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JAWORZAńSKIE KOLęDOWANIE 2017/2018 KONKuRS DLA JAWORZAńSKIEJ MŁODZIEżY 
ORGANIZOWANY PRZEZ STOWARZYSZENIE 
JAWORZE-ZDRóJ – AKTuALIZAcJA!

Z KART hISTORII – AMATORSKI TEATR 
W DAWNYM JAWORZu WE WSPOMNIENIAch 
ANDRZEJA ŚLIWKI ORAZ JAWORZE 
W PRZEWODNIKu TuRYSTYcZNYM 
Z LAT 20-TYch XX WIEKu

100-LEcIE LIGI MORSKIEJ I RZEcZNEJ 
Z AKcENTEM BIELSKIEGO OKRęGu LMiR

DANE STATYSTYcZNE ZA 2017 ROK GMINNEJ 
BIBLIOTEKI PuBLIcZNEJ, uRZęDu STANu 
cYWILNEGO I POWIATOWEGO uRZęDu PRAcY
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NA PIERWSZyM PlANIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

Stawiamy na Zdrowie
W dniu 15 listopada 2017 r. w naszej szkole odbyło się uro-

czyste wręczenie Certyfi katu Szkoły Promującej Zdrowie.
Certyfi kat ten nadany został przez koordynatora pro-

jektu Śląska sieć szkół Promujących Zdrowie: Regional-
ny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach 
– Publiczną Placówkę samorządu Województwa Śląskiego, 
akredytowaną przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

Dokument przekazała na ręce dyrektora szkoły Ewy Cholewik 
wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjny 
Metis w Katowicach Grażyna Cybula. To zaszczytne wyróżnie-
nie otrzymują szkoły pracujące zgodnie z modelem szkoły pro-
mującej zdrowie jako wyraz uznania dotychczasowych osiągnięć 
będących wynikiem wieloletniej i systematycznej pracy. certyfi kat 
szkoła otrzymuje na dwa lata.

Przystąpienie do programu Szkoła Promująca Zdrowie jest do-

browolną inicjatywą szkoły. Decyzję o przystąpieniu do niego po-
dejmuje Rada Pedagogiczna po konsultacji z przedstawicielami 
społeczności szkolnej, w tym z rodzicami. Każda szkoła promują-
ca zdrowie regularnie przeprowadza diagnozę potrzeb zdrowot-
nych oraz samopoczucia całej społeczności szkolnej tj.: uczniów, 
rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Na pod-
stawie jej wyników formułuje priorytetowe problemy oraz planuje 
swoje działania. Każda szkoła biorąca udział w programie jest au-
tonomiczna w obszarze wyznaczania celów i zadań do realizacji 
w zakresie promocji zdrowia. Jej działania są ukierunkowane na 
radzenie sobie z aktualnymi, najważniejszymi problemami szko-
ły. W naszej szkole działania koordynowali następujący nauczy-
ciele: Maria Kuś – koordynator szkolny, Mirosława hawełek – ko-
ordynator klas IV-VI, Edyta cwajna-Małek – koordynator klas I-III.

Tomasz Zdunek

iNFORMaCJE URZĘDU GMiNY i WÓJTa

Na temat Budżetu obywatelskiego rozmawialiśmy z Wójtem 
Gminy Jaworze dr Radosławem Ostałkiewiczem w ostatnim 
wywiadzie na lamach Echa Jaworza. Już wówczas wójt zapo-
wiadał ogłoszenie kolejnego „rozdania” gminnej kasy. Jak sam 
mówi – nie są to może duże pieniądze przekazywane do dys-
pozycji społeczeństwa, ale dzięki takiej inicjatywie nie tylko 
w skali mikro rodzi się wiele ciekawych inicjatyw, lecz także czę-
sto ta mała lokalna społeczność wie najlepiej, co w ich dzielni-
cy lub stowarzyszeniu jest najbardziej potrzebne. Często nawet 
na te z pozoru małe wydatki nie ma miejsca w ogólnym budżecie 
gminy. Stąd ogłosiłem kolejną edycję budżetu obywatelskiego na 
2018 rok – mówi wójt Radosław G. Ostałkiewicz.

A teraz szczegóły:
1. Łączna kwota środków przeznaczonych na konsultacje spo-

łeczne w sprawie części wydatków z budżetu Gminy Jaworze 
ujętych w rezerwie z przeznaczeniem na „Budżet Obywatel-
ski” na rok 2018 wynosi 120 tysięcy. Zgłaszanie propono-
wanych projektów obywatelskich rozpoczyna się z dniem 1 
lutego 2018 roku i kończy się z dniem 16 marca 2018 roku 
o godz. 12:00.

2. Propozycję projektów obywatelskich, o których mowa w ust.1, 
przedkłada się w urzędzie Gminy Jaworze (Kancelaria Ogól-
na) osobiście w godzinach pracy urzędu lub za pośrednic-
twem poczty (urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 
Jaworze – z dopiskiem Budżet Obywatelski w Jaworzu).

3. O przyjęciu propozycji projektu obywatelskiego decyduje data 
wpływu oferty do urzędu Gminy Jaworze.

Formularz zgłoszeniowy, za pomocą którego dokonuje się zgło-
szenia propozycji projektu do Budżetu Obywatelskiego, stanowi 
Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia nr 9 z dnia 22 stycz-
nia 2018 r.

1. Głosowanie odbędzie się:
a) w trybie głosowania osobistego – poprzez oddanie głosu na 

karcie do głosowania osobiście w urzędzie Gminy w pokoju 
106 w godzinach pracy urzędu albo

b) drogą elektroniczną – poprzez wysłanie prawidłowo wypełnio-
nej karty do głosowania na adres e-mail: bo2018@jaworze.pl.

2. Głosowanie na projekty obywatelskie trwa:
a) w trybie głosowania osobistego: od 3 kwietnia 2018 roku 

do 27 kwietnia 2018 roku.
b) w trybie głosowania elektronicznego: od 3 kwietnia 2018 r. 

do 29 kwietnia 2018 r. (do godz. 23:59).
3. Wzór karty do głosowania określa załącznik nr 2 do niniejsze-

go Zarządzenia (dostępny na stronie www.jaworze.pl).
4. W 2018 roku nie dopuszcza się możliwości głosowania na 

projekty Budżetu Obywatelskiego przez pełnomocnika.
Więcej na stronie www.jaworze.pl
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kalendarza wydarzeń w Jaworzu. Zaznaczył, że współpraca or-
ganizacji jest bardzo ważna. Podkreślił, że Jaworzańskie Forum 
Organizacji Pozarządowych będzie platformą wspólnego działa-
nia na rzecz gminy Jaworze. W spotkaniu wzięli udział również 
pracownicy urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych.

Info: uG Jaworze

PIERWSZE FORuM ORGANIZAcJI 
POZARZąDOWYch W JAWORZu

Zajmują się działalnością społeczną, kulturalną, sporto-
wą. Pielęgnują historię, organizują zawody, warsztaty, spotka-
nia, imprezy, spektakle, inscenizacje, dbają o zabytki oraz zdro-
wy tryb życia. Pokazują, że warto jest pomagać, dzielić się 
sobą, spędzać wspólnie czas. Na terenie gminy Jaworze działa-
ją 32 organizacje pozarządowe. Na zaproszenie Wójta Gminy – 
dr. Radosława Ostałkiewicza przedstawiciele stowarzyszeń, fun-
dacji, klubów, kół i grup nieformalnych spotkali się w sali „Pod 
Goruszką”, gdzie odbyło się I Jaworzańskie Forum Organiza-
cji Pozarządowych. To było pierwsze takie spotkanie organiza-
cji pozarządowych. Na zaproszenie Wójta Gminy Jaworze do sali 
„Pod Goruszką” przybyli przedstawiciele organizacji pozarządo-
wych i klubów działających w gminie Jaworze, aby uczestniczyć 
w I Jaworzańskim Forum Organizacji Pozarządowych. Był to 
czas na wspólną dyskusję, wymianę spostrzeżeń oraz wystąpie-
nia, które dotyczyły działalności stowarzyszeń, współpracy z gmi-
ną i możliwościach pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Wójt 
Gminy Jaworze dr Radosław Ostałkiewicz omówił szczegółowo 
wzmocnienie współpracy publiczno-społecznej w procesach za-
rządzania rozwojem lokalnym. Zwrócił również uwagę na kwestie 
fi nansowania organizacji pozarządowych. W latach 2014-2018 
fundusze z budżetu przeznaczone na działalność organizacji 
pozarządowych w gminie Jaworze wzrosły czterokrotnie. Swo-
je wystąpienia mieli również pracownicy urzędu Gminy i Ośrod-
ka Promocji Gminy Jaworze oraz przedstawiciele stowarzyszeń. 
Spotkanie było również okazją do rozpoczęcia przygotowań do 
szczególnych obchodów 100-lecia Niepodległości Rzeczypospo-
litej Polskiej. Wójt Gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz pod-
kreślił, że liczy na współpracę i wspólne działanie stowarzyszeń 
w tym wyjątkowym czasie. Prosił również o wspólne tworzenie 
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Małżeństwa na 102
W 2017 roku 102 pary złożyły przysięgę małżeńską w gmi-

nie Jaworze. W sali „Pod Goruszką” powiedziały sobie – „tak”  
23 pary, 14 postanowiło tę chwilę przenieść w plenerowe miejsce.

