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WŁADZE JAWORZA NA LATA 2018-2023 GOSPODYNIE WIEJSKIE ZASZALAŁY

CZARNI JAWORZE 
– PREZENTuJEMY NAJMŁODSZYCh

STANISŁAWA DuRAJ Z NAGRODą IM. KSIęDZA 
JóZEfA LONDZINA

JESTEśMY PIERWSI W WOJEWóDZTWIE

StaniSława Duraj Doceniona 
Długoletnia nauczycielka szkół w Kamesznicy na Żywiecczyźnie oraz w Międzyrzeczu i Jaworzu, działaczka Koła Gospodyń Wiejskich nr 1 
w Jaworzu, w tym jego przewodnicząca, niestrudzona działaczka społeczna – Stanisława Duraj została nominowana przez Gminę Jaworze 
do Nagrody Starosty Bielskiego im. ks. Józefa Londzina. Chociaż urodziła się w Woli Rzędzińskiej koło Tarnowa, całe dorosłe życie spędziła 
w naszej miejscowości.
uroczysta gala odbyła się w ostatni piątek października w Teatrze Polskim w Bielsku-Białej.
– Ten rok jest niezwykły. Nasza Ojczyzna świętuje 100. urodziny, powiat  bielski ma 20 lat, to już 20. edycja nagrody – mówił, witając 
gości, prowadzący galę – Kuba Abrahamowicz. Z kolei starosta bielski, Andrzej Płonka, dziękował wszystkim nominowanym do nagrody za 
służbę małej ojczyźnie. Jak podkreśliła Alina świeży-Sobel, przewodnicząca kapituły, która spośród nominowanych przez 10 gmin powiatu 
bielskiego wybiera jednego laureata, z roku na rok jest to coraz większe wyzwanie. 
Na zdjęciu pani Stanisława Duraj z rodziną i władzami Jaworza. W środku numeru publikujemy wywiad z zasłużoną jaworzanką.

(w0t)
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na PierwSZYM PLanie
właDZe jaworZa w LatacH 2018-2023

wójt Gminy - radosław ostałkiewicz (39)
Komitet Wyborczy Wyborców Radosława Ostałkiewicza – Łączy Nas Jaworze

