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„Mała książka – wielki człowiek” – to hasło wyjątkowej kampanii
proczytelniczej realizowanej przez Instytut Książki. Akcję wspiera Gminna
Biblioteka Publiczna w Jaworzu!!!
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NA PIeRWszyM PLANIe
Z ŻYcIA BIBLIOTEKI
„Mała książka – wielki człowiek”, to hasło wyjątkowej kampanii proczytelniczej realizowanej przez Instytut Książki, która ruszyła w grudniu 2017 roku i ma charakter ogólnopolski. Kampania
społeczna „Mała książka – wielki człowiek” przypomina o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania już
od pierwszych miesięcy życia dziecka. Została przygotowana
w związku z ogólnopolską akcją „Książką połączeni”, w ramach
której młodzi rodzice na oddziałach położniczych otrzymają
wyjątkowe „wyprawki czytelnicze” w postaci książeczek z wierszykami. Wspólna lektura może stać się nie tylko wielką przyjemnością, ale przede wszystkim wspaniałą okazją do budowania
bliskości oraz silnych i trwałych więzi rodzinnych. czytając swojemu Maluszkowi, wpływasz na jego przyszłość i pomagasz mu
osiągnąć sukces. Bądź blisko i czytaj dziecku już od urodzenia, bo mała książka to wielki człowiek! Pamiętajmy, że czytelnictwo zaczyna się od kołyski, na długo przed dniem, w którym
dziecko zacznie samodzielnie składać litery. Odpowiednio dobrane książki rozwijają jego umysł i emocje, kształtują kompetencje
językowe i zakorzeniają w kulturze, a jako pięknie zaprojektowane przedmioty umożliwiają pierwsze spotkanie ze sztuką. Przy
wsparciu dorosłego literatura dziecięca staje się zatem wspaniałym przewodnikiem, pomagającym młodemu „czytelnikowi” odkrywać otaczający go świat, rozbudza jego wyobraźnię i inspiruje
do twórczych praktyk. Jak pisze profesor Grzegorz Leszczyński
w broszurce „Książką połączeni”, stare porzekadło głosi, że książka jest najlepszym przyjacielem. Pozwala dziecku zdystansować
się wobec własnych doświadczeń, spojrzeć na siebie i swoje życie z daleka, jakby przez odwróconą lornetkę. Widząc problemy innych, ich zmagania z losem, ich ból, cierpienie i radość, ich
zawody i porażki, smak klęski, gorycz zawiedzionych przyjaźni,
dzieląc radość ich szczęścia – dziecko zaczyna rozumieć siebie,
własne reakcje, własny smutek, może przezwyciężyć samotność,
która niekiedy, zwłaszcza w dzieciństwie i młodości, doskwiera
i zadaje ból trudny do zniesienia. Jakby tych pożytków dziecięcego czytania było mało, nasza współczesność dopisała swoje,
nieznane wcześniej. Wiek XXI już jest i najpewniej pozostanie
stuleciem milczenia. Język, którym posługujemy się na co dzień,
został zredukowany do roli przekaźnika informacji i poleceń. Tymczasem książka operuje słowami, które znaczą, które mają moc,
barwę i sens. czytając lub słuchając czytanej książki, dziecko doświadcza magicznej siły słów, rozwija i wzbogaca własne słownictwo. Krok po kroku ogarnia słowami świat, nazywa szczegóły otaczającej je rzeczywistości. Gdy dziecko potrafi nazywać uczucia,

gdy zaczyna rozróżniać stany psychiczne literackich bohaterów,
wówczas rozpoznaje je w sobie, potem u osób ze swojego otoczenia. umiejętność nazywania i akceptowania własnych, niekiedy
trudnych emocji, następnie doznań i przeżyć innych ludzi jest bodaj najtrudniejszą sztuką, którą musi opanować młody człowiek,
by osiągnąć wewnętrzną dojrzałość. Książka nie rozwiąże problemów, z którymi zmagamy się w długim, najeżonym kryzysami procesie formowania człowieka od jego najwcześniejszych lat do progu dojrzałości. Nie rozstrzygnie dylematów, ale rozwinie jego inteligencję emocjonalną, dzięki której będzie potrafił rozumieć siebie
i innych, wykształci zdolności empatyczne, dzięki którym będzie
wrażliwy na potrzeby każdego, rozbudzi wrażliwość i intuicję moralną, za sprawą której będzie odróżniał dobro od zła, otworzy
oczy na piękno świata i mądrość człowieka. Pomoże przeprowadzić przez trudne doświadczenia, zachęci do szukania prawdy
o sobie i świecie. Rozbudzi też wyobraźnię, bez której nawet codzienne czynności, jak choćby gotowanie zupy czy nakrywanie
stołu, przeradzają się w automatyzm i banał.
Jeśli dziecko będzie obcowało z pięknymi książkami, takimi, które porywają i zachwycają, które kuszą oryginalnością szaty graficznej, z książkami kunsztownie wydanymi i skłaniającymi
do reﬂeksji, wówczas będzie wzrastało w żywiole prawdy, piękna
i dobra, bogate wewnętrznie, otwarte, szczęśliwe, zdolne do rozumienia siebie i innych, do wzięcia odpowiedzialności za własne
życie i pokierowania nim na miarę rozbudzonych marzeń, pragnień, tęsknot i nadziei.
Nasza jaworzańska biblioteka bardzo skrupulatnie dobiera
książki z literatury dziecięcej, by w jej zasobach znalazły się pozycje piękne, ciekawe, wartościowe, polecane przez specjalistów
oraz odpowiednie dla każdego wieku. Przypominamy, że w bibliotece nie ma dolnej granicy wieku, każde dziecko które posiadajuż PESEL może zostać czytelnikiem – za poręczeniem rodzica
oczywiście. Zachęcamy do odwiedzania biblioteki i kształtowania
za sprawą małych książek – Wielkich Ludzi.
Źródło: www.wielki-czlowiek.pl, www.instytutksiazki.pl

INFORMAcJe URzĘDU GMINy I WÓJtA
J AW O R Z E P O D S u M O WA N I E 2017
ROKu I REALNE PLANY NA I PóŁROcZE
2018 ROKu – W ROZMOWIE Z WóJTEM
RADOSŁAWEM OSTAŁKIEWIcZEM
Koniec jednego roku i początek drugiego zawsze skłaniają do
reﬂeksji nad tym, co było w planach, a co zostało wykonane, jak
i nad tym, co należy przesunąć na kolejny rok. Jedno co można stwierdzić z całą pewnością, to fakt, że rok 2018 będzie ro-

