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Złote Gody 2017

„Nie sztuką jest pokochać, sztuką jest wytrwać…”.
W sali „Pod Goruszką” odbyło się spotkanie par, które w ubiegłym roku świętowały 50-lecie pożycia małżeńskiego. Złote gody
obchodzili: Elżbieta i Augustyn Szczotkowie, Władysława i Jan Sikorowie, Halina i Gustaw Ryrychowie, Stanisława i Henryk
Sochowie, Ewa i Fryderyk Bernatowie, Krystyna i Janusz Hlouškowie, Irena i Stanisław Mazurkowie, Zofia i Władysław Hanulowie,
Zuzanna i Józef Greniowie, Aniela i Leszek Kortowie, Zofia i Stanisław Nalepowie, Maria i Kazimierz Wawrzutowie, Halina i Jan
Czyżowie, Zofia i Antoni Kubaczkowie, Marianna i Paweł Korzondkowscy oraz Helena i Tadeusz Koblowscy.
Więcej na stronie 5

Ostatnia szansa na zgłoszenie
projektu do budżetu obywatelskiego

Ludzie Jaworza – Dariusz Maciejewski

Budynek wielofunkcyjny gotowy.
Już wkrótce zostanie oficjalnie otwarty

Jaworzański „Kurort” znów zaskoczył

Nowa rubryka dla dzieci „Eszko”
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Na PIerWSzYm PLaNIe
WSTęPNIAK NAcZELNEGO
Nie ma mowy o nowym otwarciu bez podziękowań dla dotychczasowych redaktorów: Piotra filipkowskiego i Agaty jędrysko,
którzy wiele lat dziennikarsko „obrabiali” jaworzański ogródek, dbając zawsze, aby dla wszystkich
było w nim miejsce, szukając rozwiązań i kompromisów, czego z pewnością my sami będziemy się
musieli nauczyć. Pan Piotr obiecał zresztą, że dalej
będzie współpracował z miesięcznikiem.
Z dniem 1 lutego objąłem funkcję redaktora
naczelnego „Echa jaworza”. W zawodzie pracuję od blisko 20 lat, wiem czym jest praca w gazecie, radiu i telewizji, nigdy jednak nie redagowałem gazety w miejscowości, w której mieszkam.
I wbrew pozorom, jest to nie lada wyzwanie. Odpowiedzialność za słowo, spotykanie się z czytelnikami na co dzień… Zawsze ktoś będzie niezadowolony z faktu, że jego tekst ukazał się za późno, został skrócony za dużo albo nie w tym miejscu, co trzeba. Przerabiam to na
co dzień. czym byłoby jednak życie bez wyzwań? W tym miejscu
mała prośba do osób, które organizują w jaworzu ciekawe imprezy i wydarzenia. Proszę, informujcie nas o nich z odpowiednim,
nawet trzytygodniowym wyprzedzeniem. To pozwoli usprawnić pracę redakcji, a także urzędu. Słyszałem o przypadkach,

kiedy wójt o danej imprezie dowiadywał się dosłownie „za pięć
dwunasta”. Adres elektroniczny pozostał oczywiście ten sam:
echo@jaworze.pl.
„Echo jaworza” od tego numeru ma być bardziej przejrzyste, z wyraźnym podziałem na informacje gminne, otrzymywane
z placówek oświatowych i innych podległych gminie, od organizacji pozarządowych czy klubów sportowych. Stopniowo będziemy wprowadzali nowości.
jedną z nich będą wywiady ze znanymi osobami,
liczącymi się w swoich środowiskach zawodowych,
które mieszkają w jaworzu. Inną będzie rubryka
o sympatycznie brzmiącej nazwie „Eszko”. już
w kolejnym, kwietniowym numerze ogłosimy konkurs z Eszkiem w roli głównej. Pomoc od strony graficznej obiecał nam Maciej Maćkowiak, znany polski
rysownik. człowiek, który zjadł zęby na obrazkowym komentowaniu życia oraz okraszaniu książek
dla dzieci swoimi zabawnymi rysunkami, będzie dla
nas na pewno dużym wsparciem.
Redakcja w nowym składzie przedstawia się następująco:
Tomasz Wolﬀ (redaktor naczelny), Katarzyna Górna-Oremus (zastępca redaktora naczelnego), Marcin Pytlowany (skład), Maciej
Maćkowiak (grafika), Barbara Szermańska (korekta).
Z nadzieją na miłą lekturę, Tomasz Wolﬀ

INFORMACJE URZĘDU GMINY I WÓJTA
16 LAT – TO jEST cOŚ
Mija szesnaście lat wydawania Echa Jaworza. Nasz miesięcznik nie jest tylko zwykła gminną gazetą. To miejsce,
gdzie zbliżamy się do siebie, wzajemnie się poznajemy, poruszamy ważne sprawy z życia naszej gminy.
To było bodaj końcem lata 2008 r., gdy Piotr Filipkowski objął funkcję redaktora naczelnego naszej gminnej gazety. To nie
był awans znikąd, ponieważ wcześniej pełnił funkcję dziennikarza w tymże piśmie. Przez ten czas mogliśmy wspólnie działać,
by Echo Jaworza nabrało nowej jakości.
Przede wszystkim, stało się ono bardziej dostępne – z gazety
płatnej uczyniliśmy je prawdziwym gminnym biuletynem, dostarczanym do każdego jaworzańskiego domu – bezpłatnie. W miarę czasu zmieniliśmy winietę, pismo nabrało kolorów, zostało również zdigitalizowane.
udało się. Każdy członek redakcji i autor tekstu ma w tym
swój udział. jednak wizja pisma, jej układ i wybór kolejności tematów, zawsze należał do redaktora naczelnego. Przez 16 ostatnich lat do Piotra filipkowskiego.
Dnia 13 grudnia 2017 roku Piotr Filipkowski powiadomił
mnie, że ustępuje ze stanowiska redaktora naczelnego Echa

jaworza. Podobnie umowy nie przedłużyła Agata Jędrysko, która wiele lat pracowała w naszym piśmie. Przyjąłem obie rezygnacje do wiadomości.
Serdecznie dziękuję Panu Piotrowi Filipkowskiemu – dotychczasowemu redaktorowi naczelnemu oraz Pani Agacie
Jędrysko – jego zastępczyni, za twórczy wkład w rozwój
Echa oraz za pracę na rzecz wspólnoty jaworzan, której nigdy nie było dosyć. Byliście solą tego pisma, a dla mnie osobiście przyjaciółmi w pracy na rzecz naszej wspólnej Małej Ojczyzny. Wasza praca pozostanie niezapomniana.
Andrzej Sapkowski zatytułował zbiór swoich opowiadań wyrażeniem: „Coś się kończy, coś się zaczyna” – niemniej Echo jaworza trwa i trwać będzie.
Dotychczasowej redakcji serdecznie dziękuję. To było wiele
wspaniałych lat. Nowej życzę wszystkiego co najlepsze – dobrej
współpracy, życzliwych czytelników i odkrywania kolejnych ciekawostek dotyczących naszej Małej Ojczyzny.
Wójt Gminy jaworze

dr Radosław G. Ostałkiewicz

WAŻNY KOMUNIKAT
Informujemy, że w dniu 30 marca, tj. w Wielki Piątek,
urząd Gminy jaworze, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zespół Oświaty, Gminna Biblioteka
Publiczna oraz Ośrodek Promocji Gminy jaworze będą nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.
Wolne przysługuje w zamian za 6 stycznia 2018 r.
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KOLEjNA WIZYTóWKA GMINY
już wkrótce zostanie oficjalnie oddany do użytku Dom Gminny
„Pod Harendą”. Został wzniesiony w rekordowym czasie. Robotnicy nie potrzebowali nawet roku, żeby uwinąć się z całą robotą. Prace rozpoczęły się w kwietniu 2017 roku, a ich finał nastąpił na przełomie roku. Poza obfitymi opadami deszczu na wiosnę,
budowlańcy nie natrafili praktycznie na żadne problemy. Na parterze powstała wielofunkcyjna sala multimedialna, w której odbywać się będą gminne imprezy, całość na tym poziomie uzupełniają: zaplecze gastronomiczne, higieniczno-sanitarne oraz szatnie.
Znalazły się także mieszkania socjalne: dwa o powierzchni blisko
20 metrów kwadratowych i nieco ponad 30 metrów. Pozostałych
dziesięć mieszkań socjalnych znajduje się na pierwszym piętrze.
Są to lokale jedno- i dwupokojowe, najmniejszy ma powierzchnię
22,62 m kw., największy 44,26 m kw.
– Długość budynku wynosi 30 metrów, szerokość 13,50.
Łączna powierzchnia zabudowy na obu poziomach to 660 metrów kwadratowych. W obiekcie zastosowano rozwiązania, dzięki którym będziemy oszczędzać energię. Na przykład światła
włączają się automatycznie, reagując na ruch – wyjaśnia Daniel
Godziszka, naczelnik Wydziału Rozwoju i Inwestycji urzędu Gminy jaworze. – Osoby, które wprowadzą się do nowych mieszkań, nie będą musiały poczynić wielkich inwestycji. Kuchnie są

wyposażone w meble oraz lodówkę i płytę indukcyjną, urządzone są ponadto łazienki, brakuje tylko pralki – dodaje naczelnik.
Budowa domu wielofunkcyjnego kosztowała w sumie 2 mln
475 tys. złotych, na co złożyła się między innymi dotacja z Banku
Gospodarstwa Krajowego w wysokości 450 tysięcy.
Dom Gminny „Pod Harendą” zostanie przetestowany już 7
marca. Spotkają się w nim panie z KGW, które zostały zaproszone przez wójta. Dzień później spotkanie tam będzie miał jaworzański uniwersytet Trzeciego Wieku.
Tomasz Wolﬀ, Zdjęcia: Tomasz Wolﬀ

Na parterze znalazła się m.in. przestronna sala widowiskowa.

Mieszkania socjalne są częściowo umeblowane.

73. ROcZNIcA WYZWOLENIA
To ważna data w historii naszej miejscowości. 14 lutego oddaliśmy cześć tym, którzy złożyli w ofierze swoje zdrowie i życie na
rzecz wolnej Ojczyzny i wolnego jaworza. Minęła kolejna, już 73.
rocznica wyzwolenia jaworza spod okupacji hitlerowskiej.
Szczególny wymiar patriotyczny miała ta uroczystość
w związku z rocznymi obchodami 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski.
Wójt Gminy jaworze Radosław Ostałkiewicz, zastępca –
Anna Skotnicka-Nędzka, sekretarz – Ewelina Domagała, radni
z przewodniczącym (Mieczysław Brzezicki) i wiceprzewodniczącymi (Zbigniew Putek i Zygmunt Podkówka) na czele, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji oraz placówek oświatowych
złożyli kwiaty pod Pomnikiem Ofiar II Wojny Światowej. Pamięć
o ofiarach, osobach, które poległy za wolność ojczyzny i jaworzańskiej ziemi uczczono minutą ciszy.