rada Gminy

jan Leszek BoŻeK (63)
Komitet Wyborczy Wyborców Człowiek i Rodzina

jadwiga anna ZaBiLSKa (47)
KWW Radosława Ostałkiewicza – Łączy Nas Jaworze

agnieszka Karolina KuKLa (21)
KWW Radosława Ostałkiewicza – Łączy Nas Jaworze

Magdalena edyta KrZeMieŃ (42)
KWW Radosława Ostałkiewicza – Łączy Nas Jaworze

Zbigniew PuteK (66)
KWW Radosława Ostałkiewicza – Łączy Nas Jaworze

Krzysztof Marian KLeSZcZ (63)
KWW Radosława Ostałkiewicza – Łączy Nas Jaworze

tomasz Marcin GwÓŹDŹ (40)
KWW Radosława Ostałkiewicza – Łączy Nas Jaworze

Piotr Marian FiLiPKowSKi (54)
KWW Radosława Ostałkiewicza – Łączy Nas Jaworze

edward PoDStawnY (66)
KWW Radosława Ostałkiewicza – Łączy Nas Jaworze

Dorota Barbara MaMorSKa (38)
KWW Radosława Ostałkiewicza – Łączy Nas Jaworze

agnieszka anna nieBoraK (41)
KWW Radosława Ostałkiewicza – Łączy Nas Jaworze

jan roman BatHeLt (54)
KWW Radosława Ostałkiewicza – Łączy Nas Jaworze

roman KrucZeK (50)
KWW Radosława Ostałkiewicza – Łączy Nas Jaworze

tomasz Marcin jurcZYK (38)
KWW Radosława Ostałkiewicza – Łączy Nas Jaworze

Sławomir Mariusz toMaLa (38)
KWW Radosława Ostałkiewicza – Łączy Nas Jaworze
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No i wszystko jest już jasne. Wybory samorządowe w całej 
Polsce, a więc także w naszej gminie, przeszły do historii. Wój-
tem na kolejną kadencję (tym razem pięcioletnią) został wybrany 
Radosław Ostałkiewicz, któremu zaufało 93,5 procent wybor-
ców (3251 osób postawiło krzyżyk w rubryce „Tak” obok imie-
nia i nazwiska). Do dużych przetasowań doszło w Radzie Gminy 
Jaworze. Na 15 radnych aż dziewięć to nowe twarze, w tym – co 
warte podkreślenia – pięć kobiet. Dużym sukcesem zakończy-
ły się także wybory do Rady Powiatu Bielskiego. Jaworze będzie 
mieć w niej dwóch reprezentantów, obu mieszkających zresztą 
w Nałężu – byłego wójta Zdzisława Byloka (Komitet Wyborczy 
Polskie Stronnictwo Ludowe) oraz Jacka Czadera (Komitet Wy-
borczy Wyborców – Bezpartyjni – Rodzina Prawo Wspólnota).

Tradycyjnie już mieszkańcy pokazali, że ze zdobyczy demo-
kracji potrafi ą korzystać bardziej niż ich sąsiedzi z innych gmin. 
frekwencja w województwie śląskim wyniosła 52,09 proc., w po-
wiecie bielskim 54,91 proc., a w Jaworzu 62,09. Wszystkim rad-
nym życzymy owocnej pracy na rzecz naszej małej ojczyzny.

tak głosowaliśmy w poszczególnych okręgach wyborczych

okręg wyborczy nr 1
Głosowanie odbywało się w Szkole Podstawowej nr 1
• jan BoŻeK (KWW CiR) – 130 głosów (53,06%)
• wojciech jaSKuła (KWW RO-ŁNJ) – 115 głosów (46,94%)

okręg wyborczy nr 2
Głosowanie odbywało się w Szkole Podstawowej nr 1
• jadwiga ZaBiLSKa (KWW RO-ŁNJ) – 121 głosów (59,31%)
• edward wieja (KWW CiR) – 83 głosy (40,69%)

okręg wyborczy nr 3
Głosowanie odbywało się w Szkole Podstawowej nr 1
• agnieszka KuKLa (KWW RO-ŁNJ) – 91 głosów (54,82%)
• izabela MicHaLiK (KWW CiR) – 45 głosów (27,11%)
• Marcin KLiŚ (KWW NDJ) – 30 głosów (18,07%)

okręg wyborczy nr 4
Głosowanie odbywało się w Szkole Podstawowej nr 1
• Magdalena KrZeMieŃ (KWW RO-ŁNJ) – 116 głosów 

(54,98%)
• Mieczysław BrZeZicKi (KWW NDJ) – 95 głosów (45,02%)

okręg wyborczy nr 5
Głosowanie odbywało się w Szkole Podstawowej nr 1
• Zbigniew PuteK (KWW RO-ŁNJ) – 145 głosów (58,47%) 
• roman urBaŚ (KWW NDJ) – 103 głosy (41,53%)

okręg wyborczy nr 6
• Krzysztof KLeSZcZ (KWW RO-ŁNJ)

W związku z faktem, że w okręgu zgłoszono tylko jednego 
kandydata, głosowanie nie zostało przeprowadzone. Automa-
tycznie został on wybrany radnym.

okręg wyborczy nr 7
Głosowanie odbywało się w Domu Gminnym „Pod harendą”
• tomasz GwÓŹDŹ (KWW RO-ŁNJ) – 145 głosów (80,11%)
• jerzy KuKLa (KWW NDJ) – 36 głosów (19,89%)

okręg wyborczy nr 8
Głosowanie odbywało się w Domu Gminnym „Pod harendą”
• Piotr FiLiPKowSKi (KWW RO-ŁNJ) – 99 głosów (52,38%)
• Małgorzata MłocZKowSKa (KWW CiR) – 47 głosów 