kiem 100-lecia Niepodległości Polski (1918-2018), do których to
obchodów przygotowuje się i nasza gmina.
Ale to również piętnasty rok pracy w jaworzańskim samorządzie obecnego wójta dr. Radosława G. Ostałkiewicza, który rozpoczynał tutaj pracę chwilę po ukończeniu studiów wyzszych
wpierw jako wolontariusz, potem koordynując działania Gminnego centrum Informacji, aż po kolejne szczeble służby cywilnej
w samorządzie. Jego doświadczenie, zaangażowanie i skuteczność działania (m.in. jako wicewójta w latach 2007-2014) zostały dostrzeżone przez wyborców, dzięki czemu trzy lata temu został wybrany na wójta.
A więc podsumujmy mijający rok 2017, który z racji
znaczących inwestycji był nie tylko niełatwy dla budżetu
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gminnego, ale i często uciążliwy dla mieszkańców Jaworza…
R. Ostałkiewicz: Tak to prawda, w tym roku przyszło nam
zmierzyć się z wręcz gigantycznymi projektami inwestycyjnymi
jak na tak małą gminę jaką jest Jaworze. Zacznijmy jednak od
początku: jeszcze w 2016 r. podpisałem umowę na budowę hali
sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Jaworzu (obecnie Szkole Podstawowej nr 2), która przez ostatnie miesiące rosła jak na drożdżach. Kolejną dużą inwestycją jest budowa domu socjalnego
z salą wielofunkcyjną, który nazywam z racji jego położenia
budynkiem „Pod harendą”, a który powstaje w sąsiedztwie urzędu. I wreszcie trzecia – to największa inwestycja drogowa realizowana przy współudziale samorządów Jasienicy i powiatu bielskiego oraz naszej gminy. Mowa oczywiście o modernizacji drogi
powiatowej – ul. Bielskiej i cieszyńskiej – od ulicy Niecałej do granicy z Jasienicą przy dawnej fabryce mebli wraz z budową ronda przy „cholewiku”.
Rondo przy „Cholewiku”, jak widać, bez jakiejkolwiek
„pompy” samo oddało się do użytku. Czy możemy powiedzieć, że inwestycja ta jest już w pełni zakończona?
R. Ostałkiewicz: Inwestycja ta została już w zasadzie zakończona i rozliczona, aczkolwiek przyjęliśmy ją (jako partner umowy) pod wieloma warunkami
i zastrzeżeniami. Mój zasadniczy zarzut to znaczące
opóźnienia w jej realizacji, które spowodowały przesunięcie zakończenia inwestycji z połowy września
na grudzień. To był bardzo nieszczęśliwy czas, jako
że w wielu miejscach zalegał śnieg i nie byliśmy w
stanie dokonać pełnego odbioru, gdyż po zimie mogą
wyjść na światło dziennie jakieś niezauważone mankamenty czy usterki. Z tego powodu zastrzegłem sobie prawo do drugiego odbioru technicznego tej inwestycji wiosną 2018. Tu jeszcze raz podkreślę, że inwestorem tego
zadania nie była nasza gmina, ale Zarząd Dróg Powiatowych
w Bielsku-Białej, który ponosi 100% odpowiedzialności za techniczną stronę tego przedsięwzięcia. Rzeczą groteskową, chociaż
nie błahą, jest np. to, że projektant „zapomniał” zaprojektować
przystanek PKS przy ulicy Zdrojowej przed dojazdem do „cholewika” w kierunku Jasienicy, co spowodowało, że autobusy jadące z Jaworza centrum nie mają gdzie się zatrzymać, a najbliższe przystanki to „Jaworze-Poczta” i „Jaworze Dolne-Wiarus”,
które znajdują się jednak w zupełnie innych rejonach. Ten problem ma wkrótce jednak zniknąć, o czym zapewnili mnie przedstawiciele starostwa i Zarządu Dróg Powiatowych. Niemniej jednak na chwilę obecną korzystamy już z dobrodziejstw wyjazdu z Jaworza – mamy już gotowe rondo i przebudowaną drogę
w kierunku Jasienicy aż po wyjazd do świętoszówki, co znacząco
podwyższyło komfort poruszania się po naszym regionie. Ale łyżką dziegciu w beczce miodu niechaj będzie fakt, że inwestycja ta
pochłonęła z naszego budżetu w sposób wcześniej nieplanowany kwotę 1,3 mln złotych tytułem naszego wkładu finansowego,
jaki musieliśmy wnieść, do tej powiatowo-gminnej „schetynówki”,
co wiązało się m.in. z koniecznością zaciągnięcia kredytu na ten
cel. Tym samym musiałem też nieco spowolnić w minionym roku
proces „oddłużania” naszej gminy, do czego jednak będę wracał
w kolejnych latach.
Wzdłuż drogi Cieszyńskiej pojawiły się nowe miejsca postojowe, miejsca na pasy zieleni. Póki co zalega tam ziemia.
To samo dotyczy drugiej strony drogi, gdzie częściowo zasypano rowy, a co z resztą?
R. Ostałkiewicz: I tu po raz wtóry muszę powołać się na problemy z terminem odbioru robót, a co za tym idzie z uwarunkowaniami pogodowymi – zima nie sprzyja bowiem pracom ogrodniczym. Zatem nasadzenia będziemy monitorować, gdyż i za nie
odpowiada Zarząd Dróg Powiatowych. Tak samo będzie w przypadku dawnych rowów – częściowo zasypanych. W całym pasie zmodernizowanej jezdni teren musi zostać zrekultywowany,
czego również będziemy się domagać od osób zarządzających
drogą.
Wracając pośrednio do tematu budowy ronda, nie sposób nie wspomnieć o tym, że na gminnej działce w rejonie
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ul. Zdrojowej od wiosny 2017 roku stoją maszyny i ciężki sprzęt drogowy. Ponadto miejsce stało się również składowiskiem ziemi z modernizacji drogi powiatowej. Przy tej
okazji zniszczeniu uległa część nawierzchni ulicy Zdrojowej do skrzyżowania z ul. Cyprysową oraz chodnik. Czy to
w jakiś sposób zostanie naprawione?
R. Ostałkiewicz: Dziękuję za to pytanie, gdyż ten problem
nurtuje nie tylko mnie, ale i wielu naszych mieszkańców. Tutaj
również zadbaliśmy o interes gminy, a stan działki gminnej przy
skrzyżowaniu z ul. cyprysową, która bezumownie została wykorzystana na pewnego rodzaju wysyp, była dla mnie jedną z kluczowych kwestii przy odbiorze tej inwestycji. Stąd też wymogłem
na firmie wykonawczej – przy poparciu władz powiatowych – podpisanie umowy przewidującej jej oczyszczenie do połowy maja
tego roku. Zgodnie z ta umowa wykonawca robót został zobowiązany do uprzątnięcia terenu tej działki, jej rekultywacji, naprawienia wjazdu na działkę, naprawy uszkodzonego ogrodzenia,
wyczyszczenia tej części ulicy Zdrojowej wraz z naprawą chodnika przy ulicy Zdrojowej. Ale sama umowa była dla mnie niewystarczająca – zabezpieczeniem tutaj jest depozyt pieniężny na koncie gminy w wysokości dwustu tysięcy
złotych oraz weksel in blanco, co w pełni zabezpiecza
nasz interes. Sprawa została postawiona jasno: jeśli wykonawca nie wykona tych zobowiązań w terminie, wówczas Gmina Jaworze przejmie zdeponowane środki z przeznaczeniem na wywóz ziemi z działki i zleci to komuś innemu. Jeśliby koszt rekultywacji
terenu i naprawy ulicy wraz z chodnikiem przekroczył
kwotę 200 tysięcy zł, wówczas mamy kolejną gwarancję – wspomniany już weksel, który pokryje ewentualny niedobór z „kaucji”. Tak więc myślę, że mieszkańcy mogą być uspokojeni.
A jak sytuacja przedstawia się na pozostałych frontach
robót tj. hali sportowej i domu socjalnego – budynku „Pod
Harendą”?
R. Ostałkiewicz: Budynek „Pod harendą” jest już prawie
ukończony, a odbiory techniczne i sanitarne zaplanowane zostały na styczeń 2018 roku. Sam jestem już po wstępnych przeglądach i muszę powiedzieć, że wszystko wygląda bardziej niż
zachęcająco. Myślę, że tu nie będzie żadnego „poślizgu” i wyrobimy się z jego oddaniem do użytku jeszcze w pierwszym kwartale tego roku. Kolejną inwestycją jest budowa hali sportowej przy
Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzu średnim. Tutaj bryła budynku również nabrała już kształtów, a obecnie trwają prace wewnątrz obiektu oraz ocieplanie ścian. Zgodnie z harmonogramem
rzeczowo-finansowym hala sportowa ma być oddana do odbioru
technicznego końcem czerwca 2018 roku, ale wszystkie znaki na
niebie i ziemi mówią, że będzie to znacznie wcześniej. Niemniej
nie spieszymy się z tym, gdyż jak zawsze „diabeł tkwi w szczegółach”, a przecież wszystko powinno być dopracowane w jak najmniejszym detalu.
Mieszkańcy Jaworza, ale i nie tylko, przyzwyczaili się do
budżetów obywatelskich, które stają się coraz ważniejszym
instrumentem partycypacji społecznej w zarządzaniu gminą.
Czy na rok 2018 samorząd Jaworza planuje uruchomienie
kolejnej edycji takiego budżetu?
R. Ostałkiewicz: Oczywiście, że tak. To już będzie czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego dla Jaworza, którego jestem
zresztą inicjatorem. Tę inicjatywę chwali sobie wielu mieszkańców miast i gmin, gdyż w skali mikro małe lub średnie grupy ludzi mogą bezpośrednio zdecydować, na jakie cele inwestycyjne zostaną przeznaczone środki publiczne – i to z pożytkiem dla
ich szeroko rozumianego podwórka. Ale w ramach tego budżetu można realizować również działania społeczne, np. w sferze
kultury, sportu itp. W tym roku kwota przeznaczona na budżet
obywatelski będzie wynosiła 120 tysięcy złotych, czyli o jedną
piątą więcej niż w latach ubiegłych. Poza tym znacząco ułatwiliśmy procedury w tym zakresie – kiedyś można było głosować
tylko „papierowo” w urzędzie gminy, a dzisiaj można to uczynić,
nie wychodząc z domu, czyli za pośrednictwem Internetu. Już
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teraz zapraszam do pracy nad nowymi pomysłami, gdyż jeszcze
w pierwszym kwartale ogłosimy nabór projektów, w drugim poddamy je pod głosowanie, a w drugiej połowie roku projekty te
zrealizujemy. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim
mieszkańcom, którzy od początku tej kadencji władz samorządowych aktywnie uczestniczą w realizacji naszego wspólnego budżetu – i tego obywatelskiego, i tego dużego, gminnego. Dodam
jeszcze, że budżet obywatelski będzie realizowany już po raz
czwarty i – jak sądzę – nieostatni. To świetne narzędzie współpracy na linii mieszkańcy – urząd.
Od nowego roku nasi seniorzy, a właściwie mieszkańcy,
którzy ukończyli 70. rok życia, otrzymają od gminy i PKS-u
mały „prezent”…
R. Ostałkiewicz: Tak, to prawda. Od 1 stycznia 2018 roku
wszyscy mieszkańcy Jaworza, ale nie tylko, którzy ukończyli 70 lat, będą uprawnieni do darmowych przejazdów wszystkimi liniami PKS-u po całym powiecie, a jedynym warunkiem skorzystania z bezpłatnej komunikacji będzie okazanie aktualnego
dokumentu tożsamości ze zdjęciem i z datą urodzenia. Jest to
wspólna inicjatywa powstałego w ubiegłym roku Beskidzkiego Związku Powiatowo Gminnego, na czele którego stoję. Otóż
wspólnie z wszystkimi wójtami i burmistrzami gmin bielskich oraz
starostą Andrzejem Płonką zdecydowaliśmy, aby od 1 stycznia 2018 wprowadzić w PKS-ie „Program 70+”. Podkreślam raz
jeszcze, że ta oferta nie dotyczy innych przewoźników, lecz tylko kursów wykonywanych przez autobusy PKS. W tym miejscu
chciałbym dodać, że w ramach Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego planujemy zakupić około 25 sztuk nowoczesnych
autobusów, spełniających najwyższe normy ekologiczne, na co
ubiegamy się wspólnie o dofinansowanie z funduszy unijnych
w wysokości 22,6 mln złotych. To nie jedyne inicjatywy w ramach
kierowanego przeze nie Związku, gdyż jeszcze wiele nowych rozwiązań przed nami. Zresztą powtarzam, że Związek nie powstał
po to, żeby utrzymywać status quo, ale żeby rzeczywiście zmieniać jakość transportu publicznego w naszym powiecie, na co
zresztą trzeba sporych funduszy. Wystarczy, że powiem, że do
samych przewozów po Jaworzu dopłacamy rocznie ok. 300 tysięcy złotych, gdyż bilety pokrywają nie więcej niż 50% kosztów generowanych przez PKS.
Co jakiś czas pojawia się temat rewitalizacji linii kolejowej „190: Bielsko-Biała-Skoczów-Cieszyn”, czy ten temat to
już historia?
R. Ostałkiewicz: Na tę chwilę można powiedzieć, że tak. Muszę w tym miejscu zaznaczyć, że temat związany z ewentualną
odbudową linii kolejowej nie dotyczy nas jako gminy. Po pierwsze
linia ta przebiega w wąskim zakresie skrawkiem północnej części Jaworza, a dawny dworzec PKP Jaworze-Jasienica znajduje
się na terenie Jasienicy, a po drugie – zadanie to nie jest domeną gminy czy powiatu, ale samorządu województwa. Inną stroną medalu jest dzisiaj ekonomiczne i społeczne znaczenie tego
połączenia, na co ma wpływ m.in. drogowa sieć komunikacyjna
czy liczba samochodów, które mamy dzisiaj do dyspozycji. Wracając do tematu, powiem, że my jako samorząd Jaworza od kilku
miesięcy (jeśli nie lat!) uczestniczymy w pracach specjalnej komisji działającej przy Starostwie Powiatowym w Cieszynie, zajmującej się ewentualną rewitalizacją tej zamkniętej od lat linii kolejowej. W prace zaangażowani są samorządowcy od Cieszyna po
Bielsko, nie omijając oczywiście Jasienicy i Jaworza. Jednak na
tym nasza rola kończy się. Decyzję co do ostatecznej przyszłości tej dawnej linii kolejowej będą podejmowane nie u nas, ale
w Katowicach czy też na szczeblu Ministerstwa Infrastruktury
i Budownictwa w Warszawie. Wiele też zależy pod posłów wszystkich opcji politycznych z naszego terenu, którzy nas reprezentują
„na górze”. Jako ciekawostkę powiem, że spotkałem się również
z pomysłem, by po trakcie kolejowym „puścić” ścieżkę rowerową – tego pozwolę sobie nie komentować.
Wszystkie inicjatywy inwestycyjne i społeczne, w każdym
miejscu ocierają się o pieniądze z budżetu. Czy budżet gminy
na rok 2018 jest już przyjęty i jaki to będzie budżet?
R. Ostałkiewicz: W dniu 21 grudnia 2017 r. Rada Gminy
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przyjęła mój projekt budżetu bez poprawek. Jak co roku, tak
i tym razem w Jaworzu będzie się wiele działo. Przede wszystkim
w 2018 roku kończymy duże inwestycje, o których rozmawialiśmy
wcześniej, ale i podejmujemy się nowych zadań – inwestycyjnych
oraz społecznych we współpracy z organizacjami pozarządowymi. W ramach tegorocznego budżetu chcemy dofinansowywać
działania proekologiczne, których beneficjentami będą mieszkańcy, tj. uruchomić dopłaty na wymianę kotłów na ekologiczne – węglowe piątej generacji czy gazowe. Musimy w końcu zakończyć
inwestycję na tzw. Starym Basenie przy ulicy Słonecznej – byłoby
to możliwe już w ubiegłym roku, ale pomimo ogłoszonych dwóch
przetargów nie wyłoniliśmy żadnego wykonawcy, co było skutkiem nasycenia rynku rożnego typu inwestycjami oraz brakiem
rąk do pracy. Może ten rok 2018 będzie i pod tym względem łaskawszy. Poza tym zamierzamy ruszyć z rewitalizacją tzw. „Trzydziestki” – z przeznaczeniem jej na cele domu zdrojowego, a co
za tym idzie zamierzamy uzyskać koncesję na zbadanie złóż solankowych pod kątem leczniczym, gdyż kolejne lata muszą przynieść wreszcie dynamiczne kroki ku pozyskaniu praw uzdrowiskowych, a to jest przecież nieodzowne. Pozyskaliśmy także
dofinansowanie w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej na rozbudowę budynku przy ul. Koralowej na cele nie tylko sportowe, ale
związane z urządzeniem tam z prawdziwego zdarzenia świetlicy
środowiskowej dla dzieci i młodzieży (w tym i dla harcerzy i zuchów) oraz zabezpieczyliśmy środki na tzw. otwarte strefy aktywności oraz boisko do plażówki przy kompleksie street work-out.
W planach jest także doposażenie Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w nowe atrakcje dla odwiedzających, a także
rozbudowa oświetlenia ulicznego, modernizacja obiektów edukacyjnych czy brukowanie dojść do tężni zdrojowej. Nie możemy
zapomnieć także o inwestycjach drogowo-mostowych, wśród których nieodzownie musimy wyremontować ul. Skowronków oraz
jeden z dwóch przepustów w ciągu ul. Podgórskiej. Mnóstwo rzeczy pewnie wyjdzie jeszcze w praniu, gdyż budżet nie jest „prawdą objawioną” i praktycznie na każdej sesji podlega zmianom, jak
każdy zresztą plan finansowy – sam prowadząc zajęcia ze studentami z podstaw zarządzania, przedstawiam im następującą
definicję planu: to coś, co na końcu wygląda zasadniczo inaczej
niż na początku.
Zatem jaki to plan?
R. Ostałkiewicz: Śmiem twierdzić, że ambitny i prorozwojowy, a zarazem będący kontynuacją wspólnego działania władz
samorządowych Jaworza tej kadencji – radnych i wójta. Ale nie
będzie to też łatwy budżet, gdyż jest ukierunkowany na redukcję
zadłużenia gminy, które musieliśmy zaciągnąć na budowę kanalizacji. W ciągu tego roku planujemy zredukować nasze zadłużenie
o 10%, by w ciągu kolejnych dwóch lat bezpiecznie zmniejszyć je
do ok. 25%. Muszę podkreślić, że nasze zadłużenie utrzymuje się
na stabilnym poziomie, ale jego dalsze obniżanie pozwoli nam
„spokojniej żyć” i planować kolejne inwestycje – w tym te w kierunku uzdrowiskowym. Patrząc na wskaźniki te z lat wypełniających tę kadencję mogę powiedzieć, że zeszliśmy z pułapu 60%
do ok. 30% na koniec tego roku. Wskaźnik ten mógł być jeszcze
trochę niższy, gdyby nie konieczność zaciągnięcia nieplanowanego kredytu w wysokości blisko 1,8 mln złotych w związku z budową ronda przy „Cholewiku”. Niemniej jednak od czterech lat dajemy radę prowadzić działania inwestycyjne, nie nadwyrężając przy
tym naszego budżetu oraz prowadząc odpowiedzialną politykę finansową. W tym miejscu pragnę za to podziękować wszystkim,
którzy mnie w tych działaniach wspierają – radnym i urzędnikom,
ale przede wszystkim mieszkańcom Jaworza, których wsparcie
czuję na co dzień.
Korzystając zatem z okazji, życzę mieszkańcom Jaworza
oraz pozostałym czytelnikom wszelkiej pomyślności w Nowym
Roku 2018, abyśmy mogli wszyscy zrealizować plany zarówno
zawodowe i inwestycyjne, ale i te często bardziej osobiste. Życzę
zarazem jedności, pokoju i spokoju, a także współdziałania ponad wszelkimi podziałami dla dobra naszej małej Ojczyzny, jaką
jest Jaworze. Wszystkiego dobrego Jaworzanie!
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REfLEKSYJNIE O JAWORZu
W ROZMOWIE Z MIEcZYSŁAWEM
BRZEZIcKIM – PRZEWODNIcZącYM
RADY GMINY JAWORZE
Koniec starego i początek nowego roku skłania do reﬂeksji i podsumowań. Jak Pan, jako przewodniczący RGJ może
podsumować 2017r. z perspektywy prac rady?
Dobry, jak zwykle pracowity rok, w którym znów zmieniliśmy
troszkę Jaworze. My, radni swoją decyzją przyczyniliśmy się do
tych zmian, a ich wykonawcą jest wójt. I tak rozpędziły nam się
w tym roku inwestycje – wyrósł dom socjalny na Zdrojowej, wyrosła hala sportowa przy szkole podstawowej w Jaworzu średnim – i choć te obiekty będą oddane do użytku w tym roku, to
w krajobraz Jaworza wpisały się już w 2017. Nie sposób nie
wspomnieć o tym, że do Jaworza i z Jaworza śmigamy teraz wygodnie, po wyremontowanej cieszyńskiej i Bielskiej, a nowiutkie
rondo znacznie ułatwia włączanie się do ruchu i co tu dużo pisać wg mnie jest optymalnym rozwiązaniem, które będzie nam służyć
długie lata. cieszę się, że tak potrafiliśmy zagospodarować gminne pieniądze i skorzystaliśmy z jedynej
okazji, by poprawić komunikację w tamtym rejonie.
Gdybyśmy się na to nie zdecydowali w zeszłym roku,
to nie byłoby możliwości i niestety finansów, aby taki
remont przeprowadzić później. Według mojej opinii
dobrze zadbaliśmy o interes Jaworza, podobnie jak
wójt, który dał popalić drogowcom podczas budowy
ronda, a następnie dobrze nas reprezentował i zabezpieczył przy grudniowych odbiorach, gdzie głównym
jednak odbiorcą całej inwestycji był powiat bielski.
Przy tych inwestycjach ogólnych, służących wszystkim mieszkańcom Jaworza, każdy radny stara się zadbać o własny kawałek,
czyli okręg. Mówię tu o pomniejszych inwestycjach, remontach
i poprawkach – nawierzchnie drogowe, chodniki, przepusty wodne,
oświatlenie i cokolwiek jeszcze może doskwierać mieszkańcom
i z czym przychodzą do swoich radnych, to oni w miarę możliwości starają się rozwiązywać przedstawione problemy. W 2017
roku musieliśmy sobie również poradzić z reformą edukacyjną
i wypracować optymalne rozwiązanie dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Mamy świadomość, że nie wszyscy mieszkańcy są całkowicie ukontentowani z rozwiązań, które wdrożyliśmy, jednak
chcę zaznaczyć, że decyzje były poprzedzone wieloma spotkaniami i konsultacjami, a wypracowane rozwiązanie jest w mojej
ocenie optymalne i bazuje na wieloletnim doświadczeniu, jakie
w zakresie organizaowania edukacji posiada nasza gmina.
Co Pana, jako szefa jaworzańskich radnych napawa największą dumą?
Nie przesadzajmy, ja nikomu nie szefuję – czasem reprezentuję radę gminy, często z wiceprzewodniczącymi Zygmuntem
Podkówką i Zbigniewem Putkiem, a na co dzień organizuję pracę