9 małżeństw zawartych zostało w Kościele Ewangelicko-
Augsburskim, a 50 w Rzymskokatolickim. 2 pary zawarły związek 
małżeński w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego.

W statystyce znajdują się też małżeństwa transkrybowane, 
czyli zawarte za granicą i wpisane w księgi polskie – jest ich 4. 
Wszystkim parom życzymy wspaniałych chwil na wspólnej dro-
dze życia.

DANE uRZęDu STANu cYWILNEGO 
W JAWORZu ZA 2017 ROK

Z żYcIA BIBLIOTEKI

Ze statystyki bibliotecznej za 2017 rok 
Początek roku w jaworzańskiej bibliotece, jak zwykle, upły-

wa pod znakiem sprawozdań dla Głównego urzędu Statystycz-
nego, Biblioteki Śląskiej w Katowicach oraz Książnicy Beskidzkiej 
w Bielsku-Białej. Zestawienie wszystkich danych pokazuje, że za-
interesowanie naszą działalnością utrzymuje się na wysokim po-
ziomie. cieszymy się ogromnie, że nasza praca przynosi zado-
wolenie czytelnikom, a nam satysfakcję.

W 2017 roku zarejestrowano w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Jaworzu 1301 czytelników. Przypomnimy, że z każdym nowym 
rokiem rejestrujemy czytelników „na nowo”, nadając im numera-
cję począwszy od jedynki – taki sposób ewidencji pozwala na 
ustalenie każdego roku aktualnej liczby aktywnych czytelników. 
Łącznie wypożyczyli oni w ciągu minionego roku 19017 książek. 
W Bibliotece zanotowano ogółem 20775 odwiedzin. udzielono 
1067 informacji bibliograficznych. Najwięcej informacji udzielono 
z zakresu tematyki regionalnej, historii, geografii, a także z zakre-
su literatury pięknej. Największą grupę odbiorców działalności in-
formacyjnej stanowią uczniowie, studenci oraz goście odwiedza-
jący Jaworze.

Obecnie księgozbiór liczy 15 600 woluminów. W ciągu roku 
przybyło 705 pozycji książkowych, z czego 333 zakupiono ze 
środków samorządowych, a 231 pozycji z dotacji Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Pozyskaliśmy również kilka-
dziesiąt książek w postaci darów od czytelników i mieszkańców, 
za które szczególnie pięknie dziękujemy! Książki bardzo szyb-
ko ulegają zaczytaniu i musimy je wymieniać, co generuje spore 
koszty, tak więc każdy dar w postaci książki jest dla nas cen-
ny. usunięto z księgozbioru ogółem 588 pozycji książkowych.  
W ofercie posiadamy także filmy dla dzieci i dorosłych w liczbie 
300 płyt oraz audiobooki łącznie 234 płyty. W roku 2017 Biblio-
teka prowadziła prenumeratę 33 tytułów czasopism bieżących, 
natomiast kilka tytułów pozyskiwała regularnie w formie darowi-
zny od czytelników. Na miejscu w czytelni udostępniono łącznie 
1449 czasopism, natomiast na zewnątrz wypożyczono 856 eg-
zemplarzy. Warto zaznaczyć, iż księgozbiór naszej Biblioteki jest 
ciągle odświeżany i w miarę możliwości finansowych zaopatry-
wany na bieżąco w nowości wydawnicze. Możemy się pochwa-
lić posiadaniem w naszych zbiorach wszystkich najpoczytniej-
szych tytułów zarówno minionego roku jak i lat wcześniejszych. 
Polityka gromadzenia zbiorów podporządkowana była wzorem 
lat poprzednich potrzebom czytelniczym i możliwościom finanso-
wym biblioteki. Notujemy zapytania czytelników o poszczególne 
tytuły i wybieramy te powtarzające się najczęściej, by umieścić je  
w zamówieniach. Śledzimy na bieżąco zapowiedzi, rankingi ryn-

Rokrocznie Powiatowy urząd Pracy w Bielsku-Białej przeka-
zuje nam informację na temat stanu bezrobocia w Gminie Jawo-
rze na koniec grudnia minionego roku kalendarzowego w porów-
naniu z danymi za poprzedni rok.

I tak stan bezrobocia na 31 grudnia 2017 wynosił ogółem 97 
osób (było to mniej o 30 osób w porównaniu z 31 grudnia 2016 
roku). W tej liczbie było 50 kobiet i 47 mężczyzn. Jednak prawo 
do zasiłku miało tylko 17 osób.

W 2017 roku największą liczbę bezrobotnych stanowiły osoby 
młode tj. w wieku od 25-54 lat. Powiatowy urząd Pracy  ten prze-
dział wiekowy dzieli na trzy podgrupy tj. osoby w wieku do 34, 44 
i 54 lat. W każdej z grup ogólna liczba osób pozostających  bez 
pracy wynosiła – dwa razy po 22 osoby i raz 23 osoby.

Biorąc pod uwagę wykształcenie – największą grupę stano-
wiły osoby z wyższym wykształceniem i policealnym (w każdym  
przypadku były to 24 osoby), ale i (co wydawać się może zaska-
kujące) kolejną grupą były osoby z wykształceniem zawodowym 
(23 osoby).

STAN BEZROBOcIA W GMINIE 
JAWORZE

Kto mieszka w Jaworzu
Nasze Jaworze jest międzynarodowe. Mamy 44 obcokrajow-

ców zameldowanych na terenie naszej gminy. 17 zameldowa-
nych jest na pobyt stały, a 26 na pobyt czasowy. 

Najwięcej jest obywateli ukrainy – 24 osoby. Mamy też po 
4 obywateli chin i Niemiec oraz 3 obywateli Wielkiej Brytanii. 

78 nowych mieszkańców Jaworza
„Gdyby na wielkim świecie zabrakło uśmiechu dziecka, by-

łoby ciemno i mroczno, ciemniej i mroczniej niż podczas nocy 
bezgwiezdnej i bezksiężycowej – mimo wszystkich słońc, gwiazd 
i sztucznych reflektorów. Ten jeden mały uśmiech rozwidnia ży-
cie” twierdził Julian Ejsmond. W ubiegłym roku tych szczególnych 
uśmiechów w gminie Jaworze przybyło nam 78. Tyle przyszło na 
świat w 2017 roku nowych mieszkańców – 37 dziewczynek i 41 
chłopców.

Najpopularniejszymi imionami, które nadali rodzice były: 
Leon, Emilia, Julia, Karolina i Zofia. Każde z imion nosi trójka uro-
dzonych w 2017 roku dzieci.

Rodzice wybierali również imiona: Aleksandra, Amelia, Zu-
zanna, Bruno, Igor, Jan, Maciej, Maksymilian, Piotr i Tymon – tymi 
imionami nazwano po dwoje dzieci urodzonych w 2017r.

W minionym roku przyszli na świat też: Alicja, Anna, Diana, 
Estera, hanna, helena, Iga, Inga, Jagoda, Jowita, Katarzyna, 
Klaudia, Lena, Lilianna, Luiza, Mia, Milena, Nadia, Olimpia, Ad-
rian, Borys, cezary, Fabian, Filip, Franciszek, Gracjan, Grzegorz, 
Gustaw, hubert, Iwo, Jakub, Jerzy, Kacper, Karim, Karol, Ksa-
wery, Max, Mateusz, Mikołaj, Natan, Nikodem, Radosław, Wiktor.

Wszystkim Rodzicom serdecznie gratulujemy!

Mieszkają u nas również przedstawiciele Armenii, Białorusi, Bo-
śni i hercegowiny, czech, Francji, Grecji, Izraela, Słowacji i Turcji. 
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ORGaNiZaCJE POZaRZąDOWE

Z DZIAŁALNOŚcI 
STOWARZYSZENIA
JAWORZE-ZDRóJ

Jak pisaliśmy w poprzednich wydaniach Echa Jaworza, w/w konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży. 
Szczegóły na bieżąco podawane są na naszym �  Stowarzyszenia Jaworze-Zdrój.

Nagrody są niebagatelne:
wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, voucher na pobyt dla dwóch osób w SPA i wiele innych. 

Zapraszamy do udziału młodych miłośników historii Jaworza. 
Wiele przydatnych informacji w pytaniach konkursowych można znaleźć 

w książce Jadwigi Roik „Jaworze na przestrzeni wieków” oraz w archiwalnych wydaniach Echa Jaworza 
dostępnych w formacie PDF na stronie Ośrodka Promocji Gminy. Zachęcam do udziału!!!

