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CZAS WYBORóW BARTOSZ CZADER 
– PASjONAT NIE TYLKO MOTYLI

ZIEMNIAK W ROLI GŁóWNEjNOWA MŁODZIEżOWA RADA GMINY

ŚWIęTO PRZEDSIęBIORCZOŚCI

panie trenerze, dziękujemy
Tomasz Duleba (pierwszy z lewej) nie jest już trenem Czarnych jaworze. Po blisko trzech latach pracy złożył dymisję. Bezpośrednim po-

wodem były niezadowalające wyniki w sezonie 2018/2019. Ostatni raz Czarni wygrali w bielsko-bialskiej lidze okręgowej 11 sierpnia (4:0  
z LKS 99 Pruchna, stan na 5 października).

– To była spontaniczna decyzja, może zbyt pochopna. Później jednak została „przegadana” z zarządem oraz piłkarzami i zostaliśmy przy 
tej opcji – powiedział „Echu jaworza” Tomasz Duleba. – Spędziłem w Jaworzu blisko trzy lata. To jest idealny czas, żeby coś zrobić, udowod-
nić swoją wartość, dać coś od siebie drużynie. W Jaworzu pracowało mi się wspaniale. Do samego końca nie spotkałem się z żadną nie-
przychylnością czy nieżyczliwością, wszystko było utrzymane na najwyższym poziomie. Rozstaliśmy się w zgodzie, poleciała łezka wzrusze-
nia – nie ukrywał szkoleniowiec.

– Największym sukcesem trenera było wprowadzenie zespołu do ligi okręgowej oraz utrzymanie go na tym poziomie – podkreślił Rafał 
Stronczyński, prezes Czarnych jaworze. – Trener wykonał bardzo dobrą pracę w naszym klubie, ale trzeba iść dalej. Życzymy szkoleniow-
cowi powodzenia w pracy z kolejną drużyną.

Tomasz Duleba, mieszkający na co dzień z Kozach, na razie nie objął nowej drużyny. Nowym szkoleniowcem Czarnych został Krzysztof 
Dybczyński. (wot)

Fot. ARC Czarnych jaworze
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OBWÓd GŁOSOWania nr 2 
(okręgi 6,7,8,9,10) 

 dom Gminny „pod Harendą”
ul. pod Harendą 2

na pierWSzym pLanie

już 21 października w całym kraju odbędą się wybory samo-
rządowe. Polacy wybiorą wójtów, burmistrzów oraz prezydentów 
miast, a także radnych gminnych, powiatowych i wojewódzkich. 
Lokale wyborcze zostaną otwarte o godzinie 7.00, a głosować 

CZAS WYBORóW
będzie można do 21.00. Poniżej prezentujemy najważniejsze in-
formacje dla mieszkańców jaworza.

O 15 miejsc w Radzie Gminy jaworze będzie się ubiegać 30 
kandydatów, reprezentujących trzy komitety wyborcze: 
komitet Wyborczy Wyborców nasz dom jaworze (lista nr 20)
komitet Wyborczy Wyborców Człowiek i rodzina ( lista nr 21)
komitet Wyborczy Wyborców radosława Ostałkiewicza – 
Łączy nas jaworze ( lista nr 22).

SPRAWDź, GDZIE MIEŚCI SIę TWój LOKAL WYBORCZY

OBWÓd GŁOSOWania nr 3 
(okręgi 11,12,13,14,15) 

Hala Sportowa jaworze
ul. Wapienicka 122

OBWÓd GŁOSOWania nr 1 
(okręgi 1,2,3,4,5) 

 Szkoła podstawowa nr 1 
im. marii dąbrowskiej, ul. Szkolna
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OBWóD GŁOSOWANIA NR 1 – OKRęG NUMER (ulice)
Nazwisko i imię kandydata/kandydatki Wiek (Numer listy) Nazwa komitetu
OkręG nr 1 – Ulice: Cisowa do Rodzinnej, Górecka, Grabka, jasna, jeżynowa, Mała, Myśliwska, Pogodna, Rodzinna, Złocista

BOŻek jan Leszek 63 (21) KWW Człowiek i Rodzina
jaSkuŁa Wojciech marian 45 (22) KWW Radosława Ostałkiewicza – Łączy Nas jaworze

OkręG nr 2 – Ulice: Cisowa część od Rodzinnej do jasienickiej, jarzębinowa, jodłowa, Maków, Słoneczna część od Cisowej 
do Turystycznej, Smrekowa, Wrzosowa
Wieja edward 63 (21) KWW Człowiek i Rodzina
zaBiLSka jadwiga anna 47 (22) KWW Radosława Ostałkiewicza – Łączy Nas jaworze

OkręG nr 3 – Ulice: Akacjowa, Brzoskwiniowa, Liliowa, Modrzewiowa, Słoneczna część od Turystycznej do Zdrojowej, 
Stokrotek, Za Goruszką
kLiŚ marcin Łukasz 31 (20) KWW Nasz Dom jaworze
miCHaLik izabela anna 38 (21) KWW Człowiek i Rodzina
kukLa agnieszka karolina 21 (22) KWW Radosława Ostałkiewicza – Łączy Nas jaworze

OkręG nr 4 – Ulice: Bławatkowa, Bratków, Brzozowa, Bukowa, jaśminowa, jaworowa, Nagietkowa, Orzechowa, Pod 
Brzegiem, Pod Lasem, Schowana, Turystyczna, Zawilcowa
BrzeziCki mieczysław Stanisław 41 (20) KWW Nasz Dom jaworze
krzemieŃ magdalena edyta 42 (22) KWW Radosława Ostałkiewicza – Łączy Nas jaworze

OkręG nr 5 – Ulice: Azaliowa, Chabrowa, Kaczeńcowa, Kwiatowa, Motylkowa, Pelchrim, Poziomkowa, Promienista, Różana, 
Tulipanowa, Widok, Wiosenna, Wypoczynkowa, Zielona
urBaŚ roman paweł 42 (20) KWW Nasz Dom jaworze
putek zbigniew 66 (22) KWW Radosława Ostałkiewicza – Łączy Nas jaworze

uWaGa: Na kandydatów okręgów 1, 2, 3, 4 i 5 
głosujemy w Szkole podstawowej nr 1 im. marii dąbrowskiej; jaworze, ul. Szkolna 180

OBWóD GŁOSOWANIA NR 2 – OKRęG NUMER (ulice)
Nazwisko i imię kandydata/kandydatki Wiek (Numer listy) Nazwa komitetu
OkręG nr 6 – Ulice: Cieszyńska (bloki)

kLeSzCz krzysztof marian 63 (22) KWW Radosława Ostałkiewicza – Łączy Nas jaworze
W związku z faktem, że w okręgu zgłoszono tylko jednego kandydata, uznaje się, że Krzysztof Kleszcz został wybrany na 
radnego. W okręgu głosowanie przeprowadza się tylko w wyborach na wójta gminy Jaworze oraz kandydatów do Rady Powiatu 
Bielskiego i Sejmiku Województwa Śląskiego. 

OkręG nr 7 – Ulice: Aleja Kościelna, Lecznicza, Nadbrzeżna, Pałacowa, Plac Kościelny, Pod Harendą, Pod Młyńską Kępą, 
Spacerowa, Szkolna, Zdrojowa część od Wapienickiej do Nadbrzeżnej
kukLa jerzy 67 (20) KWW Nasz Dom jaworze
GWÓźdź tomasz marcin 40 (22) KWW Radosława Ostałkiewicza – Łączy Nas jaworze

OkręG nr 8 – Ulice: Cieszyńska bez bloków, Folwarczna, jasienicka, Nad Polami, Skowronków, Zaciszna, Zdrojowa część od 
Bielskiej do Nadbrzeżnej
HanuS michał aleksander 45 (20) KWW Nasz Dom jaworze
mŁOCzkOWSka małgorzata 53 (21) KWW Człowiek i Rodzina
FiLipkOWSki piotr marian 54 (22) KWW Radosława Ostałkiewicza – Łączy Nas jaworze

OkręG nr 9 – Ulice: Borsucza, Cicha, jałowcowa, jaskółcza, Kalinowa, Kalwaria, Letniskowa, Panoramiczna, Podgórska 
część od Zdrojowej do Kalwarii, Słowicza, Sosnowa, Wapienicka część od Zdrojowej do Koralowej, Wąwóz, Zajęcza, Zdrojowa 
część od Wapienickiej do Podgórskiej
SOŁtySek Stanisław jan 60 (20) KWW Nasz Dom jaworze
pOdStaWny edward 66 (22) KWW Radosława Ostałkiewicza – Łączy Nas jaworze

OkręG nr 10 – Ulice: Aksamitna, Bielska część od Cieszyńskiej do Lipowej, Cedrowa, Cyprysowa, Dawny Trakt, Dębowa, 
Kokosowa, Kryształowa, Lipowa, Łubinowa, Miętowa, Niecała, Sielska, Słonecznikowa, Wiejska, Zagajnikowa
pOdkÓWka zygmunt Ludwik 69 (20) KWW Nasz Dom jaworze
mamOrSka dorota Barbara 38 (22) KWW Radosława Ostałkiewicza – Łączy Nas jaworze

uWaGa: Na kandydatów okręgów 6, 7, 8, 9 i 10
głosujemy w domu Gminnym „pod Harendą” (nowy budynek obok Urzędu Gminy); jaworze, ul. Pod Harendą 2
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W wyborach do Rady Powiatu Bielskiego do obsadzenia jest 
29 mandatów, o które ubiega się łącznie 154 kandydatów. Gmi-
ny jaworze i jasienica znalazły się w Okręgu Wyborczym nr 1. 
Do zdobycia jest sześć mandatów, o które powalczą następują-
ce osoby.

Lista nr 2 – komitet Wyborczy polskie Stronnictwo Ludowe
1. Andrzej Wiesław SOWA, Roztropice
2. Zdzisław Edward BYLOK, jaworze
3. Mariola Renata GOLIK, jaworze
4. Aniela Helena jAKUBIEC, Grodziec
5. Bogdan Zdzisław MAŁEK, Rudzica
6. Marian Piotr KŁAPTOCZ, Mazańcowice
7. Nina Ewa WIENCEK-SOCHA, jaworze
8. Adam Kazimierz CZERWIŃSKI, Biery

Lista nr 10 – komitet Wyborczy prawo i Sprawiedliwość
1. józef HERZYK, Grodziec
2. Damian Marcin KOWALEWSKI, Międzyrzecze Górne
3. Katarzyna joanna DYACZYŃSKA, jaworze
4. Magdalena Elżbieta WAWRZECZKO, Rudzica
5. Irena Krystyna KONIOR, jasienica
6. Paweł Zbigniew PIWOWARCZYK, jasienica
7. Adrian Krzysztof UCHYŁA, Mazańcowice
8. Magdalena Iwona SADLIK-LENCZEWSKA, Rudzica

Lista nr 18 komitet Wyborczy Wyborców – Bezpartyjni – ro-
dzina prawo Wspólnota

1. jan Roman BOROWSKI, Rudzica
2. Władysława GAŃCZARCZYK, jasienica
3. Edward KENIG, jasienica
4. Krzysztof józef KUŚ, Mazańcowice
5. jacek Tadeusz CZADER, jaworze
6. Beata Sylwia ZMEŁTY, Międzyrzecze Górne
7. Renata Anna POLAK, jaworze
8. Marian MACHALICA, Bielowicko

Lista nr 19 komitet Wyborczy Stowarzyszenia nowa inicja-
tywa

1. Sławomir MASNY, Międzyrzecze Górne
2. Wojciech jan ZAWADA, Mazańcowice
3. Leszek Bogdan OBRACAj, Świętoszówka
4. janina HOLEKSA, jaworze
5. Malwina Anna KLESZCZ, Biery
6. Natalia Katarzyna jANICA, Wieszczęta
7. Stanisława SZCZOTKA, jaworze
8. Katarzyna Małgorzata MRóZ-KAROSEK, Iłownica.