Na zdjęciu wójt Radosław Ostałkiewicz i przewodniczący RG
Mieczysław Brzezicki
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Studenci zainspirowani
W konkursie na koncepcję architektoniczną dwóch zespołów
zabudowy w Jaworzu wzięło udział kilkudziesięciu młodych ludzi.
Najlepsi, których prace zostały docenione przez fachowe jury, już
wkrótce odwiedzą naszą gminę.
Choć konkurs został rozstrzygnięty w połowie czerwca ubiegłego roku, nie stracił nic na aktualności. Świadczy o tym fakt, że
po jego zakończeniu wpłynęły kolejne prace, które również zasługują na uwagę. Co istotne – do samego konkursu zakwalifikowało się 39 propozycji.
– Ostatecznie otrzymaliśmy sto prac. Każda z nich jest ciekawa i powstała w ramach zajęć z projektowania architektonicznego na trzecim roku studiów. To było bardzo wdzięczne wyzwanie
dla naszych studentów – mówi dr hab. inż. arch. Jan Rabiej z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Urząd Gminy Jaworze,
wspólnie z Katedrą Teorii, Projektowania i Historii Architektury
Politechniki Śląskiej w Gliwicach, przygotował konkurs na projekt dla dwóch koncepcji architektonicznych: zespołu zabudowy
z funkcjami usługowymi, który jest zlokalizowany na terenie przy
ulicach: Zdrojowej, Alei Kościelnej, Wapienickiej, oraz zespołu
zabudowy z funkcjami usługowymi, który mieści się przy ulicach:
Zdrojowej, Folwarcznej. Studenci mieli za zadanie wykonać trzy
plansze (w formacie 100 x 70cm) przedstawiające m. in. schemat
ilustrujący założenia funkcjonalno-programowe projektowanego
zespołu zabudowy oraz jego powiązania z kontekstem urbanistycznym, przekroje i elewacje oraz rzuty projektowanego zespołu zabudowy, a także realistyczne wizualizacje projektowanego
zespołu zabudowy w kontekście istniejącej zabudowy otoczenia
wraz z krótkim opisem.
Zanim studenci przystąpili do prac, wysłuchali wykładu wygłoszonego przez wójta Jaworza, który odbył się w ramach zajęć
studentów architektury Politechniki Śląskiej.
– Przedstawiłem historię naszej gminy. Opowiedziałem o tradycji i myślę, że przybliżyłem specyfikę Jaworza – podkreśla
Radosław Ostałkiewicz. – Sam konkurs ruszył także dzięki zaangażowaniu jaworzanina, który jest architektem i współpracownikiem Katedry. Tadeusz Kostoń był przekonany, że młodzi ludzie
chętnie wezmą udział w konkursie. Nie mylił się.
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Poznamy najlepszych
Jury konkursowe, pod przewodnictwem profesora Jana
Rabieja, wyróżniło w każdej kategorii po trzy prace, z których jedna otrzymała nagrodę główną. Dodatkowo zespołom studenckim
(każdy projekt był przygotowywany przez dwie osoby) przyznano nagrody pieniężne – 1500 zł za pierwsze miejsce i po 500 zł
za wyróżnienie.
W konkursie „Koncepcja architektoniczna zespołu zabudowy
z funkcjami usługowymi, zlokalizowanego w Jaworze na terenie
przy ulicach: Zdrojowej, Alei Kościelnej, Wapienickiej” w wyniku głosowania przyznano: nagrodę główną – pracy A-10, której
autorkami były Joanna Tarasek i Magdalena Moska; wyróżnienia równorzędne – dla prac A-09 i A-12, których autorkami były
odpowiednio Estera Bryning i Anna Kmiecik oraz Paulina Żydek
i Lilianna Zalejska. Z kolei w drugim konkursie pn. „Koncepcja
architektoniczna zespołu zabudowy z funkcjami usługowymi,
zlokalizowanego w Jaworze na terenie przy ulicach: Zdrojowej,
Folwarcznej” przyznano: nagrodę główną – pracy B-05, której autorkami były Agata Czechowska i Dobrochna Lata; wyróżnienia
równorzędne – dla prac B-19 i B-21, których autorkami były odpowiednio Marta Kamińska i Sonia Jarczyk oraz Paulina Chodór
i Anna Underowicz.
– Doceniliśmy prace, które z szacunkiem potraktowały historię i tradycję – tłumaczy decyzję jury prof. Jan Rabiej.
12 marca odbędzie się konferencja, w czasie której zostaną ogłoszone oficjalne wyniki. Do tego czasu każdy mieszkaniec
Jaworza może przyjść do sali „Pod Goruszką” i na własne oczy
zobaczyć prace konkursowe i podzielić się swoją opinią. Prace
można oglądać w każdy piątek.
Katarzyna Górna-Oremus
***
W skład komisji oceniającej weszli: prof. dr hab. inż. arch.
Jan Rabiej, kierownik Katedry Teorii, Projektowania i Historii Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach; dr inż. arch.
Krzysztof Kozak – pracownik naukowy Politechniki Śląskiej,
mgr inż. arch. Tadeusz Kostoń – współpracownik katedry, Radosław Ostałkiewicz – wójt gminy Jaworze, Anna Skotnicka-Nędzka
– zastępca wójta gminy Jaworze, Łucja Habdas – główny specjalista ds. zagospodarowania przestrzennego w UG Jaworze,
Daniel Godziszka – naczelnik Wydziału Rozwoju i Inwestycji UG
Jaworze.
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BuDżET OBYWATELSKI
To już czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego w gminie
Jaworze. W tym roku decyzją wójta pula na projekty obywatelskie została zwiększona o 1/5 i wyniesie 120 tysięcy złotych.
Zainteresowanie Budżetem Obywatelskim rośnie z roku
na rok. formuła ta jest realizowana od czterech lat w gminie jaworze. Kwota wyodrębniona z budżetu gminy jest przeznaczona na realizację projektów, które proponują mieszkańcy.
– To ważna inicjatywa społeczna, gdyż roczny budżet gminy to
realizacja działań w skali makro, zaś budżet partycypacyjny pozwala na realizację waszych spraw, które często mogą ułatwić życie na konkretnej ulicy czy w danym rejonie. I temu właśnie służy
Budżet Obywatelski 2018. To wasz budżet – mówi wójt jaworza,
Radosław Ostałkiewicz.
Zgodnie z obowiązującymi zasadami wnioski do budżetu obywatelskiego mogą składać:
• grupy co najmniej 25 mieszkańców gminy jaworze, którzy w
2016 r. ukończyli 16 lat,
• instytucje kultury,
• organizacje pozarządowe (np. stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe),
• rady rodziców z jaworzańskich szkół i przedszkoli,
• Młodzieżowa Rada Gminy jaworze.
Łączny koszt jednego projektu w 2018 roku nie może przekroczyć 30 tysięcy zł brutto. To o pięć tysięcy więcej, niż przed
rokiem.
Aby zgłosić swój projekt, należy złożyć w urzędzie Gminy
jaworze wypełniony formularz, który jest dostępny na stronie internetowej gminy www.jaworze.pl. Zebranie podpisów niezbędne jest tylko w przypadku nieformalnych grup mieszkańców, zaś

ZŁOTE GODY 2017
Dokończenie ze str. 1
Wszystkie pary otrzymały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Wniosek złożył wójt jaworza, Radosław Ostałkiewicz.
– Dziękuję państwu za te wszystkie lata, za to że jesteście
żywym świadectwem wzajemnego szacunku, zrozumienia i bezgranicznej miłości. Dziękuję za wspaniały przykład, który na co
dzień przekazujecie młodemu pokoleniu. Stanowicie dobry fundament jaworzańskich rodzin. Leszek Kołakowski napisał kiedyś:
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wniosek innych organizacji podpisują osoby uprawnione do ich
reprezentacji (ewentualnie dołączają uchwałę).
Zgodnie z polami we wniosku podane muszą zostać:
• tytuł projektu,
• lokalizacja zadania (działka, własność działki, możliwość nieodpłatnego użyczenia gminie na okres co najmniej 10 lat),
• krótki opis, czyli co ma zostać wykonane i jakie są główne
działania i etapy,
• uzasadnienie wskazujące na cel projektu, problemy, rezultaty, jego powiązania z zadaniami gminnymi oraz wpływ na poziom życia mieszkańców,
• czas trwania zadania (nie dłuższy niż do końca 2018 roku),
• grupy docelowe objęte projektem – czyli komu będzie on służył,
• budżet projektu – należy wskazać na koszty: inwestycyjne, organizacyjne, utrzymania w przyszłości,
• inne istotne zdaniem wnioskodawcy informacje.
Wójt jaworza zastrzega sobie prawo do odrzucenia projektu
lub ograniczenia budżetu w przypadku złego oszacowania kosztów – niedoszacowania lub przeszacowania wartości zadania.
Opinia skarbnika ma tutaj charakter wiążący. Koszty projektów
inwestycyjnych muszą podlegać wstępnej konsultacji z pracownikami Wydziału Rozwoju i Inwestycji urzędu Gminy jaworze. Zadanie o charakterze nieinwestycyjnym musi być przeznaczone
dla wszystkich mieszkańców gminy i musi być realizowane na jej
terenie. Zadania muszą zostać zakończone w 2018 roku.
– W tym roku realizowane będą projekty o wartości nieprzekraczającej 30 tysięcy złotych - zarówno inwestycyjne jak i miękkie. Zgłaszanie propozycji rozpocznie się już 1 lutego i potrwa do
16 marca, zaś głosowanie na konkretne propozycje odbędzie się
w kwietniu – dodaje wójt Radosław Ostałkiewicz.
Szczegółowe informacje i druki są do pobrania ze strony
www.jaworze.pl.
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„Sklepieniem zaś domu jest czas, rzeczywistość najpospolitsza
w świecie i najbardziej tajemnicza”. Dlatego dzisiaj, patrząc na
Państwa, wiem, że tych pięćdziesięciu lat nie byłoby, gdyby nie
ta najpospolitsza na świecie, ale i najbardziej tajemnicza miłość,
którą widzę w państwa oczach – w spojrzeniach, które macie tylko dla siebie – powiedział Ostałkiewicz. Następnie odznaczył zasłużonych małżonków medalami i wraz z wiceprzewodniczącymi Rady Gminy Jaworze, Zygmuntem Podkówką i Zbigniewem
Putkiem, wręczył przygotowane upominki.
Spotkanie było również okazją do wspólnych wspomnień, rozmów i opowieści związanych z tamtym pamiętnym rokiem 1967,
kiedy to jubilaci zawarli związek małżeński… (dk)