Grzegorz Nędzka – prezes Stowarzyszenia Jaworze-Zdrój tel. 694 949 720

PS. Patronat nad konkursem objął dr Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego 
oraz dr Radosław G. Ostałkiewicz, Wójt Gminy Jaworze.

Przypominamy o konkursie 
Stowarzyszenia Jaworze-Zdrój 

„Jaworze wczoraj i dziś”

DO uRZęDu Z GOTóWKą 
ALE I KARTą

Do niedawna regulowanie wszelkich opłat, podatków itp. 
w urzędach administracji państwowej było możliwe tylko w for-
mie gotówkowej. Od tego roku nastąpiła długo oczekiwana zmia-
na w tym zakresie. 

Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w urzę-
dach państwowych i samorządowych jest jednym z oczekiwań 
nowoczesnego społeczeństwa. Nie można mówić o innowacyj-
ności w gospodarce bez umożliwienia obywatelom i przedsiębior-
com szybkiego i wygodnego dostępu do cyfrowych rozwiązań 
oraz zastąpienia części transakcji gotówkowych cyfrowymi in-
strumentami płatniczymi, czyli kartami, przelewami, blikiem oraz 
płatnościami mobilnymi. Nie chodzi tutaj o całkowite zaprzesta-
nie płatności gotówką, ale o zagwarantowanie obywatelom prawa 
do swobodnego decydowania o formie płatności również w sek-
torze publicznym. Przyjmowanie wpłat podatków i innych opłat 
w formie bezgotówkowej przekłada się na pozytywne postrzega-
nie urzędów jako innowacyjnych i przyjaznych mieszkańcom. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, Gmina 
Jaworze przyłącza się do programu upowszechnienia płat-
ności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicz-
nej, realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju i od lutego 
2018 kasa Urzędu Gminy Jaworze zostanie wyposażona 
w tradycyjny terminal płatniczy POs i innowacyjną usługę 

WebPOs Paybynet, która jest rodzajem terminala wirtualnego, 
umożliwiającego wykonywanie płatności za pomocą smartfonu.

Należy podkreślić, że program jest całkowicie bezpłat-
ny. Klienci urzędu dokonujący płatności bezgotówkowych nie 
ponoszą z tego tytułu żadnych opłat. urząd również nie ponosi 
żadnych kosztów związanych z instalacją i używaniem terminali 
POS i usługi WebPOS Paybynet. 

Podstawowe korzyści z wprowadzenia płatności bezgotówko-
wych to:

• wygoda klientów urzędu,
• sprawniejsza obsługa przez urzędników, a jednocześnie 

usprawnienie prac całego urzędu,
• obniżenie kosztów i oszczędność czasu,
• zwiększenie bezpieczeństwa transakcji.

Obrót bezgotówkowy przynosi wymierne korzyści admini-
stracji publicznej, jak również konsumentom. Obsługa rozliczeń 
bezgotówkowych zajmuje ponad dwukrotnie mniej czasu, niż 
gotówkowych.

Popularność płatności bezgotówkowych wśród Polaków wy-
raźnie rośnie. W ostatnich 10 latach ich udział w ogólnej licz-
bie transakcji wzrósł 10-krotnie. Polacy dysponują ponad 35 mln 
kart płatniczych, a w 2015 r. przeprowadzono ponad 2,5 miliarda 
transakcji bezgotówkowych z użyciem kart płatniczych.

Rosnąca popularność kart wynika również z dynamicznego 
wzrostu liczby terminali płatniczych. W 2010 r. w Polsce było ich 
252 tys., natomiast w 2016 r. liczba ta wynosiła już 531 tys., co 
oznacza wzrost o ponad 100%.

Info. uG Jaworze

ku wydawniczego oraz oferty wydawnictw, by dostarczyć czytel-
nikom najciekawsze pozycje ukazujące się na rynku.

Biblioteka prowadziła szereg spotkań i zajęć z dziećmi, głów-
nie lekcje biblioteczne z uczniami szkoły podstawowej, spotkania 
z lekturą, spotkania edukacyjne dla przedszkolaków jak i również 
warsztaty wakacyjne, ferie w bibliotece, czytanie przedszkolakom. 
Oprócz tego przeprowadzono konkurs plastyczny poświęcony 

obchodom Roku Rzeki Wisły. Zorganizowano spektakle teatralne 
dla dzieci i młodzieży. Mamy nadzieje, że bieżący rok będzie rów-
nież obfi tował w nowości wydawnicze jak i nowych czytelników. 
Dziękujemy wszystkim naszym Darczyńcom, władzom samo-
rządowym, placówkom oświatowym, organizacjom społecznym, 
z którymi współpracowaliśmy w ubiegłym roku, a przede wszyst-
kim Naszym czytelnikom.
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TEaTR, TEaTR i JasiONKi – moje życie… cz. 1

Rzecz oczywiście o teatrze amatorskim w Jaworzu. Dzień 
wczorajszy splata się z dniem dzisiejszym. W tym roku obchodzi-
my 100-lecie niepodległości Polski. To także prawie 100 lat dzia-
łalności polskich teatrów amatorskich na Śląsku cieszyńskim. 
czyli również w Jaworzu, w którym w pewnych okresach cza-
su (poza czasami okupacji hitlerowskiej) działało nawet po kilka 
scen teatralnych. Swoje wspomnienia swego czasu publikował 
na łamach Echa Jaworza – były samorządowiec, aktor-amator 
i miłośnik teatru, społecznik, człowiek kochający do dziś Jaworze, 
jaworzan i teatr, członek zarządu Stowarzyszenia Jaworze-Zdrój 
– andrzej Śliwka. W tym numerze miesięcznika tytułem wstępu 
– kilka słów o teatrach amatorskich, plus spisującego te relacje – 
kilka słów na podstawie opracowań naukowych dotyczących Ślą-
ska cieszyńskiego. I wreszcie kilka słów Barbary szermańskiej 
„dyrektora i reżysera” Teatru Amatorskiego KuRORT działające-
go pod patronatem Stowarzyszenia Jaworze-Zdrój, a dotyczące-
go najnowszego spektaklu „Dziwna para”.

W kolejnym numerze Andrzej Śliwka wróci do czasów swej 
młodości, wspominając grany wówczas repertuar, ale i nazwiska 
może już zapomnianych aktorów amatorów z Jaworza. Jako że 
w minionych latach wielokrotnie poruszaliśmy w naszym mie-
sięczniku temat Jasionek, czyli Jaworza Nałęża, Grabki, Błatni, 
dawnej szkoły i teatru amatorskiego w Nałężu, postanowiliśmy, 
aby w 2019 roku w działalności Stowarzyszenia Jaworze-Zdrój 
wydać książkę z ilustracjami, w której wspomnienia Andrzeja 
Śliwki znajdą się w całości usystematyzowane tematycznie.

Zacznijmy więc od przedstawienia Teatru amatorskiego 
KURORT i oddajmy głos reżyser Barbarze szermańskiej: Z po-
zyskaniem chętnych do realizacji kolejnego projektu teatru Ku-
rort nie mamy większych problemów. Wielu kusi przede wszyst-
kim chęć niepowtarzalnej przygody. Wspomnienia prób a później 
spektakli dla licznej i zawsze przyjaznej publiczności są po prostu 

bezcenne. Realizując krok po kroku wielostronicowy scenariusz, 
często odkrywamy samych siebie, walczymy z lenistwem, dys-
cyplinujemy się. Jedni kochają biegać, inni spać, a my po prostu 
uwielbiamy się śmiać i słuchać śmiechu naszych przyjaciół.

„Dziwną parę” wynalazł gdzieś Krzysztof, a ja zajęłam się po-
zyskaniem tekstu, co wcale nie było takie łatwe. To dość stara 
sztuka Neila Simona, którą przetłumaczył Henryk Krzeczkowski. 
Tekstu nie da się kupić w formie wydania książkowego, skontak-
towałam się więc z ZAIKSem i tak w nasze ręce trafi ł maszynopis. 
Całą grupą wybraliśmy się też do Teatru Capitol w Warszawie, 
w którym obecnie sztuka jest wystawiana. Sam prezes Sto-
warzyszenia Jaworze-Zdrój Grzegorz Nędzka prowadził busa 
wypożyczonego przez fi rmę Burian Transport (dziękujemy 
ogromnie ♥). Panowie setnie ubawili się w toalecie teatru, któ-
rej wnętrze w całości wyłożono lustrami. Podejrzeliśmy kilka po-
mysłów i rozwiązań aktorskich zaprezentowanych przez Artura 
Barcisia czy Cezarego Żaka.

Większość nazwisk aktorów jaworzańskiej wersji jest już 
wszystkim znanych. Nowe osoby to Paula Kaczkowska, Dominik 
Mieszczak i Filip Siatkowski – gimnazjaliści z „Maczka”, Mateusz 
Wardyński to bielski licealista, który chciałby kiedyś dostać się 
do szkoły aktorskiej i przygotowuje się do tego w Bielskiej Szkole 
Aktorskiej im. A. Osieckiej.