Sejmik Województwa Śląskiego będzie liczył 45 radych. Gmi-
na jaworze należy do Okręgu Wyborczego nr 1, obejmującego 
miasto Bielsko-Biała, a także powiaty bielski, cieszyński i żywiec-
ki. Wyborcy z naszego okręgu wybiorą siedmiu radnych. 

OBWóD GŁOSOWANIA NR 3 – OKRęG NUMER (ulice)
Nazwisko i imię kandydata/kandydatki Wiek (Numer listy) Nazwa komitetu
OkręG nr 11 – Ulice: Kaszyska, Krokusowa, Krótka, Łukowa, Malinowa, Morelowa, Pierwiosnków, Pod Palenicą, Podgórska 
część od Rumiankowej do Świerkowej, Relaksowa, Romantyczna, Rumiankowa, Storczyków, Świerkowa, Tęczowa, Wapienicka 
część od Świerkowej do Storczyków, Willowa, Wiśniowa, Zagrodowa, żurawinowa
GreŃ krzysztof damian 41 (21) KWW Człowiek i Rodzina

nieBOrak agnieszka anna 41 (22) KWW Radosława Ostałkiewicza – Łączy Nas jaworze

OkręG nr 12 – Ulice: Astrów, Boczna, Graniczna, Irysów, jagodowa, Kolonia Dolna część od Średniej do Bocznej, Magnolii, 
Malwowa, Miodowa, Nad Rudawką, Pagórkowa część od Średniej do Kolonii Dolnej, Piękna, Pszczela, Średnia część od Kolonii 
Dolnej do Wapienickiej, Światopełka, Starej Baśni, Ustronna, Wschodnia, Zielna
BatHeLt jan roman 54 (22) KWW Radosława Ostałkiewicza – Łączy Nas jaworze
W związku z faktem, że w okręgu zgłoszono tylko jednego kandydata, uznaje się, że Jan Bathelt został wybrany na radnego.  
W okręgu głosowanie przeprowadza się tylko w wyborach na wójta gminy Jaworze oraz kandydatów do Rady Powiatu Bielskiego 
i Sejmiku Województwa Śląskiego. 

OkręG nr 13 – Ulice: Bażantów, Kolonia Dolna część od Bocznej do Pagórkowej, Kolonia Górna, Koralowa, Ogrodowa, 
Pagórkowa część od Kolonii Dolnej do Sielskiej, Poprzeczna, Spadzista, Stroma, Ukryta, Wapienicka cześć od Ładnej do 
Świerkowej, Wczasowa, Zdrowotna
LapCzyk natalia marta 46 (20) KWW Nasz Dom jaworze

kruCzek roman 50 (22) KWW Radosława Ostałkiewicza – Łączy Nas jaworze

OkręG nr 14 - Ulice: Górska, Klonowa, Konwaliowa, Lawendowa, Legendarna, Leszczynowa, Ładna, Morwowa, Na Stoku, 
Narcyzowa, Niewielka, Podgórska część od Świerkowej do Kalwarii, Południowa, Sarnia, Topolowa, Wapienicka część od 
Koralowej do Ładnej, Zimowa
SteCkeL piotr roman 50 (20) KWW Nasz Dom jaworze

jurCzyk tomasz marcin 38 (22) KWW Radosława Ostałkiewicza – Łączy Nas jaworze
OkręG nr 10 – Ulice: Agrestowa, Bielska część od Średniej do Polnej, Dziewanny, Dzwonkowa, Głogowa, Grabowa, 
Groszkowa, jesionowa, Kasztanowa, Olszynowa, Polna, Średnia część od Bielskiej do Kolonii Dolnej, Wierzbowa, Zbożowa
krzeWiŃSki paweł jakub 34 (20) KWW Nasz Dom jaworze

tOmaLa Sławomir mariusz 38 (22) KWW Radosława Ostałkiewicza – Łączy Nas jaworze

uWaGa: Na kandydatów okręgów 11, 12, 13, 14 i 15
głosujemy w Hali Sportowej jaworze (obok Gimnazjum i Muzeum); ul. Wapienicka 120A
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Szanowni Państwo, mijają cztery lata od momentu, gdy zosta-
łem przewodniczącym Rady Gminy jaworze i myślę, że to dobry 
czas na podsumowanie. Uważam, że upływająca kadencja była 
dobra i stała pod znakiem porozumienia, merytorycznej dyskusji, 
dobrych decyzji i wytężonej pracy dla jaworza. 

Bardzo dziękuję wszystkim Radnym VII kadencji za owocną 
pracę i zaangażowanie w sprawy gminne, samorządowe i wiele 
inicjatyw społecznych, które ubogaciły krajobraz wydarzeń w na-
szej miejscowości. 

W czasie mijających czterech lat niektóre sprawy radnych 
łączyły, a inne dzieliły, padały różne słowa, deklaracje i oświadcze-
nia. Czasem wybuchały spory, a czasem miód lał się strumieniami. 
Nieraz przyszło nam się zasmucić, ale bywało również i zabaw-
nie. jednak z mojego punktu widzenia kończymy obecną kadencję 
z zadowoleniem i świadomością, że się sprawdziliśmy. Nasze de-
cyzje zmieniły jaworze, choć na początku kadencji wcale nie było 
pewne, czy zdołamy w kluczowych sprawach wypracować porozu-
mienie lub, czy nie nastąpi jakaś blokada rozwojowa. Obawy jed-
nak się nie potwierdziły. Decyzje Rady okazały się dobre dla jawo-
rza, a Wójt otrzymywał pełne zaufanie i wsparcie od całej Rady lub 
większości Radnych i co ciekawe, czasem o owej większości sta-
nowili Radni z klubu Nasz Dom jaworze. Taka współpraca bardzo 
mnie cieszy, jak również relacje, które wspólnie z Wójtem wypra-
cowaliśmy. jedyny sprzeciw i niezadowolenie, które zgłaszam, do-
tyczy rosnących cen gospodarki śmieciowej. Mam jednak świado-
mość, że nasza gmina, podobnie jak setki innych w Polsce, została 
obdarowana wadliwą ustawą tzw. śmieciową przez „sejmitów” 
w 2013 roku. W myśl tej ustawy potworzyły się monopole, ceny 
za wywóz śmieci rosną, a Wójt i Radni nie mogą myśleć o zbilan-
sowaniu kosztów, które w całości spadają na mieszkańców. We-
dług raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2017 roku ustawa śmie-
ciowa nie przyczyniła się chociażby do zmniejszenia liczby ciągle 
powstających dzikich wysypisk, czyli nie spełnia swego kluczowe-
go założenia. Na domiar złego w jaworzu nie mamy punktu selek-
tywnej zbiórki odpadów komunalnych i z tym problemem będzie-
my się mierzyć w przyszłości.

 W naszej gminie warto żyć i mieszkać. Nie mam na myśli tylko  
walorów krajobrazowych, czy klimatycznych, ale przede wszystkim 
chodzi mi o naszą społeczność samorządową, którą wszyscy two-
rzymy. W obrębie tej społeczności działa w jaworzu coraz więcej 
kół i stowarzyszeń, które mogą liczyć na wsparcie zarówno mery-
toryczne jak i fi nansowe ze strony Urzędu Gminy. 

Rozwój infrastruktury i nowe inwestycje w jaworzu są znakiem 
szczególnym mijających czterech lat, ale również powinny leżeć 

MIjAjĄCA KADENCjA OKIEM 
PRZEWODNICZĄCEGO RG jAWORZE
MIECZYSŁAWA BRZEZICKIEGO

na sercu nowego składu rady gminy, ponieważ jest jeszcze kilka 
inwestycji do zrealizowania, a wśród nich te najpilniejsze, zwią-
zane ze wzrostem populacji w naszej gminie – ośrodek zdrowia 
i przedszkole. 

Póki co jaworze oferuje coraz więcej – dla wszystkich bez 
względu na wiek, co mnie niezmiernie cieszy. Oby tak dalej! 

Nic jednak nie jest nam dane na stałe. Zbliżają się wybory i to 
właśnie Państwo zdecydujecie, jaki kształt będzie miała VIII ka-
dencja Rady Gminy jaworze, którzy Radni będą się wsłuchiwać 
w Państwa potrzeby i będą rozwiązywać problemy w poszczegól-
nych okręgach, jakie inwestycje gminne znajdą poparcie wśród 
większości nowej Rady – to pytania, na które już niebawem po-
znamy odpowiedzi. 

Dlatego serdecznie zachęcam wszystkich do głosowania 21 
października.

Raz jeszcze serdecznie dziękuję jaworzanom za zaufanie, 
a wszystkim Radnym za współpracę i jakość, którą wspólnie udało 
się wypracować podczas mijających czterech lat. Z całego serca 
dziękuję również Radosławowi Ostałkiewiczowi, któremu szcze-
rze życzę kolejnej kadencji na stanowisku Wójta Gminy jaworze.

Mieczysław Brzezicki

W wyborach na wójta startuje tylko jeden kandydat, Rado-
sław Ostałkiewicz, reprezentujący Komitet Wyborczy Wyborców 
Radosława Ostałkiewicza – Łączy nas jaworze, stojący na czele 
jaworza w latach 2014-2018. Brak kontrkandydatów nie oznacza 
jednak, że Radosław Ostałkiewicz automatycznie zostanie wój-
tem na kolejną kadencję. Zgodnie z artykułem 482 kodeksu wy-

borczego, w takiej sytuacji „kandydata uważa się za wybranego, 
jeżeli w głosowaniu uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych 
głosów”. W praktyce oznacza to, że mieszkańcy otrzymają kar-
tę do głosowania, na której będą mieli do wyboru dwie możliwo-
ści: „tak” lub „nie”.

Opracował: (wot)
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ZA NAMI FORUM RZEDSIęBIORCóW 
ZIEMI BIELSKIEj

To były dwa intensywne dni pełne pogłębiania wzajemnych 
relacji, wymiany doświadczeń i kontaktów. W jaworzu odbyło się 
dwudniowe Forum Przedsiębiorców Ziemi Bielskiej. Przedsiębior-
cy wzięli udział w sesjach tematycznych oraz warsztatach szko-
lących umiejętności marketingowe i interpersonalne. Wszystkie 
prowadzone były przez wysokiej rangi ekspertów. Dwudniowe 
spotkanie, było okazją do zawiązania kontaktów i wymiany do-
świadczeń.

Forum Przedsiębiorców Ziemi Bielskiej zainaugurował wójt 
jaworza, Radosław Ostałkiewicz.

– jestem zaszczycony, że odpowiedzieliście państwo na za-
proszenie Stowarzyszenia „jaworze-Zdrój”, które jest organizato-
rem tego przedsięwzięcia. Kilka miesięcy temu w jaworzu orga-
nizowaliśmy Forum Organizacji Pozarządowych, teraz przyszedł 
czas na przedsiębiorców, z czego niezmiernie się cieszę – mó-
wił wójt.