Kolejny pracowity rok
Gminnego ośrodka pomocy
społecznej
W 2017 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu realizował zadania z zakresu ochrony zdrowia, pomocy
społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej oraz rodziny. Prezentujemy obszerne podsumowanie pracowitego roku.
Dział 852 – Pomoc społeczna
W 2017 roku w gminie Jaworze pomocą określoną w ustawie
o pomocy społecznej objętych było 116 rodzin. Pomoc materialną
(zasiłki, dożywanie, usługi opiekuńcze, składki zdrowotne i społeczne, pobyt w domu pomocy społecznej) świadczono dla 124
osób z 89 rodzin. Głównym powodem zgłoszenia się po pomoc
do GOPS-u była trudna sytuacja materialna spowodowana długotrwałą chorobą i niepełnosprawnością, bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego oraz ubóstwem i bezrobociem. Z pomocy skorzystały
34 rodziny mające na utrzymaniu małoletnie dzieci, w tym 11 rodzin niepełnych i siedem wielodzietnych. Ponadto pomocą objęto
33 rodziny rencistów i emerytów.
Na realizację zadań zleconych z pomocy społecznych w 2017
roku dla pięciu rodzin wydatkowano 9922 zł na specjalistyczne
usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi i 4263
zł na wypłatę wynagrodzenia przyznanego przez sąd jednemu
opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki. Łączny koszt
zadań zleconych 14 185 zł.
Na realizację świadczeń pieniężnych, usługowych i rzeczowych z pomocy społecznej w 2017r. z zadań własnych dla rodzin wydatkowano kwotę 276 465,37 zł, w tym z dotacji z budżetu
państwa 52 035,21 zł, co stanowi 19% ogółu wydatków.
Wypłacono zasiłki celowe i celowe specjalne oraz opłacono
śniadania dla 40 rodzin w łącznej kwocie 66 135,19 zł.
• Za pobyt w domu pomocy społecznej 8 osób zapłacono
120 302,97 zł.
• Zasiłki okresowe wypłacono dla 26 rodzin w łącznej kwocie
19 309,39zł.
• Usługi opiekuńcze były świadczone dla 10 osób, a ich koszt
wyniósł 37 992 zł.
• Zasiłki stałe wypłacono dla 10 osób w łącznej kwocie
30 747,75zł.
• Składki zdrowotne opłacono dla jednego dziecka, dla jednej
osoby uczestniczącej w zajęciach Centrum Integracji Społecznej i sześciu osób pobierających zasiłek stały w łącznej
wysokości 1 978,07zł.

Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”
Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
regulowany jest Rozporządzeniem Rady Ministrów Nr 221 z dnia
10.12.2013r. i uchwałami Rady Gminy uszczegóławiającymi sposób realizacji oraz podnoszącymi kryterium dochodowe do 150
% kwoty określonej w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Formy dożywiania: posiłki, żywność, zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności. W 2017 r. z pomocy skorzystało 87 osób, w tym
z posiłków – 34 osób. Jedno dziecko było objęte dożywianiem
w placówkach oświatowych bez spełniania kryterium dochodowego – na wniosek dyrektora placówki. Koszt programu wyniósł
31 609,89 zł, z czego 18 247,89 zł pochodziło z dotacji z budżetu państwa.
RPO – WSL
W 2017 roku zakończono realizację projektu pozakonkursowego „Powiat bielski – Partnerstwo, Integracja, Aktywizacja”
w partnerstwie z gminami i powiatem bielskim, w którym wzięło
udział łącznie 14 klientów ośrodka pomocy społecznej. Zrealizowano trening kompetencji i umiejętności społecznych, motywacji, doradztwo zawodowe dla 14 osób, kurs przygotowujący do
uzyskania certyfikatu ECDL dla 13 osób, porady psychologiczne dla trzech osób, kursy zawodowe dla ośmiu osób, wyjazdową
sesję socjoterapeutyczną dla 10 osób, 10 osób odbyło staże zawodowe, współfinansowano zatrudnienie pracownika socjalnego
w jednej czwartej etatu. Ośmiu uczestników projektu podjęło zatrudnienie bezpośrednio po ukończeniu programu, a jedna osoba
rozpoczęła prowadzenie działalności gospodarczej. Projekt był
realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Łączny koszt programu w latach 2015-2017 r. wyniósł 239 925,12
zł, z czego 15% to udział własny (35 988,77 zł), a środki unijne
stanowiły 203 936,35 zł.
GOPS zorganizował spotkanie dla seniorów z terenu Jaworza oraz paczki wigilijne dla 15 osób, współuczestniczył w organizacji wigilii dla osób samotnych, starszych i niepełnosprawnych.
Dodatki mieszkaniowe i ryczałt energetyczny
W 2017 roku w gminie Jaworze pomocą w formie dodatków
mieszkaniowych objęto dziewięć rodzin, a koszt dodatków wyniósł 12 342,09 zł. W 2017 roku w formie zryczałtowanego dodatku energetycznego pomocą objęto trzy rodziny. Wypłacono dodatki na łączną kwotę 368,83 zł.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
We współpracy z Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej gmina
realizowała POPŻ na 2017 rok adresowany do 120 osób.
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Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
W 2017r. odbyły się cztery posiedzenia Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego w jaworzu i 73 spotkania grup roboczych.
Wpłynęło 15 nowych Niebieskich Kart – A sporządzonych w rodzinach, gdzie istnieje podejrzenie, że są one dotknięte przemocą
w rodzinie. Kontynuowano pracę z trzema rodzinami, w których
rozpoczęto procedurę Niebieskiej Karty w poprzednich latach. Zakończono realizację procedur Niebieskiej Karty w 11 rodzinach.
Skierowano jedno zawiadomienie do prokuratury o możliwości
popełnienia przestępstwa w związku z przemocą w rodzinie.
Dział 855 – Wsparcie rodziny i system pieczy zastępczej
W 2017 roku współfinansowano pobyt 2 dzieci w rodzinach
zastępczych w wysokości 10 262,51 zł, współfinansowano pobyt
jednego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej – koszt
27 312,25 zł,. Pomocą asystenta rodziny objęto 12 rodzin wychowujących 25 dzieci – koszt 15 356 zł, w tym z dotacji 6277,68 zł.
W rodzinach tych wystąpiły trudności w wypełnianiu przez rodziców funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny
W zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych i rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów i funduszu alimentacyjnego wydatkowano
1 267 237,23 zł z dotacji z budżetu państwa.
Wypłacono:
• świadczenia rodzinne w łącznej kwocie 865 780,98 zł, w tym
wypłacono: 2690 zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, 1146
zasiłków pielęgnacyjnych, 77 świadczeń pielęgnacyjnych, 50
specjalnych zasiłków opiekuńczych, 53 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
• obsługa świadczeń rodzinnych w kwocie 26 492,22 zł,
• świadczenia rodzicielskie w kwocie 154 103,30 zł – 179
świadczeń,
• obsługa świadczeń rodzicielskich w kwocie 360 zł,
• świadczenia z funduszu alimentacyjnego w kwocie 177 250zł
– 418 świadczeń,
• obsługa funduszu alimentacyjnego w kwocie 5 362,50zł,
• składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla niektórych
osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla
opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy dla dziewięciu osób
w kwocie 18 114,71 zł,
• zasiłki dla opiekunów 19 105,90 zł – 37 świadczeń,
• obsługa zasiłków dla opiekunów w kwocie 667,62zł.
Sfinansowano składki zdrowotne dla osób pobierających
świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna i specjalny zasiłek opiekuńczy w łącznej kwocie 3709,44 zł.
Zwroty od dłużników alimentacyjnych wyniosły 78586,87 zł, co
stanowi 44% z kwoty wypłaconych świadczeń. Prowadzono postępowania wobec 10 dłużników alimentacyjnych na rzecz dzieci
z innych gmin. Przekazano informacje o zaległościach dłużników
alimentacyjnych do pięciu biur informacji gospodarczej.
Świadczenia wychowawcze
W zakresie wypłaty świadczeń wychowawczych wydatkowano 3 891 418 zł pochodzących z dotacji z budżetu państwa.
Programem objęto 737 dzieci.
Wydatkowano:
• 7684 świadczenia wychowawcze w łącznej kwocie 3 833 902
zł,
• obsługa świadczeń wychowawczych w kwocie 57516 zł.
„Za życiem”.
Wykorzystano 4 000,00 zł z dotacji na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, o którym mowa
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w art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
oraz na koszty obsługi zadania 120,00 zł.
Karta Dużej Rodziny
W 2017 roku kontynuowano program Karty Dużej Rodzin, wydano 40 kart ośmiu rodzinom wielodzietnym z naszej gminy.
Dział 854 – Pomoc materialna dla uczniów
W rozdziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ośrodek
wydatkował 15 008,31 zł na stypendia socjalne dla 24 uczniów
i 3100 zł na zasiłki szkolne dla pięciu uczniów. całkowity koszt
programu wyniósł 18 108,31 zł, w tym środki własne gminy
3623,50 zł oraz dotacja z budżetu państwa 14484,81 zł.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
W rozdziale 85153 Przeciwdziałanie narkomanii w 2017 r.
w ramach realizacji GPPN wydatkowano 2 672,85 zł na dofinansowanie Dnia Sportu oraz na zajęcia profilaktyczne z uczniami
w szkole.
W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2017 r.
w ramach realizacji GPPiRPA wydatkowano 60 143,67 zł na prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy środowiskowej, pracę z rodzinami oraz na wycieczki dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji oraz na realizację innych zadań GPPiRPA
– 53 933,50 zł. Z zajęć świetlicowych korzystało 53 dzieci, w tym
20 dzieci z pomocy logopedy.
W rozdziale 85195 Pozostała działalność prowadzono jedno postępowanie dotyczące poświadczenia prawa do świadczeń
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków budżetu państwa
dla osoby nieubezpieczonej, koszt 126,69 zł.
Potrzeby w zakresie pomocy społecznej
W 2018 roku konieczne będzie obejmowanie pomocą finansową osób ubogich, nieporadnych, w tym chorych i niepełnosprawnych oraz bezrobotnych, konieczne jest zatem zapewnienie środków finansowych na zasiłki i pomoc w naturze.
Konieczne będzie zabezpieczenie potrzeb na dofinansowanie pobytu osób w domach pomocy społecznej i schroniskach dla
bezdomnych, kosztu dożywania dzieci, młodzieży i osób dorosłych, usług opiekuńczych.
Zadanie zlecone gminie stanowią dziś tylko niewielki fragment (5,1%) ogółu zadań z zakresu pomocy społecznej. Z roku
na rok obserwujemy wzrost w zakresie pracy socjalnej świadczonej przez pracowników socjalnych, w tym na rzecz osób nieporadnych i chorych psychicznie oraz zwiększające się wydatki związane z realizacją świadczeń obligatoryjnych – największy
wzrost na opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej i w zakresie realizacji usług opiekuńczych.
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Kiedy nie świeci uliczna
lampa...
Co jakiś czas mieszkańcy zwracają się z pytaniem, gdzie mają
zadzwonić i kogo powiadomić, jeśli widzą niesprawną latarnię?
Wszystkie awarie należy zgłaszać do Wydziału Rozwoju
i Inwestycji:

z życia biblioteki
Szukamy pamiątek!
W związku z faktem, iż 2018 został ogłoszony Rokiem
Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości,
z inicjatywy starosty bielskiego oraz radnych powiatu bielskiego
trwają przygotowania do zorganizowania okolicznościowej wystawy. Nad całością przedsięwzięcia pracuje Książnica Beskidzka
w Bielsku-Białej jako instytucja, której powierzono organizację.
Trudno sobie wyobrazić, aby taka wystawa mogła powstać bez
udziału mieszkańców powiatu bielskiego. W imieniu organizatora
zwracamy się z prośbą do mieszkańców o udostępnienie wszelkich dokumentów, notatek, korespondencji, fotografii, pocztówek,
wycinków z gazet, ulotek i innych pamiątek. Jeżeli ktoś posiada jakiekolwiek materiały, prosimy o kontakt z naszą biblioteką
w celu uzgodnienia szczegółów.