PATRYcJA LEś – PRZEWODNIcZącA
MRG W JAWORZu
Patrycja Leś – uczennica Liceum Ogólnokształcącego nr 5
w Bielsku-Białej, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy
w Jaworzu.
Początek roku jest świetną okazją do wszelkiego rodzaju
podsumowań, zatem jak Pani – przewodnicząca MRG w Jaworzu – może zreasumować ubiegłoroczną działalność rady?
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i prowadzę lub moderuję sesje rady gminy, których gospodarzami są wszyscy radni. A co cieszy mnie ostatnio najbardziej to fakt,
że Rada Gminy Jaworze to jeden team. Oczywiście, są różnice
zdań, jest merytoryczna dyskusja, czasem podzielone głosy, ale
finalnie cała rada uznaje i akceptuje decyzje większości. cieszą
mnie również relacje z naszą jaworzańską społecznością samorządową, a więc wszystkimi stowarzyszeniami i kołami, i wszelkimi organizacjami działającymi na terenie naszej gminy oraz
mieszkańcami Jaworza, z którymi się spotykam i rozmawiam.
cieszę się, że Jaworze się rozwija nie tylko infrastrukturalnie
ale też kwitnie życie kulturalne i sportowe. Pokazaliśmy również
w ubiegłym roku kawałek dobrej ekumeni, co dowodzi, że jesteśmy społeczeństwem dojrzałym. Oczywiście, nie znaczy to, że
nic już do zrobienia w tych sferach nie ma – przeciwnie, samorządowcy muszą dążyć do zrównoważonego rozwoju we wszystkich
dziedzinach i wszystkich aktywnościach. Mam wrażenie, że dziś
tak właśnie jest, a życzyłbym sobie, żeby tak było zawsze.
Jakie są najważniejsze zadania, które z perspektywy
mieszkańców gminy udało się w minionym roku zrealizować?
To co zrealizowane, to już za nami, a ja wolę się skupiać
na tym, co jest do zrobienia. Oczywiście, mieszkańcy odczuli
znaczną ulgę dzięki wielkiemu przedsięwzięciu, jakim
było skanalizowanie gminy. Kanalizacja to skarb zakopany w ziemi, a teraz musimy pozyskać inne środki na poprawę powietrza, którym oddychamy. Jest to
wyzwanie, ale jestem przekonany, że możemy mu
sprostać. Podobnie wyzwaniem, zwłaszcza, że zmieniają się przepisy prawne, jest remont lub rozbudowa
naszego ośrodka zdrowia – będzie to kolejny wielki temat, który pojawi się na tapecie, gdy zakończą
sie inwestycje bieżące. Kolejnym wyzwaniem jest redukcja zadłużenia, która powoli staje się faktem, ku
zadowoleniu mieszkańców, a również i radnych, którzy na ten
aspekt zwracają szczególną uwagę.
Oczywiście podsumowanie 2017r. nie byłoby pełne bez
noworocznych winszowań, zatem czego życzy Pan radnym,
władzom gminy oraz mieszkańcom Jaworza?
Wszystkim życzę osiągnięcia satysfakcji i spełnienia zarówno
w życiu rodzinnym jak i zawodowym. Żyjmy pełnią życia, rozwijajmy się, nie pozostawajmy obojętni na potrzeby drugiego człowieka, ale też miejmy własne zadanie i odważnie głośmy swoje poglądy. Różnijmy się pięknie i merytorycznie, kiedy w grę wchodzą
nasze marzenia – przeczmy logice, uwarunkowaniom kulturowym, ograniczeniom wiekowym, kalkulacjom finansowym, wbrew
wszystkim i wszystkiemu dążmy do realizacji własnych celów.
Nie zaśmiecajmy otaczającego nas środowiska, własnego ciała
i umysłu, a raczej karmmy siebie i innych pozytywną energią, która pozwoli nam przetrwać cieższe chwile, które również na pewno
nadejdą, bo są częścią życia. Jednak ja Państwu życzę samych
dobrych chwil i momentów, odczuć i przeżyć! Zdrowego i szczęśliwego Nowego Roku!

Myślę, że będzie to podsumowanie nie tylko ubiegłego roku,
ale całej działalności MRG, której kadencja już dobiega końca.
Jeszcze pół roku pracy przed nami, a później organizacja wyborów i następna rada obejmie rządy. Patrząc z własnej perspektywy, chcę podkreślić, że udział w tym organie jest dla mnie
bardzo ważnym doświadczeniem wiele wnoszącym w moje życie. Jeśli chodzi o radę w ogóle, to pragnę zaznaczyć, że udało nam się zrobić wiele wartościowych rzeczy nie tylko w odbiorze społecznym, ale i samych radnych. Ważna była organizacja
Jaworzańskiego festiwalu Młodzieży, który odbył się dwa razy
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i ostatniego projektu ŁAŁ będącego także eksperymentem – jak
wszystkie nasze pomysły. Jesteśmy młodymi ludźmi i nie mamy
dużego doświadczenia w organizacji różnych przedsięwzięć,
a próbowanie się w czymś takim jest na pewno dla nas niezwykle cenne. Niesamowite jest to, że mamy takie możliwości i środki
na to przeznaczone. Zatem jeśli chodzi o ubiegłoroczną, jak i całą
działalność MRG mogę powiedzieć, że była ona bardzo owocna i cieszę się, że mogłam poznać tych wszystkich naprawdę
wartościowych ludzi. Każdy z nich ma inne umiejętności i włożył
swoją niebagatelną cegiełkę do tej działalności.
Teraz czas na podsumowanie współpracy z Radą Gminy
Jaworze oraz władzami samorządowymi.
Nasza współpraca przede wszystkim z wójtem, jak całym
urzędem i radą gminy jest czystą przyjemnością. uczyliśmy się
działania w takiej strukturze i zdarzało się, że czegoś nie wiedzieliśmy, na przykład jak rozliczać faktury, kiedy i jak można kupować oraz jak wydawać pieniądze gminne. Zawsze mogliśmy
liczyć na pomoc i wsparcie wójta Radosława Ostałkieiwcza, który
był naszym opiekunem – MRG to jest tak naprawdę Jego dzieło.

SPOTKANIE
Z MIKOŁAJEM
W tegorocznym spotkaniu ze świętym Mikołajem organizowanym przez Ośrodek Promocji Gminy Jaworze na sali OSP
Jaworze wzięło udział 50 dzieciaków w przekroju wiekowym od
pół roczku do 7 lat.
Dzieci oprócz prezentów otrzymały upominki ofiarowane
przez firmę WADER-WOŹNIAK sp. z o.o. oraz słodkości od firmy
Trumpf Mauxion chocolates Sp. z o.o. część artystyczną spotkania przygotowali i poprowadzili wychowankowie z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego z Jaworza pod kierownictwem Pani
Doroty Stańczyk.
Imprezę poprowadziła wspaniała i radosna „ciocia” Tunia, która nie tylko wciągnęła dzieciaki i rodziców do zabawy, ale razem
z dziećmi wyciągnęła św. Mikołaja z komina!
Podczas spotkania można było również zakupić ozdoby świąteczne na specjalnie zorganizowanym przez Galerię na Zdrojowej
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Nawet jeżeli wójt Ostałkiewicz fizycznie nie włączał się w organizację jakiejś inicjatywy, to zawsze pytał, czego nam potrzeba.
Generalnie wszyscy urzędnicy oraz pozostali członkowie rady zawsze służyli nam radą i pomocą. Kiedyś zdarzyło się, że dosłownie z dnia na dzień były potrzebne pewne zakupy, jeden z urzędników pojechał z nami i nie stanowiło to żadnego problemu. Nigdy
nie odczuliśmy presji ze strony radnych czy urzędników, a podsumowując powiem, że było to dobre i ważne doświadczenie w naszym życiu i znakomita okazja do tego, by zobaczyć, jak funkcjonują struktury gminne. Doświadczyliśmy tego, jak bardzo różnią
się nasze obowiązki – Młodzieżowej Rady Gminy – od zobowiązań radnych jaworzańskich.
Jakie życzenia chciałaby Pani przekazać mieszkańcom
Jaworza?
Młodym radnym na ostatniej sesji życzyłam sensownego wypoczynku, umiejętności rozplanowania swojego dnia i całego
roku. Liczy się każda godzina, którą można wykorzystać naprawdę obficie, czego także życzę wszystkim mieszkańcom Jaworza;
wszelkiej pomyślności, zdrowia i spełnienia marzeń!

mini kiermaszu – przypominamy, że kiermasz świąteczny trwał do
22 grudnia w budynku Galerii na Zdrojowej.
Wszystkim, którzy nas wspomagali a w szczególności sponsorom i OSP Jaworze, jeszcze raz serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok.
Info: OPG

NAsze DzIecI, NAszA MŁODzIeŻ
PuBLIcZNE PRZEDSZKOLE NR 2
W JAWORZu
Mikołajkowe przedstawienie
Początek grudnia wprowadził nas w nastrój świąteczny.
Kiermasz organizowany w przedszkolu cieszy się od kilku lat
ogromnym zainteresowaniem. Wystawę wzbogaciły prace samych dzieci, a także rodziców i pracowników przedszkola. Pięknie ubrane choinki, kompozycje stroików, ozdoby drewniane
w formie świeczników zachęcały kupujących. Dochód ze sprzedaży na stoisku świątecznym przeznaczono na mikołajkowe
niespodzianki. Wszystkim rodzicom, którzy zaangażowali się
w wykonanie i sprzedaż ozdób choinkowych i pierników bardzo
dziękujemy. świąteczny klimat oczekiwań i niespodzianek udzielił się wszystkim dzieciom. Jak co roku dzieci chętnie słuchały
opowiadań i bajek o niezwykłym gościu z białą brodą, który
wchodzi do mieszkań przez komin. Swoje marzenia zawarły jak
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zwykle w listach do Mikołaja, które miały formę rysunku. W tym
roku Mikołaj odwiedził nas 11 grudnia wraz z wietrzną aurą. Miał
wiele pracy i przybył do nas z niewielkim opóźnieniem. Na mikołajkowe niespodzianki oczekiwały wszystkie dzieci w przedszkolu. Spotkanie jak co roku połączone było ze spektaklem, w fabułę którego wpleciono przyjazd Mikołaja. Występ teatru „Skrzat”
z Krakowa z przedstawieniem mikołajkowym rozbudził nie tylko wrażenia estetyczne, ale także doznania smakowe. W bajkowej scenerii przy dźwiękach dzwonków i nastrojowej melodii pojawił się wreszcie tak długo oczekiwany gość z workiem pełnym
prezentów. Dzieci z poszczególnych grup mogły zaprezentować
swoje umiejętności recytatorskie, wokalno-muzyczne, w trakcie
których Mikołaj obdarował ich niespodziankami. Spotkanie z Mikołajem zakończyły pamiątkowe zdjęcia.
Nauczycielka Lidia Kubala

Przedszkole Nr 2 w Jaworzu pachnące świętami
święta Bożego Narodzenia kryją w sobie niepowtarzalną
magię – radość i niecierpliwe oczekiwanie na pierwszą wigilijną gwiazdkę. Dla wielu jest to czas spotkań w rodzinnym gronie,
dzielenia się opłatkiem, składania życzeń najbliższym, wspólnego kolędowania. W naszym przedszkolu także nastał cudowny
dla wszystkich czas – Boże Narodzenie.
Zwyczaje bożonarodzeniowe w Polsce są bardzo ważne.
Tradycje świąteczne i wigilijne są pielęgnowane i przekazywane
z pokolenia na pokolenie. Najpopularniejsze z nich to na pewno
zostawianie wolnego miejsca przy stole, czy łamanie się opłatkiem. W naszym przedszkolu corocznie organizujemy Wigilię,
która jest już tradycją. Tym razem odbyła się 20 grudnia. Brały w niej udział wszystkie przedszkolaki oraz pracownicy przedszkola. Panowała magiczna atmosfera: pięknie udekorowane
sale, dzieci odświętnie ubrane przyniosły ciasteczka upieczone
w domu z najbliższymi. Wspaniałym momentem było dzielenie
się opłatkiem i składanie świątecznych życzeń. Przy pachnącym
stole dzieci smakowały słodkości, podśpiewując kolędy. Dekorowanie mandarynek goździkami jest już zwyczajem w naszym
przedszkolu i sprawia dzieciom ogromną radość. To bardzo ważne, aby pielęgnować u najmłodszych tradycje i zwyczaje świąteczne. celem takiej uroczystości jest integracja wszystkich pracowników przedszkola oraz dzieci, wprowadzenie świątecznego
nastroju oraz wspólne kolędowanie. Dziękujemy wszystkim rodzicom za pomoc w przygotowaniu wigilii.
Niechaj ziemię rozśpiewa kolęda
Każdy dom i każdego z nas,
Niechaj piękne Bożonarodzeniowe Święta
Niosą wszystkim betlejemski blask.