Sesję plenarną prowadził tadeusz donocik, honorowy prezes 
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Swoje wystąpienia 

podczas spotkania mieli m.in. janusz Steinhoff – przewodniczący 
Rady Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie oraz Rady 
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, minister gospodarki 
w rządzie jerzego Buzka (1997-2001), wicepremier (2000-2001), 
tomasz zjawiony – prezes Regionalnej Izby Gospodarczej 
w Katowicach, twórca Forum Młodych przy RIG w Katowicach, 
Bogusława Bartoszek – dyrektor generalny RIG Katowice, Grzegorz 
Sikorski – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, 
Ewa Brzozek – dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
w Zabrzu, Bartosz Rozpondek – dyrektor Śląskiego Centrum 
Przedsiębiorczości, Mariusz Dobrzański – pracownik Wydziału 
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Urzędzie Wojewódzkim. 
Wzajemnej wymianie spostrzeżeń przysłuchiwali się zgromadzeni 
przedsiębiorcy, wicestarosta bielski Grzegorz Szetyński, wójta 
jaworza Radosław Ostałkiewicz, wicewójt – Anna Skotnicka-
Nędzka, oraz przedstawiciele Stowarzyszenia „jaworze-Zdrój” na 
czele z prezesem Grzegorzem Nędzka.

W drugim panelu głos zabrali eksperci: mecenas Patrycja 
jakubiec, adwokat, specjalista prawa biznesu, Aneta Esnekier, 
socjolożka, trener, Marek Heinrich, właściciel firmy ESCOBB oraz 
st. kpt. jarosław Polak z Miejskiej Komendy Państwowej Straży 
Pożarnej w Bielsku-Białej.

Drugiego dnia odbyły się warsztaty, skierowane głównie do 
młodych przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działal-
ność gospodarczą. Podczas warsztatów trenerzy i eksperci prze-
kazali uczestnikom praktyczną wiedzę z zakresu przedsiębior-
czości.

Operacja „Forum przedsiębiorców Ziemi Bielskiej” współfi-
nansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddzia-
łania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Urząd Gminy jaworze
Fotoreportaż z dwudniowego święta przedsiębiorczości za-
mieściliśmy na ostatniej stronie.

MŁODZI NA POWAżNIE
Funkcję przewodniczącej Młodzieżowej Rady Gminy jaworze 

w latach 2018-2021 będzie sprawować Sara Pierściecka, jej 
zastępcą został wybrany Konrad Niesyt, a sekretarzem Zuzanna 
Petlic; w skład Komisji Rewizyjnej weszli natomiast Zofia Solarz 
(przewodnicząca), jagoda Pytlowany i Krzysztof Brychcy – takie 
są najważniejsze ustalenia pierwszego posiedzenia w czwartej 
kadencji Młodzieżowej Rady Gminy. W skład nowej Rady, takiego 
wyboru dokonała młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 1 i Nr 2  
w jaworzu, weszły także następujące osoby: julia Garbas, 
Konrad Kohut, julia Krzempek, Patrycja Kulpa, Dominik Lelito, 
Kamil Nowak, Karolina Piontek, Magdalena Siedlarczyk oraz 
Wiktoria Zabilska.

– Obrady prowadziła najstarsza wiekiem radna – Zuzanna Pe-
tlic, wspomagana przez opiekuna młodych członków MRG – rad-
ną Krystynę Szczypkę, pełniącą tę funkcję od 2011 roku, której  
w związku z końcem pracy samorządowej w imieniu całej mło-
dzieży tworzącej przez minione lata struktury MRG podziękowa-
łem i wręczyłem symboliczny bukiet kwiatów. Krystyna Szczypka 
zapowiedziała, że do czasu wyboru przez młodych radnych  
w grudniu br. jej następcy otoczy ich jeszcze na chwilę swoją 
opieką – poinformował na swoim profilu na Facebooku Radosław 
Ostałkiewicz, wójt jaworza.

Przed Młodzieżową Radą Gminy dużo pracy. Poprzednicy po-
kazali, że jak tylko ktoś ma dobre chęci, to sporo można osią-
gnąć. Mówił o tym na inauguracyjnym posiedzeniu Kamil Binda, 

wiceprzewodniczący w kadencji 2015-2018. W tych latach udało 
się zorganizować między innymi Festiwal Młodzieży, Wielką 
Orkiestrę Świątecznej Pomocy, Grę Wiejską, projekt „ŁAŁ w ja-
worzu” czy turniej piłkarski o Puchar Młodzieżowej Rady Gminy 
jaworze. Młodzi byli także obecni podczas uroczystości gmin-
nych, patriotycznych i narodowych – szczególnie przy składa-
niu symbolicznych wiązanek pod pomnikami józefa Piłsudskiego 
oraz Ofiar II Wojny Światowej.

– Przed złożeniem ślubowania wspólnie z przewodniczącym 
Rady Gminy Mieczysławem Brzezickim wręczyliśmy zaświadcze-
nia o wyborze do MRG. Pod koniec sesji razem z przewodniczą-
cym oraz dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Jaworzu Barbarą 
Szermańską życzyliśmy radnym-juniorom w rozpoczynanej przez 
nich działalności na rzecz Jaworza sukcesów, wielu wspaniałych 
przedsięwzięć i pomysłów oraz przede wszystkim wytrwałości  
w podjętych obowiązkach. Macie całe trzy lata przed sobą – do-
dał wójt jaworza. (wot)

Młodzieżowa Rada Gminy jaworze w komplecie. Fot. ARC
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Z żYCIA BIBLIOTEKI

narodowe Święto niepodległości to jedno z najważniej-
szych świąt państwowych, a przypadająca w tym roku setna rocz-
nica odzyskania niepodległości to okazja, by przypominać drogę 
do wolności Polaków. 

jaworzańska biblioteka, wpisując się w nurt obchodów nie-
podległościowych, już teraz zaprasza do obejrzenia wystawy 
okolicznościowej, która będzie eksponowana na przełomie paź-
dziernika i listopada w sali obok biblioteki. Ekspozycja nosząca 
tytuł „Droga do niepodległości mieszkańców powiatu bielskiego” 
przygotowana została przez Książnicę Beskidzką oraz wszystkie 
biblioteki powiatu bielskiego. Każda gmina naszego powiatu ma 
swoją planszę, na której przedstawiono ciekawostki historyczne 
związane z walką o niepodległość. Nasza część wystawy to „ja-
worzańska walka piórem i słowem”.

jaworze z uwagi na swój uzdrowiskowy charakter na prze-
łomie XIX i XX wieku gościło wielu znanych ludzi ze świata na-
uki, literatury, polityki. Za ich sprawą miejscowa ludność miała do-
stęp do wiadomości ze świata oraz książek i czasopism, które ze 
sobą przywozili. Na początku XX wieku aktywnie działała na te-
renie jaworza amatorska grupa teatralna wystawiająca w domu 
kuracyjnym spektakle, w których przemycane były treści patrio-
tyczne i narodowowyzwoleńcze. Wymienić tu należy jana Kota-
sa – nauczyciela, jana Boziewicza – jaworzańskiego aptekarza 
i społecznika, którzy to inicjowali działalność kulturalną w jawo-
rzu. To właśnie do nich dołączył w 1912 roku jan Łysek i zaanga-
żował się w pisanie tekstów dla grupy teatralnej, monologów, dra-
matów oraz piosenek.

jan Łysek, pseud. jan Obuszek (1887-1915), nauczyciel, 
poeta, ofi cer legionowy. Urodzony 4 lipca 1887 roku w jaworzyn-
ce w Beskidzie Śląskim w ubogiej ewangelickiej rodzinie góral-
skiej. W roku 1908 uzyskał dyplom nauczyciela szkół ludowych. 
Pracował kolejno jako nauczyciel w Datyniach Dolnych (1908-10) 
i w Suchej Średniej na Śląsku Cieszyńskim (1910-11), a w la-
tach 1911–1914 jako kierownik polskiej szkoły ludowej w jawo-
rzu. Uczestniczył w amatorskim ruchu teatralnym jako aktor i re-
żyser oraz szerzył znajomość literatury polskiej. Wcześnie też dał 
się poznać jako utalentowany pisarz, wykazując szczególne za-
interesowania w zakresie dramatu. Debiutował pod pseud. jan 
Obuszek monologiem w gwarze istebniańskiej w „Zaraniu Ślą-
skim” (1907, nr 1); pismo to miało w nim jednego z cenniejszych 
swych współpracowników. 

 W 1912 roku został mianowany kierownikiem szkoły pol-
skiej Towarzystwa Szkół Ludowych w jaworzu Średnim. Tu po-
wstają świetne liryki Łyska, jak „Kąpiel duszy” i „Sen w czasie 
wesela” oraz próba nowelistyczna „Zapowiedź”, a później nie-
ukończony „Stary zwonczor”. Wtedy też powstaje jego pamięt-
nik „Dziennik spraw codziennych” obejmujący okres od 30 stycz-
nia do 4 maja 1914 roku. W okresie szefowania szkole pisze swój 
najlepszy utwór – „Śpiący rycerze” z proroczą wizją wyzwolenia 
Ojczyzny. Łysek oparł się w nim na legendzie o śpiących ryce-
rzach w grotach Czantorii. Utwór został wydany w 1914 roku 
w Cieszynie.

„Budźcie się do czynu! 
Wszystkich was chcemy – ziemi naszej synów – 

widzieć nad nami jako gazdów wolnych”...

[fragment utworu]

jan Łysek należał do Polowych Drużyn „Sokoła”, w momen-
cie wybuchu wojny wraz z H. Przepilińskim i F. Hajdukiem stanął 
na czele Legionu Śląskiego. Dowódca plutonu w 2. kompanii 3. 
pułku piechoty Legionów. 18 października 1914 r. mianowany 
podporucznikiem piechoty. Brał udział w kampaniach w Karpa-
tach, na Bukowinie i w Besarabii. W bitwie pod Maksymcem 2 lu-
tego 1915 r. ranny w biodro, już po dwóch tygodniach wrócił do 
kompanii, obejmując jej dowództwo. W marcu 1915 r. awansował 
do stopnia porucznika. Poległ 5 listopada 1915 r. w bitwie pod Ko-
stiuchnówką, pochowany na cmentarzu legionowym w Wołczec-
ku. W 1929 r. jego zwłoki ekshumowano i przewieziono do Cie-
szyna. Odznaczony pośmiertnie m.in. Krzyżem Virtuti Militari V 
kl., Krzyżem Niepodległości i Krzyżem Walecznych.

13 października 2016 roku przy dawnej szkole polskiej wcho-
dzącej w sieć Towarzystwa Szkół Ludowych w jaworzu Śred-
nim, a obecnie funkcjonującego tu Publicznego Przedszkola 
Samorządowego nr 2 w jaworzu, odbyła się uroczystość odsło-
nięcia tablicy pamiątkowej upamiętniającej niegdysiejszych na-
uczycieli: jana Łyska (1887-1915), Franciszka Kuboka (1901-
1940) oraz Pawła Starzyka (1905-1942), którzy oddali swe ży-
cie za Ojczyznę.
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WARTO PRZECZYTAĆ

andrzej Chwalba, „Legiony polskie 
1914-1918”

W roku jubileuszu stulecia odzyskania nie-
podległości Andrzej Chwalba proponuje książ-
kę, jakiej przez dekady brakowało na polskim 
rynku: napisaną żywym językiem popular-
ną syntezę dziejów Legionów Polskich i le-
gionistów, którzy po 1918 roku stanowili istot-
ną część elit politycznych II Rzeczypospolitej, 
współtworząc historię Polski. Andrzej Chwal-
ba od lat uchodzi za historyka, którego książki czyta się jednym 
tchem. Nie inaczej jest i tym razem: militarne dzieje Legionów 
Polskich, broń i wyposażenie, zażarte spory między brygadami, 
posługi medyczna i duchowa, wreszcie wpływ legionowego eto-
su na popularyzację sportu, literatury i sztuki wśród Polaków – 
kompletna legionowa historia i mitologia w jednym pasjonującym 
tomie.

jacek kachel, „droga do niepodległości mieszkańców 
powiatu bielskiego”

Publikacja ta wydana z inicjatywy Starostwa 
Powiatowego w Bielsku-Białej z okazji setnej 
rocznicy odzyskania niepodległości to niezwy-
kły zbiór wydarzeń historycznych dotyczący na-
szych ziem. Autor jacek Kachel, dziennikarz, 
fotograf, historyk gromadził materiały do tej pu-
blikacji przez blisko 25 lat. Odwiedzał mnóstwo 
archiwów, muzeów i bibliotek w kraju i zagrani-
cą. Korzystał z rodzinnych zbiorów wielu miesz-
kańców naszego regionu. Ta żmudna praca przyniosła niezwy-
kłe rezultaty, powstał obraz życia mieszkańców tej ziemi w cza-
sie pierwszej wojny, obraz oświaty, kultury i gospodarki oraz bu-
dzącego się ducha patriotyzmu. Powstała również lista strat, na 
której znalazło się 2055 nazwisk poległych w czasie wojny ojców, 
mężów i synów tej ziemi.