Warto przeczytać
Joahim Petterson, Pszczoły, Wydawnictwo Literackie; 2018
„Gdy zginie ostatnia pszczoła, ludzkości pozostaną tylko cztery lata życia” – to
zdanie przypisywano przez lata Albertowi
Einsteinowi. Dziś biolodzy biją na alarm, a
organizacje proekologiczne organizują kolejne akcje na rzecz ratowania zmniejszającej się populacji owadów, od których zależy nasze życie i życie naszej planety. Powagę sytuacji pojął Joachim Petterson
i z grafika oraz wykładowcy uniwersyteckiego
przekwalifikował się na... pszczelarza. A dokładniej stał się pszczelarzem po godzinach
i dziś pasji tej poświęca każdą wolną chwilę.
Jest znawcą zwyczajów pszczół, wie, jak je obłaskawić i jak zapewnić im idealne warunki życia w przydomowym ogrodzie. W tej
książce zebrał wszystkie swoje doświadczenia, anegdoty i przemyślenia. Konkretne porady sąsiadują tu z osobistymi opowieściami o zakładaniu pasieki. Książka jest bogato ilustrowana, pełna ciekawostek i przepisów. O swojej pasji Petterson opowiada
z przejęciem i prawdziwym zaangażowaniem, które udzielają się
czytelnikom. „Pszczoły” to opowieść o wielkiej pasji, życiu w zgodzie z naturą, a zwłaszcza z pracowitymi owadami, dzięki którym
na naszych stołach gości złocisty przysmak. Ta książka przypomina ludziom, że są tylko jednym z elementów życia na ziemi zależnym od innych gatunków.
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(I piętro, pok. nr 108, tel. 33 828 66 51).
Gmina Jaworze podpisała z Tauron Dystrybucja S.A. umowę
dot. świadczenia usług oświetleniowych w zakresie podstawowym. W ramach niniejszej umowy wykonawca zobowiązuje się
do świadczenia usług na infrastrukturze oświetleniowej w sposób
zapewniający sprawność techniczną.

Chcemy zaznaczyć, że nie będziemy zabierali oryginałów
lecz jedynie wykonamy kopie i zdjęcia ewentualnych eksponatów.
Wszystkie materiały zostaną odpowiednio opisane i sygnowane.
Organizatorzy przewidują dla każdej gminy powiatu bielskiego
osobną część wystawy, dlatego także Jaworze będzie miało swoje tablice. Dołóżmy starań, by godnie zaprezentować naszą gminę. Materiały można dostarczyć do końca lipca, byśmy mogli je
odpowiednio opracować. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z GBP w Jaworzu, tel. 33 828 66 76.
***

Zbieramy makulaturę
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu ogłasza zbiórkę makulatury, która odbędzie się 5 kwietnia, tj. czwartek, w godzinach
8.00-18.00, na parkingu przed wejściem do biblioteki.
Budynek „Pod Goruszką”, Jaworze, ul. Szkolna 97.
Gminna Biblioteka Publiczna

Jonathan Auxier, Nocny Ogrodnik, Wydawnictwo Juka-91;
2017
Osierocone rodzeństwo zostaje wysłane
do pracy do starej posiadłości w Windsorze.
Po przybyciu na miejsce dzieci odkrywają,
że ani dom, ani jego właściciele nie są tym,
czym wydają się być. Wkrótce tajemniczy
duch uwalnia starożytną klątwę i od tej pory
życie dzieci jest w niebezpieczeństwie.
Auxier umiejętnie wymieszał ze sobą
smutek i radość, wplótł je w charakter głównych bohaterów: czternastoletniej Molly i jej
młodszego brata Kipa, którzy przybywają na
służbę do ciemnego i ponurego domu, którego gospodarze cierpią na dziwną chorobę. Molly jest tą, która snuje opowieści, jest
tą, która do głównego wątku historii dodaje jeszcze swoje poboczne, tworząc dzięki temu niezwykłą bajkowo-baśniową przestrzeń,
w której czytelnik śmiało może się zanurzyć. Disney Pictures nabył prawa do ekranizacji wszystkich tytułów Auxiera. Jako pierwszy ma powstać film właśnie na podstawie „Nocnego ogrodnika”.
Dużą rolę w pracy nad książką, (która trwała dziewięć lat!)
odegrała również historia, a szczególnie fakty dotyczące XIX wieku. Najważniejszym z nich jest Wielka Klęska Głodowa w Irlandii. Szacuje się, że w latach 1845-1852 milion mężczyzn, kobiet
i dzieci umarło z powodu głodu i chorób. Rodzina Molly, podobnie jak setki tysięcy jej podobnych, została zmuszona do ucieczki
w poszukiwaniu pracy i jedzenia.
Pisarz doskonale balansuje między opowieścią dla dorosłych,
a bajką i dzięki temu jest to pozycja uniwersalna dla nastolatka,
mamy i dziadka.
Gminna Biblioteka Publiczna
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Z BROADWAY’u DO jAWORZA

Jaworzański „Kurort” znów zaskoczył. Tym razem
Barbara Szermańska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2,
a także opiekunka amatorskiego teatru, pokusiła się o przeniesienie „Dziwnej pary”, jednego z najbardziej znanych
dzieł Neil’a Simona na deski sali „Pod Goruszką”. Efekt?
Przeszedł najśmielsze oczekiwania.

Publiczność, która zebrała się w niedzielę 18 lutego w samym
centrum jaworza, była pod wrażeniem. Aktorzy-amatorzy, którzy
w życiu kierują się pasją, spisali się na medal. Doskonale poradzili sobie z dziełem amerykańskiego dramaturga i scenarzysty filmowego. Warto przy tym dodać, że „Dziwna para” jest legendarnym hitem Broadway’u.
– Jesteśmy przekonani, że Neil Simon byłby zadowolony. My
sami świetnie się bawiliśmy i każdemu polecamy tę sztukę. Oczywiście w wykonaniu naszego teatru – ocenili na gorąco widzowie
tuż po zakończeniu widowiska.
Kilkumiesięczna produkcja
Przygotowania do spektaklu rozpoczęły się kilka miesięcy
temu. Próby odbywały się w każdy czwartek w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 2. jego reżyserem została Barbara Szermańska, dyrektorka SP2, a także opiekun teatru „Kurort”. Wsparcia
udzieliło Stowarzyszenie jaworze Zdrój z Grzegorzem Nędzką
na czele. Sama zaś sztuka „Dziwna para” w ciekawy sposób została dostosowana do jaworzańskich klimatów. uważny widz dostrzeże zatem nawiązania do Muzeum fauny i flory Morskiej
i Śródlądowej, rozkładu jazdy PKS między Bielskiem-Białą a samym jaworzem, a także do „Echa jaworza”, które z dumą czyta
jeden z głównych bohaterów.
Grają dla jaworzan
Aktorzy przez blisko dwie godziny bawią i trzymają sztukę
na poziomie. Do obsady gościnnie dołączył bielszczanin, który
brawurowo wcielił się w postać feliksa. Mateusz Wardyński jest
uczniem Bielskiej Szkoły Aktorskiej im. Agnieszki Osieckiej. Na
scenie towarzyszyli mu jaworzanie: Krzysztof jurczyk jako Oskar,
Edward Podstawny – Murey, filip Siatkowski – Speed, Dominik
Mieszczak – Roy, Natalia Kulpa i Paula Kaczkowska jako siostry
Gołąb.
– Spektakl spotkał się z ciepłym przyjęciem widzów. Swoją
premierę miał 30 grudnia ubiegłego roku. Mam nadzieję, że zagramy go jeszcze kilka razy. Nie mamy aspiracji, aby wyjść z nim
poza naszą gminę. Gramy go dla naszych mieszkańców – mówi
Barbara Szermańska. Po czym podkreśla, że po każdym widowisku zbierane są wolne datki. – Nie mamy płatnych biletów wstępu. Tylko same wejściówki. Przyjęło się, że po każdym przedstawieniu każdy, kto chce, może zasilić nasz budżet teatru o dowolną kwotę – dodaje nasza rozmówczyni.
– Dzień wcześniej również odbył się spektakl. Udało nam się
zebrać przeszło 1300 zł. Postanowiliśmy wspólnie, że te pieniądze trafią na rzecz młodego chłopaka Dawida, który walczy teraz
o powrót do życia po amputacji nóg. Niemniej jednak to, co uzbieramy po każdym widowisku zasila budżet teatru. Dzięki temu
można zakupić między innymi sprzęt i oświetlenie, które jest bardzo potrzebne – dodaje Grzegorz Nędzka, prezes Stowarzyszenia jaworze-Zdrój, które wspiera od lat „Kurort”.
Tak dla budżetu obywatelskiego
Prezes przyznaje jednocześnie, że stowarzyszenie, na którego czele stoi, złożyło projekt obywatelski na zakup kurtyny.
– Złożyliśmy projekt w ramach budżetu obywatelskiego.