Niech te życzenia zagoszczą w naszych sercach…
Nauczycielka Magdalena Ćmok
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szkoła podstawowa nr 1
w jaworzu

Podsumowanie „SZLACHETNEJ PACZKI” w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzu
W listopadzie i grudniu czwarty już raz nasza szkoła włączyła
się w organizację „Szlachetnej Paczki”. To piękna i wartościowa
ogólnopolska akcja charytatywna. Wybraliśmy Rodzinę. Poznaliśmy Jej potrzeby. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu rodziców,
nauczycieli i pracowników administracyjnych udało się na czas
zgromadzić wszystkie wymienione przez naszą Rodzinę rzeczy.
Dzięki Państwa ofiarności zebraliśmy sporą kwotę. Za pieniądze
te kupiliśmy lodówkę, kołdry i komplety pościeli dla wszystkich
domowników, pościel kupił też jeden z pracowników szkoły. Zakupiono kilka paczek pieluszek jednorazowych dla najmłodszego
dziecka oraz potrzebne produkty żywnościowe.
W 24 ogromnych paczkach zmieściła się tak potrzebna lodówka, odkurzacz zakupiony przez Radę Rodziców, mnóstwo
środków czystości i kosmetyków, żywność trwała, zabawki i artykuły szkolne, rowerek, odzież i obuwie dla wszystkich członków
Rodziny, klasa 5c wraz z Samorządem Uczniowskim zakupiła
bon podarunkowy do sieci Rossman, jeden z rodziców ufundował
bon podarunkowy do sklepu CCC, ufundowana też została wizyta w pizzerii dla całej Rodziny. Jeden z pracowników szkoły przekazał bon towarowy.

W sobotę, 9 grudnia Pani Dyrektor Ewa Cholewik wraz
z opiekunem Samorządu Joanną Lorańczyk-Czader dostarczyły paczki do magazynu w Skoczowie. Wolontariusz opiekujący się Rodziną przekazał prezenty. Otrzymaliśmy też piękny
i wzruszający list podsumowujący i relacjonujący wręczenie
podarunków.
Kolejny raz przekonaliśmy się, jak wielka jest Państwa, Rodziców ofiarność i chęć pomagania. Jak ta piękna inicjatywa wyzwala w nas najlepsze i najszlachetniejsze odruchy. Uczymy nasze
dzieci, że tak należy postępować. Dziękujemy !
Oprócz Szlachetnej Paczki działania charytatywne samorządu Uczniowskiego związane są z projektem Pola Nadziei.
W październiku zorganizowaliśmy drugi już raz zbiórkę książek
dla dzieci, aby dać książkom drugie życie, sprzedając je podczas
zebrania z rodzicami. Zarobione w ten sposób pieniądze przeznaczamy na potrzeby Stacjonarnego Hospicjum im. Jana Pawła
II w Bielsku-Białej. A przy okazji pokazujemy wartość książki, nawet tej z drugiej ręki.
Świąteczne, grudniowe kiermasze zorganizowane z ogromną
pomocą rodziców oraz nauczycieli, odbyły się podczas zebrania
rodziców oraz „Giełdy Talentów”. Dochód z tych kiermaszów pozwolił samorządowi sfinansować prezenty dla dwunastu uczniów
naszej szkoły w ramach akcji „Paczka dla Kolegi”. Mamy nadzieję, że dzięki temu święta będą piękniejsze. Wiemy jedno –
warto być dobrym!
Opiekun Samorządu Uczniowskiego Joanna Lorańczyk-Czader

Scena wypełniona Talentami
Kolejny koncert Giełdy Talentów niestety za nami. To już po
raz piętnasty, na naszej szkolnej scenie, 7 grudnia 2017 r., wystąpiły utalentowane Gwiazdki. Zgłosiła się rekordowa liczba uczestników, których podziwiała i nagradzała brawami licznie zgromadzona publiczność.
Nie zabrakło pasjonatów-hobbystów. Dech zapierały akrobatyczne popisy i pokazy tańca. Recytacja gwarą i popis aktorski
zostały przyjęte wręcz owacyjnie. Zachwycała również gra na instrumentach. Pianiści, gitarzystka i młodziutkie skrzypaczki dowiedli, że mają talent. Repertuar granych utworów był zarówno
klasyczny jak i popularny. Najliczniejszą grupę stanowiły jednak
wokalistki. W ich wykonaniu, trzeba przyznać – profesjonalnym,
publiczność mogła usłyszeć utwory folklorystyczne, z dziecięcej
płytoteki, jak i te całkiem dorosłe, wprost z list przebojów.
Całość koncertu poprowadzili w sposób niezwykle profesjonalny Emilia Zielina i Jędrzej Grendziński.

Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy
dyplom. Nie obyło się również bez sesji zdjęciowej do lokalnej
gazety.
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A oto wszystkie Gwiazdki wieczoru:
hobbysta-modelarz: tomasz Damek;
Gimnastyczka: Lena Ryś;
Tancerki: zoﬁa Kornacka i stefania sowa;
Recytatorka: zuzanna zontek;
Aktorzy: Marta Grzeszek, Franciszek Owczarek i Jędrzej
Grendziński;
• Wokalistki: emilia Kaszycka, zuzanna Żur, Natalia zaroda,
Inez Klima, Katarzyna Dziedzic, Julia sobkowicz, Martyna
Modzelewska, sara Urbaś, Marta Nikiel, zuzanna Kempny,
Oliwia Piesiur, Amelia Lazar, Malwina Urbaś, Marika
smołka, emilia Gąsiorek;
• Wirtuozi instrumentu: gitarzystka – zuzanna Uczniak, pianiści
i pianistki – Michał Ogrodnik, Natalia zaroda, Dominika
Dubrawska, Paulina sobota, Urszula Krupa, Aleksandra
Krupa oraz skrzypaczki – Martyna Kopczyńska, zuzanna
Konior, Izabela Kapałka;
Przy okazji imprezy zorganizowano Kiermasz świąteczny,
podczas którego można było nabyć oryginalne rękodzielnicze cudeńka, ozdoby, upominki, a także smakołyki wprost z babcinej
spiżarni. Dochód ze sprzedaży zasilił konto Samorządu uczniowskiego, a przeznaczony zostanie na sfinansowanie paczek dla
Dzieci z najuboższych rodzin.
Dziękujemy wszystkim Miłośnikom dziecięcego talentu za tak
liczne przybycie. Już dzisiaj zapraszamy na przyszłoroczną Giełdę Talentów.
Zespół Promocji Szkoły
•
•
•
•
•
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Jesteśmy bardzo dumni!
„Szukamy nauczycieli, dla których przekazywanie wiedzy
i wychowywanie dzieci to pasja, nie zawód. Takich, którzy nie tylko są fachowcami w swojej dziedzinie, ale i życiowymi przewodnikami dla młodych ludzi, wzorami do naśladowania. Szukamy
nauczycieli, dzięki którym uczniowie dorastają w zachwycie nad
światem. Takich, przy których młodzi czują się pewnie i śmiało
wkraczają w dorosłość.” – słowa Marka Twaróga, redaktora naczelnego „Dziennika Zachodniego”.
I wybrano najbardziej cenionych i lubianych przez uczniów
i ich rodziców, nauczycieli województwa śląskiego. Honorowy patronat nad akcją Nauczyciel na Medal objął Marszałek Województwa Śląskiego – Wojciech Saługa, a Partnerem Akcji był Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.
Bielsko i powiat bielski reprezentowały także nauczycielki naszej szkoły.
W kategorii dla klas I-III szkoły podstawowej na 28 zgłoszonych nauczycieli, 3 miejsce zdobyła P. Bożena Ryś, natomiast
w kategorii nauczycieli klas IV-VII i gimnazjum na 30 zgłoszonych
2 miejsce zdobyła P. Małgorzata Cholewik.
Jest to dla nas ogromny powód do dumy!
Dziękujemy wszystkim, którzy oddali swoje głosy!
6 grudnia podczas Konferencji Edukacyjnej współorganizowanej przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
„WOM” w Katowicach nagrodzono laureatów konkursu.
Zespół Promocji Szkoły
Żywa lekcja historii
Uczniów Szkoły Podstawowe nr 1 w Jaworzu odwiedzili średniowieczni rycerze! To wydarzenie miało miejsce w dniu 25 XI
2017 roku. Rycerz polski i rycerz Zakonu Krzyżackiego występujący w szatach z epoki zrobili na dzieciach duże wrażenie. O życiu rycerzy w czasie wojny i pokoju opowiedzieli w sposób dowcipny, wciągając w świat historii wszystkich uczniów, ani trochę
nie nudząc publiczności. Świadczyły o tym reakcje dzieci, które
też stawały się postaciami historycznymi. Uczniowie dowiedzieli

się, jak wyglądało życie pazia, giermka, turniej rycerski. Co to
znaczy być honorowym rycerzem? Czy współcześnie łatwo być
rycerskim? Pięknie zostało przedstawione pasowanie na rycerza.
Całość występu ilustrowana wieloma rekwizytami (średniowieczne zbroje i miecze rycerskie, kopie oraz topory z przedstawionego okresu historycznego) działała na wyobraźnię i pozwalała
wczuć się w rolę.
Żywa lekcja historii została zrealizowana dzięki funduszom
Rady Rodziców. Dziękujemy!
Nauczyciel historii: Maria Gabryś
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
W JAWORZu
Wojenne wspomnienia
Każdego roku 11 grudnia w SP nr 2 w Jaworzu jest dniem
innym od pozostałych. W dniu święta szkoły pani Marzena
Wajda-Parzyk wraz z uczniami klasy 3b i klas drugich przygotowała uroczystą akademię. uczniowie przypomnieli zebranym
szlak bojowy gen. Maczka, wiersze autorstwa żołnierzy II wojny światowej oraz piosenki oddające atmosferę minionych lat.
Największe poruszenie publiczności wywołał „wojskowy” taniec
dziewcząt z kl.3b przygotowany przez panią Annę Szalbot oraz
muzyczne występy grupy dziewcząt i chłopców pod kierunkiem
pana Marcina Pytlowanego. W trakcie akademii uczniowie oglądali film zrealizowany podczas VI edycji Łabiszyńskich Spotkań
z historią przez grupy rekonstrukcyjne z całej Polski poświęcony walkom gen. Maczka pod falaise i w Bredzie. Bardzo miłym
zaskoczeniem była obecność na sali aktorów rekonstrukcji, czyli
członków Grupy Rekonstrukcyjnej „Breda”. Postać generała przypomniał naszej młodzieży Prezes Beskidzkiego Stowarzyszenia
Maczkowców pan James Jurczyk. Zasilił również naszą szkolną
bibliotekę opracowaniami walk 1 Dywizji Pancernej oraz upominkami dla uczniów, którzy wygrali szkolny konkurs wiedzy o patronie szkoły. W tym roku była to Sara Klimczak i Kamil Zemanek.
Niespodzianką dla uczniów była wizyta żołnierzy z 18 batalionu
powietrzno-desantowego w Bielsku-Białej. Nasi goście zaprezentowali podstawowe uzbrojenie żołnierzy, omówili rodzaje broni
krótkiej i długiej, a nawet zaprezentowali spadochron i pozwolili
uczniom poczuć jego ciężar. Przestawili strukturę wojsk aeromobilnych oraz ich największe akcje. Bielscy żołnierze przyjechali
wozem wojskowym – hummerem, co oczywiście wzbudziło duże
zainteresowanie uczniów i to nie tylko chłopców. Dla wszystkich
organizatorów i wystepujących największą nagrodą były słowa
uznania zaproszonych gości. Wszyscy zauważyliśmy ich wzruszenie, zasłuchanie, wdzięczność... A przecież wśród zaproszonych osób byli emerytowani nauczyciele i młodzi żołnierze.
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szlachetna Paczka
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 po raz kolejny wzięli udział w akcji charytatywnej Szlachetna Paczka. W tym roku
wspieraliśmy rodzinę, która znalazła się w szczególnie trudnej
sytuacji. Zebraliśmy łącznie 27 paczek, w których znalazły się:
artykuły żywnościowe, środki czystości, odzież zimowa, pościel,
ręczniki, koc, pomoce szkolne, zabawki, a także wyjątkowe prezenty i upominki dla poszczególnych członków rodziny; dla mamy
bon kosmetyczny, dla dzieci wózki dla lalek, sztalugi do rysowania, zdalnie sterowane autka; a dla wszystkich przestronna szafa.
W jednej z paczek znalazły się również gadżety jaworzańskiego
Muzeum fauny i flory i 6 biletów wstępu dla całej rodziny.

Jak przekazał nam wolontariusz opiekujący się rodziną,
wszystkie dary sprawiły ogromną radość, a czas otwierania paczek był szczególnie wzruszający. Rodzice wyrazili swoją ogromną wdzięczność za wsparcie w tak trudnych dla nich chwilach,
a dzieci przygotowały dla darczyńców laurkę.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznej edycji Szlachetnej Paczki. Dzięki Waszej dobroci udało się nam spełnić marzenia drugiego człowieka.