Gminna Biblioteka Publiczna

SZYBCIEj I WYGODNIEj DO 
jAWORZA. ALE NIE TAK PRęDKO…

Dobre wiadomości napłynęły do jaworza z Bielska-Białej  
w drugiej połowie września. Po wielu miesiącach niepewności  
i oczekiwania jest decyzja w sprawie ulicy Cieszyńskiej. 18 wrze-
śnia Naczelny Sąd Administracyjny uchylił niekorzystny dla Gmi-
ny Bielsko-Biała wyrok, który zapadł w pierwszej instancji. Co to 
oznacza w praktyce? W perspektywie kilku lat Cieszyńska zo-
stanie rozbudowana, co powinno znacznie skrócić czas dojazdu 
do naszej miejscowości, szczególnie w godzinach szczytu. Zanim 
tak się jednak stanie, a korki na Cieszyńskiej przejdą do histo-
rii, trzeba się będzie liczyć z wieloma miesiącami utrudnień. We-
dług oficjalnej strony Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, wszel-
kie formalności związane z tą inwestycją powinny zakończyć się 
do końca tego roku. – Prace rozpoczną się na początku 2019 
roku – czytamy na portalu www.um.bielsko.pl. Według wstępnych 
założeń powinny potrwać 20 miesięcy. jest więc szansa, że do 
jaworza będziemy jeździli bez korków w 2021 roku. (wot)

Do takiego obrazka zdążyliśmy już się przyzwyczaić. jest szansa,  
że w 2021 przejdzie do historii. Fot. UM w Bielsku-Białej.

Spotkanie z Mazanem
Towarzystwo Miłośników jaworza zaprasza 

na posiady w dniu 28 października o godz. 15.00. 

Tego dnia Leszek mazan opowie nam o Śląsku Cieszyńskim w czasach 
Cesarstwa Austro-Węgierskiego. W planie ponadto promocja drugiego tomiku 

Biblioteczki TMj pt. „Pamiętniki jaworzan”.

Posiady odbędą się w „Gościńcu Nałęże” 
w jaworzu Nałężu, ul. Grabka 26.
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OrGanizaCje pOzarzĄdOWe

STOWARZYSZENIE 
„NASZE jAWORZE”

rekordowe święto 
Jestem w szoku, ile przyszło osób – mówił Zygmunt Podków-

ka, prezes Stowarzyszenia „Nasze jaworze”. Rozpoczynała się 
kolejna godzina Święta Pieczonego Ziemniaka w jaworzańskim 
amfi teatrze (impreza odbyła się w sobotę 15 września), a kolejka 
chętnych po ziemniaczane specjały wciąż wydawała się nie mieć 
końca. Na pierwszy rzut poszła potrawa, którą przygotować naj-
łatwiej – placki ziemniaczane. Potem swoje trzeba było odstać na 
przykład, żeby skosztować duszonek.

– Na te wszystkie potrawy, a więc między innymi zupę ziem-
niaczaną, placki, duszonki czy opiekane ziemniaki, potrzebowa-
liśmy 180 kilogramów ziemniaków. Przygotowania do imprezy 
rozpoczęły się już w piątkowe popołudnie, kiedy jak w ukropie 
uwijało się 20 pań z naszego stowarzyszenia. W sobotę rano do 
amfi teatru przyszli panowie, nie tylko członkowie „Naszego Ja-
worza”, którzy zajęli się rozstawieniem stołów i innymi pracami 
– mówił, nalewając kolejną porcję zupy ziemniaczanej Zygmunt 

Podkówka. Co ważne, każdy mógł skosztować potraw za darmo.
Święto Ziemniaka odbyło się po raz piąty. Po raz pierwszy 

zorganizował je obecny przewodniczący Rady Gminy jaworze, 
Mieczysław Brzezicki. Inicjatywę przejął Zygmunt Podkówka. jak 
podkreślił, z roku na rok w imprezie, dofi nansowanej przez Gmi-
nę jaworze, bierze udział coraz więcej osób. Tegoroczna edycja 
miała wymiar międzynarodowy. Uczestniczyli w niej Czesi, Sło-
wacy i Węgrzy. Wszystko odbywa się na zasadzie współpracy.

– Z naszymi przyjaciółmi z czeskich Toszonowic Górnych 
(leżą od Cieszyna około 15 kilometrów, w kierunku Frydka-Mist-
ka – przy. T.W.) jesteśmy dogadani w ten sposób, że dziś oni po-
mogli nam w przygotowaniu imprezy, a jak oni będą potrzebowali 
wsparcia, wpadniemy do nich – zapewnił Podkówka.

Tekst i zdjęcia: Tomasz Wolff 
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TOWARZYSTWO 
MIŁOŚNIKóW jAWORZA

Ostatnie miesiące członkowie Towarzystwa Miłośników 
jaworza spędzili bardzo aktywnie, uczestnicząc w kilku impre-
zach. Oto relacja z nich.

Wianki znów popłynęły
już po raz szósty, 24 czerwca, gościliśmy w Nałężu, świętując 

początek lata i Noc Świętojańską. Noc Świętojańska – to święto 
obchodzone w nocy z 23 na 24 czerwca, będące próbą zasymilo-
wania przez chrześcijaństwo pogańskich obrzędów Święta Kupa-
ły, obchodzonego z 21 na 22 czerwca. Ważnym symbolem tych 
świąt był ogień. Palono wtedy duże ogniska, wokół których tań-
czyły ubrane na biało dziewczęta. Również wtedy szczególnych 
właściwości nabierać miała woda. Kąpiel w stawie lub rzece gwa-
rantowała zdrowie, udane małżeństwo, trwałą miłość, macierzyń-
stwo. Uplecione przez panny na wydaniu wianki puszczano na 
płynącą wodę.

Na naszym spotkaniu panie uplotły z ziół ładne wianki, pano-
wie zajęli się kiełbaskami z ogniska, a po poczęstunku wszyscy 
śpiewaliśmy pieśniczki. Na akordeonie tradycyjnie już grała jani-
na Czader, więc dzięki temu śpiewanie wychodziło zupełnie do-
brze.

Wielką atrakcją spotkania była wystawa rzeźb Stefana Dra-
bika, emerytowanego nauczyciela, mieszkającego w Czechowi-
cach-Dziedzicach, a sercem związanego z jaworzem, gdzie spę-
dza dużo czasu. Dziadek – Stanisław Drabik – był ogrodnikiem 
przy jaworzańskim pałacu i współtwórcą Parku Zdrojowego w la-
tach 1890-1903.

Rzeźby Stefana Drabika to przede wszystkim figury prezentu-
jące postacie z regionu Beskidu Śląskiego. Rzeźbił także scenki 
folklorystyczne, religijne oraz świątki i zwierzęta. Wykonał także 

dwa dni pełne wrażeń
W smutny, bo deszczowy poranek 20 lipca wyruszyliśmy na 

organizowaną przez Towarzystwo Miłośników jaworza, dwudnio-
wą poznawczo-edukacyjną wycieczkę Szlakiem Tradycji. 

Pierwszym miejscem na naszej trasie była Herczawa w Cze-
chach. Zabrał nas tam nasz przewodnik Leszek Richter z jabłon-
kowa, znany większości uczestników wycieczki, ponieważ jest od 
kilku już lat zaprzyjaźniony z Towarzystwem Miłośników jaworza. 
Miejscowość liczy 300 mieszkańców i leży na Trójstyku – Polski, 

szopkę betlejemską dla kościoła parafialnego w jaworzu. jego 
prace można znaleźć w Muzeum Diabła w Łęczycy, a liczne rzeź-
by posiadają też nabywcy nie tylko w Polsce, ale także mieszkań-
cy Niemiec, USA, Holandii i Włoch.

 Spotkanie zostało zorganizowane przez Towarzystwo Miło-
śników jaworza przy współfinansowaniu Stowarzyszenia „Nasze 
jaworze”.

Grażyna Matwiejczyk

Czech i Słowacji (do 1920r. był to przysiółek jaworzynki). Cała 
niewielka wieś to zadbane drewniane domy tonące w kwiatach. 
Zwiedziliśmy znajdujący się tam mały drewniany kościółek pod 
wezwaniem Cyryla i Metodego, zbudowany ze składek miesz-
kańców i okolicznych hut. Poświęcony został w 1936r. Rzeź-
by świętych zdobiące kościół wykonało dwóch utalentowanych 
mieszkańców. Pięknym zabytkowym budynkiem jest drewniana 
Gospoda „U Sikory”, wybudowana w 1927 roku, gdzie nadal od-
bywają się imprezy, spotkania, wesela. Nadszedł czas na kawę, 
więc poszliśmy do małej kawiarni prowadzonej przez dwie dziew-
czyny – Vlastę i Ivanę. Właścicielki kawiarenki opowiedziały nam 
o swoich produktach; kawa tam serwowana kupowana jest u ma-
łych włoskich plantatorów i przez nie specjalnie palona. Po 6-mie-
sięcznych degustacjach z klientami zdecydowały się na dwa spo-
soby palenia kaw. My też stwierdziliśmy, że kawa jest znakomita. 
Oprócz kawy panie produkują syropy ziołowe z pokrzywy, bzu, 
mięty, melisy, mlecza i imbiru, szyją z materiałów o regionalnym 
wzornictwie zabawki, torby i fartuszki.

Z Herczawy udaliśmy się do Czadcy. W położonym w górach 
hotelu, skąd roztaczał się piękny widok na całą okolicę, spotka-
liśmy się z Robertem Hozakiem, janą Holką i Martinem Murczo, 
który robi pasztety z gęsi i dziczyzny. Degustowaliśmy je przed 
obiadem. Robert Hozak wykonuje z drutu różne przedmioty: bi-
żuterię, koszyczki, miseczki i ozdoby. Z kolei jana Holka zapre-
zentowała nam ziołowe syropy Dorotki (Dorotka to córka jany), 
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Skąd się bierze chleb? na pewno nie z…
4 sierpnia organizatorzy Powiatowego Turnieju żniwowa-

nia Metodami Tradycyjnymi „V josiynicki żniwowani”, zaprasza-
jąc do wzięcia udziału reprezentację Gminy jaworze, zapewnili 
nam i widzom świetną zabawę. Na miejsce zmagań ze śpiewem 
na ustach tradycyjnie przybyliśmy wozem drabiniastym zaprzę-
gniętym w konie państwa Steklów, a powożonym przez Andrze-
ja Kłodę. Dla wzmocnienia utrudzonych żniwiarzy Irena Stekla jak 
co roku przygotowała smakowitą „swaczynę”, czyli okrągły bo-
chen chleba, wzorzyste „sztwiertki” domowego masła na liściach 
chrzanu, biały rozrobiony ze śmietanką ser. Na pajdy chleba po-
mazane białym serem kładła listki masła – pychota! A biało kawa 
w bańce i „kiszka” w „boncloku” najlepiej smakowały z blasza-
nych „gorczków”.