A teraz czas na krótki rys historyczny teatrów amatorskich 
w opracowaniu Andrzeja Śliwki i moim na podstawie publika-
cji Mirosława Fazana pt. Polskie życie kulturalne na Śląsku 
Cieszyńskim w latach 1842/48-1920. Książka została wydana 
przez uniwersytet Wrocławski w II połowie XX wieku (brak daty 
wydania).

Mamy wiek XIX, Śląsk cieszyński stanowi integralną części 
Monarchii Austro-Węgierskiej. W przeciwieństwie do ziem zabo-
ru pruskiego, na Śląsku cieszyńskim literatura polska i jej popula-
ryzacja była domeną ewangelików. Dlaczego? Sama Monarchia 
była katolicka i niemiecka. Ewangelicy byli głównie Polakami. 
Inaczej było w zaborze pruskim, gdzie katolicy w większości byli 
Polakami, zaś ewangelicy Niemcami. Stąd wiele nieporozumień, 
jakie pojawiały się w przeszłości na tle historii Śląska i Mazur 
i braku zrozumienia tych różnic regionalnych.

Szerzej w tym temacie wielokrotnie w Jaworzu wypowiadał 
się prof. Daniel Kadłubiec podczas posiad organizowanych przez 
Towarzystwo Miłośników Jaworza.

Takim zaczynem dla polskich przedstawień teatralnych na 
Śląsku cieszyńskim były polskie książki sprowadzane na ten te-
ren przez bogatszych chłopów. W w/w pozycji książkowej znaj-
dziemy nazwiska inteligencji chłopskiej, dla której polska literatura 
była największym skarbem. Nie miejsce, aby wymieniać wszyst-
kie nazwiska, ale kilka z nich warto powtórzyć: ród Glajcarów, 
Buzków, cinciałów, Kubiszów itd. Stąd dalszy rozwój czytelni pol-
skich, szkolnictwa polskiego i popularyzacji wśród ludu polskiej 
prasy i literatury. W II połowie XIX wieku znane były „pielgrzym-
ki” ludu Śląska cieszyńskiego do teatrów w Krakowie i we Lwo-
wie. Jak podaje Mirosław Fazan – po raz pierwszy lud Śląska 
cieszyńskiego zetknął się z zawodową polską sceną teatralną 
w czerwcu 1863 roku na scenach teatrów w Bielsku i cieszynie. 
Wówczas w obu teatrach wystąpił krakowski zespół Adolfa Del-
chaua, który przybył na Śląsk cieszyński na zaproszenie niemiec-
kiego dyrektora teatru w Bielsku F. Bluma. Wówczas publiczności 
zaprezentowano sztuki Aleksandra Ładnowskiego „Trafi ła kosa 
na kamień”, Jana Kantego Gregorowicza „Janek spod Ojcowa” 
czy Bronisława Dębickiego „Bartos spod Krakowa…”. 

W okresie gdy powstawała II Rzeczpospolita, na Śląsku cie-
szyńskim trwały przygotowania do plebiscytu i wojny polsko – 
czeskiej o przynależność państwową tej piastowskiej ziemi. W li-
stopadzie 1919 roku polskie władze w cieszynie podjęły decyzję 
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o utworzeniu objazdowego teatru Śląskiego (Śląskiego Teatru 
Plebiscytowego pod kierownictwem Eugeniusza Kalinowskie-
go i Teofi la Buchelta). Właściwe kierownictwo sprawował Głów-
ny Komitet Plebiscytowy poprzez referenta teatralnego Władysła-
wa Jezierskiego. Zespół złożony był z aktorów scen krakowskich 
i lwowskich. Inauguracyjnym przedstawieniem były „Śluby pa-
nieńskie” A. Fredy w dniu 16 listopada 1919 roku. Teatr ten wysta-
wił ponad 150 spektakli i zakończył działalność w 1920 roku, kie-
dy zapadła decyzja o podziale Śląska cieszyńskiego między Pol-
skę a czechosłowację. Teatr ten wystawiał swoje sztuki od Ostra-
wicy po Białą, czyli między rzekami granicznymi oddzielającymi 
Śląsk cieszyński od czech i Małopolski. Wśród miejscowości, 
w których występowali aktorzy, wymienione jest także Jaworze. 
Ten teatr plebiscytowy rozbudził marzenia o własnej stałej pol-
skiej scenie teatralnej. 10 października 1920 roku powołano 
Towarzystwo Teatru Polskiego z sędzią Januszem Michalskim 
jako prezesem i profesorem gimnazjum polskiego Ernestem 
Farnikiem – wiceprezesem. Nie udało się jednak w tej fazie stwo-
rzyć polskiej zawodowej sceny teatralnej. Za to w wielu miejsco-

wościach zaczęły powstawać amatorskie teatry. Także w Jaworzu 
w pewnym okresie działało kilka teatrów. 

Z kolei jak pisze andrzej Śliwka – na ziemiach polskich pod 
koniec XIX wieku powstawały amatorskie teatry ludowe. W 1919 
roku powstał Związek Teatrów Ludowych, a w 1929 roku Jędrzej 
cierniak założył Instytut Teatrów Ludowych w Warszawie. Ama-
torskie teatry ludowe rozwijały się do 1939 roku. W 1945 roku 
Instytut Jędrzeja cierniaka był pierwszą organizacją kulturalno-
oświatową kontynuującą przedwojenne formy pracy. Jako że in-
stytut ten był kojarzony z PSL Stanisława Mikołajczyka, był tym 
samym krytykowany przez ówczesne władze PPR. W 1948 roku 
instytut musiał zawiesić swą działalność. Amatorskie teatry ule-
gły praktycznie likwidacji ze względu na cenzurę PRL. Pod ko-
niec XX wieku zaczęły się jednak odradzać w ramach działalno-
ści Domów Kultury. 

Obecnie od kilku lat w Jaworzu znów działa amatorski teatr 
KuRORT (od 2016r. w ramach Stowarzyszenia Jaworze-Zdrój). 

Przygotował: Piotr Filipkowski

W Jaworzu 24 lutego o godz. 17.00 
w sali sesyjnej (obok Biblioteki) 

odbędzie się projekcja fi lmu 

pt: „OPOWIEŚĆ O ZBAWICIELU” 

Jest to historia życia Jezusa Chrystusa 
widziana oczami naocznego świadka – apostoła Jana. 

Wszystkich serdecznie zapraszamy. Czas projekcji: 170 min.
WSTĘP WOLNY
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LIGA MORSKA I RZEcZNA

Morze, nasze morze..., 
czyli latarnia morska w Czechowicach.

Dziś proponuję Państwu temat wakacyjny, związany z histo-
rią czechowic-Dziedzic i Śląska cieszyńskiego, ale też z histo-
rią polskiego morza, Polskiej Marynarki i kolonialnych zapędów 
co niektórych działaczy z okresu II Rzeczpospolitej (np.”Polski 
Madagaskar”, polscy osadnicy w Paranie – Brazylia, „koloniza-
cja” w Peru i Liberii).

czy to możliwe, aby paręset kilometrów od Bałtyku stała la-
tarnia morska? Na Śląsku cieszyńskim? Jak najbardziej możliwe.

Latarnia morska, a raczej jej model powstał, z inicjatywy mi-
łośników morza, skupionych w czechowickim kole Ligi Mor-
skiej i Kolonialnej (działającej przy Kopalni Węgla Kamiennego 
„Silesia”) i przez kilka przedwojennych lat był atrakcją czechowic  
i Dziedzic.

W czechowickich i dziedzickich zakładach, jak np. Walcow-
nia Metali „Dziedzice”, Vacuum Oil company (firma należąca do 
Johna D. Rockefellera) oraz w KWK „Silesia”, już na początku lat 
trzydziestych XX wieku, powstały koła Ligi Morskiej i Kolonialnej.

Zajmowały się przede wszystkim krzewieniem wiedzy o hi-
storii polskiej floty, o Bałtyku (który ledwie co odzyskaliśmy po  
I wojnie światowej), przygotowywały do pracy we flocie morskiej  
i rzecznej. Mocno akcentowały w swych działaniach „więź nasze-

go regionu z morzem i budziły świadomość morską wśród mło-
dzieży i miłośników morza”. Organizowały wspaniałe obchody 
Święta Morza, parady statków, tratw, łódek i wszelkich wehiku-
łów, które utrzymywały się na wodzie.

W każdym kole prenumerowano miesięcznik „Morze”, który 
każdy pasjonat morskich dziejów mógł przeczytać na miejscu lub 
wypożyczyć do domu. Prowadzono także sprzedaż pisma w pre-
numeracie dla czlonków czechowickich kół Ligi Morskiej i Kolo-
nialnej – jeden numer gazety kosztował 15 groszy.