ORGANIzAcJe POzARzĄDOWe
TOWARZYSTWO
MIŁOśNIKóW JAWORZA
GOPR wczoraj i dziś
Tematem ostatnich w 2017 r. posiad było ratownictwo górskie.
Edward Golonka i Ryszard Kurowski opowiedzieli i przedstawili
na filmie historię i dzień dzisiejszy działalności GOPR-u.
Edward Golonka jest mieszkańcem Jaworza, długoletnim pracownikiem (od 1976 roku) Sekcji Beskidzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z siedzibą w Szczyrku.
Ratownictwo górskie – działania związane z prowadzeniem
akcji ratowniczych w terenie górskim, poszukiwanie zaginionych
osób, udzielanie pomocy medycznej ofiarom wypadków, transport poszkodowanych do miejsc gdzie można im udzielić pełnej
pomocy medycznej; również działania prewencyjne związane
z informowaniem o zagrożeniach, niebezpieczeństwie lawin
i spodziewanych załamaniach pogody.
Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (GOPR) – organizacja prowadząca akcje ratownicze, szkolenia i zapobiegająca wypadkom na terenach górskich Polski powstało w 1952 r.
w Zakopanem. 15 września tamtego roku przyjęty został regulamin
i określona struktura GOPR. W struktury te zostało wówczas
także włączone Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.
GOPR obecnie, tak jak działający niezależnie TOPR, jest organizacją zamkniętą, czyli aby zostać ratownikiem GOPR-u, trzeba przejść intensywne szkolenie oraz testy i egzaminy kwalifikacyjne, które sprawdzają nie tylko umiejętności teoretyczne takie
jak wiedza medyczna oraz topografia terenu, ale także kondycję

fizyczną, umiejętność jazdy na nartach, itp. Ratownicy GOPR-u
pełnią 24-godzinne dyżury przez wszystkie dni w roku w swoich stacjach ratunkowych. umieszczone są one zazwyczaj przy
schroniskach, większych stacjach narciarskich oraz miejscach
natężonego ruchu turystycznego. Ratownicy dzięki sponsorom korzystają dzisiaj z nowoczesnego sprzętu ratowniczego,
który znacznie usprawnia ich pracę, np. samochody terenowe,
quady, skutery śnieżne, detektory lawinowe, GPS-y, itp. Ratowników GOPR-u można łatwo rozpoznać dzięki charakterystycznym
strojom – czerwonym lub czerwono-niebieskim polarom, kurtkom,
spodniom. Na stroju widnieje owalny symbol z błękitnym krzyżem
pośrodku lub sam krzyż bezpośrednio na ubraniu wraz z podpisem GOPR, na lewym ramieniu okalający, poziomy biało-niebiesko-biały pas.
Obecnie GOPR tworzy 7 grup regionalnych:
•
Bieszczadzka
•
Krynicka
•
Podhalańska
•
Jurajska
•
Beskidzka
•
Wałbrzysko-Kłodzka
•
Karkonoska.
Działalność ratownicza na terenie Beskidu śląskiego i Żywieckiego rozpoczęła się w latach dwudziestych i trzydziestych
XX wieku w ramach funkcjonowania Polskiego Towarzystwa
Tatrzańskiego (PTT) i Beskidenferein. W roku 1930 powstało
Krakowskie Towarzystwo Krzewienia Narciarstwa i wraz z Polskim Związkiem Narciarskim (PZN), na terenie polskich gór, zaczęło tworzyć sieć stacji ratowniczych wyposażonych w odpowiedni sprzęt ratowniczy i medykamenty. W Beskidach, pierwsze takie stacje, powstały na przełomie lat 1933 i 1934 na hali
Miziowej pod Pilskiem oraz na Markowych Szczawinach pod
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Babią Górą. W lutym 1937 roku powstał Związek Babiogórskiego
Pogotowia Ratunkowego przy Komisji Klimatycznej w Zawoji, który to do czasów II Wojny światowej był głównym organizatorem
ratownictwa w masywie Babiej Góry. II Wojna światowa zniszczyła cały dorobek ratownictwa beskidzkiego. W latach od 1947
do 1952 Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR)
zorganizowało kursy ratownictwa górskiego w Beskidach. 25 listopada 1952 roku powstało Beskidzkie Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe (BOPR). Ostatecznie, na koniec roku 1952, na Walnym Zjeździe Delegatów TOPR, oraz powstałych kolejno organizacji regionalnych pogotowia górskiego w Polsce, utworzono
jednolitą organizację Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
(GOPR), zrzeszającą wszystkie grupy regionalne w całej Polsce.
W Beskidach powstała wówczas Grupa Beskidzka GOPR, która działa do dnia dzisiejszego jako jedna z siedmiu grup regionalnych GOPR.
Beskidzka Grupa GOPR w sezonie zimowym utrzymuje
47 stacji ratunkowych, z czego 5 stacji jest czynnych cały rok
i przez całą dobę (są to stacje SR Klimczok, SR hala Miziowa,
SR Markowe Szczawiny, SR Brenna Węgierski i SR czantoria). Grupa Beskidzka GOPR jest jedną z 7 grup regionalnych
Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Działa na obszarze 2160 km2 położonym w Beskidzie śląskim, Żywieckim,
Małym i Makowskim. W ramach granic wyżej wymienionego obszaru znajduje się 1450,1 km szlaków turystycznych, w tym 532,5
km w Beskidzie śląskim, 323,4 km w Beskidzie Małym, 594,2
km w Beskidzie Żywiecki i Makowskim. W kontekście administracji państwowej teren Grupy obejmuje województwo śląskie

w powiatach: cieszyńskim, bielskim i żywieckim, województwa
małopolskiego w powiatach: wadowickim, suskim i nowotarskim.
Organizacyjnie Grupa Beskidzka dzieli się na 6 sekcji operacyjnych: cieszyn, Bielsko-Biała, Szczyrk, Wadowice, Żywiec oraz
Babia Góra.
Dyżury ratownicze pełnione są w następujących miejscach:
Szczyrk – całoroczny
Klimczok – całoroczny
hala Miziowa – całoroczny
Markowe Szczawiny – całoroczny
Przysłop – sobotnio-niedzielny
Leskowiec – sobotnio-niedzielny
czantoria – sobotnio-niedzielny
hala Lipowska – sezonowo
Magurka Wilkowicka – sezonowo
Przegibek Żywiecki – sezonowo.
Obecnie Grupa Beskidzka GOPR zrzesza 451 osób, w tym
282 ratowników ochotników, 21 ratowników zawodowych, 50
kandydatów oraz 98 ratowników pozasłużbowych.
W sezonie zimowym Grupa Beskidzka GOPR świadczy komercyjne usługi ratownicze na 30 zorganizowanych ośrodkach
narciarskich znajdujących się na terenie działania Grupy.
Na następne posiady zapraszamy Państwa do Galerii pod
Groniem w Jaworzu w dniu 14.01.2018r. na godzinę 15.00. Profesor Daniel Kadłubiec zapozna słuchaczy z kolejnymi ciekawymi zagadnieniami dotyczącymi śląska cieszyńskiego i omówi nowowydaną książkę.
Sekretarz Towarzystwa Miłośników Jaworza Marcin BIŁEK
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Z DZIAŁALNOścI
STOWARZYSZENIA
JAWORZE-ZDRóJ

spotkanie świąteczne stowarzyszeń
8 grudnia członkowie stowarzyszenia Jaworze-zdrój,
Koła Gospodyń Wiejskich nr 2, stowarzyszenia Miłośników
sztuki, teatru Amatorskiego Kurort działającego przy stowarzyszeniu Jaworze-zdrój oraz harcerze z jaworzańskich
szkół pod przewodnictwem hm Joanny Buzderewicz i zuzanny
czader spotkali się na wspólnym adwentowym spotkaniu w sali
sesyjnej. Przybyłych członków organizacji pozarządowych i harcerzy przywitał Grzegorz Nędzka – prezes stowarzyszenia
Jaworze zdrój, który złożył również życzenia wszystkim jaworzanom – zarówno te świąteczne, jak i noworoczne – aby czas
świąteczny był pełnym radości i błogosławieństwa podczas spotkań w gronie rodzinnym i przyjaciół, ale i chwilą zadumy nad otaczającym nas światem i sensem życia, a nadchodzący 2018 rok

STOWARZYSZENIA:
NASZE JAWORZE
I MIŁOśNIKóW SZTuKI
W ramach wspólnej imprezy organizowanej przez Stowarzyszenie Miłośników Sztuki i Stowarzyszenia Nasze Jaworze 2
grudnia 2017 roku w sali sesyjnej Goruszka zaprezentowano nie
tylko słodkie wypieki, ale i ozdoby świąteczne oraz wyroby mogące stanowić doskonały prezent świąteczny. O wynikach konkursu
ciasteczek świątecznych pisaliśmy w poprzednim wydaniu Echa
Jaworza. Tym razem prezentujemy kilka zdjęć z tego wydarzenia.
Piotr filipkowski

niech będzie czasem realizacji wielu śmiałych zamierzeń w życiu osobistym i zawodowym. Życzenia świąteczno-noworoczne
do zgromadzonych uczestników spotkania skierował także członek stowarzyszenia, a zarazem wójt gminy dr Radosław G.
Ostałkiewicz. Wójt jak zawsze nie tylko skierował życzenia wobec zebranych, ale nie omieszkał nie wspomnieć o Nowym Roku
2018, który będzie nie tylko czasem wyborów samorządowych
ale i obchodów 100-lecia Niepodległości Polski. Takim prezentem
dla osób 70+ będą od 1 stycznia 2018 roku bezpłatne przejazdy
autobusami PKS. Życzę również, abyśmy w 2018 rok wkroczyli z dużą dawką optymizmu, życzliwości i nadzieją – tego życzę
wszystkim Państwu – dodał wójt R. G. Ostałkiewicz.
Piotr filipkowski
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Ekumeniczne spotkanie
Tym razem w samy środku Adwentu Parafialny Oddział Akcji
Katolickiej w Jaworzu zaprosił na ekumeniczne spotkanie świąteczne przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego
w Jaworzu. Gospodarzami tychże spotkań na przemian co
roku jest strona ewangelicka i katolicka. W tym roku gospodarzem spotkania była parafia rzymskokatolicka. Świąteczne spo-
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tkanie odbyło się 16 grudnia w odnowionej plebani parafii pw.
Opatrzności Bożej. Przybyłych gości powitał prezes oddziału Akcji Katolickiej Jerzy Kulesza. Wśród przybyłych gości byli proboszczowie obu parafii wyznaniowych: ks. Stanisław Filapek
i ks. Władysław Wantulok, wójt Gminy Jaworze dr Radosław
G. Ostałkiewicz wraz z zastępczynią Anną Skotnicką-Nędzką.
Ponadto w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Rady
Gminy Jaworze, Akcji Katolickiej, Polskiego Towarzystwa
Ewangelickiego.
RF
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STOWARZYSZENIE
NASZE JAWORZE
spotkanie opłatkowe w Jaworzu ze stowarzyszeniem Nasze
Jaworze.
20 grudnia odbyło się kolejne, cykliczne spotkanie opłatkowe dla mieszkańców samotnych i chorych. Spotkanie odbyło się
w Szkole Podstawowej nr 1, a zorganizowało je stowarzyszenie
„Nasze Jaworze” wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy społecznej – w odświętnej atmosferze, przy biało nakrytych stołach,
z owocami i słodyczami, przy świątecznej dekoracji. W spotkaniu opłatkowym uczestniczyły władze Gminy, radni, ksiądz katolicki, zarząd Stowarzyszenia „Nasze Jaworze”, Dyrekcja Szkoły,
przedstawiciel GOPS-u. Pierwszą częścią naszego spotkania
było przedstawienie Jasełek „O narodzinach Jezusa w Betlejem”
przez uczniów klasy III. uczniowie ubrani na biało symbolizowali
świat Aniołów i dobra, natomiast uczennice w kolorze czerwonym
symbolizowały świat zła. W ciekawej biało-czerwonej scenografii, z dobraną właściwie muzyką, przy dobrym oświetleniu oglądaliśmy wspólnie wspaniały spektakl młodych wykonawców. Występ został nagrodzony trzykrotnymi gromkimi brawami. Po części artystycznej do obecnych na sali zwrócił się wójt dr Radosław Ostałkiewicz z ciepłym, serdecznym przesłaniem, życząc
mieszkańcom wszystkiego dobrego na święta Bożego Narodzenia i lepszej perspektywy na nadchodzący 2018 rok. Życzenia
świąteczne wszystkim zebranym złożył również prezes zygmunt
Podkówka w imieniu stowarzyszenia „Nasze Jaworze”. Następnie z opłatkiem ksiądz Kamil skoczylas wprowadził nas
w religijny i świąteczny aspekt Świąt Bożego Narodzenia.
Wszyscy uczestnicy spotkania połamaliśmy się opłatkiem.
Byliśmy wzruszeni tą wspólną chwilą, w niektórych oczach po-

jawiły się łzy, życzyliśmy sobie zdrowia, pomyślności i lepszego roku – 2018. Po opłatku usiedliśmy do wspólnego posiłku. Był oczywiście tradycyjny barszcz czerwony z uszkami, który wszystkim smakował. Następnie podano tradycyjnego panierowanego karpia i sałatkę jarzynową. Po głównym posiłku
rozpoczęły się rozmowy, wspomnienia o ludziach z Jaworza,
o dawnych czasach i o tym, co nas czeka w 2018 roku. Te rozmowy toczyły się przy kawie i różnych ciastach, słodyczach i owocach. Oczywiście nie zabrakło tradycyjnego makowca. Następnie
wszystkim uczestnikom rozdano chałki świąteczne, które ufundowali Państwo Jolanta i Marian Mrowiec. Powoli nasze spotkanie opłatkowe dobiegało końca. Organizatorzy i władze Gminy były bardzo zadowolone, że kolejne spotkanie opłatkowe przy
dużej frekwencji przebiegło w tak miłej i serdecznej atmosferze.
Tekst: Elżbieta Zaguła, zdjęcia: Zygmunt Podkówka

z działalności stowarzyszenia Nasze Jaworze
Stowarzyszenie „Nasze Jaworze” w ramach realizacji zadania publicznego pt. Integracja lokalnej społeczności wokół
tradycji, zwyczajów, dorobku kulturalnego i artystycznego
Jaworza poprzez organizowanie spotkań, pokazów, akademii, imprez plenerowych, wyjazdów integracyjnych, podstawą budowania społeczeństwa obywatelskiego” w IV kwartale br. zorganizowało szereg ciekawych imprez dla mieszkańców
Jaworza oraz osób odwiedzających naszą piękną Gminę. część
z nich jak święto Pieczonego Ziemniaka, Akademia z okazji 11
listopada, czy Konkurs na „Najlepsze ciasteczko świąteczne” została opisana w poprzednich numerach Echa.
Oprócz wymienionych, 26 października, Stowarzyszenie
„Nasze Jaworze” już po raz ósmy zorganizowało spotkanie dla

kuracjuszy i pacjentów Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego pt. „Jaworze – perła Podbeskidzia wczoraj i dziś”, na
którym Pani wicewójt Gminy Anna Skotnicka-Nędzka zaprezentowała dorobek gospodarczo-kulturalny oraz walory Jaworza, natomiast przewodniczący Stowarzyszenia – Zygmunt Podkówka
przedstawił ciekawe zdjęcia – film z ostatnich Dożynek Gminnych, na których wraz z żoną pełnili rolę Starostów. Prezentowane materiały (zdjęcia, film, prezentacja multimedialna) przybliżyły uczestnikom spotkania – pacjentom Szpitala „wczoraj i dziś”
Jaworza, jego walory klimatyczno-przyrodnicze, bogatą historię
oraz dorobek kulturowy i artystyczny i ciekawe miejsca do zwiedzania. Zebrani z dużym zainteresowaniem słuchali informacji
o naszych regionalnych dożynkach.
W spotkaniu, które odbyło się przy kawie i tradycyjnym