Po ofi cjalnym otwarciu turnieju rozpoczęła się prezentacja 
drużyn. Nasza ekipa wystąpiła w żniwnych strojach na tle wozu 
z widłami i grabiami stodolnymi, śpiewając „Wstań syneczku 
z rana” przy akompaniamencie janiny Czader przygrywającej na 
akordeonie. Następnie Irena Stekla w gwarze Śląska Cieszyń-
skiego opowiedziała o ciężkiej pracy żniwiarzy, którzy byli przed-
stawieni za pomocą scenek – rzeźb wykonanych w drewnie przez 
jaworzanina Stefana Drabika. Rzeźby przedstawiające klepanie 
kosy, koszenie kosą, podanie „Swaczyny”, zwożenie zboża do 
stodoły, mielenie na żarnach i pieczenie chleba w „piekarszczo-
ku” były prezentowane przez członków naszej drużyny stosow-
nie do przytoczonej historii. Za ten występ organizatorzy przyzna-
li nam nagrodę specjalną.

Czas ruszyć jednak do boju. Na wylosowanym poletku, wła-
snym sierpem prezes jaworzańskiej OSP druh Czesław Malchar 
rozpoczął żęcie zboża, które związał w snopki i ustawił babkę. Do 
koszenia kosą stawili się: kosiarz – Czesław Malchar i pomocnicy 
do odbierania, wiązania w snopki i stawiania w babki – prezes To-
warzystwa Miłośników jaworza – Ryszard Stanclik i kierownik na-
szej drużyny, Czesław Sosulski. Dzięki równemu ściernisku, do-
kładnie pozbieranym kłosom i dobrze związanym snopkom usta-
wionym w babkę w dobrym czasie, zajęliśmy drugie miejsce.

Do widowiskowej konkurencji młócenia cepami przystąpili 
Piotr Malchar i Mariusz Piątek, którzy przez minuty równomiernie 

wyrabiane z hodowanych przez siebie różnych gatunków mięty 
– marokańskiej, kubańskiej i szwajcarskiej, mające właściwości 
lecznicze w chorobach żołądka i przewodu pokarmowego.

Najedzeni i z zakupami pojechaliśmy do Parku Etnografi czne-
go – Skansenu „Vychylovka” – Muzeum Wsi Kisuckiej. Podczas 
budowy zapory na Bystrzycy, ze wsi przewidzianych do zala-
nia w 1974 r., przeniesiono zabytkowe budynki na teren obec-
nego skansenu. Znajdują się tam: młyn, kaplica, karczma, szała-
sy i chaty – łącznie 19 eksponatów budownictwa ludowego XIX 
i XX wieku. Po zwiedzeniu skansenu pojechaliśmy na przejażdż-
kę zabytkową leśną, wąskotorową kolejką. jest ona unikalnym 
zabytkiem techniki o znaczeniu światowym, pokonuje stromy stok 
i różnicę wzniesień za pomocą zwrotnic. Powstała w 1926r. z po-
łączenia dwóch kolejek i służyła do zwózki drewna. Długość pier-
wotnych torów to 61 km, a z dwoma bocznicami ponad 110 km. 
Kolejka kursowała do 1971 roku, trzy lata później została częścio-
wo zdemontowana. Od 1994r. trasa o długości 3,4 km jest wyko-
rzystywana jako atrakcja turystyczna, ciągnie się przez Skansen 
Wsi Kisuckiej.

Po zakwaterowaniu w Oszczadnicy była kolacja i czas wolny 
przy grillu i kiełbaskach.

Następnego dnia po śniadaniu spotkaliśmy się z miejscowym 
przewodnikiem, który oprowadził nas po miejscowości. Oszczad-
nica jest to wieś turystyczna, do której przyjeżdżają narciarze, 

rowerzyści i zwolennicy górskich wędrówek; dysponuje dużą licz-
bą miejsc noclegowych. Zwiedziliśmy 3-hektarowy park, w któ-
rym znajduje się arboretum, żyją sarny, daniele i jelenie. Stoi tam 
zbudowany w latach 1910-1913 dworek myśliwski pruskiego hra-
biego Bellestrema. Zobaczyliśmy ponadto barokowo-eklektycz-
ny kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Marii Panny z 1804r .
i przeszliśmy pod Kalwarię – dowód wdzięczności mieszkańców 
za to, że w czasie wojennych walk nikt z mieszkańców nie zginął.

Następnie pojechaliśmy do Dedowki na wys. 650 m n.p.m. 
jest to dolna stacja wyciągu krzesełkowego, którym wyjechali-
śmy na Dedowkę Wierch (974 m n.p.m.). Tutaj nasza grupa się 
rozdzieliła, część uczestników bardziej zaprawionych w górskich 
wędrówkach udała się na Wielką Raczę – 1236 m n.p.m., gdzie 
podziwiali z platformy widoki na trzy kraje (Polska, Czechy i Sło-
wacja). Pozostała na Dedowce grupa spacerowała, opalała się, 
oglądała strome zjazdy na wózkach. O 16.30 grupa w komplecie 
i w dobrych humorach wyruszyła w drogę powrotną do jaworza.

Pogoda od południa w piątek do końca wycieczki była sło-
neczna i ciepła. Podczas tej dwudniowej wyprawy do Czech i Sło-
wacji zwiedziliśmy ładne, mało znane miejscowości, poznaliśmy 
różne regionalne wyroby rzemieślnicze.

Dziękujemy organizatorom za duży wkład pracy włożony 
w zorganizowanie wycieczki i oczywiście czekamy na następną.

uderzali w sześć wylosowanych snopków. Następnie zawodnicy 
zebrali wymłócone zboże i za pomocą „burdaka” oddzielili plewy 
od ziarna, które zważyli, uzyskując trzecie miejsce.

W konkurencji klepania kosy przed „gnotkiem z babką” za-
siadł Marcin Bolączka, który przez 20 minut zmagał się z fabrycz-
nie nową kosą.

Po zakończeniu regulaminowych konkurencji wójt jasienicy 
janusz Pierzyna uroczyście ogłosił wyniki i wręczył nagrody zwy-
cięzcom. Do uzyskania tak dobrych wyników przez naszą dru-
żynę przyczynili się także kibice z wójtem jaworza Radosławem 
Ostałkiewiczem na czele, którzy swoim dopingiem zagrzewali 
nas do boju. 

Przedstawiając, jak ongiś pracowano przy żniwach, przypo-
mnieliśmy, że chleb nie bierze się z Biedronki, ale z ciężkiej pra-
cy. Te zawody były nie tylko rywalizacją, ale również dobrą zaba-
wą, która łączy ludzi do wspólnego działania.

Organizatorzy zapewnili nam gorący posiłek i napoje, przy 
których mogliśmy jeszcze wymienić doświadczenia i wesoło po-
rozmawiać.

Kinga Sosulska
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Ludzie jaWOrza

PRZYRODA jEST DUżO BARDZIEj 
SKOMPLIKOWANA, NIż NAM SIę 
TO WYDAjE. 

znajdujemy się w muzeum Fauny i Flory morskiej i Śród-
lądowej. jak trafi łeś do tej placówki?

Pochodzę z Jaworza. Tutaj skończyłem szkołę podstawową 
i gimnazjum. Potem były szkoła średnia w Bielsku-Białej oraz 
leśnictwo na Akademii Rolniczej w Krakowie. Odbywałem staż 
w Lasach Państwowych, kiedy zadzwonił do mnie świeżo upieczo-
ny wójt Radosław Ostałkiewicz z propozycją pracy. Pracował tutaj 
wprawdzie Andrzej Stąsiek, ale nie był w stanie się wyrobić, więc 
trafi łem tutaj. Kiedy przychodziłem, myślałem, że to będzie tylko 
kilka miesięcy. Stało się jednak inaczej, ta przygoda trwa dłużej 
i na razie się stąd nie wynoszę. Czuję się tutaj świetnie.

można powiedzieć, że twoja kadencja trwa tyle, ile kaden-
cja wójta…

Mniej więcej (śmiech). Różnica kilku miesięcy.

Co się przez ten czas zmieniło w muzeum? Żeby zoba-
czyć zmiany, trzeba wejść do środka, a nie każdy tak robi…

Udało nam się trochę ożywić to muzeum. Robimy bardzo 
dużo zajęć czy warsztatów terenowych, co chwilę wychodzimy 
na świeże powietrze. We współpracy z różnymi organizacjami 
prowadzimy na przykład zajęcia z motylami nocnymi albo nieto-
perzami w roli głównej. Poza tym mamy za sobą kilka bardzo faj-
nych wystaw, głównie zwierząt, bo one przyciągają ludzi. W tym 
czasie wykonaliśmy, praktycznie własnymi rękami, trochę no-
wych eksponatów, dzięki pomocy naszych uczniów. Tak powstała 
interesująca kolekcja modeli zwierząt bałtyckich, czego nam bra-
kowało do tej pory. Tak naprawdę nie stoimy w miejscu, cały czas 
staramy się coś dodawać do tej kolekcji. Warto w tym miejscu 

wspomnieć, że kilka razy odbyły się u nas mistrzostwa Europy 
hodowli gupików i bojowników. Te wszystkie inicjatywy przycią-
gają ludzi nie tylko z Jaworza i najbliższej okolicy, ale – mogę 
to powiedzieć – praktycznie z całej Europy. Chcemy z tego mu-
zeum stworzyć ośrodek edukacji ekologicznej o szerokim spek-
trum działania, nie tylko nastawione na sprawy morskie.

Ludzie wciąż się dziwią, że w górach powstało muzeum 
zajmujące się fauną i fl orą morską?

Jeszcze się dziwią, zwłaszcza przyjezdni. Miejscowi już ra-
czej wiedzą, że taka placówka istnieje. Odwiedzający na począt-
ku się dziwią, ale po chwili zaczyna ich to wciągać i następnym 
razem zabierają bliskich, znajomych i tak to się wszystko kręci. 
Na początku mieliśmy obawy, że boom na nowe muzeum szybko 
się skończy, ale ludzi jest coraz więcej.

jak przedstawiają się statystyki?
Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej istnieje od wrze-

śnia 2014 roku. Każdego miesiąca odwiedza nad 1000-1100 go-
ści. Obserwujemy taki trend, że odwiedza nas coraz więcej gości 
indywidualnych. Fajne jest to, że ci ludzie przychodzą po konkret-
ną wiedzę, oni chcą się dużo rzeczy dowiedzieć. Wielką zaletą 
naszego muzeum jest jego wielkość – nie trzeba gonić po kolej-
nych pomieszczeniach, spieszyć się z materiałem. Reasumując, 
rocznie notujemy ok. 12 tysięcy gości, co jest bardzo dobrym wy-
nikiem jak na wiejskie muzeum.