(24,87%)
• Michał HanuS (KWW NDJ) – 43 głosy (22,75%)

okręg wyborczy nr 9
Głosowanie odbywało się w Domu Gminnym „Pod harendą”
• edward PoDStawnY (KWW RO-ŁNJ) – 166 głosów 

(59,29%)
• Stanisław SołtYSeK (KWW NDJ) – 114 głosów (40,71%)

okręg wyborczy nr 10
Głosowanie odbywało się w Domu Gminnym „Pod harendą”
• Dorota MaMorSKa (KWW RO-ŁNJ) – 164 głosy (69,79%)
• Zygmunt PoDKÓwKa (KWW NDJ) – 71 głosów (30,21%)

okręg wyborczy nr 11
Głosowanie odbywało się w hali Sportowej Jaworze
• agnieszka nieBoraK (KWW RO-ŁNJ) – 216 głosów 

(79,70%)
• Krzysztof GreŃ (KWW CiR) – 55 głosów (20,30%)

WYBORY SAMORZąDOWE 2018

Szkoła Podstawowa nr 1 – tutaj głosowano na kandydatów z okręgów 
od 1. do 5.

Po raz pierwszy lokal wyborczy został urządzony w Domu Gminnym „Pod 
harendą”. Warunki były bardzo dobre. 
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okręg wyborczy nr 12
• jan BatHeLt (KWW RO-ŁNJ)

W związku z faktem, że w okręgu zgłoszono tylko jednego 
kandydata, głosowanie nie zostało przeprowadzone. Automa-
tycznie został on wybrany radnym.

okręg wyborczy nr 13
Głosowanie odbywało się w hali Sportowej Jaworze
• roman KrucZeK (KWW RO-ŁNJ) – 200 głosów (73,53%)
• natalia LaPcZYK (KWW NDJ) – 72 głosy (26,47%)

okręg wyborczy nr 14
Głosowanie odbywało się w hali Sportowej Jaworze
• tomasz jurcZYK (KWW RO-ŁNJ) – 300 głosów (87,46%)
• Piotr StecKeL (KWW NDJ) – 43 głosy (12,54%)

okręg wyborczy nr 15
Głosowanie odbywało się w hali Sportowej Jaworze
• Sławomir toMaLa (KWW RO-ŁNJ) – 162 głosy (77,88%)
• Paweł KrZewiŃSKi (KWW NDJ) – 46 głosów (22,12%)

Opracował: Tomasz Wolff , zdjęcia: Tomasz Wolff 

Znakiem rozpoznawczym Domu Gminnego „Pod harendą”  była duża 
przestrzeń.

Podobnie dużo miejsca było w hali Sportowej Jaworze

PIŁKA DLA MINISTRA

Nieco później niż planował, ale najważniejsze, że w ogóle 
dotarł. W ostatnią sobotę października na hali Sportowej Jawo-
rze fundacja Kuloodporni z Bielska-Białej zorganizowała trening 
w amp futbolu dla dzieci niepełnosprawnych (amp futbol to nic in-
nego jak piłka nożna osób po amputacjach – przyp. red.). Jego 
gościem był m.in. minister sportu i turystyki, Witold Bańka, który 
nie mógł uczestniczyć w czerwcowym otarciu hali. Minister otrzy-
mał od wójta Radosława Ostałkiewicza jedną z piłek na 100-lecie 
niepodległości, ponadto wpisał się do księgi pamiątkowej. Dodaj-
my, że Gmina Jaworze wspiera fundację Kuloodprni. 