Chcemy kupić kurtynę, która posłuży wszystkim. Nie tylko naszemu teatrowi, ale również placówkom oświatowym na terenie naszej gminy. Na tej inwestycji skorzysta tak naprawdę każdy
– przekonuje Nędzka.
Teatr „Kurort” powstał w 2010 roku. jego początki sięgają teatralnego projektu, który miał ukazać historię jaworza. Pierwszą
sztukę, zatytułowaną „Kurort. Sekrety dawnego jaworza” wyreżyserował Kuba Abrahamowicz.
– Wtedy na scenie zagraliśmy z aktorami Teatru Polskiego
w Bielsku-Białej: Tomaszem Drabkiem, Rafałem Sawickim oraz
Martą Gzowską-Sawicką. Za choreografię odpowiedzialna była
Katarzyna Zielonka. Oprawą muzyczną zajął się Krzysztof Maciejowski – wspomina Edward Podstawny, który jako jedyny przetrwał próbę czasu i pozostał w ekipie. – Zgłosiłem się na casting,
a tam dali mi do przeczytania tekst napisany w cieszyńskiej gwarze. Przeczytałem jedną linijkę i usłyszałem od Kuby Abrahamowicza – Ty już to grosz! Tak dostałem rolę parobka Macieja – kończy Edward Podstawny.
Katarzyna Górna-Oremus
fotoreportaż z przedstawienia publikujemy na ostatniej stronie
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LUDZIE JAWORZA
Aż cHcE SIę TuTAj MIESZKAĆ

Rozmowa z Dariuszem Maciejewskim, kierownikiem Oddziału
Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego
pod Szyndzielnią w Bielsku-Białej, Krajowym Konsultantem
w dziedzinie Intensywnej Terapii.

Dariusz Maciejewski jest specjalistą
w dziedzinie intensywnej terapii.
Jak mam się do pana zwracać: panie profesorze czy panie doktorze?
Tak naprawdę nie przywiązuję wagi do tytułów. jestem lekarzem, wykonuję ten zawód od blisko 40 lat. Nie mogę ukrywać jednak, że jestem także profesorem w Akademii TechnicznoHumanistycznej w Bielsku-Białej. Kieruję katedrą pielęgniarstwa
na Wydziale Nauk o Zdrowiu, co jest również bardzo przyjemne
i niejako podsumowuje moje życie zawodowe.
Podejrzewam, że nie prowadzi pan takiej statystyki, ile
pan osób uratował…
Rzeczywiście nie, choć wierzę, że ktoś to liczy. To jest pozaziemska siła.
Na pewno są przypadki, które się pamięta długo, może
nawet do końca życia. Nie da się tego wyrzucić z głowy?
Nie da, choć z perspektywy tylu lat mojej pracy zawodowej
tych uratowanych osób w sposób niezwykły i nieuratowanych
w sposób niezwykły jest na tyle dużo, że tworzą pewnego rodzaju
konglomerat. Odpowiadając na pana pytanie, to raczej powinna
być opowieść o tym, ile w życiu trzeba mieć szczęścia, żeby przeżyć, ale także, ile trzeba mieć nieszczęścia i pecha, żeby czasami zginąć.
Kiedy wraca pan do Jaworza, zostawia pracę za drzwiami szpitala?
Zdecydowanie tak. żona jest również tej samej profesji, wiele
lat kierowała oddziałem intensywnej terapii dzieci w Szpitalu Pediatrycznym w Bielsku-Białej i gdybyśmy nasze życie ograniczyli

do opowiadania o tym, co wydarzyło się w pracy, to najprawdopodobniej nie bylibyśmy w stanie rozmawiać o czymkolwiek innym.
czasami zdarza się, jak nas coś do głębi poruszy, z jednej lub
drugiej strony, że także w domu wracają tematy medyczne, ale
nic na siłę. Raczej unikamy tych tematów w domowym zaciszu.
Popatrzmy na Jaworze od strony medycznej. Czy można
coś zmienić, żeby było inaczej, lepiej?
Nie wiem dokładnie, jak jest, dlatego nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, co można zrobić. Bliskość Bielska-Białej sprawia, że to tam załatwia się większość poważniejszych spraw
zdrowotnych. Sprawniejsza pomoc lekarzy rodzinnych przydałaby się w całej Polsce, a nie tylko w samym jaworzu.
Ogólnie jestem pod wrażeniem władz jaworza, które w ciągu
17 lat, odkąd tutaj mieszkam, dokonały ogromnego przeobrażenia. Aż chce się mieszkać w jaworzu. cieszę się, że są czynione
próby powrotu do tradycji uzdrowiskowych, a obecność szpitala
rehabilitacyjnego dla dzieci i dorosłych tylko podkreśla te dążenia. Dlaczego nie mamy mieć marzeń, my – mieszkańcy jaworza,
że będzie u nas tak fajnie, tak czysto, tak dobrze, że na powrót
staniemy się uzdrowiskiem.
Jak pan traﬁł do Jaworza? To był celowy wybór czy przypadek?
Trafiliśmy na Podbeskidzie z żoną jako młodzi lekarze. Z jednej strony mieliśmy przed sobą cały świat, bo byliśmy świeżo po
studiach, z drugiej natomiast mieliśmy zalążek jakiegoś w miarę dobrego jak na tamte czasy życia. Rodzice wybudowali dom
w Szczyrku, w którym zaczęliśmy mieszkać. Miejscowość się
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jednak rozrastała, przybywało samochodów, a droga pozostawała wciąż ta sama. często mieliśmy więc problem z szybkim dotarciem do szpitali w Bielsku. Zaczęliśmy szukać miejsca, które
byłoby równie urokliwe, jak Szczyrk, ale lepiej skomunikowane
z aglomeracją. Wybór padł na jaworze, które zawsze miało bardzo dobre opinie. jak się przekonaliśmy na własnej skórze, nie
były one przesadzone. To był strzał w dziesiątkę. Do dziś nie żałujemy naszego wyboru.
Nie jest panu za ciasno w Jaworzu? Przyjeżdża do nas
coraz więcej gości.
Mieszkanie w jaworzu jest pewnego rodzaju nobilitacją, dlatego jestem przekonany, że liczba mieszkańców nie będzie rosła
dynamicznie. Należy robić wszystko, żeby nie pogarszać komfortu mieszkania w tej miejscowości. jak na razie jest coraz lepiej,
więc w ogóle nie obawiam się o przyszłość.
W Jaworzu dużo osób uprawia różnego rodzaju sporty.
Z drugiej strony wielu Polaków siedzi na kanapie przed telewizorem. Jak jest z dbaniem o zdrowie?
Przez niemal 20 lat organizowałem kongresy, które zajmowały się tak zwaną chirurgią jednego dnia. jest to dziedzina zabiegowa, która wyszła naprzeciwko potrzebom ludzi zapracowanych
i ciągle się gdzieś spieszących. Powstała w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. To właśnie w tych krajach zauważono,
że nieustanny pośpiech i gonitwa za pieniądzem ma swoje dobre strony ekonomiczne, ale fatalne skutki, jeżeli chodzi o nasze

WYRóżNIENI ZA OcHRONę
MATERIALNEGO DZIEDZIcTWA
KuLTuROWEGO
Ona pisze ikony, maluje, prowadzi gospodarstwo, zajmuje się
archeologią oraz zabytkami historii ziemi jaworzańskiej i tradycjami kultury regionu; on jest rzeźbiarzem i animatorem kultury,
pracuje z dziećmi i młodzieżą w międzyrzeckiej filii jasienickiego
GOK „chata Międzyrzecze”, maluje, rzeźbi w drewnie. Ich dom
jest żywą historią jaworza. Zawsze gotowi do pracy i działalności społecznej. Tacy są państwo Ewa i Krzysztof czaderowie, którzy zostali uhonorowani 31 stycznia w Starostwie Powiatowym
w Bielsku-Białej podczas Spotkania Noworocznego Twórców
i Animatorów Kultury. Było ono okazją do wyróżnienia 28 wyjątkowych ludzi kultury – artystów, rzeźbiarzy, malarzy, muzyków,

O Jaworzu wypowiada się w samych
superlatywach.
zdrowie. Dziś Ministerstwo Zdrowia odkrywa, że mamy mało łóżek, mało lekarzy, co skłania do skróconych systemów leczenia.
Nie wiem, czy warto gonić za pieniądzem.
To prawda, po ścieżkach w parku biega wiele osób, zapełnione są siłownie zewnętrzne. Sporo osób zdobywa się na reﬂeksje zdrowotną. Kiedy już wychodzimy z domu, na spacer, na kijki
czy pobiegać, warto spojrzeć w niebo i uświadomić sobie, że nie
wszystko złoto, co się świeci.
Rozmawiał: Tomasz Wolﬀ
Zdjęcia: Archiwum rodzinne
społeczników, historyków i wszystkich tych, którzy tworzą na co
dzień życie kulturalne w powiecie bielskim.
Ewa i Krzysztof czaderowie otrzymali wyróżnienie w dziedzinie ochrony materialnego dziedzictwa kulturowego – za działalność na rzecz lokalnej społeczności oraz podejmowanie inicjatyw
na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego powiatu bielskiego.
Wyróżnienie wręczyli starosta bielski Andrzej Płonka oraz przewodniczący Rady Powiatu Bielskiego jan Borowski. Nagrodę
odebrał Krzysztof czader. W spotkaniu uczestniczył wójt jaworza
Radosław Ostałkiewicz, który gratulował wyróżnionym i podarował laureatom rękodzieło lokalnej artystki oraz zestaw profesjonalnych farb. Obecni byli również przedstawiciele organizacji pozarządowych i świata kultury z jaworza – Irena Stekla, Ryszard
Stanclik z Towarzystwa Miłośników jaworza, Danuta Mynarska,
przedstawicielka KGW i Stowarzyszenia Nasze jaworze oraz
Bernadeta Kluka dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej.
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NASZE DZIECI, NASZA MŁODZIEŻ
PuBLIcZNE PRZEDSZKOLE NR 1
W jAWORZu
Świętowanie z babciami i dziadkami
W Publicznym Przedszkolu Samorządowym nr 1 w jaworzu
obchody Dnia Babci Dziadka to tradycja na stałe wpisana do kalendarza uroczystości przedszkolnych. Święto Babci i Dziadka
to dzień niezwykły nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla
babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, radości, ale także
wzruszeń.
Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu kojarzą się z ciepłem, miłością i wszystkim tym co najlepsze, to oni nas wyjątkowo kochają, wspierają, rozpieszczają. Potrafią nie tylko cierpliwie
wysłuchać zwierzeń i marzeń swoich wnucząt, ale są oni również
niewyczerpalnym źródłem i potężnym zasobem informacji o otaczającym nas świecie.
21 i 22 stycznia w sali OSP obchodziliśmy wspaniałe uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dyrektor jolanta Bajorek
przywitała gości oraz złożyła im serdeczne życzenia. Następnie
dzieci pod kierunkiem swoich wychowawczyń zaprezentowały