18

jaworzańskim „kołoczu” uczestniczyło ponad 60 osób i zostało
ono przyjęte z wielką aprobatą tak przez kuracjuszy, jak przez
kierownictwo Szpitala – Panią Dyrektor habdas, która osobiście
wzięła w nim udział.
Tego typu spotkania pozwalają ludziom chorym, szczególnie
tym którzy nie mogą wychodzić ze szpitala, przybliżyć „miejsce”
do którego przybyli dla poratowania zdrowia.
Natomiast 28 listopada Stowarzyszenie zorganizowało dla
mieszkańców w sali „Pod Goruszką” tradycyjnie, jak co roku
Andrzejkowe spotkanie ze sztuka. Tym razem było to „Spotkanie poezji i muzyki z malarstwem w tle”. Swoje wiersze zaprezentowali nasi miejscowi poeci – Pani Gabriela śliwka, bibliotekarka
z naszej Jaworzańskiej Biblioteki Publicznej oraz Piotr Michalik
(aktualnie mieszkaniec Brennej ale pochodzący z Jaworza i mocno z nim związany).
Myślą przewodnia spotkania było hasło „Poezja to mówiące
malarstwo a malarstwo to milcząca poezja”. Stąd też recytację poezji połączono ze spotkaniem z miejscowymi malarkami skupionymi przy Galerii Na Zdrojowej – („Pacykarki”) oraz wernisażem
Ich obrazów jak również wystawą prac Malwiny czechowskiejJachacz .
Spotkanie otworzył Przewodniczący Stowarzyszenia Zygmunt
Podkówka, a do tematu wieczoru zebranych wprowadziła Sekretarz – Danuta Mynarska.
Pani Gabriela śliwka zaprezentowała kilka wierszy z wydanego debiutanckiego tomiku poezji „Nieco dzienności…” który
z inicjatywy TMJ ukazał się początkiem br. (o czym informowano
w marcowym Echu) oraz kilka wierszy związanych tematycznie
z okresem, w którym to spotkanie się odbywało a więc z tematyką „andrzejek”, przyszłych świat, itp.
Kolejno swoje wiersze zaprezentował Piotr Michalik. Jak sam

IV JOSIYNIcKO WILIJA
Z JAWORZAńSKIM AKcENTEM
10 grudnia 2017 roku w Jasienicy odbyła się już IV edycja imprezy „Josiynicko Wilija”. Jak zawsze impreza ta jest doskonałą
okazją do prezentacji kulinariów związanych z wigilijnymi potrawami, ozdobami świątecznymi, możliwością ich zakupu, podobnie jak i ciasteczek świątecznych. To również okazja szczególnie dla najmłodszych, aby wziąć udział w warsztatach wyrobów
świątecznych.
Jednym z głównych punktów programu był przegląd kulinarny „Stoły świąteczne na śląsku cieszyńskim”. W przeglądzie wzięło udział 14 Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy
Jasienica oraz MK PZKO w Gutach (czechy). Wśród członków
jury byli m.in. Andrzej Płonka – starosta Bielski, Mirosława
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przyznał, ma ich kilka szuﬂad.
Po wystąpieniach naszych poetów do tematyki sztuki malarskiej jak i samego wernisażu zebranych wprowadziła Pani Alicja
Wątor – jedna z członkiń Koła „Pacykarki”.
Również Pani Malwina czechowska – autorka pięknych ilustracji do tomiku wierszy Gabrieli śliwka pt. „Nieco dzienności...” zaprezentowała swoje prace, powiedziała kilka słów o sobie i podzieliła się swoimi przeżyciami i emocjami związanymi
z malarstwem.
uzupełnieniem wieczoru, który dodatkowo wprowadzał
w szczególny nastrój uczestników spotkania, była wspaniała
oprawa muzyczna w wykonaniu duetu – Pani Izabelli Michalik,
grającej na skrzypcach oraz jej współtowarzysza grającego na
gitarze.
W trakcie wieczoru dwie „Pacykarki” szkicowały portrety wybranych uczestników spotkania.
W Spotkaniu, które przebiegało w świetnej atmosferze
a uczestnicy zostali wprowadzeni nie tylko w świat poezji ale również malarstwa i muzyki, udział wzięli: wójt Gminy dr Radosław
Ostałkiewicz oraz Przewodniczący Rady Gminy – Mieczysław
Brzezicki.
Wójt Gminy podziękował członkom Stowarzyszenia za organizację spotkania, oraz promowanie dorobku lokalnych artystów,
a samym zainteresowanym życzył dalszego rozwijania swojego
artystycznego warsztatu i wielu osiągnięć w tej dziedzinie.
Na zakończenie wszystkim uczestnikom, którzy, co należy
podkreślić, bezinteresownie wystąpili w tym „Andrzejkowym Spotkaniu” bardzo serdecznie podziękowano, wręczając skromne
wiązanki kwiatów.
Po części oficjalnej wszyscy zostali zaproszeni na drobny poczęstunek i przy kawie mogli dzielić się wrażeniami.

Hawełek – nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu.
Wśród uczestników kiermaszów wyrobów rękodzieła świątecznego nie zabrakło członków Stowarzyszenia Miłośników Sztuki
(część członków stowarzyszenia Miłośników sztuki wraz
z przedstawicielami samorządu jaworzańskiego uczestniczyła w kiermaszu świątecznym w słowackiej gminie Strećno). Ponadto wśród osób prowadzących warsztaty dla dzieci był również
Krzysztof czader z Jaworza.
Po obejrzeniu stoisk oraz degustacji potraw jury przyznało wszystkim uczestnikom wyróżnienia za tradycyjne potrawy
świąteczne. Również licznie zgromadzona publiczność mogła
skosztować przepysznych smakołyków. Oczywiście Josiynicko
Wilija to także koncert kolędy, wspólne śpiewanie ale i obrzędy kolędnicze. Na scenie zobaczyliśmy m.in. zespół fairy Tale
z GOK Jasienica, Kapelę „ucha” ze Straconki, Zespół Regionalny
„Jasieniczanka” oraz Regionalny Zespół „Dudoski”.
Piotr filipkowski
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OPŁATEK W KOLE GOSPODYń
WIEJSKIch NR 1
W dniu 15 grudnia 2017 członkinie Koła Gospodyń Wiejskich Nr 1 spotkały się na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym.
Spotkanie obyło się w sali OSP Jaworzu. Na uczestniczki czekała pięknie udekorowana sala, z nakrytymi białymi obrusami stołami z owocami i słodyczami, opłatkiem, choinką. W spotkaniu
uczestniczyli oprócz członkiń, zaproszeni goście tj. proboszczowie obu parafii w Jaworzu – ks. Stanisław filapek i ks. Władysław
Wantulok, Wójt Gminy dr. Radosław Ostałkiewicz oraz dyr. OPG
Leszek Baron.

STOWARZYSZNIE
MIŁOśNIKóW SZTuKI
W STREĆNIE
Stowarzyszenie Miłośników Sztuki w Jaworzu ma za sobą
grudzień obfitujący w wydarzenia. W pierwszą sobotę miesiąca odbył się nasz coroczny jarmark bożonarodzeniowy – można
było kupić oryginalne wyroby rękodzielnicze i świąteczne dekoracje. Ale tym razem była to ‘edycja specjalna’, bo wspólnie ze Stowarzyszeniem „Nasze Jaworze”, które zorganizowało konkurs
na „Najlepsze ciasteczka świąteczne.” Ze strony Stowarzyszenia
„Nasze Jaworze” konkurs prowadzili Danuta Mynarska i Zygmunt

Spotkanie rozpoczęto, jak kolację wigilijną, od odczytania
przez ks. St. filapka fragmentu z Pisma św. dotyczącego narodzin chrystusa. Następnie wspólnie odmówiono modlitwę a później przystąpiono do składania życzeń. Najpierw tych ogólnych,
które wszystkim złożyli księża oraz Wójt Gminy, a następnie do
łamania się opłatkiem i składania życzeń indywidualnych.
Po złożeniu sobie życzeń, podzieleniu się opłatkiem przystąpiono do spożycia wspólnego posiłku. Była tradycyjna zupa rybna z grzankami, sałatka jarzynowa, smażony karp. Po spożyciu
głównego posiłku, przy dźwiękach kolęd rozpoczęto przy kawie
tradycyjne biesiadowanie. Spotkanie odbyło się w cudownej, rodzinnej atmosferze.
Danuta Mynarska

Podkówka. Komisja w składzie: Lucyna ciochoń-Guziur, Iwona
Klimza, Agnieszka Paszek, Janina holeksa – długo kosztowała, oglądała, debatowała. Zgodnie z regulaminem konkursu
przyznano trzy nagrody oraz dwa wyróżnienia. Pierwsze miejsce zdobyła Edyta Słomińska-Szameta, jej ciasteczka były absolutnie bezkonkurencyjne, brawo! Miejsce drugie: Grażyna
Matwiejczyk, miejsce trzecie: hanna chmielewska, wyróżnienie:
Irena Gąsior, wyróżnienie: Jolanta ulatowska. Serdecznie gratulujemy wszystkim Paniom! Bardzo się nam te wspólne chwile dwóch jaworzańskich stowarzyszeń podobały, mamy nadzieję
na podobną współpracę w przyszłym roku!
A już następnego dnia, w niedzielę 3 grudnia 2017 r., jak
co roku Stowarzyszenie Miłośników Sztuki zaproponowało naszym milusińskim warsztaty i w Sali Sesyjnej pojawiło się blisko 50 dzieci w towarzystwie opiekunów. Powstały piękne
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wieńce i ozdoby świąteczne, pojawiły się pierniczki. Serdecznie
dziękujemy, że jesteście z nami i na co dzień i od święta! Bo
o to właśnie w tym chodzi – o bycie razem w naszym pięknym
Jaworzu! Wydarzenie zostało w ramach zadania publicznego
Gminy Jaworze.
Natomiast w niedzielę 10 grudnia 2017 r. delegacja z Jaworza odwiedziła partnerską słowacką Gminę Strečno. Okazją
był świąteczny kiermasz „Tradicie v srdci” połączony z pokazami rękodzielniczymi i kulinarnymi. A wszystko to w ramach projektu unijnego „Folklor, rękodzieło i kulinaria – wyjątkowe elementy promujące turystykę.” Gospodarzem projektu jest strona
słowacka. Gminę Jaworze reprezentowała Zastępca Wójta Pani
Anna Skotnicka-Nędzka. Ze Stowarzyszenia Miłośników Sztuki
była nas piątka – Lucyna Ciochoń-Guziur, Dorota Gogler, Edyta
Słomińska-Szameta, Grażyna Hibner, Małgorzata Koniorczyk.
Prowadziłyśmy warsztaty wykonywania wianków bożonarodze-
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niowych, z naszą pomocą wianki wykonało 100 osób, i dzieci i dorosłych! To były bardzo radosne chwile! Równocześnie
w Gminnym Ośrodku Kultury w sąsiedzkiej Jasienicy trwała piękna impreza „Josiynicko Wilija”, gdzie nasze koleżanki (Urszula
Marczak, Dorota Pasterny, Anna Uniwersał, Beata Żabińska) zaprezentowały stoisko ze swoim rękodziełem.
W kolejny weekend, w sobotę 16 grudnia 2017 r. w Gemini Park w Bielsku-Białej odbyły się Targi Ekonomii Społecznej
„Beskidzkie Gody. Tradycja świętowania.” Organizacje pozarządowe naszego regionu zaprezentowały swoją działalność, zapraszając na przygotowane stoiska – były ulotki informacyjne,
rękodzieło artystyczne, wypieki, warsztaty plastyczne dla dzieci
i zabawy z animatorami. Nasze stowarzyszenie również uczestniczyło w tym Pikniku Organizacji Pozarządowych.
Małgorzata Koniorczyk
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stowarzyszenie Miłośników sztuki z jaworzańskimi przyjaciółmi na słowacji
W niedzielę 10 grudnia 2017 r. delegacja z Jaworza odwiedziła partnerską słowacką Gminę Strečno. Okazją był świąteczny
kiermasz „Tradicie v srdci” połączony z pokazami rękodzielniczymi i kulinarnymi. A wszystko to w ramach projektu unijnego
„folklor, rękodzieło i kulinaria – wyjątkowe elementy promujące
turystykę.” Gospodarzem projektu jest strona słowacka. Gminę
Jaworze reprezentowała zastępca Wójta Pani Anna skotnicaNędzka. Z organizacji pozarządowych były:
• stowarzyszenie Miłośników sztuki. Lucyna ciochońGuziur, Dorota Gogler, Edyta Słomińska-Szameta, Grażyna
hibner, Małgorzata Koniorczyk. Prowadziłyśmy warsztaty wykonywania wianków bożonarodzeniowych, z naszą pomocą
wianki wykonało 100 osób, i dzieci i dorosłych! To były bardzo radosne chwile!
• stowarzyszenie Nasze Jaworze pod przewodnictwem
zygmunta Podkówki ich mocna reprezentacja ugotowała,
uwaga, uwaga – 80 litrów wyśmienitej grochówki!
• stowarzyszenie Jaworze zdrój – jak zwykle niezawodni
i pomocni! Z prezesem Grzegorzem Nędzką.
• Koło Pań działające przy Paraﬁi ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu. Panie przygotowały piękne stoisko ze swoim rękodziełem. I trzeba z dumą powiedzieć, że ich prace
sprzedawały się rewelacyjnie, budząc zachwyt Słowaków.

