idą święta, idą święta.
Niechaj każdy z nas pamięta,

By ten czas cudownej łaski
Pełen magii i uroku

Przeżyć godnie,
Raz do roku.

Niech zagości w sercach spokój,
Dobroć, radość ,
dziękczynienie

Bogu za to jego Narodzenie.
Niech wypełni każdą chatę

Zapach drzewka niezwykłego,
Blask ogniska domowego
i spełniają się życzenia 

w Dzień Bożego Narodzenia.

Wszystkim mieszkańcom Jaworza
 Radosnych i Błogosławionych 

Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności w Nowy Roku 

życzą
Dyrektor i pracownicy 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaworzu.
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Życzenia zdrowych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2018
życzą Ośrodek Promocji Gminy Jaworze 

oraz Redakcja Echa Jaworza
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Co PiSzCzy w… 
muzeum

jesień w pełni, a z nią coraz gorsza pogoda, poranne przy-
mrozki, pierwszy śnieg i zimne wiatry. Klapocze (głowacze 
pręgopłetwe) w naszych potokach i inne ryby powoli przestają 
żerować (z wyjątkiem miętusa, dla którego czas ucztowania wła-
śnie się rozpoczyna). Żaby, traszki, salamandry, węże i jaszczur-
ki już w większości znalazły sobie dobre miejsce do hibernacji na 
dnie zbiorników wodnych, w mule, w norach, pod korzeniami, czy 
większymi kamieniami. Na niebie od czasu do czasu rozbrzmie-
wa klangor żurawi, gęganie gęsi zbożowej i gęgawy, a także mia-
rowy świst łabędzich skrzydeł. Bociany to już tylko wspomnienie 
(bociany czarne odlatują nieco później niż białe, ale i tak od wrze-
śnia nie ma w jaworzu po nich śladu). Po zachowaniu zwierząt 
można wnioskować, że zima może przyjść wcześniej niż w la-
tach ubiegłych. gronostaje bieleją, sarny i jelenie już zaczynają 
zmieniać szatę na zimową, rusałki i cytrynki zapadają w sen zi-
mowy i już chyba ostatni raz możemy je zaobserwować jak wy-
grzewają się w słoneczne dni. Ciepłolubne motyle migrujące (Co-
lias croceus, C. erate), które zwykle odwiedzają jaworze jesienią 

podczas swojej podróży z południa europy do Finlandii chyba na-
wet nie przeleciały Bramy morawskiej. za to wyjątkowo wcześnie 
można było spotkać w parkach i lasach późnojesienne i zimowe 
miernikowce (np. zimowek ogołotniak- ciekawy gatunek, u które-
go samica jest pozbawiona skrzydeł). 

w związku z nadchodzącą zimą warto zaapelować do wszyst-
kich mieszkańców, którzy mają przydomowe ogródki, sady, czy 
zalesienia o pozostawianie gdzieś pod płotem, pod krzewami czy 
drzewami choć małego stosu gałęzi, liści i kory. Tylko w takich 
miejscach mogą przetrwać zimę jeże, pożyteczne bezkręgowce, 
jak owady i pająki. Pamiętajmy również o dokarmianiu ptaków. 
Teraz jeszcze nie jest to konieczne, na drzewach, krzewach i łą-
kach sporo jeszcze nasion i owoców, o owady też jeszcze nie-
trudno. ale gdy na stałe zagości u nas śnieg, przetrwanie wie-
lu ptaków będzie możliwe jedynie dzięki naszej pomocy. Trze-
ba przy tym zaznaczyć, że jeśli raz zaczniemy dokarmiać ptaki, 
nie można tego przestać aż do zejścia śniegów (ptaki, jako bar-
dzo inteligentne zwierzęta, przyzwyczajają się do miejsc, gdzie 
znaleźć można jedzenie, a nawet do pór karmienia). Będą tam 
zawsze czekać na nową „dostawę”, a jeśli jej zabraknie, mogą 
nawet paść z głodu w oczekiwaniu na posiłek. znakomitym po-
mysłem jest sadzenie krzewów o owocach zostających na zimę 
na gałęziach (np. różne gatunki jarzębów, derenie, rokitnik, tarni-
na, głogi, dzikie róże i inne). 

Najzimniejsza pora roku to również czas intensywnego ogrze-
wania naszych mieszkań. dużo się mówi ostatnio o tym, jak waż-
ne jest to, czym palimy w naszych piecach. Smog, choć często 
niewidoczny, istnieje naprawdę i stanowi realne zagrożenie dla 
naszego zdrowia. jeśli ktoś dalej w to nie wierzy, polecam przejść 
się w spokojny zimowy, słoneczny dzień na szczyt ostrego, czy 
Palenicy, by w całej okazałości ujrzeć na własne oczy, jak cały 
obszar u podnóża gór pokryty jest żółto-sinym smogowym cału-
nem. Nie będziemy się tutaj specjalnie rozpisywać na ten temat, 
za to w tym miejscu chcielibyśmy zaprosić do muzeum Fauny 
i Flory morskiej i Śródlądowej, gdzie właśnie mamy zainstalo-
waną wystawę „CzySTe PowieTrze zdrowy CzłowieK”, 
która zagościła u nas dzięki Fundacji eko. Na ośmiu planszach 
znajdują się najważniejsze informacje na temat skali problemu 
zanieczyszczenia powietrza na naszym terenie. można również 
zobaczyć wystawę reprodukcji prac władysława jarockiego, wy-
bitnego polskiego malarza, specjalizującego się w tematyce hu-
culskiej, tatrzańskiej i podhalańskiej. Na wystawie natomiast 
znajdują się mniej znane dzieła, dotyczące tematyki morskiej, 
przedstawiające przede wszystkim rybaków kaszubskich. obie 
ekspozycje będą dostępne do zwiedzania do początku grudnia. 
Serdecznie zapraszamy.

Bartosz Czader
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NASZE DZIECI, NASZA MŁODZIEŻ

PuBLiCzNe PrzedSzKoLe Nr 1 
w jaworzu

Światowy Dzień Pluszowego Misia
24 listopada wszystkie dzieci z naszego przedszkola uroczy-

ście obchodziły Światowy dzień Pluszowego misia. w naszym 
przedszkolu obchodzenie tego święta to już tradycja. Tego dnia 
dzieci przyszły do przedszkola ze swoimi ulubionymi i kochanymi  
maskotkami. w ramach zajęć dzieci dowiedziały się, jak powstał 
pierwszy pluszowy miś. rozwiązywały zagadki dotyczące ulubio-
nych bohaterów i brały udział w zmaganiach sprawnościowych. 
Przedszkolaki wspólnie śpiewały i tańczyły przy misiowych pio-
senkach. misiowe święto co roku pokazuje, że mimo coraz nowo-
cześniejszych zabawek, moda na misie nie przemija.

Nauczycielka: Patrycja Klaptocz

Festiwal Piosenki Patriotycznej
dnia 10 listopada w naszym przedszkolu odbył się Festiwal 

Piosenki Patriotycznej z okazji 99-tej rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości. wszystkie grupy pod kierunkiem swoich 
wychowawców podjęły się wyzwania, jakim było zaśpiewanie 
piosenki patriotycznej. Niesamowita atmosfera w barwach biało-
czerwonych sprawiła, że Festiwal wypełnił się patriotycznym na-
strojem. Celem zorganizowania festiwalu było kształtowanie 
uczuć patriotycznych, upowszechnienie polskiej tradycji naro-
dowej oraz wspieranie wychowania patriotycznego dzieci w wie-
ku przedszkolnym. Festiwal był również okazją do przywrócenia 
w naszej pamięci zapomnianych już polskich pieśni patriotycz-
nych i żołnierskich. 

 Nauczycielka: Patrycja Kłaptocz

Pasowanie na przedszkolaka
Tradycją naszego przedszkola jest to, iż pierwszą więk-

szą uroczystością w każdym roku szkolnym jest „Pasowanie na 
przedszkolaka”. Na to szczególne wydarzenie czekają z niecier-
pliwością wszystkie dzieci, które uczęszczają do Publicznego 
Przedszkola Samorządowego nr 1 w jaworzu. 25 października 
każde dziecko zostało mianowane przez Panią dyrektor jolantę 

Bajorek czarodziejską kredką i stało się prawdziwym przedszko-
lakiem. dzieci w bajecznych strojach pięknie przedstawiły  swo-
im rodzicom niesamowite umiejętności wokalne, taneczne i recy-
tatorskie. Na zakończenie tego wyjątkowego dnia Pani dyrektor 
wręczyła dzieciom specjalne odznaki przedszkolaka.

Nauczycielka: Patrycja Kłaptocz
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Najserdeczniejsze życzenia: 
Cudownych Świąt Bożego Narodzenia, 

rodzinnego ciepła i wielkiej radości, 
pod żywą choinką zaś dużo prezentów, 

a w Waszych pięknych duszach wiele sentymentów; 
Świąt dających radość i odpoczynek, oraz nadzieję 

na Nowy Rok 2018, 
żeby był jeszcze lepszy niż ten, co właśnie mija 

życzy Władzom Samo� ądowym Gminy Jawo� e 
oraz wszystkim Mieszkańcom

Dyrekcja i cały Personel Publicznego
P� edszkola Samo� ądowego Nr 1 w Jawo� u

PuBLiCzNe PrzedSzKoLe Nr 2 
w jaworzu

„Segregować każdy może”
edukacja ekologiczna jest potrzebna wszystkim i to bez wzglę-

du na wiek. dlatego 25 października 2017 r. grupy starszaków 
z Przedszkola nr 2 wzięły udział w warsztatach ekologicznych, 
zorganizowanych przez Fundację ekologiczną” arka” z Bielska 
-Białej. Spotkanie z przedszkolakami odbyło się pod hasłem 
„zdrowe powietrze  – zdrowy człowiek”. warsztaty składały się 
z części teoretycznej i praktycznej. Przedszkolaki przypomniały 
sobie, w jaki sposób segregować śmieci, zadbać o naszą pla-
netę, aby było kolorowo czysto i zdrowo, poznały kolory pojem-
ników do segregacji różnego rodzaju odpadów, dowiedziały się, 
jak ekologiczny styl życia może wpłynąć na zmniejszenie zanie-
czyszczeń emitowanych do atmosfery, pogłębiły swoją wiedzę na 
temat ochrony środowiska i z wielką pasją zagrały w ekologiczne 
memory. mamy nadzieję, że tego typu działania sprawią, iż dzie-
ci staną się rzecznikami ekologicznego myślenia i działania i to 
one świadomie będą dbać o czystość naszej planety. warsztaty 
ekologiczne zakończyliśmy głośnym okrzykiem „Kochasz dzieci 

– nie pal śmieci” i jesteśmy przekonani, że nie odbije się ono 
przysłowiowym głuchym echem w naszym ekologicznym środo-
wisku, ale stanie się mottem na długie lata.

renata urban



grudzień14 2017

dniem Pluszowego misia. Serdecznie dziękujemy pani magdale-
nie za wspaniałe przygotowanie tak miłego spotkania. Czekamy 
już na następne – tym razem w przedszkolu. 

w ostatnich tygodniach gościliśmy też w przedszkolu rodzi-
ców starszych przedszkolaków, którzy uczestniczyli w zajęciach 
otwartych. mogli oni zaobserwować, jak wyglądają zajęcia, na 
których dzieci przygotowują się do podjęcia nauki w szkole, jak 
zachowują się ich dzieci w grupie, jakie są ich mocne jak też słab-
sze strony, w których potrzebują wsparcia.

w listopadzie zakończyliśmy również akcję zbierania karmy 
dla zwierząt ze schroniska – psów i kotów. akcja spotkała się  
z wielkim odzewem ze strony dzieci i rodziców. zebraliśmy wiel-
ką ilość karmy, którą pani małgorzata gwóźdź – prowadząca ak-
cję – zawiozła do schroniska ku radości czworonożnych pupilów  
i ich opiekunów.

ostatni tydzień listopada jak co roku zakończył się weso-
łą zabawą z pluszowymi misiami. Każde dziecko przyszło do 
przedszkola ze swoim pluszowym przyjacielem – misiem, a na-
uczycielki przygotowały dla przedszkolaków wiele atrakcji. dzie-
ci zostały zaproszone do wspólnej zabawy w misiowej krainie, 
poznały historię święta, a każda grupa przedstawiła przygotowa-
ne na ten dzień wiersze i piosenki. dzieci wspólnie bawiły się 
przy „misiowych” piosenkach, doskonale radziły sobie z odgady-
waniem „misiowych” zagadek. dużo radości sprawiły im tańce  
w rytmach „misiowych” przebojów. mamy nadzieję, że moda na 
pluszowe misie, trwająca od ponad stu lat, nigdy nie przeminie. 