Prowadzono zbiórki pieniężne, dzięki którym dzieci z rodzin 
robotniczych wyjeżdżały na kolonie nad polskie morze. człon-
kowska składka (uiszczana raz do roku) wynosiła 10 groszy.

W 1934 członkowie czechowickiego koła Ligi Morskiej Kolo-
nialnej zorganizowali wielką paradę na rzece Iłownicy (dopływ 
Wisły), która zgromadziła na brzegach rzeki tysięczne tłumy pa-
sjonatów morza ogladających pardę rzeczną. Na paradę przyje-
chali mieszkańcy z Bielska, Białej, Skoczowa, cieszyna, z Górne-
go Śląska oraz z Małopolski.

W roku następnym miłośnicy morza z czechowic (szczegól-
nie z koła LMK, z KWK „Silesia”) dla fanów floty i morza przygoto-
wali zupełnie inną atrakcję, zbudowali model latarni morskiej, któ-
ry usytuowany był na akwenie przy kopalni „Silesia”, oraz model 
okrętu ORP „Grom” – niszczyciel, który w roku 1935, na zlecenie 
Marynarki Wojennej RP, zaczęto budować w angielskiej stoczni 
Johna Samuela Whita & company Ltd. z cowes. Statek zwodo-
wano na początku 1937 roku, a polską banderę podniesiono na 
nim 11 maja tegoż roku.

Może więc dlatego czechowicki model niszczyciela z 1935 
roku nie przypomina jego sylwetki z 1937 roku, gdyż budowni-
czowie modelu nie do końca wiedzieli, budując go, jak on będzie 
wyglądał po ukończeniu.

Otwarcie latarni morskiej na stawie przy kopalni, zwanym 
„Kopalniok” (nazwa utrzymała się do dnia dzisiejszego), w dzień 
Święta Morza, przyciągnęło jeszcze większe tłumy, a model la-
tarni i niszczyciela tak się spodobały, że postanowiono ich nie 
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rozbierać po obchodach. Stały się ogromną atrakcją. Wydawno 
pocztówki z modelem niszczyciela, z latarnią morską, chętnie się 
na jej tle, w jej wnętrzu i na górnym tarasie fotografowano.

Z górnego poziomu latarni przemawiał do zebranych m.in. 
Starosta Bielski Władysław Bocheński i przewodniczący kół Ligi 
Morskiej i Kolonialnej z czechowic i Dziedzic.

W latach następnych na obchody Święta Morza do czecho-
wic zjeżdżali przedstawiciele władz Województwa Śląskiego, 
działacze polityczni z regionu, przedstawiciele Związków Zawo-
dowych i działacze Ligi Morskiej i Kolonialnej z całego kraju.

Akwen „Kopalniok” stał się popularnym miejscem wypoczyn-
ku, dla mieszkańców czechowic i Dziedzic oraz mieszkańców 
okolicznych miejscowości. Dominowały: kąpiele, plażowanie, 
spacery, no i przede wszystkim kajakarstwo.

To tu, na „Kopalnioku”, powstał 3 sierpnia 1937 roku jeden 
z najsławniejszych klubów kajakowych w dziejach polskiego 
sportu – KS „Górnik” czechowice.

Pierwsze pokazy kajakowe zorganizowano na kopalnianym 
stawie w czechowicach z okazji Święta Morza w 1935 roku, 
a pierwszy kajak (łódka z desek z wyasfaltowanym dnem) zbudo-
wali Leopold Grzywacz, Roman Gorczyca i Władysław hereda.

Najbardziej zasłużeni kajakarze i kanadyjkarze dla czecho-
wickiego „Górnika”:

• Emil Folwarczny - pierwszy w dziejach Klubu Mistrz Polski, 
w 1947 roku,

• Barbara cholewa – pierwsza w dziejach Klubu zdobyła medal 
Mistrzostw Europy, w 1965 roku,

• Ewald Janusz – pierwszy olimpijczyk w dziejach Klubu, 
w 1968 roku, Meksyk- zmarł w tym roku,

• Wielokrotni medaliści olimpijscy, Mistrzowie Świata, Euro-
py i Polski: Marek Dopierała, Grzegorz Kotowicz, Marek 
Witkowski, etc.
W latach 1979, 1980 i 1981 zawodnicy Klubu „Górnik” z cze-

chowic-Dziedzic byli drużynowymi Mistrzami Polski.
Modele latarni morskiej i niszczyciela „Grom” przetrwały do 

września 1939 roku, Niemcy zniszczyli je. Po wojnie nie odbudo-
wano ich.

Zostały tylko pocztówki, fotografi e i pamięć o jedynej na Ślą-
sku cieszyńskim latarni morskiej.

Mam nadzieję, że wypoczywając nad naszym Bałtykiem, 
wspomnicie Państwo tę naszą „śląsko-cieszyńską” latarnię.

Autorem tekstu, który ubogacił archiwalnymi zdjęciami jest 
Kustosz Izby Regionalnej w czechowicach-Dziedzicach dr Jacek 
cwetler. Materiał do redakcji EJ przesłał Edward Szpoczek – 
prezes Okręgu Bielskiego LMiR

Przeżyjmy to jeszcze raz...
Pierwsze w nowym 2018 roku posiady poświęcone były 

przypomnieniu i podsumowaniu minionego 2017 roku. Zebrani 
w Galerii pod Groniem członkowie i sympatycy Towarzystwa 
Miłośników Jaworza na dużym ekranie oglądali zdjęcia z posiad 

TOWARZYSTWO 
MIŁOŚNIKóW JAWORZA

i wycieczek. Prezentację przygotował Ryszard Stanclik na pod-
stawie wykonanych przez siebie zdjęć. Wspominaliśmy przy ka-
wie i kołoczu w niedzielne popołudnie 14 stycznia 2018r.

Na następne posiady zapraszamy 4 lutego na godz. 15.00 
do Galerii pod Groniem w Jaworzu przy ul. Zajęczej. Razem 
z Piotrem Steblem udamy się do Tajlandii.

Informujemy, że Towarzystwo ma nową stronę internetową 
www.tmj.jaworze.pl

 Na stronie tej można zobaczyć wspomniane wyżej i inne zdję-
cia oraz zapoznać się z historią i aktualnościami Towarzystwa.

Zarząd TMJ
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Bal ŚląsKi 
– tak Towarzystwo Miłośników Jaworza nazwało cykliczną już im-
prezę organizowaną po raz trzeci w czasie karnawału. 20 stycz-
nia 2018 r. w Gościńcu Szumnym w Jaworzu, przy muzyce ze-
społu TRIO MAX ze Skoczowa bawili się wszyscy – zarówno ci co 
byli ubrani w stroje cieszyńskie jak i ci co byli „po pańsku”. cztery 
pary zaprezentowały, jak kiedyś tańczono na balach i zabawach 

na Śląsku cieszyńskim. W ich wykonaniu zobaczyliśmy: szpacyr 
polkę, szotyskę, młyneczek, szewca (szwiec), siwą gołąbeczkę, 
krzyżoka – za co otrzymali gromkie brawa. chętni uczyli się tań-
czyć szpacyr polkę. Za odwagę zostali nagrodzeni przez Prezesa 
układankami z cieszynianką i logiem Towarzystwa.
Ideą, która przyświeca organizowaniu takich imprez jest kultywo-
wanie pięknych tradycji Śląska cieszyńskiego.

Zarząd TMJ
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WIELKA ORKIESTRA ŚWIąTEcZNEJ 
POMOcY ZAGRAŁA W JAWORZu

Jaworzański rekord dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy w Jaworzu

W naszej gminie wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy zebrali 25.116 zł. Organizatorem zbiórki na rzecz 
WOŚP była 11. Grunwaldzka Wielopoziomowa Drużyna 
Harcerska „impessa” zrzeszona w bielskim sztabie PCK. 
Orkiestra Jurka Owsiaka zagrała w niedzielę 14 stycznia. W Ja-
worzu w koncert włączyła się Orkiestra Dęta Glorieta.

Wolontariusze – harcerze zebrali w tym roku rekordową 
kwotę 25.116 zł. Tegoroczny dochód z 26. Finału WOŚP zosta-
nie przekazany fundacji na wyrównanie szans w leczeniu nowo-
rodków. Kwota zebrana w Jaworzu jest o ponad 12 tys. zł wyż-
sza, niż ta zebrana przed rokiem. W 2017 roku na konto fundacji 
z zebranych pieniędzy w trakcie zbiórki wolontariuszy w Jawo-
rzu wpłynęło 12.992,09 zł. Organizatorką kwesty jest corocznie 
hm. Joanna Buzderewicz, instruktor hufca Beskidzkiego ZhP. 
W Jaworzu datki na rzecz WOŚP zbierali: Zuzanna Czader, 
Natalia lach, Zosia Czader, Zuzanna Buzderewicz, Marta 
Buzderewicz, Michał Gańczarczyk, Bartosz Wiekiera, Kamil 
Kruczek, Dominika Ziora, Paulinka Mamorska, Ola sikora, 
sandra Kozieł, ania Damek, Marysia Zagórska.