Czy można powiedzieć, że na kanwie tego muzeum po-
wstanie motylarnia? Bo przecież motyle pojawiły się w two-
im życiu znacznie wcześniej…

To prawda. Zajmuję się motylami od dziecka, mam to po ojcu. 
Tak naprawdę na pomysł utworzenia motylarni wpadła dyrek-
tor szkoły, Barbara Szermańska. Pewnego dnia stwierdziła, że 
może spróbujemy coś takiego zrobić. Udało się pozyskać środ-
ki, wszystko wskazuje na to, że dostaniemy bardzo korzystne do-
fi nansowanie, mamy nadzieję, że na poziomie około 85 procent. 
Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, na wiosnę przyszłego roku stanie 
motylarnia i będą latać motyle.

Będzie to obiekt o dosyć kosmicznym kształcie…
Tak, będzie to sferyczny namiot, do którego będzie się wcho-

dziło prosto z muzeum. Zresztą cały teren wokół motylarni też bę-
dzie zagospodarowany, pojawią się oczka wodne, w tym jedno 
przeszklone. Pojawią się nie tylko motyle europejskie, ale rów-
nież ptaki, może nawet pająki i chrząszcze.

Będą to organizmy żywe czy spreparowane?
Będą dwie, trzy gabloty z okazami spreparowane, ale poza 

tym chciałbym, żeby wszystko żyło. Będzie można pospacerować 
wśród motyli, wejść w mikro las tropikalny i ich środowisko. Co 
ważne, na miejscu motyle będą się rozmnażać. Istotne jest, że 
w Europie jest niewiele motylarni, w których motyle przechodzą 
cały cykl rozwojowy. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, 
będziemy się tym zajmować. Nasza populacja będzie samowy-
starczalna, motyle będą u nas składać jajka, rozmnażać się, zo-
baczymy, jak gąsienice przepoczwarzają się w motyle.

rozmowa z Bartoszem Czadrem z muzeum Fauny 
i Flory morskiej i Śródlądowej
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najbliższa motylarnia znajduje się w…
…Krakowie. Przy czym jest to jedno pomieszczenie w kamie-

nicy, gdzie wypuszcza się motyle i one latają i tak naprawdę nie 
mają możliwości rozwoju. U nas to wszystko będzie wyglądało 
inaczej.

W ogóle moytlarnie są czymś nowym. Jeszcze do niedaw-
na nie było możliwości sprowadzania żywych owadów egzo-
tycznych. Trzeba było przywozić martwe. Motylarnie urządza się 
w Europie od 20, 25 lat. W Polsce jest około 10 obiektów z praw-
dziwego zdarzenia. W promieniu 100 kilometrów od Jaworza nie 
ma żadnego. Warto dodać, że będziemy hodować też motyle eu-
ropejskie, zwłaszcza te, które żyją w Jaworzu. Dzięki temu wpro-
wadzimy elementy edukacji lokalnej.

a są motyle charakterystyczne na przykład tylko dla Be-
skidu Śląskiego?

Aż takich endemitów nie mamy. Są natomiast gatunki cha-
rakterystyczne, w miarę, dla nas. Chcemy hodować jak najwię-
cej rusałek, bo to jest coś, co się najbardziej ludziom podoba, 
pazie królowej, jeżeli dobrze pójdzie – także kokornakowca (ga-
tunek był widziany w Polsce tylko w okolicach Jaworza, Wapieni-
cy). Jest też morfo Sułkowski, gatunek południowoamerykański, 
nazwany na cześć jednego z książąt Sułkowskich. Nie wiem jed-
nak, czy nam się go uda sprowadzić.

jedna osoba kocha psy, druga koty, twoim „konikiem” są 
motyle. Co jest w nich takiego fascynującego?

Wszystko jest ciekawe. Po pierwsze, motyli jest dużo więcej, 
niż nam się wydaje. Przeciętny Polak kojarzy dwa, trzy gatunki 
motyli dziennych. Tymczasem jest ich nawet 3000, a jakby ktoś 
powiedział, że ta liczba wynosi 4500, to też by nie był daleko od 
prawdy. Poza tym sama możliwość hodowania tych gatunków, 
które dla wielu osób są nie do zobaczenia, sprawia dużą radość. 
Słowem, są to piękne stworzenia i warto je promować.

zwracamy uwagę na motyle na co dzień?
Absolutnie nie. Ludzie nie kojarzą na przykład, że te paskud-

ne larwy, które siedzą na przykład na pokrzywie, to są przyszłe 
motyle. Muszą się jednak przepoczwarzyć.

ile przeciętnie żyje motyl?
Dosyć krótko, średnio od dwóch do czterech tygodni, choć są 

gatunki, które potrafi ą przetrwać nawet 11 miesięcy, większość 
czasu przesypiają w zimie.

mieszkasz od dziecka na wsi, to chyba w pewien sposób 
determinuje zainteresowania…

Jeżeli się żyje wśród przyrody, wszystko jest ciekawe. Co-
dziennie staram się wychodzić na spacer w poszukiwaniu cie-
kawostek. Nie trzeba jednak jechać na drugi koniec świata, do 
Ameryki Południowej, żeby zobaczyć ciekawostki ze świata fl o-
ry i fauny.

niestety, wiele osób przechodzi obojętnie obok tego, co 
nas otacza…

Zgadza się, choć z drugiej strony coraz głośniej mówi się 
w Polsce o ekologii. Dziś zapanowała wręcz moda na nią, ale 
trzeba uważać – bo to nie zawsze idzie w parze z poznawaniem 
prawdziwej przyrody. Często ludzie myślą, że jak zaczną sorto-
wać śmieci, to już myślą, że są panami przyrody. To nie jest takie 
proste. Przyroda jest dużo bardziej skomplikowana, niż nam się 
to wydaje. Jeśli człowiek się nie zatrzyma nad tym dłużej, jeżeli 
nie posiedzi nad każdym tematem kilka miesięcy, a nawet lat, to 
nie dowie się, jak to wszystko naprawdę funkcjonuje. 

Rozmawiał: Tomasz Wolff 
Zdjęcia: Archiwum Bartosza Czadra
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inFOrmaCje urzędu Gminy i WÓjta

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w katowicach ogłasza nabór wniosków o dofi nansowanie w ramach programu priorytetowego Czyste powietrze.

Dofi nansowaniu podlegają przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej emisji związane z podnoszeniem 
efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych, w szczególności:

a. demontaż i wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe starej generacji niespełniających wymagań określonych w załączniku do Roz-
porządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (Dz.U. z 2017 
r. poz. 1690),

b. instalacja urządzeń i instalacji spełniających wymagania techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego: 
kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła 
powietrze, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody, wraz z przyłączami,

c. zastosowanie odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne, mikroinstalacje fotowoltaiczne, spełniających wymagania tech-
niczne określone w załączniku nr 1 do Programu priorytetowego, dofi nansowanie wyłącznie w formie pożyczki,

d. wykonanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych, w zakresie pozostałym niż określone od pkt a. do pkt c. (tj. m.in. do-
cieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana i montaż stolarki zewnętrznej, montaż i modernizacja instalacji we-
wnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).

Więcej informacji na stronie narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:
http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/aktualnosci/

Infolinia – 32 60 32 252
czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl

Weź dOtaCję i WymieŃ pieC
Wójt Gminy jaworze informuje, o możliwości pozyskania w 2018 r. 

dotacji do wymiany pieca/kotła przez mieszkańców Gminy jaworze.

uWaGa !
dotacja obejmuje wymianę starego pieca/kotła węglowego (starszego niż 10 lat) 

na nowy piec/kocioł na ekogroszek z podajnikiem 5 klasy zgodny z normą 
pn en303-5:2012).

zgłoszenia będą przyjmowane w terminie do 19 października 2018 r. w godzinach pracy urzędu, 
decyduje kolejność zgłoszeń.

dodatkowe informacje dotyczące dotacji można uzyskać pod nr telefonu: 

33828 66 46, 33 828 66 40 w godzinach pracy urzędu. 
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naSze dzieCi, naSza mŁOdzieŻ

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 
W jAWORZU

kolejny rok szkolny
Dzieci z naszego przedszkola rozpoczęły kolejny rok wspól-

nej zabawy, nauki i pracy. Nasi podopieczni wrócili po udanych 
wakacjach wypoczęci, roześmiani i pełni zapału do dalszych za-
baw. Witali się z długo niewidzianymi koleżankami i kolegami 
oraz zapoznawali z nowymi salami i zabawkami.

W bieżącym roku szkolnym do przedszkola uczęszcza 125 
dzieci, które podzielone są na pięć grup, a każda z nich ma swo-
ją nazwę: Grupa I to Pszczółki, Grupa II to Biedronki, Grupa III to 
Mrówki, Grupa IV to Słoneczka, a Grupa V nazywa się Skrzaty. 

Przed nami rok pełen zabaw i przygód. Będziemy odkrywca-
mi, badaczami, podróżnikami, artystami i twórcami, a wszystko 
po to, by dobrze się bawiąc, jak najwięcej się nauczyć, zdobyć 
nowe umiejętności oraz doskonalić te już posiadane.

Pierwszą uroczystością w tym roku szkolnym, w której uczest-
niczyły przedszkolaki, były jaworzańskie dożynki. Natomiast 20 
września w naszej placówce świętowaliśmy Ogólnopolski Dzień 
Przedszkolaka. Wszystkie dzieci wraz ze swoimi paniami uczest-
niczyły we wspólnej zabawie, konkursach i grach zespołowych. 
Nie zabrakło uśmiechu i radości oraz słodkiego poczęstunku. 
Było wesoło i kolorowo. Przedszkolaki przypomniały sobie rów-
nież o swoich prawach – tak ważnych w życiu każdego człowieka, 
a także o obowiązkach, czyli kodeksie dobrego zachowania się. 

życzymy naszym przedszkolakom wielu radości, nowych 
przyjaźni, ciekawych zabaw, dobrego humoru i niezapomnianych 
przeżyć, a rodzicom owocnej współpracy i zadowolenia. 

Wierzymy, że ten rok będzie niezwykle ciekawy w życiu na-
szych przedszkolaków. O wszystkich wydarzeniach będziemy 
Państwa na bieżąco informować na naszej stronie internetowej 
www.przedszkolenr1.jaworze.pl.

Nauczycielka Patrycja Kłaptocz, zdjęcia: ARC

Im więcej wart człowiek, tym większy po nim ból
 

24 sierpnia 2018r po ciężkiej chorobie w wieku 54 lat zmarła mgr krystyna ejtel – 
długoletnia nauczycielka, logopeda Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 1 
w jaworzu, a wcześniej nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 w jaworzu.
Wspaniała, wymagająca nauczycielka, a przy tym wyrozumiały i życzliwy Człowiek. Taki, 
który bardzo szybko zaskarbiał sobie sympatię i szacunek dzieci i ich rodziców. Umiała 
docenić nawet bardzo drobne sukcesy i osiągnięcia. W każdym potrafi ła odnaleźć coś 
godnego uwagi i szacunku. 
Odeszła od nas osoba, która była wspaniałym wzorem dobrego człowieka, który spokojnie 
przechodził przez zgiełk i pośpiech życia.
Na zawsze zostaniesz w naszej pamięci, modlitwach i w naszych sercach jako niezwykła wychowawczyni, szlachetny i uczciwy 
Człowiek oraz wspaniała koleżanka.
Śpij spokojnie.