Bal przebierańców
24 stycznia odbył się oczekiwany przez dzieci „Bal Przebierańców”. Przedszkolaki pięknie przebrane w stroje karnawałowe
wzięły udział w zabawie prowadzonej przez Sebastiana chmiela,
który wraz ze swoją asystentką Elżbietą Twardzik zabrał nas
w kosmiczną podróż z prawdziwym gwiezdnym pyłem.
Wspólna zabawa przysporzyła wiele radości naszym pociechom. Niezliczone księżniczki, towarzyszący im kowboje, motylki, kotki, policjanci oraz Batman ze Spidermanem, a także inne
postacie z kreskówek opanowały nasze jaworzańskie przedszkole. Na twarzach małych tancerek i tancerzy malował się uśmiech,
który nie znikał, mimo chwilowego zmęczenia. Było bardzo radośnie, kolorowo i zabawnie.
Dzieci wracały do domu we wspaniałych humorach, dzieląc
się z rodzicami swoimi przeżyciami.
Patrycja Kłaptocz

PuBLIcZNE PRZEDSZKOLE NR 2
W jAWORZu
Roztańczony Dzień Babci i Dziadka
Dzień Babci i Dziadka to wyjątkowe święto obchodzone uroczyście w każdym przedszkolu. Szczególny wymiar miało ono
w Przedszkolu nr 2 w jaworzu. W pięknie udekorowanej sali „Pod
Goruszką” babcie i dziadkowie mieli możliwość nie tylko podziwiać występy swoich wnuków, ale również pobawić się i potańczyć z wnukami oraz ze sobą. Impreza odbyła się w dwóch odsłonach: o 13.00 – grupy młodsze, o 15.30 grupy starsze. Mieliśmy
zaszczyt uczestniczyć w obu. Należy podkreślić różnorodność
form występów, strojów i rekwizytów. Były piękne stroje ludowe
i tańce góralskie maluszków, kamizelki, kapelusze, muszki i krawaty (nawet świecące) chłopców, kolorowe spódniczki, fartuszki dziewczynek, krzesła i miotełki, gwiazdki, serduszka, transparenty, pompony. Dzieci pięknie tańczyły, grały na instrumentach,

piękne programy artystyczne. Były to wzruszające wiersze, piosenki oraz tańce nowoczesne i ludowe. Po części artystycznej
na babcie i dziadków czekał słodki poczęstunek i chwile spędzone z wnukami.
Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze. Gościom
towarzyszył uśmiech oraz łzy radości. Gorące podziękowania kierujemy do rodziców za zaangażowanie i przygotowanie pysznych
domowych wypieków.
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mówiły wierszyki i życzenia oraz śpiewały piosenki dla babci
i dziadka, niekiedy z bardzo dowcipnym tekstem. Dowcipna też
była opowieść taneczna starszaków, pięknie odegrana i odtańczona przez dziewczęta i chłopców (pod dorysowanym wąsem
i w kapeluszu). Na zakończenie dzieci zaśpiewały lub zagrały
pięknie na dzwonkach (grupa starszaki II) „Sto lat” i wręczyły prezenty.
Po występach dziećmi i gośćmi zajęli się, prowadzący w bardzo dowcipny sposób zabawę, animatorzy. Dzieci z obu grup tańczyły na scenie do muzyki, potem zaprosiły do tańca dziadków,

babcie, a na koniec był taniec wspólny z babcią i dziadkiem.
Organizatorzy zadbali również o słodki poczęstunek i napoje,
z których można było skorzystać podczas zabawy. Na oknach sali
została umieszczona wystawa portretów babci i dziadka, wykonanych przez dzieci. Dziadkowie mogli zabrać je ze sobą do domu.
Należy podkreślić wielki wkład nauczycielek i wszystkich pracowników przedszkola w sprawną organizację całego przedsięwzięcia, przygotowanie dzieci i wspaniały udział w zabawie. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do naszych wzruszeń.
Babcie i Dziadek Lenki i Kuby

Jak myszki ze Spider-Manem się bawiły
12 lutego 2018 w Publicznym Przedszkolu Samorządowym
nr 2 odbył się długo oczekiwany przez dzieci bal karnawałowy.
Punktualnie o godzinie 9.00 dzieci z wszystkich grup zgromadziły się w sali średniaków, która na czas balu zmieniła się w bajkową krainę. Sala wypełniła się dziećmi w przepięknych kolorowych
strojach. Po uroczystym otwarciu balu przez zaproszonych wodzirejów, wszystkie dzieci zaprezentowały swoje stroje, następnie, by uwiecznić ten wyjątkowy dzień, wykonaliśmy pamiątkowe
zdjęcia. Nie sposób wyliczyć wszystkich bajkowych postaci, które w rytm znanych przebojów bawiły się w wypełnionej po brzegi
sali. Przepiękne księżniczki, towarzyszący im dzielni kowboje, Indianie, marynarze, motylki, myszki, biedronki, smerfy, policjanci,
smoki oraz Batman ze Spider-Manem, a także inne postacie z bajek, niestrudzenie brały udział w ciekawych konkursach i quizach.
Największe jednak wrażenie zrobił na naszych przedszkolakach
konkurs tańca wśród unoszących się w powietrzu bańkach mydlanych, a także zabawy z chustą animacyjną. Wspólna zabawa
przyniosła wiele radości naszym dzieciom, a właśnie to było głównym celem naszego balu.
Podczas wesołych balowych pląsów, kiedy przyszła chwila na
zdrowy poczęstunek, nastąpiło podsumowanie konkursu „Podróże małe i duże”. jego uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy

i nagrody. Dzieci z nutką żalu, ale i optymizmu opuszczały salę
balową, bo przecież następna zabawa już za rok. Serdecznie
dziękujemy rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych balowych strojów, a dzieciom za nieskrywaną radość i wesołą zabawę.
Renata urban

„Jak u siebie”
Tegoroczny karnawał zakończyliśmy ostatkowym spotkaniem
starszaków naszego przedszkola z uczniami klasy pierwszej SP
nr 2 w jaworzu. Większość z nich to nasze byłe przedszkolakiwięc wszyscy czuli się swobodnie, „jak u siebie”, serdecznie witali
się z paniami i dawnymi kolegami z przedszkola. Spotkanie odbyło się w karnawałowym, tanecznym stylu. Przedszkolaki za-

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
W jAWORZu
Zimowisko wypełnione atrakcjami
Tegoroczny zimowy wypoczynek dla naszego województwa rozpoczął się 29 stycznia i trwał do 9 lutego. W tym czasie
w naszej szkole zostało zorganizowane zimowisko dla wszystkich chętnych dzieci z SP1 w jaworzu. To nie pierwsza tego typu
inicjatywa. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansował
zimowisko, aby dzieci mogły spędzić ferie aktywnie, ciekawie,
rozwijając przy tym swoje zainteresowania. ferie zimowe dzieci
rozpoczęły od spotkania z policjantami, podczas którego ćwiczyły sposoby udzielania pierwszej pomocy.
W kolejnych dniach uczestnicy korzystali z różnorodnych
zajęć: sportowo-ruchowych (Zimowiskowy Turniej Sportowy),

prezentowały przygotowany taniec, a uczniowie klasy pierwszej
zaśpiewali piosenkę. Były wspólne tańce i zabawy przy muzyce,
żarty i rozmowy. Nie zabrakło również kotylionów, baloników
i oczywiście – jak to w ostatki – poczęstunku pączkami.
Dziękujemy pierwszoklasistom i ich wychowawczyni za te
miłe odwiedziny. Mamy nadzieję, że w tym roku szkolnym jeszcze się spotkamy.
Teresa Ślezińska
rekreacyjnych (zabawy i spacery na powietrzu; w drugim tygodniu również na śniegu), plastycznych („Zdrowy styl życia”, „Zimowy pejzaż” oraz karnawałowe maski; w drugim tygodniu przygotowywały walentynkowe upominki wykorzystując płyty cD),
warsztatów etnologicznych („Podróżujemy po świecie – Azja”,
uniwersytet Dziecięcy uNIKIDS z Bielska-Białej „jak zrobić ciastolinę?”), umuzykalniających („Bum, bum rurki”), cyrkowych,
a także teatralnych (animacje papierową lalką wykonaną własnoręcznie, wykonanie sylwet do teatru cieni oraz ćwiczenie techniki poruszania się na scenie). ciekawym elementem spotkań na
zimowisku były gry planszowe oraz gry i zabawy teatralne. Wiele radości dostarczyła legomania, czyli zabawa klockami Lego.
Kolejną atrakcją była wizyta Teatrzyku Edukacyjnego „Blaszany bębenek” z przedstawieniem profilaktycznym na podstawie książki „Alicja w krainie czarów”.
Ponadto najmłodsi uczestnicy zimowiska mogli do woli pohasać w Krainie Zabawy „jupi, jupi, jaj” w Bielsku-Białej. Natomiast
najstarsze dzieci nabywały nowych umiejętności, grając w kręgle
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w kręgielni „Caramba” w Bielsku-Białej oraz podnosząc poziom
gry w cymbergay’a, bilarda i lotki. Nie zabrakło również zajęć
w Centrum Wspinaczkowym „Primaroca” w Bielsku-Białej.
Zajęcia odbywały się w SP1 w Jaworzu w wymiarze pięciu godzin dziennie, od poniedziałku do piątku, przez dwa tygodnie ferii zimowych, w godzinach od 8.30-13.30. Uczestniczyło w nich
140 uczniów SP 1 (pierwszy tydzień – 80, drugi 60) w wieku od 6
do 13 lat. Dodajmy, że uczniowie zostali podzieleni na pięć grup.