Teresa Ślezińska

Listopadowe wiadomości z „Dwójki”
Listopadowa pogoda sprzyja spędzaniu czasu z książką. ro-

zumiejąc i doceniając rolę jaką w wychowaniu i rozwoju człowie-
ka już od najmłodszych lat odgrywa kontakt z książką, w tym roku 
szkolnym kontynuujemy w naszym przedszkolu akcję „Czytamy 
dzieciom.” w ostatnich tygodniach do czytania dzieciom i tym sa-
mym rozwijania ich zamiłowań czytelniczych włączyły się panie 
z biblioteki publicznej w jaworzu, które odwiedziły przedszkole  
i zachęciły do korzystania z bibliotecznych zbiorów dziecięcej lite-
ratury przez czytanie jej fragmentów. do akcji czytania dzieciom 
włączyli się również uczniowie z pobliskiej Szkoły Podstawowej 
nr 2, którzy wraz z opiekunem – panią mgr małgorzatą janik, 
cyklicznie spotykają się z przedszkolakami, czytając fragmenty 
książek i wzbogacając te spotkania o aktywność plastyczną, in-
spirowaną zaprezentowanym fragmentem literackim.

 współpraca naszego przedszkola z gimnazjum w tym roku 
szkolnym jest bogatsza o kontakt z klasą i Szkoły Podstawowej nr 
2. właśnie w listopadzie odbyło się nasze pierwsze spotkanie, na 
które zaprosiła nas do szkoły wychowawczyni owej klasy – pani 
mgr magdalena Tyla-Styra. Pierwszoklasiści, którzy w większo-
ści są absolwentami naszego przedszkola, wspaniale zaprezen-
towali się w przedstawieniu „dobry uczeń wie, jak zachować się”. 
Były oczywiście uściski, szczere rozmowy o pierwszych uczniow-
skich sukcesach i porażkach, śpiew piosenek oraz wspólna zaba-
wa z pluszowymi misiami, bo odwiedziliśmy szkołę kilka dni przed 

Niegdyś gwiazda z Betlejem mędrców prowadziła,
Dziś znak daje, by zasiąść do świętej wieczerzy,

By biel opłatka ludzkie waśnie pogodziła,
A w sercu znów zamieszkał Ten, co „w żłobie leży”.

o. Franciszek Czarnowski

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia pragniemy złożyć Państwu serdeczne życzenia
przeżywania tych wspaniałych dni w zdrowiu, radości i ciepłej, rodzinnej atmosferze.

 Niech ten świąteczny czas będzie przepełniony miłością, życzliwością, 
 a każdy dzień Nowego Roku będzie pełen szczęścia i nadziei na lepsze jutro.

Dyrekcja i pracownicy Przedszkola Nr 2 w Jaworzu
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Program aktywnej współpracy oraz Śląska Sieć szkół promują-
cych zdrowie. 

Od 80 lat w Jaworzu szkoła pierwsza i jedyna w swoim rodza-
ju kształci nowe pokolenia naszych przyjaciół. W imieniu władz 
samorządowych Gminy Jaworze, w imieniu moich poprzedni-
ków, jak i następców pragnę serdecznie podziękować wszyst-
kim nauczycielom, wszystkim pracownikom tej szkoły, kierowni-
kom, dyrektorom, tym którzy dzisiaj pełnią swoją misję […] ale 
również i tym, których nie ma już wśród nas, a którzy swoją pra-
cą, swoim zaangażowaniem sprawili, że szkoła jest tak wyjątko-
wa- mówił Radosław G. Ostałkiewicz – ja jako wójt tej miejsco-
wości poczuwam się do niesamowitej odpowiedzialności za to, 
abyśmy mieli tę świadomość, że przychodzi nam inwestować 
w coś bardzo ważnego, ważniejszego aniżeli drogi czy infrastruk-
tura, a mianowicie w kapitał ludzki i społeczny młodych poko-
leń. wójt przekazał na ręce dyrektor ewy Cholewik symboliczny 
bukiet kwiatów, zaś wcześniej ufundował dla placówki voucher 
o wartości 5 tys. zł, który został przeznaczony na zakup urządze-
nia wielofunkcyjnego do drukowania, kserowania i skanowania. 

Natomiast dyrektor szkoły, dziękując za ogromne wsparcie 
ze strony władz gminy, wręczyła wójtowi oraz jego zastępczyni 
Annie Skotnickiej-Nędzka dyplom i statuetkę „Przyjaciel szkoły” 
– za pomoc, za zrozumienie naszych potrzeb, wspieranie nas 
w trudnej codziennej rzeczywistości. To, że tak wiele udało się zdzia-
łać przez ostatnie pięć lat zależało od właściwej decyzji, wsparcia fi -
nansowego i zrozumienia, że pewne rzeczy nie mogą czekać i nie 
można ich odłożyć – podkreśliła szefowa jaworzańskiej „jedynki”. 

gratulacje i życzenia dla szkoły przekazali oprócz gospo-
darzy gminy: zbigniew Putek wiceprzewodniczący rady gminy 
jaworze, przedstawiciele: bielskiej delegatury Kuratorium 
oświaty w Katowicach, regionalnego ośrodka metodyczno-
edukacyjnego metis w Katowicach, dyrektorzy placówek oświa-
towych i organizacji pozarządowych, rady rodziców oraz księża 
parafi i ewangelicko-augsburskiej z jaworza. obecni na uroczy-
stości byli także emerytowani pracownicy szkoły na czele z dyr. 
marią Strzelczyk oraz obecni pracownicy.

imprezę artystycznie oprawili: zespół Sinfonietta z utworem 
z repertuaru Leonarda Cohena Hallelujah oraz uczniowie wystę-
pujący w znakomicie zainscenizowanych scenkach pokazujących 
historię szkoły oraz specyfi czne relacje nauczycieli, młodych ludzi 
i ich rodziców. inscenizację nagrodzoną gromkimi brawami przy-
gotowali: Tomasz Zdunek, Teresa Adamus oraz Lidia Marek.

Przygotowała agata jędrysko 

SzKoła PodSTawowa Nr 1 
w jaworzu

80-latka całkiem żwawa
okrągły jubileusz, o którym mowa w tytule, obchodziła 15 listo-

pada Szkoła Podstawowa nr 1 im. marii dąbrowskiej w jaworzu. 
warto przy tej okazji przypomnieć na początku kilka ważnych 
dat – w 1967 r. zakończono rozbudowę placówki, a 3 lata póź-
niej nadano szkole imię znanej polskiej pisarki często goszczącej 
w jaworzu, natomiast w 1987r. z okazji 50-lecia uhonorowano 
podstawówkę sztandarem. Dbamy o naszą szkołę już od 80-ciu 
lat, staramy się ją zmieniać, modernizować, dostosowywać do 
wymagań, jakie w tej chwili ma nowy uczeń i nowy rodzic. My-
ślę, że nam się to udaje dzięki ogromnej pomocy gminy, która 
wspiera nas nieustannie i dzięki temu mogliśmy przeprowadzić 
mnóstwo inwestycji. Te z kolei wpłynęły na to, że szkoła nam wy-
piękniała, co sprawia, że jesteśmy dobrze postrzegani w naszej 
miejscowości, jak i poza nią – powiedziała Ewa Cholewik dyrek-
tor jaworzańskiej jedynki.

obecnie w szkole w 20 oddziałach uczy się 424 uczniów 
korzystających na co dzień z 17 znakomicie wyposażonych sal 
lekcyjnych, w tym z sali informatycznej i gimnastycznej, a także 
biblioteki multimedialnej. dziećmi i młodzieżą opiekuje się 40 na-
uczycieli i 15 pracowników niepedagogicznych. 

Listopadowy jubileusz stał się znakomitą okazją, by podsu-
mować osiągnięcia szkoły w ciągu ostatnich pięciu lat czyli od 
obchodów 75-lecia placówki. wówczas udało się odtworzyć hi-
storię „jedynki”, sięgając do najstarszych zapisów, dokumentów, 
kronik oraz pamięci jaworzan, co zaowocowało wydaniem bro-
szury. W ciągu ostatnich pięciu lat udało się wiele osiągnąć, za-
dbaliśmy przede wszystkim o wizerunek szkoły: wymiana okien, 
termomodernizacja wraz z wymianą instalacji centralnego ogrze-
wania, pokrycia dachu, ocieplenia budynku i odnowienia ele-
wacji. Budowa wielofunkcyjnego kompleksu boisk sportowych, 
powstanie pięknego placu zabaw, częściowa wymiana instala-
cji elektrycznych oraz stałe doposażenie naszych sal lekcyjnych 
w multimedialne pomoce dydaktyczne. Pełna modernizacja sie-
ci hydrantów pozwoliła na poprawę warunków bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. To zdecydowanie duże inwestycje, przy któ-
rych zaangażowane zostały olbrzymie środki z budżetu gminy, 
jak i unijne. Wszystkie te zmiany powodują, że z roku na rok szko-
ła się zmienia, pięknieje, ale przede wszystkim poprawia się kom-
fort pracy uczniów i wszystkich pracowników szkoły- mówiła pod-
czas uroczystej akademii dyrektor Cholewik. Ponadto wszystkie 
sale zostały doposażone w projektory, laptopy i tablice multime-
dialne. Sukces szkoły to nade wszystko sukcesy uczniów, czy-
li wysokie lokaty w przedmiotowych konkursach kuratoryjnych, 
międzynarodowych oraz powiatowych. To także wspaniałe osią-
gnięcia sportowe, choćby niedawno zdobyte i miejsce w woje-
wództwie Śląskim w Sztafetach Biegów Przełajowych. Uczniowie 
jaworzańskiej jedynki sięgają także po laury w dziedzinach arty-
stycznych: przeglądach i konkursach muzycznych oraz recytator-
skich- jesteśmy dumni z naszych uczniów i nauczycieli, którzy ich 
prowadzą. Reprezentują nie tylko szkołę, ale są wizytówką całej 
gminy Jaworze – podkreślała z dumą ewa Cholewik.

w placówce w ciągu ostatnich pięciu lat realizowane były 
różnego rodzaju projekty fi nansowane z funduszy unijnych – 
dwuletnie edukacyjne oraz dwa jednoroczne wzbogaciły ofer-
tę szkoły o dodatkowe zajęcia kół zainteresowań oraz pozwoliły 
na zaktywizowanie metod pracy z uczniem z problemami. Szko-
ła przystąpiła do również do udziału w trzech dużych programach 
ministerstwa edukacji Narodowej: Ćwiczyć każdy może, Szkolny 
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SzKoła PodSTawowa Nr 2 
w jaworzu

Europejski Dzień Języków Obcych w SP 2
26 września obchodzony jest europejski dzień języków 

(edj). To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001 
roku z inicjatywy rady europy, której siedzibą jest Strasburg. Na 
stronie internetowej www.edl.ecml.at różne szkoły oraz  instytucje 
prezentują swoje działania w ramach święta różnorodności języ-
kowej. Nie zabrakło i nas – uczniów SP nr 2 w jaworzu.

wszyscy  uczniowie naszej szkoły na lekcjach języka angiel-
skiego i niemieckiego zaangażowani byli w podejmowanie różno-
rakich działań, aby promować i poznawać naukę języków obcych. 
Przygotowali prezentacje multimedialne, dzięki którym uczyli się 
powitań i pożegnań w wielu językach. Nie zabrakło również wy-
rażeń typu ‘dziękuję’, ‘proszę’, cześć’, ‘kocham Cię’. wiele rodza-
jów gier językowych pomogło im utrwalić nazwy państw i naro-
dowości, położenie geograficzne wybranych krajów europejskich. 
uczniowie, podejmując quizy i gry językowe, utrwalali słownictwo 
z zakresu: sportu, domu, rodziny, podróżowania i turystyki. Pre-
zentowane były ciekawostki językowe, wybrane palindromy i ła-
macze językowe. Niektóre grupy śpiewały „despasito” w kilku ję-
zykach. Pierwszoklasiści poznawali m.in. nazewnictwo odgłosów 
zwierząt, jak i również wspomniane powyżej powitania i pożegna-
nia. w celu uatrakcyjnienia wymienionych powyżej działań, gru-
pa uczniów, przebrana w stroje charakterystyczne dla wybranego 
kraju, pukając od drzwi do drzwi i prezentując swój niecodzienny 

wygląd, witała i żegnała kolejno wszystkich uczniów naszej szko-
ły. dzięki wsparciu Naczelnika wydziału Département de la 
Coopération Internationale Ministère de l´Education Nationale 
p. Barbary Skaczkowskiej szkoła nasza otrzymała wiele plaka-
tów promujących to wydarzenie oraz naklejek i bransoletek, które 
otrzymali najbardziej aktywni tego dnia uczniowie.