Rodzinie i najbliższym zmarłej wyrazy najszczerszego współczucia składają:

 Dyrektor Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 1 w jaworzu – jolanta Bajorek, 
grono pedagogiczne, 

pracownicy obsługi oraz emeryci.
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PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 
W jAWORZU

Spotkanie z policjantem
jak co roku we wrześniu nasze przedszkolaki uczestniczyły  

w spotkaniu z panami policjantami. Odbyło się ono w ramach re-
alizowanej tematyki: „Bezpieczna droga do przedszkola”. Pod-
czas spotkania przedszkolaki miały okazję zapoznać się z wy-
posażeniem radiowozu policyjnego oraz sprzętem potrzebnym 
do wykonywania codziennej pracy policjanta. Panowie policjan-
ci przeprowadzili również pogadankę z dziećmi na temat bez-
pieczeństwa oraz wręczyli odblaskowe opaski. jesteśmy bardzo 
dumne, ponieważ nasi podopieczni wykazali się ogromną wiedzą 
w temacie zarówno bezpiecznego poruszania się w ruchu drogo-
wym, jak i rozmowy z nieznajomymi. Dziękujemy przybyłym go-
ściom za przybycie, a także za przygotowanie ciekawej prelekcji. 

Mamy nadzieję, że możemy liczyć na ich odwiedziny za rok.

„kto jest beksą i mazgajem, ten się do nas nie nadaje!”
Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka przypada 20 września. To 

święto zostało uchwalone przez Sejm 13 września 2013 roku, 
aby podkreślić wagę edukacji przedszkolnej w rozwoju dzieci,  
a także popularyzować nowoczesne wychowanie przedszkolne. 
Przede wszystkim jednak ma na celu dostarczać dzieciom okazję 
do świętowania, zabawy i czerpania radości z bycia przedszko-
lakiem. Obchody tego szczególnego dla każdego przedszkola-
ka dnia w naszym przedszkolu połączyliśmy z „pasowaniem 
na Super przedszkolaka”. Śpiewom, tańcom, wesołej zabawie 
tego dnia nie było końca. Po wykonaniu przez dzieci i nauczyciel-
ki przygotowanych przez Panią jesień zadań, pani dyrektor pa-
sowała wszystkich specjalnym lizakiem na Super Przedszkolaka 
oraz wręczyła każdemu dziecku dyplom i upominek. Atrakcją tej 
uroczystości był moment wypuszczenia w chmury balonów z wy-
pisanymi marzeniami każdego przedszkolaka.

Ole, Ole przedSzkOLe… 
acha, acha numer 2…

Takim okrzykiem przedszkolaki  
z Przedszkola Nr 2 w jaworzu wraz ze 
swoimi rodzinami powitały wszystkich 
uczestników jaworzańskich dożynek, 
które odbyły się w Amfiteatrze w jawo-
rzu 9 września. 

Pomysłodawcą przedszkolnego 
hasła była mamusia Majeczki z gru-
py starszej – Kangurki 2. W korowo-
dzie dożynkowym ulicami jaworza ma-
szerowały nasze dzieciaki w pięknych 
strojach regionalnych: dziewczyn-
ki w oryginalnych wiankach, chłopcy  
ze wspaniałymi kwiatami. Dziękujemy 
rodzicom za te piękne akcenty strojów! 

Część przedszkolaków jechała 
Ciuchcią Beskidzką, machając kwiata-
mi. W atmosferze radości upłynął ten 
piękny, słoneczny, wrześniowy dzień, 
który zostanie w naszej pamięci na 
dłuższy czas.
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Beskidzką Ciuchcią ruszamy w świat
12 września wszystkie dzieci z naszej placówki wybrały się 

na wycieczkę krajoznawczą Ciuchcią Beskidzką. To już tradycja, 
bardzo lubiana przez dzieci. Piękna pogoda i dziecięce piosenki 
przygotowane przez motorniczego towarzyszyły naszym przed-
szkolakom podczas podziwiania widoków wspaniałego pasma 
górskiego Beskidu Śląskiego. Po powrocie do przedszkola dzie-
ci przedstawiły środkami malarskimi wrażenia z wycieczki. To był 
bardzo udany dzień, który przywołał nasze wakacyjne wspomnie-
nia o podróżach.

Sukces Oskara
9 września w jaworzu odbywały się coroczne Dożynki. 

W Warszawie, w tym samym czasie, na PGE Narodowy trwał Na-
rodowy Dzień Tenisa. Honorowy patronat nad imprezą objął mi-
nister sportu i turystyki Witold Bańka. Na płycie głównej stadio-
nu usytuowano 50 mini-kortów i kort centralny. Dzieci zrzeszone 
w klubach tenisowych z całej Polski pokazały swoje umiejętno-
ści w zaplanowanych turniejach. Oskar Wielgus – wychowanek 
Przedszkola Nr 2, na co dzień zawodnik klubu BKT Advantage 
Bielsko-Biała z licencją Tenis 10, okazał się najlepszym i niepo-
konanym tenisistą Narodowego Dnia Tenisa. Do walki o „Puchar 
Tenis 10” stanęło 15 najmłodszych zawodników z rocznika 2012, 
czyli w tzw. kategorii niebieskiej. Oskar nie zawiódł pokładanych 
w nim nadziei. Pokonał wszystkich swoich rywali i pewnie sięgnął 
po pierwsze miejsce w swojej kategorii wiekowej. Nie przegrał ani 
jednego rozgrywanego w tym dniu meczu. 

jest to jego kolejny wielki sukces. Na swoim koncie ma już 
dziewięć pucharów i kilka medali wywalczonych w tym roku na 
kortach m. in. w Krakowie, Łodzi, Pszczynie, Wrocławiu, Katowi-
cach czy Stalowej Woli. Odważnie staje do walki z dziećmi z ka-
tegorii czerwonej, w której biorą udział zawodnicy rocznika 2010 
i 2011, czyli starszymi od niego o nawet dwa lata.

Gratulujemy Oskarkowi tak wielkiego sukcesu, wszyscy – za-
równo przedszkolaki jak i pracownicy naszej placówki jesteśmy 
pod wrażeniem tak wielkiego talentu. życzymy Oskarowi wielu 
dalszych osiągnięć sportowych.

Nauczycielka Magdalena Ćmok

Gimnastyka na 102 
Zabawy i ćwiczenia ruchowe w przedszkolu spełniają ważną 

rolę, ponieważ pozwalają na zachowanie prawidłowej postawy, 
wzmacniają odporność fi zyczną dzieci i mają nieoceniony wpływ 
na prawidłową pracę obu półkul mózgu. Poprzez zabawy i ćwi-
czenia ruchowe dzieci pokonują trudności, dzięki czemu wzmac-
niają wiarę we własne możliwości. 

Dzieci 5- i 6-letnie z grup starszych z Przedszkola Nr 2 w ja-
worzu od 27 września rozpoczęły zajęcia sportowe w zakresie 
podstawy programowej w nowo wybudowanej hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej Nr 2 w jaworzu.

Na pierwszych zajęciach dzieci zostały zapoznane z zasada-
mi i regulaminem BHP dotyczącym korzystania z pomieszczeń 
i hali sportowej. Pierwsza zbiórka w szeregu, pierwsza rozgrzew-
ka gimnastyczna, zabawy ruchowe oparte na rywalizacji, gry i za-
bawy ruchowe z wykorzystaniem chusty animacyjnej Klanzy na 
hali sportowej sprawiły dzieciom dużo radości. Dziękujemy panu 
Danielowi za pomoc w organizacji zajęć sportowych, które w per-
spektywie wielkoformatowej i nowoczesnej hali sportowej nabie-
rają nowego charakteru. Przedszkolaki są pod wrażeniem i cze-
kają na następne zajęcia sportowe. 
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 
W jAWORZU

Wielkie sprzątanie Błatniej
W sobotnie przedpołudnie (29 września) pogoda nie za-

chęcała do wędrówki. Nad Błatnią wisiały gęste chmury, któ-
re w górnych partiach zmieniły się w mgłę, a temperatura nie 
przekraczała dziesięciu kresek. Kto jednak wybrał się w góry na 
sprzątanie świata, na pewno nie żałował. Atmosfera była tak go-
rąca, że nikomu nie było zimno, a w drodze powrotnej, kiedy roz-
poczęło się sprzątanie, zza chmur wyjrzało słońce. – Akcję sprzą-
tania świata organizujemy od zawsze – mówiła uśmiechnięta  
w schronisku na Błatniej Maria Kuś, wicedyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w jaworzu. – Przed rokiem zmieniliśmy nieco formu-
łę, organizując rajd. Niestety wtedy nie dopisała pogoda i skoń-
czyło się na spacerze po jaworzu Górnym. Dziś udało nam się 
wyjść w góry. Idziemy trzema trasami: żółtym szlakiem z jaworza 
Górnego oraz szlakami szklanym i harcerskim z Nałęża. Opieku-
nem na jednej trasie jestem ja, na innych są to Mirosława Hawe-
łek oraz Bożena Ryś. Są też inne panie, na przykład Małgorzata 

Światowy dzień tabliczki mnożenia
28 września w naszej szkole obchodziliśmy Światowy Dzień 

Tabliczki Mnożenia. Akcję rozpoczęliśmy od wykonania plakatów 
i udekorowania nimi szkoły. Plakaty przygotowały klasy drugie  
i trzecie, które już tabliczkę mnożenia miały okazję poznać z bli-
ska. Korytarz szkolny zamienił się w jeden wielki zbiór działań… 
mnożenie było dosłownie wszędzie, na gazetkach, na oknach, na 
schodach.

W piątek zaczęły krążyć po szkole „Iloczynowe Patrole”, któ-
re profesjonalnie przeprowadzały odpytywanie ze znajomości ta-
bliczki mnożenia każdego napotkanego ucznia. Nawet na lek-
cjach języka angielskiego bohaterką dnia była matematyka. 
Uczniowie po angielsku zadawali pytania i udzielali odpowiedzi.

Choć wszystkim towarzyszył dreszczyk emocji, po raz pierw-
szy zorganizowany w naszej szkole Dzień Tabliczki Mnożenia 
sprawił wiele radości i przyniósł powody do dumy oraz wymier-
ne bonusy w postaci szóstek z matematyki. Na pewno obchody 
Święta powtórzymy za rok!

Zespół Promocji Szkoły

7x8=56 3x4=12

Cholewik oraz Monika Foks, a także liczna grupa rodziców. Dołą-
czyła do nas również jedna klasa z „dwójki” – dodała Maria Kuś.

Uczestnicy sobotniego rajdu mieli trochę pracy, ale chyba 
wszyscy spodziewali się, że śmieci będzie jeszcze więcej. – Naj-
wyraźniej poprawiła się kultura chodzenia po górach – zauważyli 
uczestnicy kilkugodzinnej wycieczki. (wot)

Zdjęcia: Tomasz Wolff
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 
W jAWORZU

prezentacja Gimnazjum im. gen. broni St. maczka na XXii 
krajowej konferencji dydaktyków przedmiotów przyrodni-
czych we Wrocławiu

W dniach 19-21 września br. odbyła się we Wrocławiu XXII 
Krajowa Konferencja Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych. 
jej tytuł i myśl przewodnia „Wokół jakości edukacji przyrod-
niczej – nowe wyzwania” ukierunkowywała tematykę refera-
tów i prezentowanych posterów. W konferencji udział wzięło ok. 
60 osób. W sześciu sesjach wygłoszono 41 referatów, natomiast 
w sesji posterowej zaprezentowano 16 posterów.

Na Konferencji został zaprezentowany referat: „innowacja 
pedagogiczna poszerzająca kompetencje przyrodnicze 
uczniów jako przykład niekonwencjonalnych rozwiązań 
dydaktycznych”, który opisywał innowację pedagogiczną reali-
zowaną w Gimnazjum nr 1 im. gen. broni St. Maczka w jaworzu. 
Projekt innowacyjny pt. „edukacja przyrodnicza szansą na roz-
wój kompetencji uczniów” jest realizowany od roku 2016/2017 i 
obejmuje ostatnie trzy lata funkcjonowania Gimnazjum.