Dodam jeszcze, że w programie były występy zespołów ludowych ze Strećna, zarówno dzieci, jak i dorośli zaprezentowali w pieśniach i tańcu folklor tamtejszych rejonów. Wystąpiło 6 zespołów, a ich występy były wplecione w opowieść o tradycyjnych
świętowaniu Bożego Narodzenia. Przygotowane były stoiska z
lokalnymi wyrobami kulinarnymi i rękodziełem. A słowaccy rękodzielnicy pokazywali dawne techniki – plecionkarstwo, tkactwo,
rzeźbienie czy tradycyjny wypiek opłatków.
Małgorzata Koniorczyk

STOWARZYSZNIE NASZE JAWORZE
Z WIZYTą W SZPITALu OPIEKI
DŁuGOTERMINOWEJ BZLR
W JAWORZu
25 października w BZLR – Szpital Opieki Długoterminowej
stowarzyszenie „Nasze Jaworze wspólnie z Ośrodkiem Promocji Gminy zorganizowało w ramach zadania publicznego spotkanie z pacjentami szpitala.
celem spotkania było pokazanie walorów Jaworza dla osób
które przebywają na leczeniu. Nie wszystkie osoby mogły przybyć na spotkanie ze względu na stan chorobowy, ale w spotkaniu uczestniczyło ponad 50 osób w tym dyrekcja szpitala. OPGJ
przygotował oprawę medialną w postaci 3 filmów związanych
z Jaworzem. „Jaworze dawniej niż wczoraj”, „Współpraca transgraniczna Jaworza”, „XXXI Jaworzański Wrzesień” w fotogra-

fii – Zygmunt Podkówka. Na zadawane pytania odpowiadała
Pani wicewójt Anna Skotnicka-Nędzka. Wszyscy uczestnicy spotkania poczęstowani zostali tradycyjnym kołoczem oraz kawą
i herbatą.
całość spotkania została przygotowana przez wiceprzewodniczącego stowarzyszenia zdzisława Niemczyka.
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30-lecie ordynacji
ks. Władysława Wantuloka
Ks. Wantulok został ordynowany 13.12.1987 roku w Świętochłowicach. Aktu ordynacji dokonał ks. bp Janusz Narzyński. Od
tamtego czasu minęło 30 lat. Po ordynacji przez 5 lat ks. Wantulok
pełnił służbę jako wikariusz w Jaworzu. Po wikariacie przez 3 lata
administrował parafią w Nidzicy na Mazurach. Od 1995 roku jest
proboszczem w Jaworzu.
W czasie dziękczynnego nabożeństwa śpiewał chór kościelny
i zespół Cantate. W czasie kazania proboszcz mówił o tęsknocie
człowieka za Bogiem, za życiem w Jego bliskości.
Po kazaniu była możliwość składania życzeń Jubilatowi. Życzenia składali: Rada Parafialna, chór, zespół Cantate, Koło Pań
w Jaworzu. Wcześniej życzenia złożyły członkinie Koła Pań z Jasienicy. Jubilat podziękował za życzenia, za to, że przez 27 lat
dane mu jest służyć w jaworzańskim zborze. Jubilat prosił o modlitwę o duchownych naszej parafii, jak i o całą parafię w Jaworzu i nasz Kościół. Przy wyjściu z kościoła wielu uczestników nabożeństwa mogło osobiście złożyć życzenia.

Podczas tradycyjnej Gwiazdki Chórowej życzenia w imieniu
władz samorządowych Jaworza złożył Wójt Gminy Jaworze dr
Radosław Ostałkiewicz.
Info: www.parafiajaworze.pl/2017/12/30-lecie-ordynacji-proboszcza

Krąg Kobiet –
Środa jest kobietą.
Nowy 2018 rok to czas podsumowania. Żegnania tego co Stare i przygotowywanie się na Nowe! W naszym kręgu dużo się
działo, za co Wszystkim serdecznie dziękujemy, to były twórcze
i bardzo magiczne spotkania. W Nowym Rok będziemy odkrywać
w sobie swoje marzenia i cele.
Zapraszamy na spotkania w każdą środę od godziny 17.00
w Kawiarni Babeczka w Jaworzu. Spotkania są bezpłatne. Plan
na najbliższy wspólny czas:
• 3 stycznia – Matylda Gruszka: Zabawy szydełkiem…
• 10 stycznia – Elwira Surdy i Aldred Sosgórnik: Niebanalny pokaz filmu…
• 17 stycznia – Beata Insińska: Kobieca mapa marzeń…
• 24 stycznia – Małgosia Barczyńska: Delikatny dotyk…
• 31 stycznia – Reene Renia Wrzeszcz: Uwolnić dziką kobietę…
• 7 luty – Jarosław Kasprzyk: Karmniki i budki lęgowe dla ptaków i zwierząt w naszym ogrodzie.
Więcej szczegółów w Kawiarni Babeczka.

osp jaworze
Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworzu – najważniejsze działania 2017 roku
Dzięki Bogu, inni powiedzą – zwykłe szczęście, ale w minionym 2017 roku większość działań naszej OSP skupiała się na
szkoleniach zawodowych, zabezpieczaniu imprez typu Majówka 2017, Festyn Bezpieczne Wakacje 2017, Pikniki Parafialne –
w kościele katolickim pw. Opatrzności Bożej i EwangelickoAugsburskim, pikniki szkolne w dawnym Gimnazjum nr 1 i Szkole Podstawowej nr 1, Rodzinny Rajd Rowerowy, Zawody Zabyt-

Niezależnie czy czujesz w pełni swoją Moc, czy tylko przeczuwasz, jaka siła drzemie w Tobie, czy korzystasz z niej świadomie czy tylko nieśmiało pozwalasz czasem się jej manifestować,
te spotkanie są dla Ciebie! Serdecznie zapraszamy, życząc w Nowym Roku samych pomyślności.
Ania Indianka Sobańska i Krąg Kobiet
kowych Sikawek Strażackich itp. Jednak nie brakowało szczególnie w grudniu zdarzeń, gdy nasi strażacy ratowali z pożogi czyjeś
domostwo lub usuwali powalone lub grożące zawaleniem drzewa
w czasie halnego w dniach 10-13 grudnia 2017 roku.
O krótkie podsumowanie 2017 roku poprosiliśmy Prezesa
OPS Jaworze dh Czesława Malchara. Jest to wstępne podsumowanie tuż przed samym Świętami Bożego Narodzenia.
Czesław Malchar: W mijającym roku 2017 Ochotnicza Straż
Pożarna w Jaworzu koncentrowała się na szkoleniach doskonalących umiejętności zawodowe druhów, propagowaniu idei OSP
wśród najmłodszych adeptów czyli w ramach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej prowadzonej przez dh Adama Bindę, zabezpieczeniu gminnych imprez. Ale to także działalność ratowniczo-gaśnicza. I tak na połowę grudnia 2017 roku mogę powiedzieć, że
zmalały bezpośrednie zagrożenia pożarowe, za to wzrosła ilość
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działań związanych z utylizacją wycieków olejowych na drogach.
Tutaj odnotowaliśmy znaczący wzrost tych działań w stosunku do
2016 roku.
Kolejną plagą stały się sadze w kominach grzewczych. A chodzi tu nie tylko o piece CO, ale zwykłe salonowe kominki, szczególnie te z odprowadzeniem ciepła dodatkowymi przewodami do
innych pomieszczeń. O ile często dbamy o kominy jako takie,
to zapominamy, że w dodatkowych przewodach kominkowych
gromadzi się pył, który również jest łatwopalny. Jeśli do tego,
w pobliżu takiego przewodu są przewody elektryczne, szafki drewniane, boazeria, strop drewniany – to pożar jest wielce
prawdopodobny. Pył w przewodzie kominowym może się łatwo
zapalić osiągając temperaturę kilkuset stopni Celsjusza. A więc
o pożar bardzo łatwo, jeśli dwa razy w roku nie zadbamy o czyszczenie przewodów kominowych i tych doprowadzających ciepło
z kominka do innych pomieszczeń.
Jesienią 2017 roku mieliśmy już prawie 7 wyjazdów związanych z pożarem sadzy lub pyłu w kominach.
Natomiast koniec roku wpłynął na nasze „statystki” w związku silnym wiatrem halnym na południu Polski, co nie ominęło Jaworza w dniach 10-13 grudnia. Łącznie w tym czasie druhowie
naszej OSP przepracowali 184 godziny. Były to działania dwóch
sekcji naszej OSP, którzy obsłużyli 67 zdarzeń związanych
z miejscowymi zagrożeniami jak: powalone na drogach drzewa, nadłamane drzewa zagrażające posesjom, usuwanie drzew
z ogrodzeń, sieci energetycznych, stanowiących zagrożenie dla
przejeżdżających samochodów lub pieszych, zabezpieczenie

zerwanych dachów. Największe wiatrołomy musieliśmy usuwać
przy ulicy Panoramicznej, Cisowej, Słonecznej. Wiele zniszczeń,
jakie pozostały do dziś, stanowią zniszczenia drzewostanu górnej części Parku Zdrojowego w pobliżu tężni. Dodam tylko, że
nasze dwie sekcje OSP w tych dniach pracowały w niezwykle
trudnych warunkach. Przykładowo przy ulicy Cisowej, usuwając
jedno ze zwalonych drzew, mieliśmy już jechać w rejon ulicy Słonecznej, gdy tuż przed naszym samochodem zwaliło się kolejne
drzewo, które wpierw trzeba było usunąć, aby jechać do kolejnego wezwania.
Dużo strat, jakie ponieśli mieszkańcy, stanowią uszkodzone ogrodzenia w wyniku zwalonych drzew, w jednym przypadku
uszkodzony samochód – na szczęście bez rannych ludzi. W przypadku strat w poszyciu dachowym największe straty odnotowano
na ulicy Zacisznej (200 metrów dachu), ulicy Panoramicznej/ cisowej. Natomiast u zbiegu cieszyńskiej i Dębowej akcję ratowniczą
w przypadku zerwania dachu obsługiwała bielska PSP. My w tym
czasie działaliśmy w pozostałych częściach Jaworza.
W innych miejscach w miarę możliwości pomocą służyły jednostki OSP z świętoszówki, Łaz, Jasienicy, Mazańcowic, Grodźca. One usuwały około 15 zdarzeń. Nasza jaworzańska OSP została dwa razy wezwana w tym czasie do usuwania zagrożenia
na terenie Szkoły Podstawowej w Bielsku-Białej Wapienicy oraz
w godzinach nocnych do usunięcia także w Wapienicy potężnej
topoli, która zablokowała ulicę cieszyńską.
eJ: A na koniec temat zaopatrzenia w czujniki dwutlenku
węgla. czy to jakaś nowa moda, czy rzeczywiście ratunek dla
naszego życia?
To zależy, czy oszczędzamy na naszym życiu i kupimy gadżety z tzw. sieciówek, czy zaopatrzymy się w dobre czujniki dwutlenku węgla czyli czadu. Te często ratują nasze życie. Te tanie tylko
zaspokajają nasze „sumienia”. Powiem tak, warto dbając o życie
nasze i naszych bliskich zaopatrzyć się w profesjonalne czujniki
czadu. Szczególnie w takich miejscach jak łazienki, gdzie mamy
piecyki typu „junkers”, czy w pokojach z ogrzewaniem pieców
kaﬂowych bądź kominków. Nie chcę tu robić kryptoreklamy, ale
w końcu chodzi o nasze życie i bezpieczeństwo, a więc polecam
firmę, która reklamuje się w Echu Jaworza – Merkury przy ulicy
Bielskiej. Oni w swojej ofercie posiadają także czujniki, które jako
straż pożarna możemy polecić.
Nasza jednostka OSP posiada profesjonalny czujnik do pomiaru dwutlenku węgla, ale oczywiście to tylko na wezwanie
w przypadku zagrożenia. Wówczas gdy na wezwanie przyjeżdżamy na miejsce zdarzenia, po pierwsze wietrzymy pomieszczenia,
mieszkańcy dla własnego bezpieczeństwa muszą opuścić mieszkanie, zaś do czasu ponownego odbioru instalacji wentylacyjnej
i kominowej wydajemy czasowy zakaz użytkowania instalacji
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grzewczej. Natomiast na co dzień niezawodne są własne czujniki.
Poza tym jako jedna z nielicznych OSP w powiecie bielskim,
dysponujemy własną kamerą termowizyjną i termometrem, które
znacznie ułatwiają pracę w gaszeniu pożarów kominów i precyzyjnym określeniu miejsca pożaru. To pozwala na prześwietlenie
komina, zidentyfikowanie zarzewia ognia, temperatury i odpowiedniego sposobu ugaszenia pożaru. A dodam, że w przypadku tego typu pożaru musimy w danej części komina doprowadzić
temperaturę do „0”. A to wszystko dzięki naszemu sprzętowi jak
i odpowiednio przeszkolonym druhom, jak również dzięki wsparciu Urzędu Gminy Jaworze. Taka kamera kosztuje ponad 20 tys.
zł, a to przekraczałoby nasze możliwości finansowe jako jednostki OSP. Ten sprzęt „zwrócił” się już wielokrotnie przy ratowaniu
domostw.
Wracając do akcji grudniowych związanych z halnym 1013 grudnia, chciałbym podziękować władzom samorządowym
Jaworza za wsparcie. A chodzi nie tylko tzw. aprowizację, ale
i udostępnienie pracowników gospodarczych UG Jaworze, którzy
wielokrotnie w tych dniach także w nocy pomagali nam w usuwaniu miejscowych zagrożeń wywołanych silnym wiatrem – dodał
prezes OSP Jaworze dh Czesław Malchar.
Z kolei wójt dr Radosław G. Ostałkiewicz powiedział m.in.:
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Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani w akcję ratowniczą i pracowali przy usuwaniu skutków silnego wiatru,
który w gminie Jaworze dał się nam we znaki od 10 grudnia. Po
raz kolejny przekonałem się, że w naszej gminie mamy wspaniałych ludzi skłonnych do pomocy mimo niesprzyjających warunków atmosferycznych. Dziękuję za pomoc strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej z Jaworza i okolicznych jednostek. Jestem
pełen podziwu dla ich zaangażowania i organizacji pracy, co potwierdziło po raz kolejny, że nasza OSP jest służbą niezawodną
i profesjonalną. Dziękuję również wszystkim zawodowym służbom – funkcjonariuszom Policji, Państwowej Straży Pożarnej
oraz wszystkim osobom, które zadbały przez minione dni o zapewnienie bezpieczeństwa w naszym powiecie i gminie. Dziękuję także pracownikom Urzędu Gminy Jaworze, którzy pełnili
dyżur w tym trudnym czasie i byli zaangażowani w akcję. Z całego serca dziękuję wszystkim, często anonimowym osobom, które w jakikolwiek sposób okazały swoje serce i pomoc sąsiadom,
czy innym potrzebującym z naszej miejscowości. Po raz kolejny
mogliśmy się przekonać, że w Jaworzu nie ma miejsca na obojętność i mieszka tu wiele wspaniałych ludzi.
Przygotował: P. Filipkowski
zdjęcia z Parku Zdrojowego – II połowa grudnia 2017.
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sPORtOWe JAWORze
BESKID DRAGON
W dniach 08.12.2017-10.12.2017 w Starachowicach odbyły się MP w Orientals Rules pod patronatem PZKB. Zawodnik Szymon Salachna powrócił z tytułem wicemistrza Polski,
pozostali zawodnicy Kacper Kadłubicki, Krystian Loranc oraz
Damian Zarazik uplasowali się poza podium. Jednocześnie
w Wodzisławiu śląskim odbył się Międzynarodowy Turniej bokserski o puchar prezydenta Wodzisławia. Podopieczni trenera
Kazimierza Werchowicza zdobyli dwa puchary, Piotr Łącz pokonał rywala w pierwszej rundzie przez KO w kat. senior plus 91
kg oraz Damian Łaniecki – wygrana 3 do 0 w kat. kadet 69 kg.