Dziękuję wszystkim placówkom handlowym za możliwość 
bezpiecznego kwestowania. Sklepowi Biedronka za herbatkę dla 
wolontariuszy, sklepowi Wiarus za ciepłą czekoladę, stacji paliw 
Cirkle za ciepłą czekoladę, sklepowi Netto i Leviatan za opiekę. 

Z ŻYCia KOŚCiOŁÓW – NOWOROCZNE KOlĘDOWaNiE

PARAFIA EWANGELIcKO-
AuGSBuRSKA W JAWORZu

Włóczykije z kolędą w kościele ewangelickim
W Święto Objawienia Pańskiego czyli Trzech Króli, 6 stycz-

nia w kościele ewangelickim zorganizowany został koncert biel-
skiego zespołu dziecięcego Włóczykije, organizację wydarzenia 
wsparł Ośrodek Promocji Gminy Jaworze. Dzieci swoim śpiewem 
ubogacały nie tylko nabożeństwo świąteczne, ale i zaraz po nim 
zaprezentowały swój bogaty repertuar kolęd, pastorałek i pieśni 
związanych z tematyką świąteczną – tych polskich jak i rodem 
z innych krajów. Zespół Włóczykije powstał w 2006 roku i aktyw-
nie działa do dziś. Obecnie liczy 33 młodych członków i 2 instru-
mentalistów. Założycielami zespołu jest rodzina Państwa Stępień. 
Jak czytamy na stronie internetowej zespołu: tematami naszych 
piosenek jest: miłość, przyjaźń, afi rmacja życia, poszukiwanie 
Boga, pokój na świecie… Staramy się poruszać w piosence te-
maty ważne dla świata i nas samych.

Oprac. Piotr Filipkowski

Wieczór kolęd 
Tradycją parafi i ewangelickiej są wieczory kolęd organizowa-

ne przez parafi ę, chór i oddział polskiego Towarzystwa Ewange-
lickiego. Tym razem wspólne kolędowanie w ramach wspomnia-
nego wieczoru miało miejsce popołudniem 7 stycznia. Oprócz 
chóru ewangelickiego, Zespołu cantate, wystąpiły dzieci ze 
Szkółki Niedzielnej w Jasienicy oraz Big Band Stanisława urbana 
z Jasienicy, który w większości stanowią muzycy – amatorzy. 

Koncert kolęd Damiana Holeckiego
W niedzielę 21 stycznia w parafi i ewangelickiej odbył się ko-

lejny doroczny Koncert Kolęd pod patronatem Wójta Gminy 
Jaworze dr. Radosława G. Ostałkiewicza. Tym razem z progra-
mem artystycznym wystąpił Damian holecki, znany piosenkarz, 
kompozytor i producent. Jego utwory cieszą się ogromnym uzna-
niem słuchaczy radiowych i telewidzów. Najczęściej artystę mo-
żemy słuchać i oglądać w telewizji TVS i Radiu Silesia.

Piotr Filipkowski

Parafi i Rzymsko-Katolickiej za poczęstunek dla chłopaków. Dzię-
kujemy również Dworowi Świętoszówka, Ośrodkowi Promocji 
Gminy Jaworze, a OSP Jaworze za bezpieczne odpalenie Świa-
tełka do nieba. 

Dziękujemy wszystkim darczyńcom i Ludziom Wielkich Serc 
za wsparcie nie tylko w formie datków, ale i za życzliwość oraz 
wszelką pomoc dla kwestujących jak i podczas organizacji WOŚP 
w Jaworzu. Siema do przyszłego roku!!!

Opracowanie na podstawie: informacji UG Jaworze i FC 
11 Grunwaldzkiej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej 
„impessa”.

Fotorelacja na ostatniej stronie wydania Echa Jaworza.
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RZYMSKOKATOLIcKA PARAFIA POD 
WEZWANIEM OPATRZNOŚcI BOżEJ 
W JAWORZu

Kolędowanie w kościele katolickim pw. Opatrzności Bożej
W święto Trzech Króli po południowej mszy św. dzieci przed-

stawiły jasełka. Obszerny materiał zdjęciowy jest dostępny na 
stronie internetowej parafii. Zaś po wieczornej mszy św. w świę-
to Trzech Króli w katolickiej świątyni w Jaworzu odbył się koncert 
kolęd w wykonaniu Scholi Providentia – jej pełna nazwa to „Gau-
dium Providentiae”, a potocznie „Stasie nutki” (od opiekuna ks. 
Stanisława). Ponadto program kolęd i pastorałek zaprezentował 
zespół Jerzego Styczyńskiego z grupy Dżem. Jerzy Styczyński 
na stałe powrócił do grupy Dżem w maju 1981 roku. Nie przery-
wając pracy z Dżemem, udało mu się również towarzyszyć innym 
artystom: Chłopcom z Placu Broni, Lombardowi, M. Jakubowicz, 
L. Cichońskiemu, R. Style, Staremu Dobremu Małżeństwu. cały 
koncert w roli konferansjera prowadziła Małgorzata Sikora – prze-
wodnicząca Stowarzyszenia Opatrzność.

Ponadto w niedzielę 21 stycznia w ramach XViii Festiwa-
lu Kolęd i Pastorałek „spotkania z kolędą” im. Piotra Ja-
kóbca „spotkania z Kolędą 2018”, nad którym patronat przy-
jął starosta bielski andrzej Płonka, Polski Związek chór i Or-
kiestr – oddział w Bielsku-Białej wraz z Starostwem Powiatowym 
w Bielsku-Białej, Parafią Opatrzności Bożej w Jaworzu oraz Sto-
warzyszeniem Opatrzność zadbali, aby i Jaworze znalazło się 
na trasie kolędników. Wśród wykonawców w kościele katolickim  
w Jaworzu byli m.in. chór „Zasolnica” z Porąbki, Orkiestra Dęta 
„Osiek” i Zespół „Pisarzowianki”.

Vi Pogórskie Kolędowanie 
W niedzielę 7 stycznia w kościele Najświętszej Marii Panny 

Królowej Polski w Pogórzu k. Skoczowa odbyła się już szósta 
edycja dorocznej imprezy Pogórskie Kolędowanie. W tym roku 
wystąpili: Viola Brzezińska, Zespół The Voices of M.M. i chór 
Albatesso. 

Honorowym patronatem koncert objęła sylwia Cieślar – 
Wiceprzewodnicząca sejmiku Województwa Śląskiego. Do-
chód z koncertu po raz drugi został przeznaczony na cel cha-
rytatywny – pomoc potrzebującym z aleppo.

W VI Pogórskim Kolędowaniu udział wzięli przedstawicie-
le samorządu powiatu cieszyńskiego oraz ościennych gmin. Nie 
zabrakło reprezentantów rodzinnej miejscowości ks. ignacego 
Czadra w osobach: anna skotnicka-Nędzka – zastępca wój-
ta gminy Jaworze oraz Ewelina Domagała – sekretarz gmi-
ny Jaworze.
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NasZE DZiECi, NasZa MŁODZiEŻ

PuBLIcZNE PRZEDSZKOLE NR 2 
W JAWORZu

Ekumeniczna modlitwa o jedność w Chrystusie
W ramach corocznego Tygodnia Modlitw o Jedność 

chrześcijan także w Jaworzu odbywają się wspólne katolicko-
ewangelickie nabożeństwa w intencji jedności chrześcijan. Go-
spodarzem tych nabożeństw jest co roku jedna z jaworzańskich 
parafi i. W tym roku w niedzielne popołudnie 28 stycznia wier-
ni kościoła katolickiego i ewangelickiego z udziałem wójta gmi-
ny Radosława G. Ostałkiewicza zgromadzili się na wspólnym na-
bożeństwie w świątyni luterańskiej, gdzie duchowni obu wyznań 
celebrowali okolicznościowe nabożeństwo. homilię wygłosił ks. 
Robert Szczotka, wikariusz katolickiej parafi i pw. Opatrzności Bo-
żej w Jaworzu.

Kolejny sukces „DWÓJKi” w konkursie plastycznym
Dzieci z Przedszkola nr 2 co roku biorą udział w adresowa-

nych do nich regionalnych, ogólnopolskich a nawet międzyna-
rodowych konkursach plastycznych. Przypomnijmy chociaż-
by ubiegłoroczny sukces naszej byłej wychowanki, Martynki 
Kopczyńskiej, która znalazła się w gronie laureatów Międzyna-
rodowego Konkursu Plastycznego „MIESZKAM W BESKIDAch” 
i za pracę pt.: „Słońce nad Błatnią” zdobyła II miejsce w katego-
rii „Rysunek do 6 lat”.