Animatorem projektu jest nauczyciel biologii mgr Grzegorz 
Olejnik we współpracy i pod patronatem Uniwersytetu Pedago-
gicznego w Krakowie, który reprezentowali prof. dr hab. Alicja 
Walosik i dr Marek Guzik. W ramach projektu zajęcia z uczniami 
gimnazjum są prowadzone przez pracowników naukowych Uni-
wersytetu Pedagogicznego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersyte-
tu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Gdańskiego. 

Podstawowym znaczeniem innowacji jest udoskonale-
nie, ulepszenie, udogodnienie, czy usprawnienie. W przypadku 
praktyki szkolnej innowacje dotyczą najczęściej zmian w proce-
sie nauczania czyli np. stosowania nowych metod i form pracy 
z uczniem, zmierzających do uzyskania założonych celów. Waż-
ne, aby zastosowane działania były kreatywne, nacechowane no-
wością i z korzyścią dla ucznia. W zajęciach, które w dużej części 
są realizowane w formie wycieczek, bierze udział 14-16 uczniów.

Na zajęciach o tematyce przyrodniczej uczniowie mają okazję 

poszerzyć i pogłębić wiedzę na temat różnorodności świata przy-
rodniczego, zwrócić uwagę na jego bogactwo i piękno, jak rów-
nież zrozumieć zależności istniejące w środowisku przyrodni-
czym, a także zwiększyć praktyczne wykorzystanie nabytej wie-
dzy poza szkołą, dzięki przeprowadzanym podczas zajęć obser-
wacjom, doświadczeniom i eksperymentom. 

Podstawową umiejętnością kształtowaną i rozwijaną na zaję-
ciach w ramach projektu jest posługiwanie się metodą naukową 
i rozumowanie naukowe, co jest połączone z pogłębianiem kom-
petencji społecznych, takich jak umiejętność pracy w zespole, 
sprawne komunikowanie się, jasne i zrozumiałe dla odbiorców 
prezentowanie rezultatów pracy. Celem zajęć jest m.in. dosko-
nalenie naukowych metod poznania przyrody, poznanie walorów 
przyrodniczych, kulturowych i turystycznych najbliższej okolicy 
i wybranych regionów Polski, poznanie bioróżnorodności róż-
nych krain geografi cznych Polski, rozpoznawanie gatunków ro-
ślin, zwierząt występujących w najbliższej okolicy oraz w różnych 
ekosystemach lądowych i wodnych. 

Aby skutecznie realizować założone cele, konieczne jest 
spełnienie kilku podstawowych warunków takich jak:
• kreatywny nauczyciel z wyobraźnią i pasją, który potrafi  i chce 

wykorzystać zaistniałe możliwości
• kreatywna Dyrekcja, która działa inspirująco oraz wspiera re-

alizację ambitnych planów
• świadomy celów edukacyjnych Organ Prowadzący (np. Wła-

dze Gminy itp.), które widzą potrzebę inwestowania w przy-
szłość

• rozumny i dalekowzroczny Samorząd lokalny, któremu zależy 
na rozwoju młodego pokolenia

• światli Rodzice, którzy wspomagają szkołę i którym zależy na 
dokształcaniu dzieci

• uczniowie chętni do rozwoju swoich zainteresowań 
i kompetencji.
Referując realizowaną innowację, autorzy właśnie na te wa-

runki zwrócili szczególną uwagę, bo właśnie te elementy wpływa-
ją na efektywność i innowacyjność działania.

Referat został bardzo dobrze przyjęty przez słuchaczy i w ku-
luarach odpowiadaliśmy na wiele szczegółowych pytań.
mgr Grzegorz Olejnik, prof. dr hab. Alicja Walosik, dr Marek Guzik

dzień kropki
„Foreign Languages – Stay Focused and Curious” to jedna 

z kilku innowacji, które zostaną zrealizowane w bieżącym roku 
szkolnym na terenie SP nr 2 jaworzu. „Zakropkowani” to pierw-
sze z serii różnorodnych działań przeprowadzonych w trakcie lek-
cji przedmiotowych oraz zajęć pozalekcyjnych.

Świętując na terenie szkoły Międzynarodowy Dzień Krop-
ki, uczniowie doskonalili swe umiejętności manualne – rysowali, 

malowali różnymi technikami ciekawe obrazki. Utrwalali nazwy 
krajów europejskich na lekcjach geografi i oraz języka angielskie-
go. Na lekcjach języka polskiego z kolei uzupełniali teksty znaka-
mi przestankowymi. Chętni wykonywali prace typu ‘project’ – opi-
sywali swoje zainteresowania/hobby w języku angielskim.

Pierwszoklasiści w trakcie nauki języka angielskiego utrwa-
lali nazwy zwierząt, doskonalili umiejętność sprawnego liczenia.

Czwartoklasiści otrzymali kartki w formacie A5, na których 
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narysowane były czarne kropki. Stały się one integralną czę-
ścią pracy plastycznej przedstawiającej ich zainteresowania, a ta  
z kolei była idealną bazą do prezentowania swoich ulubionych 
codziennych zajęć w języku angielskim.

Uczniowie klasy 3B zakropkowani w przygotowanych przez 
siebie koszulkach dumnie przemieszczali się po szkole.

W najbliższym czasie realizowana będzie kolejna akcja – bę-
dzie to Europejski Dzień języków Obcych.

Relacja w tego wydarzenia zaprezentowana będzie na ła-
mach kolejnego wydania „Echa jaworza”.



PAźDZIERNIK 232018



PAźDZIERNIK24 2018



PAźDZIERNIK 252018



PAźDZIERNIK26 2018

How to keep fit and stay HealtHy?
(jak być zdrowym i w dobrej kondycji ?)

Lato się kończy - korzystając z zapowiadanej w prognozach 
ładnej jesieni, zachęcamy w tym numerze do zadbania o swoją 
kondycję - tak dla siebie, na poprawę humoru, walcząc z jesienną 
melancholią - w końcu po to, aby w zdrowiu i z uśmiechem przy-
witać nową porę roku.

10 WayS tO keep Fit and Stay HeaLtHy
1. kick your bad habits (porzuć złe nawyki). Try to give up/ cut 
down on smoking, drinking too much or eating too much, too late, 
etc. (Spróbuj rzucić/ograniczyć palenie, picie, jedzenia za dużo, 
zbyt późno).
2. do medical tests regularly (rób regularnie badania 
lekarskie).
3. Sleep: try to sleep enough -7 -8 hours a night. Lack of sleep 
affects your metabolism, memory, concentration and immune 
system. (Sen: spróbuj spać wystarczająco długo 7-8 godzin 
w nocy. Brak snu wpływa na metabolizm, pamięć, koncentracje  
i system odpornościowy).
4. do sport/ do exercise (uprawiaj sport/ ćwicz). It helps to 
strengthen the muscles, it improves circulation, it can help to 
combat depression. (Pomaga wzmocnić mięśnie, poprawia 
krążenie, pomaga walczyć z depresją.)
5. eat healthily (Odżywiaj się zdrowo). Eat fresh fruit and 
vegetables, whole grains, poultry, fish. Eat balanced meals. Avoid 
fatty food or highly processed food. (Jedz świeże owoce, warzywa, 
produkty pełnoziarniste, drób, ryby. Jedz zrównoważone posiłki. 
Unikaj tłustego i wysoce przetworzonego jedzenia).
6. Have breakfast every day. (jedz codziennie śniadanie).
Skipping breakfast is not good for you! Eating breakfast helps 
to maintain stable blood sugar levels and healthy weight as  
a result you are less likely to eat too much in the day. (Pomijanie 
śniadań nie jest dobre. Jedzenie śniadań pomaga utrzymac 

stały poziom cukru we krwi i prawidłową wagę w rezultacie mniej 
prawdopodobnym będzie, że zjesz za dużo w ciągu dnia).
7. drink water (pij wodę). Drinking water is the best and 
healthiest beverage for maintaining a healthy body. It is good for 
all our body and digestive system. Being dehydrated can be really 
dangerous! (Picie wody jest najlepszym i najzdrowszym napojem 
do utrzymania ciała w zdrowiu. Jest dobre dla całego organizmu 
i systemu trawiennego. Odwodnienie może być niebezpieczne!)
8. reduce stress. (Ograniczaj stres). Exercise, meditation, doing 
what you love, being in nature, hobbies all help. Don’t overwork. 
Take breaks (vacations, mini-vacations, days off) and surround 
yourself with people who support you. (Ćwiczenia, medytacja. 
Robienie tego, co kochamy, kontakt z naturą, zainteresowania 
pomagają. Nie przepracowuj się. Rób przerwy (wakacje, krótkie 
wyjazdy, dni wolne) i otaczaj się ludźmi, którzy cię wspierają).
9. express your feeling, emotions (daj upust swoim 
uczuciom i emocjom). Unexpressed feelings can lead to 
depression, sleep problems, eating disorders, and even physical 
pain. Talk about your feelings or express them through some 
sort of art. (Nieujawnianie emocji prowadzi do depresji, zaburzeń 
odżywiania, nawet fizycznego bólu. Mów o swoich uczuciach lub 
wyrażaj je poprzez sztukę).
10. keep balance (zachowaj równowagę). Don’t make too 
many changes at once. Avoid extremes. (Nie dokonuj zbyt wielu 
zmian naraz. Unikaj skrajności).

zapraszamy na kursy językowe w nowym roku szkolnym! 
Ostatnie miejsca w grupach! 

NOWOŚĆ: 
Niemiecki i Hiszpański dla dzieci! Kurs egazminacyjny 8-klasisty!

Zajęcia z native speakres: nauczymy cię mówić po angielsku! 
Zapraszamy: 

Sekretariat SjO WORLD jAWORZE UL. ZDROjOWA 93, 
teL. 604835859 www.jezykijaworze.pl
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Kupię mieszkanie 
lub mały domek 

w Jaworzu lub najbliższej okolicy.

Numer telefonu: 609517578

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 wła-
snymi tytułami. Redakcja zastrzega sobie także prawo odmowy przyjęcia reklamy lub ogłoszenia. Za treść reklam, ogłoszeń i listów redakcja 
i wydawca nie odpowiadają.

Bielsko-Biała 
Ulica Piastowska 7/2

ZAPRASZAMY: 

KREDYTY 
BANKOWE UBEZPIECZENIAPOZYCZKI

POZABANKOWE
Ż

NIE POBIERAMY DODATKOWEJ PROWIZJI

OFERTA WIELU BANKÓW I TOWARZYSTW
UBEZPIECZENIOWYCH W JEDNYM MIEJSCU

Fines S.A. z siedzibą w Sopocie (81-842), ul. Józefa Wybickiego 13C, RPK010535, działa poprzez swoich Autoryzowanych Agentów jako pośrednik kredytowy banków, których lista
dostępna jest na stronie www.fines.pl. W zakresie umów ze współpracującymi bankami i firmami pożyczkowymi Fines S.A. jest umocowany do: przedstawiania oferty

kredytowej/pożyczkowej; przetwarzania danych, informacji i dokumentów dotyczących osób ubiegających się o kredyt/pożyczkę oraz przekazywania im informacji i dokumentów
kredytowych; (w niektórych przypadkach) podpisywania umów kredytu/pożyczki i/lub wypłaty kwoty kredytu/pożyczki na podstawie otrzymanych pełnomocnictw; wyjaśniania przyczyn

braku spłaty kredytu/pożyczki. Stan na dzień 15.05.2018 r.

Tel: 881-222-609; 881-222-504

kredyty hipoteczne
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