Ta niecodzienna inicjatywa zrealizowana została przez ger-
manistki – panie: annę wiśniewską i agnieszkę Szczukę oraz 
anglistki – panie: Bożenę wierońską, magdalenę Kaczmarczyk 
oraz autorkę powyższego artykułu. wszystkie wymienione panie 
są autorkami innowacji językowej pt. „jak świętować, żeby nie 
zwariować?”, która w naszej szkole będzie realizowana cały rok 
szkolny.

iwona Kominek

Foto: agata jędrysko
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Labirynty wiedzy
Naszą naukową podróż rozpoczęliśmy od wizyty w instytucie 

Fizyki im. augusta Chełkowskiego w Katowicach, gdzie na wy-
dziale matematyki, fi zyki i chemii odbywały się „XXXiii osobliwo-
ści Świata Fizyki”.

Pierwszy wykład zatytułowany „elektromagnetyzm wokół 
nas” wygłoszono w sali głównej instytutu zwanej audytorium. 
Czując się niczym studenci, oglądaliśmy z auli przebieg doświad-
czeń fi zyczno-matematycznych takich jak: oddziaływanie magne-
su i elektromagnesu, elektryzowanie ciał, powolne spadanie, prą-
dy wirowe i wiele, wiele innych.

w kolejnej sali przygotowano dla nas wykład pt. „Fizyka na 
wakacjach” i chociaż był również związany z naukami ścisłymi, 
wykładowca zaskoczył nas poczuciem humoru. w tej części od-
powiadaliśmy na pytania, a kilku wybrańców przeprowadzało do-
świadczenie z kamerą na podczerwień. dowiedzieliśmy się rów-
nież, jak efektownie pakować się na biwak i dlaczego warto mieć 
ze sobą latarkę na korbkę, a raczej jak jest zasilana.

Trzeci wykład „Ciepło, zimno, gorąco, mróz!” był przepełniony 
doświadczeniami fi zyczno-chemicznymi. w największej auli – sali 

nr 3 – nieraz gasło światło, wznosiły się bańki dymu lub wypełniał 
ją ciekły azot – największy obiekt westchnień uczniów.

instytut jak i wykładowcy zrobili na nas ogromne wrażenie, 
ale czekał na nas kolejny punkt wycieczki - Planetarium i ob-
serwatorium im. mikołaja Kopernika w Chorzowie. Szybko zna-
leźliśmy się u celu i zajęliśmy miejsca w dużej sali pod kopułą, 
gdzie oglądaliśmy seans pt. „wędrówki po nocnym niebie”. wpa-
trzeni w rozgwieżdżone niebo słuchaliśmy informacji na temat ru-
chu ziemi, pór roku i kierunków geografi cznych, gwiazd i gwiaz-
dozbiorów. Szukaliśmy też gwiazdy Polarnej, planet i mogliśmy 
spojrzeć na niebo z każdego miejsca na ziemi, co w tak krótkim 
czasie niestety nie jest możliwe. 

wyjazd z pewnością rozszerzył nasze horyzonty wiedzy. mam 
nadzieję, że pomógł również olimpijczykom z klas drugich i trze-
cich. w końcu po to są wycieczki, żeby się uczyć, ale i dobrze 
przy tym bawić… „Bo coś w szaleństwach jest młodości, wśród 
lotu, wichru, skrzydeł szumu, co jest mądrzejsze od mądrości 
i rozumniejsze od rozumu”. w Katowicach nie wiało zbyt mocno... 

obserwowała: zosia Solarz 3b

Uczniowie klasy pierwszej dołączyli ofi cjalnie do „Drużyny 
Maczka”

w piątek 10 listopada 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 2 
im. generała broni Stanisława maczka w jaworzu o dbyła się uro-
czystość ślubowania klasy pierwszej. 

uczniowie przywitali zebranych gości piosenkami, po któ-
rych zaprezentowali scenki przygotowane na podstawie wierszy 
małgorzaty Strzałkowskiej ze zbioru pt. „rady nie od parady”. już 
w pierwszym epizodzie dzieci wspomniały o tym, że „wszelka po-
moc i współpraca zawsze bardzo się opłaca” – właśnie za po-
moc dziękujemy pani anecie Kwaśny, która „wyczarowała” deko-
racje. Po wysłuchaniu kolejnego wiersza, już nikt się nie zdziwi, 
widząc mieszkańca jaworza „biegającego dookoła domu” – wi-
docznie ktoś miał gorszy dzień i skorzystał z rady: „gdy złość 
w sercu twym zagości, to się staraj pozbyć złości”. może nie tyl-
ko „sąsiedzi” będą mieli okazję zauważyć, że „To uprzejmość, bez 
wątpienia, atmosferę wokół zmienia”. mamy nadzieję, że zwierzę-
ta w jaworzu nie będą uciekały, gdyż zastosujemy radę „zamiast 
kłótni, wrzasków, ryku, rozwiąż problem – i po krzyku”. Cieszymy 
się, że pierwszoklasiści od dwóch miesięcy przekonują się, że 
w ich szkole „Każdy duży i silniejszy pod opiekę bierze 
mniejszych”.

Chwilowe rozluźnienie atmosfery w pierwszej części progra-
mu nie przeszkodziło w wyciszeniu i złożeniu uroczystego ślubo-
wania w obecności pocztu sztandarowego. wszyscy zgromadzeni 

zaśpiewali hymn, po którym uczniowie przyjęli z rąk pani dyrektor 
Barbary Szermańskiej pamiątkowe dyplomy oraz koszulki „dru-
żyny maczka”. rodzice wręczyli dzieciom wypełnione po brzegi 
„rogi obfi tości” i tak obfi cie uhonorowani pierwszoklasiści przeka-
zani zostali fotoreporterom. a pisząca te słowa odetchnęła z ulgą, 
że jej uczniowie pierwszy, mały etap nauki mają za sobą i w skry-
tości uroniła maleńką łezkę.

magdalena Tyla-Styra wychowawczyni kl. 1, 
foto: P. Filipkowski
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UNESCO w SP 2 w Jaworzu
we wrześniu 2016 roku postanowiliśmy dołączyć do grupy 

Szkół Stowarzyszonych z uNeSCo. Postawiliśmy przed sobą 
ambitne cele związane z realizacją zadań, jakie są stawiane 
przed Szkołami Stowarzyszonymi. Planowaliśmy swoje działania 
w oparciu o cztery filary edukacji: uczyć się, aby wiedzieć wię-
cej, uczyć się, żeby działać, uczyć się, aby żyć wspólnie, uczyć, 
aby być. Przygotowania trwały cały rok szkolny. Przed dwoma 
tygodniami otrzymaliśmy potwierdzenie, że Nasza Szkoła zosta-
ła wpisana jako szkoła kandydatka na listę placówek, które for-
malne oczekują na przyjęcie do grupy Szkół Stowarzyszonych 
z uNeSCo. Przed nami dwuletni okres „stażu”, w czasie które-
go będziemy realizować projekty wielodyscyplinarne również ze 
szkołą węgierską w jaszszentandras.

w ramach realizacji przedsięwzięcia w roku szkolnym 2017/18 
obchodziliśmy:
• we wrześniu Światowy dzień morski. w dniach 26.09.- 

01.10.2017 członkowie Szkolnego Koła Ligi morskiej i rzecz-
nej wzięli udział w wyjeździe szkoleniowym nad Bałtyk.  
w trakcie wyjazdu uczniowie mieli okazję zwiedzić gdańsk, 
gdynię oraz Kąty rybackie. zrealizowali zajęcia interaktywne 
w Centrum edukacji morskiej w gdańsku. wysłuchali krótkiej 
prezentacji przy pomniku jana Heweliusza. Część praktyczną 

wyjazdu stanowił rejs jachtem motorowym martwą wisłą, 
Przegaliną, Szkarpawą oraz rybiną, żeby ostatecznie przez 
zalew wiślany dotrzeć do Kątów rybackich. Kolejnego dnia 
członkowie koła halsowali dwoma żaglówkami po wodach za-
lewu. ostatniego dnia pobytu nad morzem młodzi ligowcy od-
wiedzili oceanarium w gdyni, gdzie mieli okazję świętować 
dzień morza. Na terenie muzeum rozwieszone były tema-
tyczne plakaty oraz odbywały się różne zajęcia. Żegnając się  
z Bałtykiem, przespacerowali się wzdłuż gdyńskiej mariny 
oraz Skweru Kościuszki, podziwiając nasze piękne żaglowce 
oraz orP „Błyskawicę”;

• w październiku Światowy dzień Siedlisk - Flory i Fauny. mło-
dzież realizująca projekt edukacyjny „wolontariat: jestem, 
chcę, pomagam” wzięła udział w spotkaniu z panem miro-
sławem wiśniewskim przedstawicielem Klubu ornitologów 
w Bielsku-Białej. z pomocą pana wiśniewskiego uczennice 
skręciły budkę dla mniejszych ptaków, która w najbliższym 
czasie zostanie zawieszona w jaworzańskim parku. obejrze-
li 4 z 60 budek lęgowych powieszonych dla ptaków, owadów 
zapylających i nietoperzy. Poznali sposoby czyszczenia bu-
dek przez ornitologa. Pan wiśniewski opowiadał o różnych 
gatunkach ptaków lęgowych i nietoperzach występujących  
w jaworzańskich lasach. uczniowie klasy i oraz klas Vii 
odwiedzili muzeum Flory i Fauny morskiej. mieli okazję podzi-
wiać okazy muzeum przywiezione przez pasjonatów z dale-
kich podróży. Największą atrakcją dla najmłodszych było „pły-
wanie” łodzią. Po zwiedzaniu uczniowie tworzyli collage pt.: 
„Podwodny świat”, który można teraz oglądać w muzeum;

• realizując cel „ucząc się, aby żyć wspólnie” zorganizowaliśmy 
grupę młodych wolontariuszy, którzy m.in. sprzątali groby na 
cmentarzach: ewangelickim i katolickim w jaworzu, zorga-
nizowali zbiórkę funduszy dla bezdomnych zwierząt, zbiera-
li gry planszowe oraz książki dla Stowarzyszenia „iV piętro”, 
zaangażowali się w akcję „Prezent pod choinkę” oraz w czy-
tanie bajek przedszkolakom w Przedszkolu nr 2 w jaworzu.
w kolejnym „echu jaworza” przedstawimy dokładniej działa-

nia szkolnego wolontariatu. Przed nami dwa lata ciężkiej pracy 
przy realizacji celów, jakim służy uNeSCo.

magdalena gawenda, dorota Klajmon, małgorzata janik

młodzieŻowy oŚrodeK 
wyCHowawCzy

Ogólnopolski Rajd Turystyczny „Beskidy 2017”
w trakcie czterech dni październikowych na terenie jaworza 

gościliśmy uczestników rajdu Turystycznego „BeSKidy 2017”  
z różnych zakątków Polski. młodzieżowy ośrodek wychowawczy 
wraz z ogólnopolskim Stowarzyszeniem Pracowników resocja-
lizacji zorganizował po raz kolejny imprezę promującą aktywny 
i zdrowy styl życia. dzięki uprzejmości Proboszcza Stanisława 
Filapka mogliśmy wszystkim uczestnikom zagwarantować bazę 
noclegową. Każdy dzień pod opieką przewodnika górskiego – 
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wychowawcy joanny wojdan – uczestnicy rajdu poznawali atrak-
cje górskich szlaków Beskidów. Niezapomniane wrażenia z „wie-
czorku z piosenką turystyczną” zawdzięczamy nauczycielowi 
- zbigniewowi Hubertowi. Poszerzanie i utrwalanie wiedzy o gó-
rach - to zmagania wszystkich drużyn, które przygotowały dorota 
Stańczyk i joanna wojdan. Powstały z tej okazji wielofunkcyjny 
Śpiewnik Turystyczny rajdu „Beskidy 2017” jest dla wszystkich 
pamiątką niezapomnianych chwil.

Ogólnopolskie Marszobiegi „Błatnia 2017”
25.11.2017 roku młodzieżowy ośrodek wychowawczy 

w jaworzu po raz dziewiąty był organizatorem zmagań marszo-
biegów górskich – BłaTNia 2017. impreza o zasięgu ogólnopol-
skim cieszy się dużym zainteresowaniem. uczestnicy toczą w niej 
zmagania nie tylko z górą, ale przede wszystkim ze swoimi sła-
bościami. w trakcie tej aktywności głównym celem organizatorów 
była profi laktyka uzależnień wśród nieletnich. dobra współpraca 
z Beskidzkim woPr dała wszystkim poczucie bezpieczeń-
stwa. głównym koordynatorem marszobiegów jest wychowawca 
mariusz Skoczylas, który wraz z licznym gronem Pedagogicz-
nym ośrodka umożliwił ciekawe przeżycia uczestnikom. Trwale 
wpisuje się w imprezę okazyjna statuetka, która powstała pod-
czas zajęć ceramicznych organizowanych przez wychowawcę 
roberta Brodę.