Balowa „Jedynka”
W styczniu są dwa dni, na które wszyscy uczniowie niecierpliwie czekają. To ostatni piątek przed feriami i oczywiście Bal
Karnawałowy. W środę 24 stycznia odbyły się dwa bale. Przed
południem bawiły się dzieci z klas młodszych, a po południu młodzież z klas 4-6. Zanim parkiet sali balowej wypełnił się tancerzami, nastąpiło uroczyste wręczenie nagród przyznanych w przeróżnych konkursach: czytelniczym, recytatorskim, ortograficznym
– to w klasach 1-3, natomiast Mistrza Ortografii, czytelniczym
oraz Wiedzy o Zdrowiu Meditest – w klasach starszych. Dodatkowo po południu balowicze mieli okazję uczestniczyć w premierowym przedstawieniu pt. „Aplikacja – Boże Narodzenie”.
Dzieci młodsze wkroczyły na salę balową tak pięknie poprzebierane, że trudno było je rozpoznać. Niezwykłą przyjemność
sprawili nam mili goście – pierwszoklasiści z zaprzyjaźnionej SP2
w Jaworzu. Wszyscy bawili się doskonale, a wspólne pląsy i śpiewy przeplatane były konkursami.
Nie inaczej było też po południu. Balowicze, równie pomysłowo przebrani, sprawili, że tegoroczny Bal Karnawałowy, chociaż
przeszedł już do historii, na pewno pozostanie w pamięci każdego uczestnika jeszcze na bardzo długo!
O słodki i ciepły poczęstunek zadbała szkolna Rada Rodziców. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowania tego wydarzenia.
Zespół Promocji Szkoły
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Podczas zajęć dzieci otrzymały ciepłą herbatę oraz pełny, dwudaniowy obiad.
Opiekę nad dziećmi sprawowała grupa doświadczonych pedagogów – nauczycieli naszej szkoły. Kierownikiem była Marzena
Grygierczyk, a wychowawcami byli: Bożena Ryś, Karina Moś,
Lucyna Makuchowska, Mirosława Hawełek, Teresa Adamus oraz
Jacek Kruszyński.
Zespół Promocji Szkoły
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English Dream
Wszystko zaczęło się, kiedy w piątek 26 stycznia do szkoły...
przyjechała mysz. Nie była to jednak zwykła, szara mysz. To była
Myszka Minnie! Do Minnie dołączyła wicedyrektor Maria Kuś oraz
specjalistka od wystroju wnętrz, Maria Gabryś. W takim składzie,
niczym kolędnicy, przemierzały sale lekcyjne wzdłuż i wszerz. Komisyjne oko cieszyły sale pełne symboli krajów anglojęzycznych.
Komisja znalazła żółtą, amerykańską taksówkę, kilka brytyjskich
czerwonych budek telefonicznych, ogromny amerykański ketchup Heinze, ogrom porozwieszanych na ścianach oraz na suficie ﬂag amerykańskich, brytyjskich oraz szkockich.
Minnie z zachwytem otwierała kolejne drzwi, gdzie czekały
gotowe do sfotografowania sale, stoły z amerykańskim, brytyjskim lub szkockim jadłem i kochani uczniowie, którzy tego dnia
przenieśli się do świata Hollywood, Londynu, Australii, Szkocji
itp. Klasa 2a wraz z wychowawczynią Małgorzatą Hyjek powitała
nas tańcem szkockim, a klasa 2b wraz z Beatą Stec przedstawiła
nam najważniejsze symbole szkockie. Poczęstowano nas tradycyjnymi potrawami, opowiedziano o tradycyjnym sporcie szkockim, o słynnych aktorach, o potworze z Loch Ness, który całkiem
niegroźnie wyglądając, leżał grzecznie przy tablicy. Dzieci przekazały nam wiele informacji o tym ciekawym kraju. Wiemy, że
nasi kochani rodzice zaangażowali się bardzo aktywnie w projekt English Dream, za co mysz Minnie bardzo dziękuje. Właściciele trzech najpiękniej wystrojonych sal otrzymają nagrody, które
zostaną przydzielone w kwietniu w trakcie drugiej części English
Dream.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
W jAWORZu
Harce na basenie i nie tylko…
Nadeszły upragnione, wyczekane przez dzieciaki ferie. I jak co
roku część uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 postanowiła pierwszy tydzień ferii spędzić aktywnie, wybierając zajęcia sportoworekreacyjne w szkole. Pierwszego dnia wypoczynku zimowego

Po zwiedzaniu sal przyszedł czas na przyjrzenie się naszym
niezwykłym uczniom tego dnia. Zamiast Dominiki była policjantka fBI, był również sam Ed Sheeran, jak żywa Statua Wolności, amerykańskie cheerleaderki, królowa Elżbieta II, prezydent
amerykański Donald Trump w kilku egzemplarzach, bohaterowie
Star Wars, kilku czarodziejów z Harrego Potera, kowboje, johnny Depp, Leonardo Dicaprio. Tego dnia Mini nie zapomni nigdy,
ponieważ spotkała swojego idola – w szkole był sam Michael
jackson!
Nie uwierzycie, ale odwiedził nas również pewien amerykański króliczek. ciekawe czy zgadniecie, jaki to królik. Tego dnia nauczyciele też nie byli sobą. jolanta Sienicka była nie do poznania
jako charlie chaplin, Anna Witkowska przywitała nas jako amerykańska aktorka z lat 20., a Natalia Sumina-ficek jako dama dworu brytyjskiego. Pewien polonista, zwany Tomaszem Zdunkiem,
był johnem Lennonem, a Estera Korycińska była amerykańską
dziewczyną, dla której Harley Davidson to pojazd number 1. Zwycięskie przebrania zostaną nagrodzone w trakcie drugiej części
English Dream.
Po konkursach cieszących oko nadszedł czas na ucztę dla
ucha i duszy. O 8.50 rozpoczęły się przesłuchania piosenek anglojęzycznych. Minnie usłyszała hity takich artystów jak: Katy
Perry, One Republic, jessie j, Alan Walker, clean Bandit, Louis
Armstrong, Ed Sheeran, celine Dion. Najlepsi zostaną nagrodzeni oraz wystąpią na naszej scenie w trakcie drugiej części English
Dream, bezpośrednio po przedstawieniu anglojęzycznym przygotowywanym przez Minnie.
Zespół Promocji Szkoły

uczniowie uczestniczyli w debacie o uzależnieniach i ich skutkach. Przez prowadzącą Klaudię Kowal zostali zapoznani z objawami zatrucia i skutkami ubocznymi zażywania alkoholu i narkotyków. Następnie Małgorzata Białas-Stanisławska i Daniel Lech
zorganizowali dla uczniów turniej tenisa stołowego i turniej „piłkarzyków” oraz to, co nasi uczniowie lubią najbardziej – zajęcia
sportowe na świeżym powietrzu i sali gimnastycznej. W kolejnych
dniach udaliśmy się na kręgle do centrum Sportowo-Rekreacyjnego „Solar” w Bielsku- Białej, na lodowisko oraz na basen kryty do Skoczowa. Po dwugodzinnych harcach w wodzie nie było
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nikogo, kto nie miałby ochoty na ciastko w jednej ze skoczowskich cukierni. W ostatni dzień pojechaliśmy do kina „Helios” na
film pt. „cudowny chłopiec”, który dostarczył wielu wzruszeń i reﬂeksji na temat tolerancji i akceptacji ludzkiej odmienności.
Bardzo nas cieszy, że wybór atrakcji sprawił radość uczestnikom
zimowiska i zachęcił do aktywnego spędzenia czasu z koleżankami i kolegami z gimnazjum.
Klaudia Kowal

Pomaganie ma sens
W bieżącym roku szkolnym
uczniowie
naszej
szkoły angażują się w różnorodne działania wolontariatu. jedną z pierwszych
akcji była adopcja dziecka na odległość z kenijskiej
wioski Laare. Szkoła postanowiła adoptować dziewczynkę Lennah Karugi.
Adopcja na odległość oznacza dla nas przesyłanie 70
zł każdego miesiąca dla
Lennah ze względu na trudną sytuację rodzinną. Rodzice nie mają stałej pracy,
dlatego Lennah lub jej rodzeństwo bywali wyrzucani ze szkoły. Ta miesięczna kwota zapewni adoptowanemu dziecku wyżywienie, ubranie, opłatę za szkołę, czyli umożliwia jej wyjście z kręgu ubóstwa,
a w przyszłości zdobycie pracy.
Podczas wrześniowego spotkania z rodzicami gościliśmy
Błażeja jaszczurowskiego, który przedstawił w krótkim reportażu zdjęciowym warunki życia codziennego mieszkańców Laare
oraz zasady działania fundacji. Rodzice naszych uczniów odpowiedzieli bardzo hojnie, dlatego możemy każdego miesiąca wpłacać obiecaną kwotę dla Lennah Karugi.
W październiku uczniowie realizujący projekt edukacyjny
wraz z opiekunami włączyli się w akcję sprzątania jaworzańskich
cmentarzy. Dokładny zakres obowiązków ustaliliśmy z proboszczem ewangelickim Władysławem Wantulokiem i ks. Kamilem
Skoczylasem z parafii rzymskokatolickiej. Młodzież pracowała
oczywiście w swoim czasie wolnym, chociaż pogoda częściowo
pokrzyżowała nam plany.
W kolejnym miesiącu szkolni wolontariusze zorganizowali Tydzień Wolontariatu. Na spotkanie wychowawców z rodzicami przygotowali sprzedaż ciasta w celu zbiórki funduszy na rzecz
bezdomnych zwierzaków. Zebraliśmy aż 670 zł dzięki wpłatom

naszych rodziców. uczniowie klasy pierwszej przynieśli żywność
dla zwierząt, żwirek, koce. Gotówkę i żywność podzieliliśmy pomiędzy Stowarzyszenie Dla Braci Mniejszych i Kotełkową Drużynę, czyli organizację pomagającą w sterylizacji i dokarmianiu kilkunastu kotów żyjących pod lasem w okolicach Zapory. To
oczywiście nie wszystkie szkolne działania, w kolejnym „Echu jaworza” pochwalimy się tym, jak pomysłowo organizujemy zbiórkę
pieniędzy na rzecz Syrii.
Dlaczego młodzi ludzie pomagają innym? jedni po to, aby
się realizować, inni tak po prostu z dobroci serca. Powodów jest
wiele. Zechciejmy dostrzegać i doceniać bezinteresowną działalność młodych ludzi, tylko taka postawa będzie motywacją do dalszej pracy.
M. Gawenda, M. janik, D. Klajmon
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HISTORIA JEDNEJ PAMIĄTKI...
PROMOcjA W ROKu 1929
To kolejna nowa rubryka, która pojawiła się w „Echu jaworza”. W tym miejscu będziemy prezentować ciekawe dokumenty
z przeszłości, związane z naszą miejscowością. Prawdziwą kopalnią skarbów dysponuje Ryszard Stanclik, prezes Towarzystwa
Miłośników jaworza. Dziś pierwsza ciekawostka – datowany na
15 lipca 1929 roku numer „Przeglądu Zdrojowo-Kąpielowego
i Przewodnika Turystycznego”. Pismo było wydawane w Krakowie i – jak sama nazwa wskazuje – koncentrowało się na kwestiach zdrojowych. Stanclik zwraca uwagę, że jaworze pojawia
się w kilku miejscach „Przeglądu...”. Na stronach 2. i 3. wyszczególnione są różne choroby, a tuż obok uzdrowiska, które zajmują
się ich leczeniem. Tutaj jaworze występuje kilkakrotnie. I tak dowiadujemy się, że w dwudziestoleciu międzywojennym pod Goruszkę mogły przyjechać osoby zmagające się z chorobami serca
i naczyń, ale także układu nerwowego. Pobyt w naszej miejscowości był także wskazany w przypadku „ozdrowin po chorobach
gorączkowych”. ciekawostką w numerze jest także artykuł o jaworzu, przetłumaczony na język francuski, a całość dopełnia reklama „fabryki Wyrobów Drzewnych”. Zakład w jaworzu polecał
na przykład „sanki sportowe i dla dzieci solidnie budowane, we
wszelkich wypróbowanych typach”, ale także „deski klosetowe
z drzewa bukowego, dębowego, jesionowego i w wykonaniu luksusowem” czy „piórniki szkolne różnych sort”.