 Jesienią tego roku szkolnego Pałac Młodzieży im. Prof. A. 
Kamińskiego w Katowicach ogłosił Konkurs Literacko-Plastyczny 
na ilustrację książki pt.: „Podróże małe i duże”. Konkurs adre-
sowany był do dzieci w wieku przedszkolnym. Jego celem było 
upowszechnianie czytelnictwa wśród najmłodszych oraz możli-
wość rozwijania twórczości plastycznej. I znów nasze przedszko-
laki odpowiedziały na zaproszenie organizatorów, wykonując 
11 indywidualnych prac plastycznych. Autorami prac były dzie-
ci z każdej grupy wiekowej. Wszystkie wykonane ilustracje były 
piękne, oryginalne i zasługiwały na wyróżnienie. Z wielką rado-
ścią informujemy, że również tym razem udział przedszkolaków 
z „DWóJKI” w konkursie zakończył się sukcesem, gdyż na-
sza wychowanka z najmłodszej grupy MALuSZKóW, trzyletnia 
lENa POlaK, otrzymała WYRóżNIENIE za pracę pt.: „Podró-
że małe i duże”. Jest to wyróżnienie zarówno dla niej, jak i dla na-
szego przedszkola. cieszymy się wraz z małą Leną z jej sukcesu 

i serdecznie gratulujemy jej oraz rodzicom. Lenie życzymy kolej-
nych, coraz bardziej prestiżowych nagród a wszystkim autorom 
prac dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy talentów, któ-
re, mamy nadzieję, nadal będą rozwijane.
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Z KaRT HisTORii

JAWORZE W PRZEDWOJENNYM 
PRZEWODNIKu
Wizyta w archiwach zawsze pozwala znaleźć coś, co nie 

zawsze zwraca uwagę badaczy historii swoich miejscowości. 
W grudniu 2017 roku miałem możliwość w ramach działań Sto-
warzyszenia Jaworze-Zdrój prowadzić poszukiwania dokumen-
tów związanych z dawnym Nałężem w Archiwum Państwowym 
w Bielsku-Białej. Jednakże szperanie w archiwaliach to nie to 
samo co serfowanie w necie i korzystanie z popularnych wyszu-
kiwarek. Wpisanie hasła w wyszukiwarkę pozwala w kilka sekund 
odkryć temat, który nas interesuje. W przypadku archiwów już 
tak nie jest. Stąd szukając zdjęć i dokumentów związanych z Ja-
sionkami, trafi łem na prywatne sprawy rodziny Dymnych, obcho-
dy Dni Morza w ramach Ligi Morskiej, sprawy polityczne PPR itd. 
Ale przy okazji natrafi łem (może nie do końca na wszystkie) prze-
wodniki po powiecie bielskim. Jeden z okresu międzywojenne-
go (dwujęzyczny), a drugi z lat 40-tych XX wieku – oczywiście 
w języku już tylko niemieckim. W tym ostatnim Jaworze zosta-
ło pominięte. W tym pierwszym jest kilka informacji znanych już 
z powojennych publikacji. część pozwalam sobie ponownie opu-
blikować, a chodzi o cennik biletów i komunikację w Bielsku i Ja-
worzu oraz nazwy fi rm, jakie funkcjonowały w Jaworzu i Jasieni-
cy, stanowiąc tym samym ważne miejsca pracy dla robotników 
z Jaworza.

co ważne, dziś Jaworze graniczy bezpośrednio z Bielskiem-
Białą. W 1975 roku w wyniku reformy administracyjnej część Ja-
worza Średniego weszła w skład miasta Bielska-Białej. W okre-
sie międzywojennym Jaworze od miasta oddzielały takie miejsco-
wości jak Wapienica, Aleksandrowice i Kamienica. A więc w prze-
wodniku Jaworze stanowi wieś dość odległą od miasta Bielska 
(wówczas nie stanowiło jednego organizmu miejskiego z Białą 
Krakowską).

Przewodnik z lat 20-tych XX wieku jest oczywiście dwujęzycz-
ny (polsko-niemiecki), wydany został przez Towarzystwo Miłośni-
ków Miasta Bielska.

Opracowanie: Piotr Filipkowski
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SPORtOWE JAWORZE

GKS cZARNI JAWORZE

15 stycznia br. do zajęć treningowych powrócili piłkarze GKS 
czarni Jaworze. W trakcie zimowego okresu przygotowczego za-
wodnicy zespołu seniorów, pod czujnym okiem trenera Tomasza 
Duleby, zaliczą trzy jednostki treningowe w tygodniu (poniedzia-
łek – orlik, środa – hala na os. Beskidzkim w Bielsku-Białej oraz 
czwartek – ponownie orlik). Dodatkowo na zakończenie tygodnia 
zawodnicy uczestniczyli w sobotnich zajęciach w terenie. Po-
cząwszy od 10 lutego sobotni trening przeistoczy się w gry kon-
trolne. Nasz trener przed startem rundy wiosennej zaplanował dla 
swojej drużyny pięć sparingów. 

Oto i one:
• 10 lutego – Pionier Pisarzowice
• 17 lutego – Błyskawica Drogomyśl
• 24 lutego – Soła Rajcza
• 3 marca – Tempo Puńców
• 10 marca – LKS Goczałkowice-Zdrój.

Wszystkie wyżej wspomniane spotkania zostaną rozegrane w 
soboty o godz. 17:00 na boisku ze sztuczną nawierzchnią w cze-
chowicach-Dziedzicach. Istnieje jednak możliwość zmiany go-
dziny oraz miejsca rozegrania meczów kontrolnych w zależności 
od panujących w danym terminie warunków atmosferycznych (w 
grę wchodzi boisko przy ul. Folwarcznej w Jaworzu). O wszelkich 
zmianach poinformujemy na naszej stronie:
www.czarnijaworze.futbolowo.pl.

Artur Mazur – wiceprezes GKS czarni Jaworze

WaŻNE iNFORMaCJE

FOTOWOLTAIKA DLA MIESZKAńcóW

urząd Gminy Jaworze, mając na celu obniżenie kosztów 
energii elektrycznej ponoszonych przez mieszkańców oraz po-
prawę jakości powietrza (w tym likwidację smogu), zamierza sta-
rać się o środki z funduszy europejskich na dofi nansowanie in-
stalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) w budynkach 
jednorodzinnych, z których skorzystać będą mogli mieszkańcy 
naszej gminy.

chcemy, aby nasi mieszkańcy mieli możliwość zamontowa-
nia w swoich domach:

• (samej) instalacji fotowoltaicznej albo
• instalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła.

Kilka informacji:
1. Instalacja fotowoltaiczna służy do przetwarzania światła w 

energię elektryczną.
2. Osoba posiadająca instalację fotowoltaiczną podłączoną do 

sieci energetycznej stanie się producentem energii.
3. Koszty zakupu energii dla potrzeb gospodarstwa domowego 

mogą być sporo zmniejszone o wielkość energii wyproduko-
wanej przez „przydomowy” system.

4. W przypadku dodatkowego montażu pompy ciepła nierucho-
mość zostanie wyposażona w urządzenie do ogrzewania bu-
dynku i podgrzewania wody (c.o. + c.w.u.).
Obecnie przygotowujemy niezbędną dokumentację do nasze-

go projektu. Jeżeli zostanie on pozytywnie oceniony i wybrany do 
dofi nansowania, mieszkańcy będą mogli liczyć na dopłatę w wy-
sokości do 85% kwoty netto (bez podatku VaT) do montażu 
ww. instalacji – natomiast pozostałe 15% kosztów ponoszone 
będą przez mieszkańca (tzw. projekt parasolowy).
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SPRAWDź, cZY MASZ WAżNY 
DOWóD OSOBISTY

W 2018 roku dowody osobiste należące do 418 mieszkań-
ców Jaworza stracą ważność. Przypominamy o obowiązku jego 
wymiany w przypadku nieważności czy zmiany nazwiska. Waż-
ny dowód osobisty, zawierający prawidłowe dane – to obowiązek 
każdego obywatela. Wymiana nieważnego dowodu jest bezpłat-
na. Można to zrobić odwiedzając urząd Stanu cywilnego lub sko-
rzystać z platformy internetowej.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w sie-
dzibie organu dowolnej gminy w Polsce, niezależnie od miej-
sca naszego zameldowania. Składa się go na podpisanym wła-
snoręcznie, specjalnym formularzu, który może być wypełniony 
przez wnioskodawcę lub przez pracownika organu na podstawie 
podanych przez wnioskodawcę danych oraz danych zawartych 

w rejestrze PESEL. Można więc starać się o dowód osobisty  
w Jaworzu, mieszkając w zupełnie innej gminie. Wniosek o wyda-
nie dowodu osobistego można też złożyć on-line, nie wychodząc 
z domu, korzystając z platformy profilu zaufanego 
– www.pz.gov.pl.