Ogólnopolski Tydzień Kariery
w dniach od 16-22.X.2017r. już po raz trzeci wychowanko-

wie mow uczestniczyli w ogólnopolskim Tygodniu Kariery or-
ganizowanym we współpracy ze Stowarzyszeniem doradców 
Szkolnych i zawodowych rP. Tegoroczne hasło tygodnia to: „Ja 
na rynku pracy. Moje talenty i moje kompetencje”. w ramach 
oTK wychowankowie mow w jaworzu uczestniczyli w:
• spotkaniu z doradcą zawodowym w mobilnym Centrum infor-

macji zawodowej;
• targach szkolnych w BCKuiz w Bielsku-Białej, 
• warsztatach szkolnych,
• wycieczkach zawodoznawczych m.in. do Stacji Pogotowia 

ratunkowego w jasienicy i dworu Świętoszówka – zapozna-
jąc się z poszczególnymi zawodami i wymaganiami stawiany-
mi w poszczególnych branżach.
w ogólnopolskim konkursie na najlepiej zorganizowane dzia-

łania w ramach oTK 2016 nasza placówka została wyróżniona 

wysoką 23 lokatą. głównym koordynatorem realizacji tego trud-
nego pod względem logistycznym przedsięwzięcia jest wycho-
wawczyni joanna wojdan. 

dorota Stańczyk

zwiĄzeK HarCerSTwa 
PoLSKiego

Biwak drużyn harcerskich ze Śląska
w dniach 17-19.11. w Szkole Podstawowej nr 2 w jaworzu 

odbył sie jesienny biwak Śląskiego Przedstawicielstwa drużyn 
grunwaldzkich zHP. Przez 3 dni harcerze i zuchy z dąbrowy 
górniczej, Kędzierzyna Koźla, Czechowic-dziedzic, rudy 
Śląskiej, Bielska i jaworza gościły w jaworzu. zuchy zdobywa-
ły sprawność „przyjaciel zwierząt”. Natomiast harcerze poznawa-
li uroki jaworza, biorąc udział w grze typu Geocaching. wieczo-
rem wszyscy spotykaliśmy sie w harcerskim kręgu. w ten sposób 
razem weszliśmy razem w nowy rok harcerski i rozpoczęliśmy re-
alizację zadań grunwaldzkich.

Hm. joanna Buzderewicz
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ParaFia ewaNgeLiCKo-
augSBurSKa w jaworzu

500 lat reformacji i 105 lat chóru ewangelickiego
31 października jak co roku wierni kościoła ewangelickiego 

obchodzą pamiątkę reformacji zapoczątkowanej wystąpieniem 
ks dr marcina Lutra w wittenberdze.

w tym roku dodatkowo podczas tej uroczystości ponownie 
uhonorowano działalność parafi alnego chóru ewangelickiego 
w jaworzu. w ceremonii wzięli udział przedstawiciele władz sa-
morządowych naszej gminy: wójt dr radosław g. ostałkiewicz 
i zygmunt Podkówka wiceprzewodniczący rady gminy jaworze.

Proboszcz parafi i ewangelickiej ks. Władysław Wantulok 
podkreślił zaangażowanie chóru nie tylko w życie parafi alne, ale 
i całego kościoła w Polsce. duchowny dziękował Bogu za wszyst-
kich, którzy dziś śpiewają w zespole chórzystów jak i tym, któ-
rzy kiedyś aktywnie w nim działali, dyrygentom i opiekunom, 
a przede wszystkim poprzedniej dyrygentce pastorowej Rucie 
Janik i opiekunowi ks. radcy Ryszardowi Janikowi.

Proboszcz wantulok szczególne słowa podziękowania skie-
rował na ręce najstarszego stażem śpiewaka (60 lat w chórze) 
Ryszarda Klimy (laureata tegorocznej Srebrnej Cieszynian-
ki). Drogi Ryśku, jesteś dla nas wzorem i przykładem, co już 
wielokrotnie podkreślałem – mówił ks. władysław wantulok – 

pokazujesz nam, jak winno się służyć chórowi ewangelickiemu, 
swoim pełnym zaangażowaniem, oddaniem przez wiele lat. Za to 
z serca Ci dziękujemy.

Także wójt dr Radosław G. Ostałkiewicz w imieniu władz 
samorządowych jaworza złożył najserdeczniejsze życzenia chó-
rzystom, dziękując za ich służbę nie tylko dla kościoła, ale i lo-
kalnej społeczności mówiąc m.in.: wspólnie z Radą Gminy i jej 
przewodniczącym Mieczysławem Brzezickim, obecnym tu-
taj wiceprzewodniczącym Zygmuntem Podkówką pragnie-
my Wam pogratulować tych 105 lat działalności i służby dla całe-
go społeczeństwa, nie tylko ewangelickiego. Jesteście Państwo 
symbolem także tej gminy, jako wizytówka Jaworza wpisujecie 
się w Jego obraz kulturalny nie tylko podczas dożynek, ale i in-
nych gminnych wydarzeń.

Dzięki wam i parafi i możemy od lat organizować coroczny 
Międzynarodowy Koncert Chórów Ewangelickich Ziemi Cieszyń-
skiej. [...] Wiele radości sprawia mi, możliwość bycia z Wami nie 
tylko ofi cjalnie ale i na wyjazdach wycieczkowych. Dla mnie to 
niesamowite przeżycie. Ponadto wójt dodał: 500 lat reformacji 
to także nowa historia 500 lat Jaworza w jego ponad 700-letnim 
udokumentowanym istnieniu. W dniu 30 października na wspól-
nej sesji rad gmin Jaworza i Jasienicy uhonorowaliśmy 500-le-
cie reformacji. Na pytanie dlaczego ja – wójt świętuję reforma-
cję, odpowiadam zawsze, że widzę w niej nie to, co nas dzieli, 
ale to co nas łączy – nas katolików i protestantów. Kontynuując 
swoje wystąpienie, wójt radosław g. ostałkiewicz nawiązał do 

Z ŻYCIA KOŚCIOŁÓW
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symbolicznego prezentu, jaki przekazał w imieniu jaworzańskie-
go samorządu parafi i ewangelickiej – obrazu Leśnego Kościoła 
na zboczu wysokiego (gdzie odbywają się pamiątkowe nabożeń-
stwa ewangelickie 15 sierpnia). Dzisiaj nie musimy się ukrywać 
po lasach, możemy celebrować ewangelickie nabożeństwa 
w kościołach, a ten obraz nawiązujący do czasów kontrreformacji 
niech będzie takim symbolem 500-lecia, ale i dnia dzisiejszego, 
kiedy nasza jaworzańska wspólnota ekumeniczna żyje w zgodzie 
i każdy kościół cieszy się wolnością – dodał wójt Radosław G. 
Ostałkiewicz.

Tydzień wcześniej zorganizowano w szkole Podstawowej nr 
2 (gimnazjum) okolicznościową wystawę dotyczącą historii XVII-
wiecznej kontrreformacji.

Na korytarzu szkolnym była zaprezentowana wystawa pt. 
„Leśne kościoły”. Na dużych banerach przedstawiona zosta-
ła historia kontrreformacji na Śląsku Cieszyńskim, która rozpo-
częła się po pokoju westfalskim (1648 r.), kiedy administrujący 
księstwem Habsburgowie ustanowili rzymskokatolicyzm wy-
łącznie panującym wyznaniem. […] Z okazji 500 lat Reforma-
cji w województwie śląskim rok 2017 został ogłoszony ROKIEM 

REFORMACJI. Podejmując działania w tym roku Reformacji, 
przedstawiliśmy uczniom oprócz leśnych kościołów symbol – 
herb Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Różę Lutra oraz wy-
brane tezy ks. Marcina Lutra – pisze Ewa Below na stronie para-
fi i ewangelicko-augsburskiej w jaworzu.

opracowanie: Piotr Filipkowski
Foto: www.parafi ajaworze.pl oraz Tomasz wróbel

Koncert Trzeciej Godziny Dnia w niedziele 5 listopada 
w Jaworzu

dawno świątynia ewangelicko-augsburska w jaworzu nie 
była tak szczelnie wypełniona wiernymi i słuchaczami, którzy zja-
wili się na występie znanego w całym kraju zespołu Tgd. wier-
nych i gości przywitali proboszczowie ks. władysław wantulok 
i ks. andrzej Krzykowski. Na koncert wieńczący obchody 500-
lecia reformacji w jaworzańskiej parafi i ewangelickiej przybyli 
wierni i goście różnych wyznań z różnych zakątków diecezji Cie-
szyńskiej, a zespół Trzecia godzina dnia jest znany chyba we 
wszystkich denominacjach chrześcijańskich. 

w roku 1982 w wyniku połączenia kilku kościelnych grup 
wokalnych powstał niemal stuosobowy ogólnopolski chór mło-
dzieżowy. założycielem formacji i jej pierwszym dyrygentem był 
janusz Sierla. ekspresja zespołu, towarzyszące mu instrumenta-
rium i charakter wykonywanych utworów były w tamtych czasach 
czymś nowym, wręcz kontrowersyjnym, przełamującym polskie 
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

stereotypy dotyczące muzyki chrześcijańskiej.
Przez lata zmieniał się skład i formuła grupy, przez szeregi 

chóru przewinęło się prawie pół tysiąca osób. Formacja zyskała 
wielkie grono słuchaczy i niemało naśladowców. obecnie z re-
pertuaru Tgd korzysta wiele grup muzycznych, a „tegiedowe” 
psalmy są śpiewane na spotkaniach wspólnot chrześcijańskich 
w całym kraju. zespół nagrał do tej pory 11 albumów, koncer-
ty telewizyjne (TVP i religia Tv) i radiowe (Pr „Trójka”). Brał 
udział w wielu festiwalach muzycznych (S.o.S, Sopot Festival), 
produkcjach płytowych i telewizyjnych, współpracując m.in. z: 
elżbietą Skrętkowską, mieczysławem Szcześniakiem, grażyną 
łobaszewską, adamem Sztabą i grupą demono. 

Tgd to nie tylko zespół muzyczny, ale też wspólnota dosyć 
wyjątkowa, ponieważ tworzą ją ludzie reprezentujący różne wy-
znania chrześcijańskie. Koncerty grupy są nie tyle formą prezen-
tacji artystycznej, co „ubraną w dźwięki” modlitwą. jak wiado-
mo gospel to nie tylko gatunek muzyczny, ale przede wszystkim 
ewangelia czyli dobra Nowina o jezusie. i tak też żywiołowo zo-
stał przyjęty w kościele ewangelickim w jaworzu.

oprac. P. Filipkowski na podstawie http://tgd.kdm.pl/o-nas.html
Foto: robert Filipkowski

z działaLNoŚCi 
STowarzySzeNia
jaworze-zdrój

Konkurs dla dzieci i młodzieży „Jaworze wczoraj i dziś”
Przypominamy wszystkim uczniom szkół podstawowych 

i ponadpodstawowych o trwających przygotowaniach do konkur-
su pt. Jaworze wczoraj i dziś organizowanego przez Stowarzy-
szenie Jaworze-Zdrój pod patronatem posła do Parlamentu 
Europejskiego Jana Olbrychta, wójta dr Radosława 
Ostałkiewicza oraz Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego 
w Katowicach.

o konkursie można przeczytać w listopadowym numerze 
echa jaworza na stronach 25-26. Ponadto uaktualniane będą 
sukcesywnie informacje, jakie zamieszczamy na Facebooku Sto-
warzyszenia jaworze-zdrój. w chwili obecnej mamy już zatwier-
dzony pod względem prawnym regulamin konkursu. zyskujemy 
kolejnych znaczących sponsorów, którzy oferują cenne nagrody 
i choć konkurs będzie jednodniowy i bardziej będzie przypominał 
„maturę” aniżeli zabawę, jednak chcemy traktować go jak dobrą 
zabawę  i rywalizację poprzez wykazanie się wiedzą o przeszło-
ści jaworza. Pytania konkursowe będą dostosowane do naszych 
uczniów szkół w jaworzu jak i szkół średnich do 18 roku życia. 

więcej informacji na stronie: www.facebook.com/stowarzy-
szeniejaworzezdroj oraz bezpośrednio u prezesa Stowarzysze-
nia Jaworze Zdrój Grzegorza Nędzki tel. 694-949-720

oprac. Piotr Filipkowski

Aniołowie z nieba głoszą wieść radosną:
Bożego Narodzenia nadszedł czas!