W Łukowie odbył się festiwal kick-boxingu, gdzie nasi zawodnicy:
Nikola Kaleta, Marta Skuza oraz Julian Graboś zdobyli pierwsze
miejsca w swoich kategoriach.

z KARt HIstORII
LINIA KOLEJOWA 190
Linia kolejowa 190 Bielsko-Biała-skoczów-cieszyn przeszła do historii 10 stycznia 2009 roku. Przypomnijmy, że linię kolejową otwarto 1 czerwca 1888 roku jako część austriackiej Kolei Miast śląskich i Galicyjskich. Po podziale śląska
cieszyńskiego między II Rzeczpospolitą a czechosłowację,

pociągi kursowały na trasie cieszyn-Bielsko-Biała. Na początku
lat 80-tych XX wieku cała linia kolejowa została zelektryfikowana. Wówczas też otwarto „najmłodszy” przystanek kolejowy w Jasienicy (dla pracowników dawnej fabryki Mebli Giętych „Mundus”
– obecnie Paged). Jednak pogarszający się stan techniczny torowiska, długi czas przejazdu między Bielskiem a cieszynem
spowodował spadek liczby podróżnych. Większość pasażerów
przesiadła się do szybszych autobusów i swoich samochodów.
Otwarcie drogi ekspresowej świętoszówka-cieszyn zakończyło
„życie” komunikacji kolejowej. A szkoda, bo dziś zamiast dawnej
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kolei mogłoby w tym miejscu funkcjonować coś na wzór szynobusu / tramwaju z dodatkowymi przystankami zależnie od miejsca
zurbanizowania i miejsc przesiadkowych do komunikacji MZK
w Bielsku-Białej. A tak czas przejazdu w godzinach szczytu na
trasie Jaworze-Bielsko-Biała w godzinach szczytu wynosi około
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50 minut pod warunkiem, że korzystamy z wąskich dróg przez
Stare Bielsko lub pod górami z Kamienicy przez Jaworze Średnie.
Na zdjęciach stan dzisiejszy dawnej linii kolejowej, dworcapóki co bez perspektyw na zagospodarowanie i rewitalizację…
Piotr Filipkowski

W przeddzień 100-lecia
Niepodległości Polski
Rok 2018 to czas ogólnopolskich obchodów 100-lecia
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach
zaborów. Oczywiście jest to data symboliczna, gdyż o prawo do
samodzielnego bytu i granic odrodzonej II Rzeczpospolitej przyszło naszym przodkom walczyć przez kolejne lata. A mowa tu
o powrót Śląska do Macierzy – powstania śląskie, plebiscyty nie
tylko na Górnym Śląsku, wojnę polsko-radziecką i Cud nad Wisłą.
To także walka naszych praojców o powrót Śląska Cieszyńskiego do Polski – plebiscyt, wojnę polsko-czeską, i wreszcie rok
1922 – czyli oficjalne powstanie autonomicznego województwa
śląskiego, w którym swoje miejsce znalazły m.in. powiat bielski
i część powiatu cieszyńskiego. Reszta ziemi cieszyńskiej pozostała wraz z zamieszkującymi ją Polakami do 1938 roku w ówczesnej Czechosłowacji. Niestety przyłączenie tzw. Zaolzia do Polski
w 1938 roku nie było do końca szczęśliwym wydarzeniem, mając
na uwadze fakt, że dzięki „fuhrerowi” III Rzeszy Adolfowi Hitlerowi
przestała istnieć wolna i niepodległa Czechosłowacja. A niecały
rok po aneksji Zaolzia przestała istnieć wolna II Rzeczpospolita,

a Śląsk został w całości włączony do III Rzeszy w 1939 roku. Stan
ten trwał do wiosny 1945 roku.
Wolność, dziś rozumiana jako nowe zniewolenie… po 8 maja
1945 roku. Tak czy inaczej Śląsk Cieszyński został na powrót podzielony między Polskę Ludową i Czechosłowację (od 1993 roku
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samodzielną Republikę czeską). Dopiero 10 lat temu, gdy m.in.
Polska i czechy 21 grudnia 2007 roku weszły do Schengen stan
ten uległ normalizacji. Razem z Polską do układu z Schengen
dołączyły inne nowe państwa uE (poza cyprem oraz Bułgarią
i Rumunią), czyli: czechy, Węgry, Słowacja, Słowenia, Litwa, Łotwa, Estonia i Malta. Litwa, Łotwa i Estonia weszły do Schengen
godzinę przed Polską (www.tvn24.pl)
W Cieszynie, podzielonym po pierwszej wojnie światowej
między Polskę a Czechosłowację, zapanowała euforia. Samorządowcy sami chwycili za piłkę do metalu i przecięli ostatni szlaban. Likwidację granicy uczczono pokazem ogni sztucznych i salwami armatnimi. – Cieszyn zawsze był europejski. Teraz to zostało jeszcze bardziej potwierdzone – powiedział jeden z mieszkańców miasta. (www.tvn24.pl)
10-lecie układu z Schengen świętowano także 21 grudnia
w cieszynie po obu stronach miasta, a więc w polskiej części
cieszyna i czeskim cieszynie (zwanym też cieszynem Zachodnim). Tym samym podział miasta przed 10 laty zakończył się nie
na drodze wojny, ale w wyniku działań pokojowych w ramach unii
Europejskiej. Dziś możemy bez przeszkód przekraczać granice
między naszymi państwami, odwiedzać rodziny, bez paszportów,
specjalnych zaproszeń i granicznych kontroli.
Wracając do 100-lecia Niepodległości, nie byłoby tego dnia
bez ikony – człowieka – Marszałka Józefa Piłsudskiego współtwórcy Niepodległej Polski, obok Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego, gen. Józefa hallera i wielu innych postaci zasłużonych w dziele odzyskania niepodległości.
5 grudnia 2017 roku Wójt Gminy Jaworze Radosław
Ostałkiewicz w towarzystwie swojej zastępczyni Anny skotnickiej-Nędzkiej i Skarbnika Gminy Jaworze Krzysztofa Śliwy złożyli kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego w 150. rocznicę
jego urodzin.
W całej Polsce składano kwiaty i wspominano pamięć nie-

złomnego bojownika w walce o wolność Polski – Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego. Nie inaczej było w gminie
Jaworze, gdzie powstał pierwszy na ziemi śląskiej pomnik ku czci
Marszałka. W imieniu mieszkańców w 150-lecie narodzin Marszałka pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego kwiaty złożył Wójt
gminy Jaworze. – W 150-lecie urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego wspólnie z wicewójt Anną Skotnicką-Nędzką oraz skarbnikiem gminy Krzysztofem Śliwą złożyłem symboliczną wiązankę
kwiatów opasanych biało-czerwoną wstęgą pod pomnikiem Naczelnika Państwa w Jaworzu – niezłomnego bojownika o wolność
i niezawisłość Polaków. Marszałek zwykł mawiać: „Chcemy Polski niepodległej, abyśmy tam mogli urządzić życie lepsze i sprawiedliwsze dla wszystkich.” i słowa te są dzisiaj jak najbardziej
aktualne – mówi Wójt Gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz.
Opracowanie Piotr filipkowski

TĘŻNIA, FONTANNA SOLANKOWA
Urząd Gminy Jaworze informuje, że tężnia
oraz fontanna solankowa będą nieczynne
z powodu przerwy zimowej.
Zapraszamy od kwietnia 2018 r.
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HARMONOGRAM WYWOZU
ODPADÓW KOMUNALNYCH
NA 2018 R.
Urząd Gminy Jaworze informuje, że harmonogramy wywozu odpadów komunalnych będą dostarczane do
właścicieli nieruchomości przez ﬁrmę odbierającą odpady tj. P.H.U. OPERATUS.
Dodatkowo harmonogramy dostępne są na stronie internetowej P.H.U. OPERATUS: www.operatus.pl/jaworze/
oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Jaworze www.czystejaworze.pl/ zakładka ODPADY.

UWAGA!

Od 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegają stawki opłat za odpady komunalne
Urząd Gminy Jaworze informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/259/2017 Rady Gminy Jaworze z dnia
28 listopada 2017 r. od dnia 1 stycznia 2018 r. zmianie ulegnie wysokość stawki opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonychna terenie Gminy Jaworze,
dla których opłata miesięczna naliczana jest od mieszkańca.
Od 1 stycznia 2018 r. stawki opłat będą wynosiły:

• 12,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny,
• 24,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane w sposób selektywny
(odpady zmieszane).

Wysokości stawek w przypadku nieruchomości letniskowych oraz za pojemniki lub konteneryjeżeli odpady
komunalne są zbierane w sposób selektywny lub nie są zbierane w sposób selektywny (odpady zmieszane)
pozostają bez zmian.

Uwaga!

W związku ze zmianą stawki opłaty nie ma obowiązku składania nowej deklaracji przez właściciela
nieruchomości. Urząd Gminy Jaworze w drugiej połowie stycznia 2018 r. wyśle zawiadomienia o wysokości
nowej, należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki
opłaty i danych podanych w deklaracji.
Opłatę podaną w zawiadomieniu należy wnosić w 2018 roku bez wezwania w terminach płatności tj.:
• do dnia 15 lutego,
• do dnia 15 kwietnia,
• do dnia 15 czerwca,
• do dnia 16 sierpnia,
• do dnia 15 października,
• do dnia 15 grudnia
Należy również pamiętać, że w sytuacji gdy na nieruchomości zmienia się składnik mający wpływ na wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (osoby lub pojemniki na odpady komunalne), właściciel
nieruchomości winien w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany złożyć nową deklarację uwzględniającą
zaistniałe zmiany.
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UCHWAŁA ANTYSMOGOWA
OD KIEDY OBOWIĄZUJE UCHWAŁA ANTYSMOGOWA?
Od 1 września 2017 r.
KOGO DOTYCZY UCHWAŁA ANTYSMOGOWA?
• mieszkańców,
• prowadzących działalność gospodarczą (kotły o mocy do 1 MW),
• właścicieli budynków wielorodzinnych,
• spółdzielnie,
• wspólnoty,
• samorządy lokalne,
• wszystkich tych, którzy po 1 września 2017 r. planują nowe instalacje na paliwo stałe,
CZEGO DOTYCZY UCHWAŁA ANTYSMOGOWA?
Zakazu palenia w piecach/kotłach:
• węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
• mułów i ﬂotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
• paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %,
• biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20 %.
Obowiązku wymiany pieca/kotła, kominka:
Piece/kotły, zamontowane przed 1 września 2017 należy wymienić:
• piece/kotły eksploatowane powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nieposiadające tabliczki znamionowej
– do 1 stycznia 2022 roku,
• piece/kotły eksploatowane od 5 do 10 lat od daty ich produkcji – do 1 stycznia 2024 roku,
• piece/kotły eksploatowane w okresie poniżej 5 lat od daty ich produkcji – do 1 stycznia 2026 roku,
• piece/kotły, spełniające wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub 4 kotła
według normy PN-EN 303-5:2012 – do 1 stycznia 2028,
• kominki nie spełniające wymagań ekoprojektu (spełnianie minimalnych poziomów efektywności energetycznej
i norm emisji zanieczyszczeń dla sezonowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe) – do końca roku 2022.
Nowe planowane instalacje na paliwo stałe po 1 września 2017 r.
• jeżeli eksploatacja pieca/kotła nastąpi po 1 września tego roku, trzeba zamontować kocioł klasy 5 (taki, który posiada certyﬁkat wydany zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012) lub kocioł spełniający wymogi ekoprojektu (zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej),
• każdy nowo zainstalowany po 1 września 2017 r. kominek musi spełniać wymagania ekoprojektu w zakresie
minimalnych poziomów efektywności energetycznej i norm emisji zanieczyszczeń dla sezonowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.
CO MOŻE GROZIĆ ZA NIEDOSTOSOWANIE SIĘ DO ZAPISÓW UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ?
Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone zostały w art. 334 Prawa ochrony
środowiska, który stanowi, że „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale
sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny”. Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5000 zł, przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy 1000 zł (art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Organem uprawnionym do
nakładania mandatów na podstawie art. 334 Prawa ochrony środowiska na gruncie aktualnego stanu prawnego jest Policja oraz Inspektor Ochrony Środowiska.
Dodatkowe informacje na stronie: www.czystejaworze.pl w zakładce POWIETRZE
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Bielskie stowarzyszenie
Doradców zawodowych i Personalnych „Aktywni”
zaprasza

na bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym
w trzeci poniedziałek miesiąca
• chcesz określić swój potencjał zawodowy?
• stoisz przed wyborem kolejnego etapu edukacji
lub zawodu?
• chcesz zmienić pracę lub jesteś bezrobotny?
Zapraszamy na spotkanie z nami. W trakcie konsultacji
pomożemy ci poznać swoje predyspozycje zawodowe
oraz usystematyzować swoje cele zawodowe i życiowe.
trzeci poniedziałek każdego miesiąca 18.00-19.00
Budynek pod Goruszką, ul. szkolna 97

Czasopismo „Echo Jaworza” – miesięcznik lokalny Gminy Jaworze. Wydawca: Urząd Gminy Jaworze z siedzibą: 43-384 Jaworze,
ul. Zdrojowa 82; adres redakcji: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82, tel.: 33 828 66 00, 33 828 66 11; faks: 33 828 66 01, e-mail: echo@jaworze.pl;
internet: www.opgj.pl/echojaworza.html; Zespół redakcyjny: Piotr Filipkowski – Redaktor Naczelny, Agata Jędrysko – Zastępca Redaktora
Naczelnego, Barbara Szermańska - korekta, Marcin Pytlowany - skład. Druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Spółka z o.o.,
ul. Dubois 4, 43-300 Bielsko-Biała.
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów, redagowania i opatrywania własnymi tytułami. Redakcja zastrzega sobie także prawo odmowy przyjęcia reklamy lub ogłoszenia. Za treść reklam, ogłoszeń i listów redakcja
i wydawca nie odpowiadają.
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