– W ubiegłym roku w Urzędzie Gminy w Jaworzu zrealizo-
waliśmy 978 wniosków o wymianę dowodu osobistego. W tym 
roku wiemy, że dowody osobiste należące do 418 osób zamel-
dowanych w naszej gminie tracą ważność. Zachęcamy miesz-
kańców do sprawdzenia daty ważności dowodu. Czas realizacji 
wniosku to 30 dni. Trzeba pamiętać, że brak ważnego dokumen-
tu tożsamości powoduje różnego rodzaju konsekwencje związa-
ne z życiem codziennym np. brak możliwości potwierdzenia toż-
samości w różnego rodzaju instytucjach przy załatwianiu spraw 
indywidualnych czy też brak możliwości dokonywania operacji fi-
nansowych w bankach – przypomina Ewelina Domagała, sekre-
tarz gminy Jaworze. Szczegółowe informacje na temat wymiany 
dowodu osobistego można sprawdzić na www.obywatel.gov.pl.

uRZąD GMINY DLA MALuSZKA

Rodzice nie muszą się już martwić o zajęcie dla swoich dzie-
ci. W urzędzie Gminy w Jaworzu powstał kącik dla najmłodszych 
klientów urzędu. 

Kolorowe kredki, kreda, tablica, miejsce do zabawy, ale też 
stolik do wypełniania dokumentów. Wejście do urzędu Gminy 
w Jaworzu wita kolorowym kącikiem dla najmłodszych klientów 
urzędu i ich opiekunów. – Liczę na to, że rodzice będą zadowo-
leni z nowego miejsca dla swoich pociech. Zdaję sobie sprawę, 

że takiego kącika brakowało w naszym urzędzie. Mam nadzieję, 
że te szczególnie przygotowane na potrzeby najmłodszych ścia-
ny wypełnią się wspaniałym rysunkami, a rodzice będą mogli wy-
godniej załatwić sprawy urzędowe – mówi sekretarz gminy Jawo-
rze, Ewelina Domagała. 

Dzieci mogą zostawić swój artystyczny ślad na ścianie, któ-
ra jest jednocześnie tablicą, na której można rysować. Na 
najmłodszych czekają zabawki i kolorowanki. Został również 
przygotowany stolik dla dorosłych, przy którym będzie można wy-
pełnić wnioski czy formularze. Odnowiona została również tabli-
ca informacyjna, ułatwiająca lokalizację biur w urzędzie – Jedna 
ze ścian została już ozdobiona rysunkami najmłodszych miesz-
kańców Jaworza, które znalazły się również na stronach naszych 
wydawnictw. Czekamy na kolejne prace. Mam nadzieję, że kącik 
spodoba się dzieciom, a wizytę w urzędzie nie będą traktować, 
jako żmudny obowiązek, a przyjemność – dodaje Ewelina Do-
magała. 

Kącik znajduje się przy głównym wejściu urzędu. Serdeczne 
podziękowania kierujemy w stronę firmy Wader-Woźniak – produ-
centa zabawek, która wyposażyła nasz kącik z myślą o najmłod-
szych mieszkańcach Jaworza. 
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SPÓŁKA TATWEDO ZATRUDNI PANIE NA UMOWĘ O PRACĘ
Z UMIARKOWANYM STOPNIEM NIEPEŁONSPRAWNOŚCI

lub RENCISTKI II GR. ZUS.

PRACA NA TERENIE JASIENICY

TELEFONY:
668 – 194 – 333
668 – 032 – 333

WIDOcZNY-BEZPIEcZNY

Miejska Komenda Policji, Fundacja na Rzecz Bezpieczeń-
stwa Ruchu Drogowego, Portal Bielskie Drogi oraz Radio Bielsko 
przeprowadzili w Jaworzu akcję „Widoczny-Bezpieczny”. Wszyst-
ko po to, aby przypomnieć pieszym o bezpieczeństwie, zwłasz-
cza w zimie, kiedy widoczność na drogach jest ograniczona.

Wspólne patrole policjantów wydziału Ruchu Drogowego, 
przedstawicieli Fundacji na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Dro-
gowego, Radia Bielsko oraz przedstawicieli Portalu Bielskie Drogi 
polegają na edukacji i wręczaniu pieszym odblasków. Organiza-
torzy przypominają pieszym i słuchaczom o bezpieczeństwie na 
drodze w okresie zimowym. Jednocześnie na żywo na facebooku 
i w radiu trwa transmisja audycji o bezpieczeństwie.

Po zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest widziany przez 
kierującego z odległości około 30 – 40 metrów. Jeśli ma na sobie 
element odblaskowy widoczność ta zwiększa się do 150 metrów.

Przypominamy, ze zgodnie z prawem o ruchu drogowym każ-
dy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obsza-
rem zabudowanym, musi mieć odblask umieszczony w sposób 
widoczny dla kierujących.

Jednak policjanci oraz organizatorzy akcji „Widoczny-
Bezpieczny”, zachęcają pieszych do noszenia elementów 

odblaskowych także w obszarze zabudowanym – nawet tam, 
gdzie nie jest to wymagane przepisami. – Ważne jest ich umiesz-
czenie: odblaski zaleca się umieszczać na wysokości kolan, dło-
ni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców – wówczas będzie-
my mieli pewność, że są dobrze widoczne dla innych uczestników 
ruchu drogowego. Te dodatkowe metry pozwalają kierowcy wy-
hamować i bezpiecznie ominąć pieszego – zachęcają.

To nie ostatnia taka akcja w Jaworzu. Miejska Komenda 
Policji, Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 
Portal Bielskie Drogi oraz Radio Bielsko planują przeprowadza-
nie takich akcji cyklicznie na terenie całego powiatu bielskiego do 
końca sezonu zimowego.

uWAGA!
Od 1 stycznia 2018 r. zmianie uległy stawki opłat za odpady komunalne

urząd Gminy Jaworze przypomina, że zgodnie z uchwałą nr XXXIV/259/2017 Rady Gminy Jaworze z dnia 28 listopada 2017 r. od 
dnia 1 stycznia 2018 r. zmianie uległy stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wszystkich nieruchomości 
zamieszkałych położonych na 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 kontenery jeżeli 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. 
Opłatę 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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Nowy Rok – nowe możliwości, nowe 
plany i nowe postanowienia... 

Każdego roku początkiem stycznia pojawia się temat nowo-
rocznych postanowień.

New Year’s Resolutions
W tym numerze o różnych sposobach wyrażanie oczekiwań, 

planów, zamierzeń i potrzeb.
i want to ... (chcę...)
i would like to (i’d like to) ... (chciałbym/chciałabym)
i am planning to … (planuję)
i am going to … (zamierzam)
i am dreaming about ... (marzę o...)

Przykładowe postanowienia noworoczne :
• I’d like to lose my weight. (chciałabym schudnąć).
• I want to relax more. (chcę więcej odpoczywać).
• I’m planning to travel around the world. (Planuję podróż do-

okoła świata).
• I’m planning to go abroad. (Planuję jechać za granicę).
• I’m going to do sport twice a week. (Zamierzam uprawiać 

sport 2 razy w tygodniu).
• I am dreaming about buying a new car/a bigger house. (Marzę 

o kupnie nowego samochodu/ większego domu).

• I’d like to visit my parents more often. (chciałabym odwiedzać 
częściej rodziców).

• I want to change my job / get a promotion / earn more money. 
(chcę zmienić pracę/dostać awans/zarabiać więcej).

• I’m going to learn English and speak English fl uently. (Zamie-
rzam uczyć się angielskiego i mówić po angielsku płynnie).

• I’m dreaming about having much more free time. (Marzę, 
żeby mieć więcej wolnego czasu).

• życzymy spełnienia własnych postanowień i zachęcamy do 
nauki języków obcych – już za chwilę rozpoczynamy nabór na 
II semestr nauki!

Ucz się z nami w Jaworzu! Zapisy i informacje:
sJO WORlD Jaworze, ul. Zdrojowa 93

tel. 604 835 859
e-mail: sekretariat@jezykijaworze.pl

TEKsT sPONsOROWaNY
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 Bielskie stowarzyszenie 

Doradców Zawodowych i Personalnych „aktywni”

zaprasza 
na bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym 

w trzeci poniedziałek miesiąca 
• Chcesz określić swój potencjał zawodowy? 

• stoisz przed wyborem kolejnego etapu edukacji 
lub zawodu?

• Chcesz zmienić pracę lub jesteś bezrobotny?
Zapraszamy na spotkanie z nami. W trakcie konsultacji 
pomożemy ci poznać swoje predyspozycje zawodowe 
oraz usystematyzować swoje cele zawodowe i życiowe.

 Trzeci poniedziałek każdego miesiąca 18.00-19.00
Budynek pod Goruszką, ul. szkolna 97
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e-mail: echo@jaworze.pl; internet: www.opgj.pl/echojaworza.html; Zespół redakcyjny: Piotr Filipkowski – Redaktor 
Naczelny, 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 wła-
snymi 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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fot. Marek Kowalczyk, Małgorzata Koniorczyk i arch. organizatorów