To czas ludzkiej miłości i życzliwości,
niech nie zabraknie Wam także radości.
Kolędujcie z uśmiechem na twarzach,

a sylwestrową noc spędźcie
na wesołych zabawach!

Magicznych Świąt Bożego Narodzenia
życzy Stowarzyszenie Jaworze-Zdrój
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STowarzySzeNie
oPaTrzNoŚĆ

Kiedy codzienność przecina to ponadczasowe wydarzenie,
jak dzieci podnosimy głowy w poszukiwaniu pierwszej gwiazdy

i czynimy to nie dlatego, że jesteśmy ciekawi,
po prostu w sercu budzi się uśpione pragnie 

spotkania z odwiecznym Bogiem.
Niech w te święta Bożego Narodzenia nie umknie nam żadna chwila 

bez dostrzeżenia Boga w drugim człowieku, 
nie utraćmy ani odrobiny radości, 

która w tym czasie krząta się po kuchni, 
przy wigilijnym stole, wśród rodziny, przyjaciół, 

podczas pracowniczych wigilijnych spotkań, na pasterce …
Łapmy okruszyny miłości od naszych bliskich, 

dając w zamian życzliwe ciepło, a do podarunków dołączmy całą wstęgę 
bezinteresownej serdeczności.

Bóg rodzi się w sercach i tam go szukajmy.

Stowarzyszenie Opatrzność

STowarzySzeNie NaSze jaworze

Podwójna uroczystość w Szkole Podstawowej nr 2 im. gen. 
broni St. Maczka w Jaworzu (gimnazjum)

Stowarzyszenie Nasze Jaworze w ramach realizowa-
nego zadania publicznego zaprosiło na przygotowaną 
przez nauczycieli i uczniów SP2 Akademię z okazji Święta 
Niepodległości. wydarzenie to odbywa się na przemian w Szko-
le Podstawowej nr 1 i w gimnazjum – obecnej Szkole Podstawo-
wej nr 2, której przypadła w tym roku. Patriotyczną uroczystość 
połączono ze ślubowaniem pierwszoklasistów, dlatego wzięli 
w niej udział nie tylko członkowie Stowarzyszenia Nasze jawo-
rze, Kół gospodyń wiejskich nr 1 i 2, Towarzystwa miłośników 
jaworza oraz przedstawiciele rady gminy jaworze na czele 
z jej przewodniczącym mieczysławem Brzezickim. obecni byli też 
rodzice i dziadkowie maluszków uczestniczących w uroczystym 
ślubowaniu.

wszystkich przybyłych przywitała danuta mynarska – se-
kretarz stowarzyszenia i zarazem przewodnicząca Kgw nr 1. 
Potem przyszedł czas na żywiołowy i odważny występ artystycz-
ny pierwszoklasistów. Spontaniczność i otwartość dzieci wpisała 
się doskonale w radosne święto, jakim jest dzień Niepodległo-
ści. Po występie maluszków wprowadzono poczet sztandaro-
wy i najmłodsi uczniowie złożyli ślubowanie zgodnie z ceremo-
niałem szkolnym. Po nim dyrektor szkoły Barbara Szermańska 

wraz z przedstawicielami grona pedagogicznego wręczyła każ-
demu pierwszoklasiście „fi rmową koszulkę” z napisem „drużyna 
maczka”, a rodzice  obdarowali dzieci tradycyjną śląską „tytą” ze 
słodkościami.

Program patriotyczny przygotowała „starsza” młodzież, nato-
miast dla najmłodszych była to znakomita okazja do uczestnicze-
nia w pierwszej lekcji miłości do ojczyzny.

warto dodać, że wspomniane maczkowskie koszulki będą 
przypominały o zacnym patronie szkoły, o którym pewnie nie je-
den raz jeszcze usłyszą uczniowie nowej 8-klasowej szkoły.

Piotr Filipkowski
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maCzKowCy w Bredzie

w dniach 28.10 - 29.10. 2017 r. uczestniczyłam w holender-
skich obchodach 73. rocznicy wyzwolenia Bredy przez 1 dywi-
zję Pancerną pod dowództwem generała Stanisława maczka. 
generał St. maczek był legendarnym dowódcą dywizji pancer-
nej, która powstała w Szkocji w 1942 r. Podczas formowania tej 
dywizji do jej szeregów wstąpił jaworzanin śp. Czesław Czubaj, 
który przeszedł z nią cały szlak bojowy. Natomiast na cmentarzu 
ewangelickim w jaworzu jest pochowany drugi żołnierz 1 dywi-
zji Pancernej pochodzący z jaworza – śp. Karol Konik. w związ-
ku z tym w 1994 r. Szkoła Podstawowa nr 3 otrzymała imię ge-
nerała Stanisława maczka, na co generał wyraził zgodę. miesiąc 
później zmarł.

uroczystości miały charakter bardzo wzniosły, a przy tym dało 
się wyczuć atmosferę tamtych dni. Kombatanci wracali wspo-
mnieniami do 29 października 1944 r. Cieszyli się ze spotkań  
z mieszkańcami Bredy, którzy przeżyli wyzwolenie razem z nimi. 

w pierwszym dniu odbyły się uroczystości na cmentarzu  
w osterhoust, który jest miejscem wiecznego spoczynku kilku-
dziesięciu polskich żołnierzy poległych w czasie walk o Bredę lub 
zmarłych w wyniku odniesionych ran. Potem wszyscy uczestni-
cy uroczystości przejechali do Bredy. Tam odbył się przemarsz 
wojska, orkiestry wojskowej, grup rekonstrukcyjnych, harcerzy, 
przedstawicieli władz z Polski i Bredy pod tablicę upamiętniają-
cą żołnierzy 1 dywizji Pancernej. Pod tą tablicą złożyłam bukiet 
„kwiatów polskich” jako przedstawiciel gminy jaworze i Beskidz-
kiego Stowarzyszenia maczkowców. uhonorowałam także kom-
batantów „wońkami” z polskich kwiatów i zbóż. wręczyliśmy im 
płytę z nagraniem piosenki „Kwiaty polskie” w wykonaniu uczniów 
Twórczych Szkół Creative w Bielsku-Białej. Kombatanci byli bar-
dzo wzruszeni tym gestem. Serdecznie dziękowali. 

Następnie przeszliśmy pod czołg „Tygrys”, w okolicach które-
go odbyły się występy zespołu Cracovia, zespołów dziecięcych 
ze szkół polonijnych noszących imię generała St. maczka i ze-
społu mitomani.

drugi dzień był bardziej uroczysty, ponieważ składaliśmy 
kwiaty na cmentarzu w ginneken i na cmentarzu głównym, gdzie 
jest pochowany Stanisław maczek. w ginneken zapaliłam znicz 
na grobie Pawła Korhela, wujka jaworzanina Piotra weissa. Na-
tomiast dzieci holenderskie i polskie złożyły bukieciki kwiatów na 
tych grobach. 

Potem odbyły się uroczystości na Honorowym Cmentarzu woj-
skowym przy ettensebaan. w uroczystościach tych brali udział 
przede wszystkim żyjący jeszcze żołnierze 1 dywizji Pancernej 
oraz dowódca generalny rodzajów Sił zbrojnych w Polsce – ge-
nerał jarosław mika, Kierownik urzędu do Spraw Kombatantów 
i osób represjonowanych – minister jan Kasprzyk, ambasador 
rzeczypospolitej Polski w Holandii – dr hab. marcin Czepelak  
a także przedstawiciele ministerstwa Kultury i dziedzictwa Naro-
dowego i inni. Tam złożyłam wieniec z kwiatów polskich pod po-
mnikiem „za Naszą i waszą wolność” oraz oddałam hołd gene-
rałowi Stanisławowi maczkowi i jego żołnierzom. 

Na zakończenie cisną się na usta słowa generała „Żołnierz 
polski bije się za wszystkie narody, ale umiera tylko dla Polski”.  
i tam na ziemi holenderskiej ten żołnierz umarł właśnie dla Polski.

opracowała: janina Holeksa przy współpracy z Barbarą Staś
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TowarzySTwo 
miłoŚNiKów jaworza

Europejskie Dni Ptaków 2017
od 29 września do 1 października odbywały się europejskie 

dni Ptaków (euroBirdwatch), międzynarodowe wydarzenie orga-
nizowane przez BirdLife international w europie i azji Centralnej. 
w tegorocznej edycji uczestniczyło ponad 21 tys. uczestników 
którzy zaobserwowali ponad 4 mln ptaków. ogółem odbyły się 
934 różnego typu imprezy z czego 112 w Polsce (nasz kraj zna-
lazł się na iii miejscu w tej kategorii). jeden ze spacerów odbył 
się 30.09 w jaworzu, uczestnicy obserwowali 233 ptaki spośród 
27 gatunków, a najliczniejszym ptakiem przelatującym nad jawo-
rzem był grzywacz (49 osobników), na drugim miejscu bogatka 
(33), na trzecim zięba (26), dalsze miejsca to sójka (14) i kos (14), 
a z nieco rzadszych gatunków obserwowano srokosza, pluszcza 
i dzięciołka. Podczas obserwacji przelotów w niedzielę udało się 
zaobserwować ponad 300 ptaków (łącznie 553 osobniki), a liczba 
gatunków wzrosła do 33. Tego dnia w godzinach popołudniowych 
nad Centrum jaworza przelatywał kobuz – jest to gatunek soko-
ła, a nieco przed edP tj. 22.09 na polach pod goruszką był obser-
wowany polujący kobczyk – również z rodziny sokołów. w ogól-
nopolskim rankingu najliczniej obserwowanym gatunkiem była 
zięba – ponad 93 tys. osobników. drugie i trzecie miejsce przypa-
dło szpakowi (ponad 24 tys.) oraz grzywaczowi (ponad 19 tys.). 
w europie i azji Centralnej zwyciężyły: bernikla białolica, szpak, 
zięba oraz jer. w Polsce edP organizuje i koordynuje ogólno-
polskie Towarzystwo ochrony Ptaków, którego członkowie jako 

wolontariusze prowadzą różnego typu imprezy popularyzujące 
i zachęcające do bliższego poznania tajemnicy ptasich migracji – 
jest to swoisty spektakl, podczas którego miliony ptaków opusz-
czają europę i udają się w podróż na swoje zimowiska w afryce.

mirosław wiśniewski Sekcja ornitologiczna 
Towarzystwa miłośników jaworza

Rola i zadania ludzkiej skóry
Tematem posiad Towarzystwa miłośników jaworza, które od-

były się 19.11.2017 r. w galerii Pod groniem, był wykład połą-
czony z prezentacją multimedialną pod tytułem „Skóra jako ba-
riera, która łączy i dzieli” wygłoszony przez dr hab. andrzeja 
jankowskiego.

dr hab. n. farm. andrzej jankowski pracuje w Państwowej 
wyższej Szkole zawodowej w Nysie. jest mieszkańcem jaworza.

Skóra – największy narząd powłoki wspólnej kręgowców 
o złożonej budowie i wielorakich funkcjach. ogólna powierzch-
nia skóry u człowieka wynosi 1,5-2 m², a grubość wynosi 1,5-
5 mm. Składa się z trzech warstw: naskórka, skóry właściwej 
i tkanki podskórnej. Naskórek składa się głównie z dojrzewa-
jących komórek nabłonkowych, nazywanych keratynocytami 

i tworzy kilka warstw: podstawną, kolczystą, ziarnistą, jasną i ro-
gową. oprócz keratynocytów w naskórku znajdują się również 
komórki barwnikowe — melanocyty, komórki odpowiedzialne za 
reakcje immunologiczne – komórki Langerhansa i komórki ukła-
du nerwowego — komórki merkla. w skórze właściwej utworzo-
nej z tkanki łącznej znajdują się włókna kolagenowe i elastyna 
oraz elementy komórkowe: fi broblasty, mastocyty i komórki krwi 
oraz naczynia i nerwy. Tkankę podskórną tworzy tkanka tłusz-
czowa i łączna. w skórze znajdują się przydatki skóry: gruczoły 
potowe (gruczoły ekrynowe i apokrynowe), gruczoły łojowe, pa-
znokcie i włosy. Skóra spełnia wiele czynności ochronnych: przed 
zakażeniem bakteriami, grzybami, wirusami, przed czynnikami 
mechanicznymi, termicznymi, chemicznymi i promieniowaniem 
świetlnym, oraz zapewnia niezmienne warunki dla środowiska 
wewnętrznego organizmu (homeostazę). Poza tym skóra spełnia 
czynność percepcyjną ciepła, bólu, dotyku, ekspresyjną w wyra-
żaniu stanów emocjonalnych, resorpcyjną oraz bierze udział w 
magazynowaniu i przemianie materii. Skóra w okolicy otworów 
naturalnych (usta, nozdrza, odbyt, pochwa itp.) przechodzi w bło-
ny śluzowe. u człowieka najcieńsza jest na powiekach, natomiast 
najgrubsza jest na pięcie.