– Ta gazetka jest choćby ciekawa z uwagi na rok, w którym
została wydana. ukazała się bowiem drukiem w momencie, kiedy
uzdrowisko w jaworzu już formalnie nie istniało (działało do 1907
roku). Hrabia Larisch, który był właścicielem jaworza od 1906
roku, nie wypełnił narzuconych zaleceń przez komisję uzdrowiskową. Inna sprawa, że mu nie zależało na jaworzu, bo miał duży
zakład leczniczy w Karwinie-Darkowie. jaworzański zakład leczniczy szedł dalej jakby siłą rozpędu. Pojawił się doktor Zygmunt
czop, który poprowadził całość. uzdrowisko więc cały czas działało, choć nie miało takiego statusu – wyjaśnia Ryszard Stanclik.
Na dole strony tytułowej „Przeglądu” znajdziemy informację
„uprasza się egzemplarza nie zabierać”, która sugeruje, że był on
dostępny w licznych uzdrowiskach. Dziś egzemplarz jest prawdziwym rarytasem. jak trafił w ręce jaworzanina?
– To była internetowa aukcja. W ten sposób udaje mi się kupić
wiele cennych pamiątek dotyczących naszej miejscowości – wyjaśnia prezes Towarzystwa Miłośników jaworza.
Tomasz Wolﬀ

HIStoRIA
PAMIĄtKI
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RÓŻNOŚCI
STANISŁAW HOcZEK uHONOROWANY

i fair play odebrał wójt jaworza Radosław Ostałkiewicz. To wyróżnienie dla wszystkich, którzy od lat stawiają na sport w jaworzu.

Trener i nauczyciel oraz promotor łucznictwa, ale przede
wszystkim inspirator i wychowawca pokoleń jaworzańskiej młodzieży, członek zarządu uczniowskiego Klubu Sportowego „Dziesiątka” – Stanisław Hoczek został uhonorowany wyróżnieniem za
wieloletnią współpracę z powiatem bielskim. Gala Sportu z okazji
20-lecia powiatu bielskiego odbyła się w Starostwie Powiatowym
w Bielsku-Białej.
Podczas uroczystości uhonorowana została też Gmina jaworze. certyfikat Beskidzkiej Rady Olimpijskiej w Bielsku-Białej za
partnerstwo w promocji sportu, sportowców oraz idei olimpijskiej

„GLORIETA” SZuKA MuZYKóW
Od 2003 roku możemy poszczycić się własną orkiestrą dętą,
działającą przy Ośrodku Promocji Gminy jaworze. Początkowo
orkiestra liczyła tylko osiem osób. Zdając sobie jednak sprawę
z tego, że w tak małym składzie trudno przygotować dobry repertuar, postanowiono stopniowo, w miarę możliwości, powiększać
to grono. Dziś w „Gloriecie” grają całe rodziny. W większości są
to muzycy-amatorzy.
Pierwszym dyrygentem orkiestry był Karol Rusin, który niegdyś koncertował, jako trumpecista, w Zespole Pieśni i Tańca

„Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Kolejnym, sprawującym tę funkcję do dziś jest Stanisław Sojka, absolwent Państwowej Szkoły
Muzycznej w cieszynie. Repertuar jest bardzo zróżnicowany: od
czeskich polek, poprzez tanga, walce, fokstroty, aż po kawałki dobrego jazzu, samby i dixie.
Orkiestra właśnie szuka nowych muzyków. Mile widziane są
dzieci, młodzież i dorośli. Orkiestra nie ma bowiem ograniczeń
wiekowych. Zaprasza również tych, którzy jeszcze nigdy nie występowali na scenie, grających na dowolnym instrumencie. Próby
odbywać się będą w piątki o godz. 18.00 w budynku przy amfiteatrze. Szczegółowych informacji udziela Stanisław Sojka, telefon
694 202 158.
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TEKST SPONSOROWANY

BLESS YOU!
(Na zdrowie!)
W tym numerze - zwroty grzecznościowe: co powiedzieć, gdy ktoś kicha, ma urodziny, jest smutny...
Zwroty grzecznościowe są stosowane
w codziennych rozmowach a ich znajomość
świadczy o naszej uprzejmości.
Podstawowe zwroty:
 You’re welcome (proszę, nie ma za co: w odpowiedzi na
dziękuję);
 See you ….soon/later (do zobaczenia.. wkrótce/póżniej);
 Have a nice...day/weekend/stay/ﬂight (miłego...dnia/weekendu/pobytu/lotu)
 Excuse me...(przepaszam używane w celu przyciągnięcia
cudzej uwagi np.: Excuse me, can I have the bill, please? /
Przepraszam, czy mogę prosić rachunek?/
 I’m sorry/ I’m really sorry/I’m terribly sorry (Przepraszam
w sytuacji przewinienia/Bardzo przepraszam)
Zwroty w różnych sytuacjach codziennych:
 Bless you! (na zdrowie: gdy ktoś kicha)
 Happy birthday! (życzenia urodzinowe)
 Congratulations! (gratulacje)
 Keep smiling! (uśmiechnij się)
 Cheer up! (głowa do góry-nie smuć się)
 Good health! (dużo zdrowia)

 Many happy returns! (wszystkiego najlepszego!)
 Cheers! (na zdrowie np.: wznosząc toast)
Sposoby reagowania na zaistniałą sytuację:
 It’s lovely/great/wonderful/tremendous
(świetne, wspaniałe)
 It’s awesome (fajne, wspaniałe: American English)
 Cool beans! (łał!)
 Disaster! (katastrofa)
 Poor you! (biedactwo!)
 What a pity! (jaka szkoda)
Trwają zapisy na II semestr nauki! Dołącz do nas!
Ucz się z nami w Jaworzu! Zapisy i informacje:
SJO WORLD Jaworze, ul. Zdrojowa 93, tel. 604 835 859
e-mail: sekretariat@jezykijaworze.pl

22

marzec

2018

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: Tomasz Wolff – Redaktor Naczelny, Katarzyna Górna-Oremus – 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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Nowe ciało w kilka tygodni
Właśnie teraz, gdy za oknem widzimy śnieg, który ustępuje
miejsca kroplom deszczu, warto zadbać o siebie i swoje ciało.
Kres zimy jest najlepszym momentem na to, aby przygotować
się na wakacyjne wojaże. Podajemy przepis,
w jaki sposób tego dokonać.
czy istnieje recepta na idealne ciało? To
pytanie jest ważne szczególnie z puntku widzenia upływającej zimy, która sprzyja dodatkowym kilogramom odkładającym się tam,
gdzie nie powinny. jeżeli spojrzysz na siebie
krytycznym okiem i zauważysz, że Twoje ciało
trochę się zaokrągliło (ach te ciasteczka) oraz
utraciło na jędrności, to może być rozwiązanie dla ciebie.
– Po zimie chyba każda z nas zauważa
zmiany. Ta pora roku sprzyja tyciu, a dodatkowe kilogramy ukrywamy najczęściej pod
ubraniami. Nagle okazuje się, że nasze smukłe ciało zmieniło się nie do poznania. Zastanawiamy się, co zrobić, aby wszystko wróciło
do normy. My mamy na to sprawdzone sposoby – mówi Marta Wawrzyczek, właścicielka Dotyku urody centrum Kosmetyki Estetycznej w jaworzu. – Wystarczy tylko przyjść
na konsultację, a nasi specjaliści opracują plan odzyskania dawnej sylwetki.
Nowa Ty
czego można się spodziewać? Specjalnie dedykowanego
pakietu zabiegów wyszczuplająco-modelujących, liftingujących i
przywracających właściwą gęstość skórze. A także aromatycznej
kawy, uspokającej muzyki, ciszy i spokoju.
Dotyk urody, jako jedyny na południu Polski, posiada najbardziej nowoczesne urządzenie z linii HIfu. Sprawdzony pod każdym względem, posiadające wszystkie medyczne certyfikaty, potrafi zdziałać prawdziwe cuda. uLfIT, tak nazywa się ta maszyna,

trwale likwiduje tkankę tłuszczową, liftinguje i zagęszcza skórę.
– Dokładnie tak! Wystarczy jeden zabieg, aby dostrzec efekty.
Tkanka tłuszczowa ulega rozbiciu i po prostu się jej pozbywamy.
Dzięki temu możemy zgubić jeden rozmiar. To najnowocześniejsza technologia, z której korzystają gwiazdy na całym świecie –
podkreśla Marta Wawrzyczek. Warto dodać,
że zabieg nie jest bolesny.
uLfIT można łączyć z innym urządzeniem, który przynosi najlepsze efekty, jeśli są
wykonane w cyklu. VENuS LEGAcY należy do najwyższej półki zabiegów. Wiele klientek Dotyku urody przekonało się już o tym na
własnej skórze. Maszyna przywraca jędrność
skórze, silnie poprawia owal twarzy, spłyca
zmarszczki, likwiduje chomiczki, zmniejsza
cienie i obrzęki pod oczami.
– Należy wykonać serię zabiegów z wykorzystaniem Venus Legacy. Efekty są widoczne
od razu, choć na ten ostateczny trzeba poczekać do trzech miesięcy – dodaje właścicielka
Dotyku urody.
W jaki sposób pozbyć się cellulitu? Zmory nawet bardzo szczupłych kobiet. Wystarczy sięgnąć po trzecie
rozwiązanie, które proponuje Dotyk urody. Endermomasaż, aby
był skuteczny, należy również wykonać w pakiecie. Dziesięć zabiegów da nam pewność, że nieestetyczna skórka pomarańczowa zmniejszy się, a nasz organizm pozbędzie się toksyn.
– Jednym słowem zmniejszymy cellulit, przywrócimy jędrność skórze i pięknie wymodelujemy sylwetkę. Zabieg jest bardzo przyjemny i obejmuje masaż całego ciała. Jest wykonywany
w specjalnym kostiumie, który daje poczucie komfortu. Do tego
będziemy przypominać o właściwej diecie i ruchu, który stanie się
prawdziwą przyjemnością. Z takim ciałem nasze klientki odzyskają pewność siebie – zachęca pani Marta.
Warto dodać, że zabiegi wykonuje wykwalifikowany personel,
który zaprasza na konsultacje i wspólne przygotowania do lata.
Dzięki nim odkryjesz nową siebie!
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