Podstawowe funkcje skóry to:
- izolacja środowiska wewnętrznego od zewnętrznego (czyn-

ników fi zycznych, chemicznych i biologicznych) – mechaniczna 
osłona i obrona organizmu głównie przed drobnoustrojami cho-
robotwórczymi,
• udział w wymianie gazowej,
• termoregulacja ustroju,
• udział w gospodarce wodno-elektrolitowej (gruczoły potowe),
• percepcja (odbiór) bodźców ze środowiska zewnętrznego 
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(dotyk, ból, ciepło, zimno) poprzez receptory w skórze  
i naskórku,

• melanogeneza (melanina chroni organizm przed mutagen-
nym promieniowaniem ultrafioletowym),

• wchłanianie niektórych substancji,
• gospodarka tłuszczowa,
• gospodarka witaminowa,
• wydzielanie dokrewne i reakcje odpornościowe.

Skóra składa się z dwóch warstw (licząc od zewnątrz):
• naskórek – warstwa zewnętrzna pełniąca funkcję ochronną  

i rozrodczą, która posiada barwnik – melaninę, nadającą wło-
som i skórze barwę; naskórek dzieli się na 4 lub 5 warstw  
w zależności od grubości. Są to (od zewnątrz):

• warstwa rogowa, która dzieli się na warstwę zbitą i warstwę 
rogowaciejącą,

• warstwa jasna – tylko w miejscach gdzie skóra jest gruba – na 
podeszwach stóp, zwłaszcza na piętach i wewnętrznej stro-
nie dłoni,

• warstwa ziarnista,
• warstwa kolczysta,
• warstwa podstawna.
• skóra właściwa – warstwa środkowa, zbudowana głównie  

z tkanki łącznej włóknistej, zawiera receptory, naczynia krwio-
nośne, nerwy oraz gruczoły, np. potowe, a także korzenie wło-
sów, jest to warstwa odżywcza i wspierająca (ma od 1 do 3 
mm grubości). wyróżnia się dwie podstawowe warstwy skó-
ry właściwej: warstwa brodawkowata (występują w niej licz-
ne wypuklenia nazywane brodawkami, które są połączone 
tkanką łączną z naskórkiem) oraz warstwa siatkowata (dolna 
warstwa skory właściwej stykająca się z tkanką podskórną, 
zbudowana z bardziej zbitej tkanki łącznej),

• pod skórą znajduje się tkanka podskórna – zbudowana  
z tkanki łącznej właściwej luźnej; zawiera komórki tłuszczo-
we (ich ilość jest warunkowana odżywianiem, wiekiem, płcią, 
miejscem na ciele) oraz dolne odcinki korzeni włosów, części 
wydzielnicze gruczołów (np. potowych), a także niektóre re-
ceptory (np. ciałka blaszkowate), izoluje przed nagłymi zmia-
nami temperatury.
Przydatki skóry (wytwory naskórka):
do skóry zalicza się również przydatki skóry, powstające z na-

błonka tworzącego naskórek:
• włosy (m.in. rzęsy i brwi),
• paznokcie,

receptory w skórze są narządami zmysłów: dotyku, bólu  
i temperatury.

w skórze właściwej i w warstwie podskórnej występują gru-
czoły potowe i łojowe, naczynia krwionośne i ciałka zmysłów.

do przydatków skóry należą też gruczoły:
• gruczoły potowe,
• gruczoły łojowe,
• gruczoły sutkowe,
• gruczoły mlekowe,

unaczynienie skóry:
• sieć głęboka – skóra właściwa, tkanka podskórna,
• sieć podbrodawkowa – u podstawy brodawek,
• sieć powierzchowna.

Przy oziębieniu następuje odruchowy skurcz naczyń krwiono-
śnych i mięśni stroszących włosy.

Barwa skóry zależy głównie od zawartości melaniny. Spośród 
naczelnych u orangutana melanina występuje zarówno w naskór-
ku i w skórze właściwej. u gibbonów, szympansów i człowieka 
melanina występuje głównie w naskórku. jednak tylko u czło-
wieka występuje znaczne zróżnicowanie kolorów skóry, powsta-
łe prawdopodobnie jako adaptacja do różnego natężenia promie-
niowania ultrafioletowego.

Po wysłuchaniu tych wszystkich bardzo interesujących infor-
macji przyszedł czas na pytania, dyskusję, kawę, herbatę oraz 
pyszne kołocze. Bardzo wielu ciekawych informacji wysłucha-
ły 43 osoby, członkowie i sympatycy Towarzystwa miłośników 
jaworza.

Na następne posiady zapraszamy Państwa do galerii Pod 
groniem w gospodarstwie agroturystycznym p. Steklów w jawo-
rzu w dniu 10.12.2017r. na godzinę 15.00, o ratownictwie górskim 
opowiadał będzie edward golonka.

Sekretarz Towarzystwa miłośników jaworza marcin BiłeK

Koło emeryTów i reNCiSTów

Uroki działalności Klubu Emerytów i Rencistów w Jaworzu
w czwartek 16 listopada 2017 r. zorganizowano wycieczkę 

do basenów termalnych w Chochołowie. wczesnym porankiem 
grupa jaworzan udała się na wycieczkę do Chochołowa zorga-
nizowaną głównie przez elżbietę Kulpę – przewodniczącą Klubu 
emerytów i rencistów w jaworzu. Trasa do basenów termalnych 
była zaskakująco przyjemna, a sam pobyt na basenach urokliwy. 
Korzystano z basenów jodowo-bromowych, siarkowych, solanko-
wych, jak również z basenów z torami do pływania. rekreacji było 
pod dostatkiem, wszyscy skorzystali z właściwości leczniczych 
termalnych wód, poczuli się odprężeni i zadowoleni.

Powrót z basenów był bardziej korzystny niż przyjazd do nich, 
ponieważ wracaliśmy w dobrych humorach, a przede wszystkim 

ubyło nam co najmniej dziesięć lat. zachęcam do korzystania  
z takiej terapii odmładzającej.

opracowała: janina Holeksa
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STowarzySzeNie NaSze jaworze
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Przesyłamy wszystkim Mieszkańcom, Czytelnikom Echa najserdeczniejsze życzenia.
Niech te Święta będą niezapomnianym czasem spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień.

Niech przebiegną w pokoju, spokoju i radości wśród Rodziny, Przyjaciół i samych miłych gości.
A nadchodzący Nowy 2018 Rok

niech przyniesie wiele zdrowia, szczęścia i miłości i niech spełnią się najskrytsze marzenia.
Zarząd Stowarzyszenia „Nasze Jaworze”

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru, przyniesie spokój i pokój i radość,
A Nowy Rok obdaruje

Zdrowiem szczęściem i pomyślnością.
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku 

wszystkim Mieszkańcom, Czytelnikom Echa życzy
Zarząd Kół Gospodyń Wiejskich  Nr 1 i 2 

Koło goSPodyń wiejSKiCH

Z KART HISTORII

SPaCerem Przez 
jaSioNKi i graBKĘ

Z Andrzejem Śliwką spacerem po Jasionkach cd
zgodnie z obietnicą z poprzedniego echa jaworza wraca-

my do jasionek na mały spacer. Tym razem zamieszczamy map-
kę z nazwami dawnych „dzielnic” Nałęża. Na fragmencie mapki 

jaworza z 1999 roku nanieśliśmy numery i dołączyliśmy legendę 
nazw. o ich rodowodzie można przeczytać w listopadowym wy-
daniu miesięcznika gminnego na stronach 31-34. Tytułem uzu-
pełnienia dodamy kilka informacji dotyczących „Suchego gronia” 
czyli popularnej „wysranej” oraz samej grabki. Tym razem nie 
opublikujemy jeszcze informacji o dawnych rodach zamieszkują-
cych jasionki, grabkę i Błatnią. 

Na pytanie dlaczego, odpowie Andrzej Śliwka i dodatko-
wo uzupełni informację prezes Stowarzyszenia Jaworze Zdrój 
Grzegorz Nędzka.
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Zgodnie z obietnicą z tym wydaniu Echa postarałem się na-
nieść numerami nazwy miejscowe, jakie niegdyś funkcjonowały w 
tej części Jaworza. Jednak pragnę zaznaczyć, że numeracja jest 
orientacyjna, gdyż po pierwsze ani ja ani nikt z redakcji naszego 
miesięcznika nie jest geodetą. Po drugie w większości są, a wła-
ściwie były już nazwy umowne, jakimi tutaj się posługiwano. Cho-
dzi zawsze o skrawek Jasionek, często bardzo umowny, jak np. 
Kamieniec – w zależności od danego roku, kiedy to koryto poto-
ku Jasionka zamieniało swój bieg i raz to Jaworze było większe, 
a innym razem Jasienica. Mam nadzieję, że starsi wiekiem czy-
telnicy przypomną sobie nazwy, które dawniej funkcjonowały od 
Grabki poprzez Jasionki. Natomiast młodsi poznają część naszej 
historii odchodzącą w niepamięć. 

Poza tym póki co zamieszczamy kilka zdjęć z traktu wzdłuż 
potoku Jasionka, a więc dawną Grabkę aż po samo rozwidlenie 
szlaków prowadzących bezpośrednio na Błatnią u jej podnóża.

a teraz odpowiem, dlaczego nie zamieścimy dawnych rodów 
zamieszkujących grabkę. otóż okazało się, że za sprawą pre-
zesa Stowarzyszenia Jaworze-Zdrój Grzegorza Nędzki, oraz 
członka naszej organizacji byłego wójta Zdzisława Byloka 
(prezesa LGR Bielska Kraina), istnieje możliwość pozyskania 
pieniędzy na publikację książkową dotyczącą dawnych rodzin 
drwali zamieszkujących grabkę (dolinę „Sężenua” od nazwiska 
hrabiego Saint genois’d anneacourt). wiązałoby się to zarówno  
z wydaniem przewodnika w wersji książkowej z profesjonal-
na mapką i zdjęciami, a ponadto oznakowaniem szlaku „drwali”  
z jasionek, aż na Błatnią i ustawieniem tablic upamiętniających 
dawnych drwali i ich domostwa w miejscu, gdzie niegdyś stały. 
w sumie trzeba przygotować 15 takich punktów informacyjnych 
na tym szlaku. Publikacja i tablice informacyjne mają obejmować 
okres od i połowy XiX wieku do początku XX wieku. już razem 
z prezesem stowarzyszenia grzegorzem Nędzką udaliśmy się 
do urzędu Stanu Cywilnego w jaworzu i dzięki uprzejmości pań: 
Aleksandry Zagórskiej oraz Łucji Habdas otrzymaliśmy wzor-
cowe mapki, z oznaczeniem działek, gdzie dawniej stały domo-
stwa rodzin drwali. Teraz mozolny czas na lekturę dokumentów… 
i oczekiwanie, czy nasz projekt w ramach środków unijnych zy-
ska akceptację czy też nie. 

w ostatnim czasie temat ten poruszyliśmy na walnym ze-
braniu Stowarzyszenia jaworze-zdrój i pomysł realizacji w/w 
zadania zyskał akceptację członków naszej organizacji – mówi 
grzegorz Nędzka. To duża szansa dla tej nieco zapomnianej czę-
ści gminy. To właśnie jasionki i grabka nadal zachowują swój 
dziewiczy charakter cieszący się dużą popularnością wśród tu-
rystów – dodaje prezes Stowarzyszenia jaworze-zdrój. urokliwe 
zakątki doliny jasionki ściągają rzesze turystów. Przed laty za 
sprawą naszego członka, a wcześniej wójta – zdzisława Bylo-
ka opracowano trasę dydaktyczną „Szklanym szlakiem jaworza”. 
dużego wsparcia udzielił nam ówczesnym wicewójt Radosław 
G. Ostałkiewicz, który obecnie jako wójt naszej gminy również 
wspiera te poczynania – dodaje grzegorz Nędzka.

jednak to na mnie spada spisywanie wspomnień i szukanie 
w pamięci z opowiadań moich starzyków, rodziców i wujostwa 
tego, co niegdyś jako młodego chłopaka najmniej mnie intere-
sowało – mówi andrzej Śliwka. z jednej strony „nacisk” prezesa 
grzegorza Nędzki, aby opracować szlak drwali, z drugiej „redak-
cja echa jaworza” pragnąca wydać moje dotychczasowe wspo-
mnienia w formie książkowej, zmuszają mnie do dalszej pracy. 
Choć wolałbym oddać się swojej rodzinie, kurkom, królikom i sę-
dziwym czworonogom. Tak więc, na pełną emeryturę muszę jesz-
cze poczekać – mówi z uśmiechem andrzej Śliwka.

dodam od siebie, że przykładowo grabka, która praktycznie 
jest najbardziej zapomnianym przysiółkiem jaworza i na wielu 
mapach czy to jaworza, czy turystycznych w ogóle nie jest uję-
ta, a to miejsce ma niepowtarzalny charakter. o ciszy, warunkach 

przyrodniczych, kojącym szumie potoku jasionka już nie muszę 
wspominać, bo każdy kto tu raz był, wie, o czym mówię. jednak 
to miejsce ma jeden niepowtarzalny walor – nasłonecznienie. w 
okresie letnim słońce tutaj świeci przez około 1,5-2 godziny – za-
leżnie od danego letniego miesiąca. Poza tym przez pozostałe 
miesiące roku szczególnie u podnóża Błatni – słońce nie świecie 
w ogóle, tzn. nie dochodzą jego promienie. Panuje mrok, półmrok 
szczególnie w miejscach niegdyś zamieszkałych przez Pawła Ku-
baczka- „walczącego z niedźwiedziem”. Ta historia przetrwała do 
czasów współczesnych, ale było to coś niezwykłego, że żył tutaj 
człowiek, który miał odwagę stanąć w obronie swojej rodziny do 
walki wręcz z niedźwiedziem. Taka wydawać by się mogło nie-
wiele znacząca grabka, a ma swojego apolitycznego bohatera i 
miejsce dla tych, co nie lubią spiekoty.

i ostatni temat, jako wyjaśnienie uzupełnienie do poprzednie-
go artykułu o jasionkach. Powyżej Kępek, a więc już od miejsca 
gdzie dochodzimy do przystanku PKS jaworze Śliwka, po po-
łudniowo-zachodniej stronie drogi widać górę zwaną przez jed-
nych „wysraną”, a przez innych Suchym groniem. jako Suchy 
groń występuje w części map turystycznych w postaci oznacze-
nia szlaku z Błatni do Nałęża przez łazek i częściowo zebrzydkę, 
by znów skręcić do jasionek i zejść przy dzisiejszym budynku 
Nadleśnictwa ustroń. jednak popularnym określeniem tej góry 
była „wysrana”. moim zdaniem nazwa bardziej dotyczyła polany 
u podnóża góry – poprawnie zwanej Suchym groniem, zaś okre-
ślenie to było związane z dawniej mieszkającym tu „Franckiem”, 
który nikomu nie chciał niczego użyczyć ani podarować. dawniej 
na takich ludzi mówiło się „wysrany” czyli skąpy, nie chcący z ni-
kim się niczym podzielić ani kogokolwiek wspomóc. dlatego za-
częto mówić „u Francka na wysranej”. jak już wspominałem we 
wcześniejszych „podróżach do przeszłości” często do imienia do-
dawano przydomek po kimś lub czymś. Tak było i w tym wypad-
ku. Tyle, że później nieco na wyrost całą górę zaczęto nazywać 
„wysraną”, choć zapomniano o Francku. myślę, że zdecydowa-
nie lepiej powrócić do nazwy nie budzącej etymologicznych wąt-
pliwości, czyli do Suchego gronia.

Na koniec chciałbym się zwrócić z APELEM o pomoc do 
wszystkich jaworzan i czytelników Echa Jaworza. W kontek-
ście przygotowywanej publikacji i przewodnika po dawnych 
Jasionkach i Grabce prosimy o przesyłanie na adres Stowa-
rzyszenia Jaworze-Zdrój lub redakcji Echa Jaworza infor-
macji o posiadanych dokumentach dotyczących wspomnia-
nych miejsc. Prosimy także o nadsyłanie archiwalnych zdjęć, 
może rodzinnych fotografii, dawnych zabudowań na Błatni 
i Grabce itp. Byłyby one cennym uzupełnieniem materiałów 
zbieranych w archiwum gminnym.

oto dane do kontaktu:
do Prezesa Stowarzyszenia jaworze-zdrój: gnedzka@gmail.com
do redakcji echa jaworza: echo@jaworze.pl

opracowanie i zdjęcia: Piotr Filipkowski
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Legenda nazw miejscowych Jaworza Nałęża
(czli Jasionek i Grabki)

1.  Równie
2.  Wilczarnia
3.  Potok Czyrna (Bierowina)
4.  Kępki
5.  Poszonki
6.  Wygon
7.  Kamieniec
8.  Rakowa
9.  Leskowe
10.  Mieczyska
11.  We Młynie
Ulicy Cisowej nie zaznaczono numerem, gdyż obejmuje całą główną drogę od kaplicy 
św. Jana Nepomucena do „krzyżówki” w Jasienicy.
Opisy nazw miejscowych znajdują się w listopadowym wydaniu Echa Jaworza nr 306 str. 31-34

Orientacyjna mapka Nałęża 
z naniesionymi miejscami 
opisanym w poprzednim 
wydaniu Echa Jaworza.
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Widok na Suchy Groń zwany Wysraną Dawny Młyn obecnie Gościniec Nałęże Państwa Steklów

Budynek Nadleśnictwa z lewej i z prawej - baza ZHP Katowice

„Więzy krwi”
1 grudnia 2017 roku minęła 70 rocznica tragicznej śmierci 

mjr. Henryka Flamego „Bartek” – dowódcy największego zgru-
powania NSZ działającego w powiatach bielskim i cieszyńskim 
w latach 1945-1946. „Więzy krwi” to najnowszy film dokumen-
talny Dariusza Walusiaka opowiadający o heroicznej walce 
i tragicznym losie żołnierzy ze zgrupowania Narodowych Sił 
Zbrojnych mjr. Henryka Flamego ps. „Bartek”. Premiera filmu 
miała miejsce 1 grudnia 2017 roku w kinie Świt w Czechowi-
cach-Dziedzicach. Na premierę została zaproszona także re-
dakcja echa jaworza. wśród gości był prezes iPN dr. jarosławek 
Szarek, dyrektor oddziału iPN w Katowicach dr andrzej Sznajder, 
przedstawiciele wojska Polskiego, ministerstwa obrony Narodo-
wej, Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, władz Czechowic-
dziedzic na czele z burmistrzem marianem Błachutem, oraz sędzi-
wi żołnierze dawnego podziemia zbrojnego działającego niegdyś  
w zgrupowaniu kpt. Henryka Flame od Żywiecczyzny poprzez góry 
Beskidu Śląskiego po Czechowice-dziedzice. Nie zabrakło także 
związku Żołnierzy NSz okręgu Śląska Cieszyńskiego oraz grupy 
rekonstrukcji Historycznej „Beskidy”. Patronat nad wydarzeniem 
objął Prezydent rP andrzej duda.

Sala kinowa przed godziną 18.00 była już wypełniona po brzegi, 
łącznie z miejscami stojącymi. wcześniej przedstawiciele iPN zło-
żyli wiązanki kwiatów na grobie „Bartka” w Czechowicach-dziedzi-
cach przy kościele św. Katarzyny oraz przed budynkiem restauracji 
w zabrzegu, gdzie 1 grudnia 1947 roku wówczas mjr Henryk Flame 
został zastrzelony przez milicjanta rudolfa dadaka. wśród widzów 
były rodziny dawnych żołnierzy wyklętych z naszego terenu, licznie 
przybyła także młodzież szkolna. 

Film dokumentalny „więzy krwi” nawiązuje do nierozerwalnych 
do dziś więzi, jakie łączą rodziny mieszkające na Podbeskidziu 
(użyję tego nielubianego w jaworzu określenia, aby nie wymieniać 
stale powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego) z ich ojca-
mi, dziadkami, wujostwem, które w wieku 21-30 lat walczyło o wol-
ną katolicką Polskę z nowym narzuconym radzieckim systemem. 
wszyscy mieli świadomość zdrady ze strony zachodnich aliantów. 
ale Polska była dla nich świętością – co podkreślił zarówno pre-
zes iPN dr jarosław Szarek, jak i reżyser filmu dariusz walusiak.  

Potok Jasionka w górnej części Grabki
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SPORTOWE JAWORZE

gKS CzarNi jaworze

Półmetek zmagań w aP-Sport Bielskiej Lidze okręgowej 
za nami! 15 długich kolejek, które w ostatecznym rozrachunku 
przyniosły, jak na beniaminka rozgrywek – drużynę gKS Czarni 
jaworze, wspaniałe rozstrzygnięcia!

Po 5 kolejnych zwycięstwach w ostatni weekend października 
przyszło nam się zmierzyć w wyjazdowym spotkaniu z aktualnym 
mistrzem Skoczowskiej Klasy a, Tempem Puńców. Każda seria 
ma swój koniec – nasz nastąpił właśnie w tym starciu. Po bardzo 
słabym meczu przegraliśmy z ekipą spod granicy polsko-czeskiej 
aż 1:4. Honorowe trafi enie (na dodatek dość kuriozalne) zaliczył 
adrian jasiński.

Korzus - Legut (60’ Sztykiel), Kleszcz, Habdas, Strzelczyk 
(46’ Duława) - Stanisławski, Lech, Błasiak, Waliczek, Sosna - 
Cyran (73’ Jasiński).

Na 5 listopada został wyznaczony ostatni domowy pojedy-
nek w tym roku kalendarzowym. Na „Koralową arenę” zespół 
Tomasza duleby gościł nieobliczalną drużynę górala Żywiec. 
Nasz plan był prosty – zrehabilitowanie się za ostatnie niepowo-
dzenie. jaworzanie po dobrym spotkaniu wygrali tą konfrontację 
4:1, a po dwie bramki zaliczyli daniel Lech oraz adam waliczek.

Korzus - Strzelczyk (87’ Jończy), Kleszcz, Habdas, Lab-
za - Stanisławski, Sztykiel, Błasiak, Lech (83’ Sztykiel), Cyran 
(75’ Sz. Sosna) - Waliczek.

Świetną rundę jesienną zakończyliśmy w Narodowe Święto 
Niepodległości w Bestwinie. zespół rywala to świeżo upieczony 
wicemistrz jesiennych zmagań, a więc musieliśmy spodziewać 
się bardzo trudnej przeprawy. wyszliśmy z niej obronną ręką, 
gdyż grając niemal przez pół godziny w osłabieniu (czerwona 
kartka dla Stanisława Kleszcza), zdobyliśmy bardzo cenny punkt 
w bezbramkowym pojedynku.

Korzus - Sosna, Kleszcz, Duława, Labza - Habdas (25’ 
Sztykiel), Sztykiel, Lech (73’ Legut), Błasiak, Cyran - Waliczek 
(88’ Jończy).

Przed sezonem nawet w najśmielszych snach nie zakładali-
śmy aż tak wysokiej lokaty, a nasze oczekiwania wobec dorobku 
punktowego oscylowały wokół liczby 15. musimy więc przyznać – 
jest to wręcz fantastyczne osiągnięcie drużyny Tomasza duleby!

warto również kilka słów poświęcić o pozostałych zespołach, 
zrzeszonych w projekcie pod nazwą „gKS CzarNi jaworze”. 
w ich przypadku rundę jesienną również można zapisać po stro-
nie plusów!

zespół rezerw po 11 spotkaniach melduje się na trzeciej po-
zycji w Bielskiej Klasie B, znajdując się w wąskim gronie w wal-
ce o „Serie a”. juniorzy znajdują się na drugim placu, będąc bez-
pośrednio za plecami tak uznanej fi rmy, jaką jest Podbeskidzie 
Bielsko-Biała. również status wicemistrza rozgrywek jesien-
nych posiadają piłkarze drużyny młodzików, którzy awans do iii 
ligi młodzików przegrali (tylko) bezpośrednim starciem z zaporą 
Porąbka. dzieciaki z kolei (orliki oraz żaki) rywalizują w swojej ka-
tegorii wiekowej i tam także znajdują się niemal w czubie tabeli.

w fi lmie przedstawiono wspomnienia dawnych żołnierzy różnych 
pododdziałów należących do zgrupowania „Bartka” z terenu Żyw-
ca, milówki, wisły, zabrzega, ale i Błatni. wśród osób znających 
szczegóły śmierci plutonowego „edka” edwarda Biesoka podczas 

potyczki na Błatni był również żyjący do dziś żołnierz z tego oddzia-
łu. Szerzej o premierze fi lmu jak i rozmowie ze Stefanem Siekliń-
skim napiszemy w kolejnym echu jaworza.

Piotr Filipkowski

Świąteczny fi nał konkursu
Tym razem Stowarzyszenie Nasze Jaworze wraz ze Sto-

warzyszeniem Miłośników Sztuki zorganizowały wspólną im-
prezę łączącą kiermasz świątecznych ozdób z konkursem 
„Najlepsze świąteczne ciasteczko”. Świąteczny turniej odbył 
się po trzech latach przerwy, a o jego wznowieniu zdecydowały 
głosy mieszkańców. w sobotę 2 grudnia w sali sesyjnej o godzinie 
13.00 rozstrzygnięto konkurs, a ręcznie wykonane stroiki świą-
teczne, kartki, obrusy, biżuteria itd. świetnie komponowały się ze 
słodkościami przygotowanymi przez panie, które wzięły udział 
w słodko-lśniących zawodach. jury nie miało łatwego zadania, 
ale nie było tu mowy o „znajomościach”, jak podkreśliła danuta 
mynarska, ponieważ podczas oceniania członkowie zacnego 
gremium znali jedynie numer talerza. Poza tym w komisji konkur-
sowej zasiadali przedstawiciele obu stowarzyszeń – gospodarzy 
tej świątecznej imprezy. dopiero po dokonaniu oceny ujawnio-
no nazwisko osoby, która wypiekła słodkości. Nagrody otrzymały 
trzy osoby, reszta uczestniczek konkursu dostała nagrody pocie-
szenia. imprezę wspólnie prowadzili zygmunt Podkówka i danuta 
mynarska. w konkursie wzięło udział 13 uczestniczek, które przy-
gotowały 19 zestawów ciastek. jury oceniało nie tylko smak, ale 
i wygląd wypieków, a także oryginalność i kreatywność przygoto-
wania – podsumował zygmunt Podkówka. 

Oto wyniki konkursu:
1 miejSCe i 72 pkt. - nr 15: „Kruche ciasteczka świąteczne” - 

edyTa SłomińSKa - nagroda - komplet kawowy na 6 osób,
2 miejSCe i 65 pkt. - nr. 8: „Bajaderki” - graŻyNa 

maTwiejCzyK - nagroda – komplet śniadaniowy na 2 osoby,
3 miejSCe 64 pkt. - nr 5: „Świąteczna kiełbaska” - HaNNa 

CHmieLewSKa - nagroda: stolnica plastikowa,
4 miejSCe (wyróŻNieNie ) pkt. 63 - nr 14 „rogaliki świątecz-

ne z powidłami” - nagroda : silikonowa deska + foremki,
5 miejSCe (wyróŻNieNie ) pkt 61 - nr 14 „Ciasteczka owsia-

ne” - nagroda: silikonowa deska + foremki.
Ponadto wszyscy pozostali uczestnicy konkursu otrzymali na-

grody za udział w turnieju tj. kubki oraz dyplomy.
Konkurs realizowany w ramach zadania publicznego.

Piotr Filipkowski



grudzień32 2017

Miejsce Klub Il. meczów Punkty Bramki
1. mrKS Czechowice-dziedzice 15 42 65 – 18
2 LKS Bestwina 15 33 29 – 12
3 Błyskawica drogomyśl 15 28 37 – 26
4 Pasjonat dankowice 14 27 46 – 23
5 wSS wisła 15 27 42 – 27
6 Czarni Jaworze 15 26 37 – 29
7 Koszarawa Żywiec 15 25 20 – 13
8 Cukrownik Chybie 15 23 26 – 24
9 góral Żywiec 14 22 27 – 18
10 Tempo Puńców 15 22 31 – 29

11 LKS 99 Pruchna 15 16 24 – 27

12 orzeł łękawica 15 13 31 – 39
13 Spójnia zebrzydowice 15 13 17 – 48
14 LKS Leśna 15 9 17 – 48
15 Skałka Żabnica 15 6 23 – 48
16 gLKS wilkowice 15 5 13 – 56

Tak oto przezentuje się ligowa rzeczywistość na półmetku zmagań:

Przygotował: artur mazur. 
więcej na: www.czarnijaworze.futbolowo.pl/

BeSKid dragoN

Rok 2017 dobiega już końca. 

Był to dla nas fantastyczny okres,

zwieńczony w jej połowie mistrzostwem naszych seniorów 

w rozgrywkach Bielskiej Klasy A, a co za tym idzie 

– awansem do Ligi Okręgowej. 

Życzymy sobie i wszystkim naszym kibicom 

podobnych (tylko pozytywnych!) wrażeń na spotkaniach 

z udziałem GKS Czarni Jaworze! 

Wszystkiego najlepszego w Nowym 2018 Roku!

Wyniki zawodników Beskid Dragon
w dniu 11 listopada 2017 roku w węgrowie odbył się Puchar 

Polski w Light-contact. wyniki zawodników Beskid-Dragon: 
oliwia Czader złoto kat. 37 kg puchar, najlepsza zawodniczka 
turnieju julian graboś złoto kat. 42 kg, złoto kat. 47 kg Patryk Bo-
dzek złoto kat. 52 kg, Nikola Kaleta złoto kat. 50 kg, anna Legień 
srebro kat. 50 kg, jakub worek brąz kat. 52 kg, Kacper Sacher 
brąz kat. 74 kg.

wyniki Pucharu Burmistrza węgrowa PF – maria zyzynarska 
kat. 9 lat puchar najlepsza zawodniczka złoty medal emili wojtyła 
srebro kat. 8 lat, martyna wiśniewska srebro kat. 8 lat, Konrad 
wisniewski srebro kat. 8 lat

Piękne urodziny
dotyk urody Centrum Kosmetki estetycznej obchodził swo-

je urodziny. minęły właśnie cztery lata od jego otwarcia. Cieszy 
nas niezmiernie to, że marta wawrzyczek, właścicielka prestiżo-
wego salonu w jaworzu, postanowiła wspólnie z nami świętować 
ten czas.

wydarzenie odbyło się 17 listopada w Villi Barbara. wśród 
gości zaproszonych nie mogło zabraknąć naszego wójta. Pan 
radosław ostałkiewicz złożył marcie wwarzyczek gratulacje. 
Przyznał, że siedziba dotyku urody choć niepozorna z zewnątrz 
kryje w sobie wspaniałe przestrzenie. Nie zabrakło także gwiaz-
dy kina Bollywood i Hollywood – Natalii janoszek, która, tak jak 
i my, kocha Beskidy. gwiazda opowiedziała o początkach swojej 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W JAWORZU
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kariery i tajemnicach z planu fi lmowego. dodała, że w grudniu wy-
latuje na kolejny międzynarodowy konkurs piękności, który odbę-
dzie się w meksyku.

event miał charakter integracyjny. Przybyły na niego także 
mieszkanki naszej gminy, które z dużym zainteresowaniem ob-
serwowały pokaz zabiegów fi rm: Bogdani dermatologia (urzą-
dzenia Venus Legacy, ulfi t) zaprezentował przedstawiciel fi rmy 
łukasz Kasiarz) oraz dermaquest z panią anną Solecką na cze-
le. widzów zainteresował także występ pań na czele z Patrycją 
Brejzą na czele, która sygnuje marce Stayfi t.

Nie zabrakło lawendowego torta, wspólnego zaśpiewania „Sto 
Lat” oraz wielu życzeń i gratulacji dla pani marty wawrzyczek.

– Przyznam, że każde wydarzenie przeżywam i staram się, 
aby wypadło jak najlepiej. Zależy mi na komforcie i zadowole-
niu gości. Dlatego cieszy mnie bardzo taka radość, jaka była na-
szym wspólnym udziałem w trakcie eventu. Dziękuję za liczne 

przybycie. To chwile, dla których warto żyć, to one dają siłę do 
działania. – mówiła marta wawrzyczek. – Tak miło patrzeć, gdy 
stajemy się jedną, zgraną i lubiącą się grupą osób. rodzą się 
nowe znajomości i przyjaźnie. Takie są właśnie moje klientki: 
przyjazne, dobre i ciepłe. dziękuję także za tą właśnie wrażli-
wość – podkreślała.

w trakcie wydarzenia odbyła się zbiórka charytatywna na 
rzecz innowacyjnego programu „Labirynt wiedzy”, który wdraża 
młodzież z jaworzańskiego gimnazjum.

Katarzyna oremus

TEKST SPONSOROWANY
CZAS NA NARTY!

już teraz większość narciarzy śledzi doniesienia pogodowe 
i aktualne warunki na stokach.

wyjazd na narty to świetny sposób spędzania czasu, ale tak-
że sposobność do doskonalenia umiejętności posługiwania się 
językiem angielskim.

Vocabulary (słownictwo);
 ● a ski run/a ski slope (stok)
 ● snow condition (warunki śniegowe)
 ● avalanche (lawina)
 ● blizzard (zamieć, zawieja, burza śnieżna))
 ● a chair lift (wyciąg krzesełkowy)
 ● a ski lift (orczyk)
 ● a cable car (kolej gondolowa)
 ● ski equipment (sprzęt narciarski)
 ● ski goggles (gogle)
 ● ski gloves (rękawice)

 ● ski sticks /poles (kijki)
 ● ski boots (buty)
 ● ski binding (wiązania)
 ● a ski helmet (kask)
 ● a skipass (karnet)
 ● a ski resort (kurort narciarski)
 ● go skiing (jeździć na nartach)
 ● apre’s ski (atrakcje po nartach)
 ● heli-skiing (zjazd ze stoków dostępnych z udziałem 

helikoptera)
 ● milk run (pierwszy poranny zjazd)

expressions (wyrażenia):
 ● Can i buy one skipass for 3 days? (Czy mogę kupić skipas 

na 3 dni?)
 ● i’d like to rent/hire a pair of skis. (Chciałbym wypożyczyć 

narty).
 ● Could you recommend me some good ….blue, red, black 

runs? (Czy możesz mi polecić dobre trasy...niebieskie, czer-
wone, czarne) 

Ciąg dalszy nastąpi...
Chcesz nauczyć się więcej?

Odwiedź nas na naszym FACEBOOKU!
Ucz się z nami!

SJO WORLD Jaworze, ul. Zdrojowa 93
tel. 604 835 859

e-mail: sekretariat@jezykijaworze.pl
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INFORMACJA !!!
Urząd Gminy Jaworze 

informuje, że posiada do podnajęcia 
pomieszczenia położone 

w budynku 97 przy ul. Szkolnej 
(„Pod Goruszką”)

Szczegółowe informacje 
można uzyskać telefonicznie 
pod nr tel. 33 828 66 00

 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

„Nie czas nam jest dany ale chwila. 
Naszym zadaniem jest uczynić z tej chwili czas.” Georges Poulet

Wszystkim którzy byli z nami w najtrudniejszych chwilach 
i podzielają nasz smutek po odejściu ukochanego męża, ojca, 

dziadka i pradziadka Franciszka Duraja 
składamy serdeczne podziękowania, 

a także wyrazy wdzięczności za modlitwę, 
intencje mszalne i udział w uroczystości pogrzebowej.

Żona Stanisława z rodziną. 

Kupię mieszkanie 
2-3 pokojowe 
w Jaworzu. 

Telefon 609 517 578
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Od 1 września 2017 

uchwała antysmogowa dla Śląskiego!
Dotyczy Cię, jeśli ogrzewasz swój dom paliwami stałymi, jak węgiel, drewno, pellet!

↓
do końca roku

2021

↓
do końca roku

2023

↓
do końca roku

2025

↓
do końca roku

2027

↓↓ ↓ ↓

Więcej dowiesz się na powietrze.slaskie.pl

1

2

WYMIANA 

KOCIOŁ POZAKLASOWY tzw. KOPCIUCH KOCIOŁ KLASY 3 
LUB 4

WYMIANA w przypadku kotłów (od daty ich produkcji)

< 5 lat5 – 10 lat> 10 lat

Sprawdź datę produkcji i klasę swojego kotła węglowego

Jeśli nie jest to kocioł KLASY 5 lub ECODESIGN  
– masz obowiązek wymienić go na te standardy!
(dotyczy kotłów, których rozpoczęcie eksploatacji nastąpiło przed 1 września 2017)

KROK →

→KROK
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Od 1 września 2017 

uchwała antysmogowa dla Śląskiego!
Dotyczy Cię, jeśli ogrzewasz swój dom paliwami stałymi, jak węgiel, drewno, pellet!

NIE SPALAJ!

TO DYM! A DYM TRUJE!

↓ ↓

Więcej dowiesz się na powietrze.slaskie.pl

MUŁU FLOTU WĘGLA 
BRUNATNEGO

WILGOTNEGO 
DREWNA

NOWY DOM 

tylko KOCIOŁ KLASY 5 lub ECODESIGN

MODERNIZACJA KOTŁOWNI 
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