(wot)
Minister Witold Bańka na hali Sportowej, fot. ARC

• Kww nDj - Komitet Wyborczy Wyborców „Nasz Dom Jaworze”
• Kww cir - Komitet Wyborczy Wyborców „Człowiek i Rodzina”
• Kww ro-łnj - Komitet Wyborczy Wyborców Radosława 

Ostałkiewicza „Łączy Nas Jaworze”
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WSZYSCY ZAPRACOWALIśMY 
NA ZWYCIęSTWO

Liczby nie kłamią – Jaworze uplasowało się na piątym miej-
scu wśród gmin wiejskich w Polsce, a na pierwszym w wojewódz-
twie śląskim w rankingu najlepiej rozwijających się gmin i miast. 
Tak wynika z analizy „Sukces kadencji”, przygotowanej na zlece-
nie Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. O tym ogrom-
nym sukcesie wójt Radosław Ostałkiewicz poinformował na swo-
im profi lu na facebooku. 

– Rankingi są różne, ale te przygotowywane dla „Wspólnoty” 
to raczej raporty naukowe. Właśnie ukazała się kompleksowa 
analiza działań wszystkich polskich gmin w zakresie realizacji za-
dań publicznych. Autorzy raportu (pracownicy Katedry Rozwo-
ju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografi i i Studiów Regional-
nych Uniwersytetu Warszawskiego) przyjrzeli się osiągnięciom, 
które udało się osiągnąć w trakcie kończącej się kadencji, czy-
li tak naprawdę chodzi o zmianę, jaka nastąpiła w ostatnich czte-
rech latach. W swym opracowaniu oparli się na najnowszych 

dostępnych danych – przede wszystkim pochodzących z Głów-
nego Urzędu Statystycznego, ale także ze sprawozdań budże-
towych samorządów oraz z kilku innych źródeł. Pod lupę wzięto 
dane za lata 2013-2017 – napisał jaworzański włodarz.

Na końcowy sukces, jak dodał samorządowiec, złożyły się: 
sukcesy fi nansowy (75 miejsce na 1555 gmin wiejskich), ekono-
miczny (59), infrastrukturalny (pierwsze miejsce) oraz społeczny 
(259).

Jak podkreślił Radosław Ostałkiewicz, ten sukces ma wie-
lu ojców, dlatego podziękował wszystkim współpracownikom 
i partnerom w Radzie Gminy Jaworze, urzędzie Gminy Jaworze 
i gminnych jednostkach organizacyjnych, samorządowcom z po-
wiatu i województwa, a także działaczom organizacji pozarzą-
dowych, przedstawicielom trzech Kościołów, a nawet partnerom 
zagranicznym.

– Nade wszystko dziękuję mieszkańcom Jaworza, bez wspar-
cia których nie dałbym rady przez minione cztery lata. Bez tego 
też nie miałbym motywacji, by chcieć kontynuować swą misję 
wspólnie z Wami przez kolejne pięć lat. Bo fi lozofi ą mojej pra-
cy na stanowisku wójta było zawsze to, że #ŁączyNasJaworze 
– tymi słowami zakończył optymistyczny post wójt Ostałkiewicz.

(wot)

Drogie jaworzanki, drodzy jaworzanie!
Z wielką dumą i odpowiedzialnością przyjąłem Państwa 

decyzję wyrażoną w wyborach samorządowych, by po raz dru-
gi powierzyć mi stery Jaworza. Minione cztery lata nie były łatwe, 
ale udało mi się przekonać do współpracy większość mieszkań-
ców, którzy uznali, że sprawy lokalne naszej gminy idą w dobrym, 
jeśli nie bardzo dobrym kierunku.

Bogactwem jaworza są ludzie – nic więc dziwnego, że 
w ostatnich latach stawiałem na dialog. Zawsze powtarzam jed-
no – wójt jest może dobrym reżyserem, ale najlepszym scenarzy-
stą są mieszkańcy, którzy swą miejscowość znają najlepiej i wie-
dzą, co dla niej korzystne. Ta fi lozofi a była dla mnie wskazówką 
przez minione cztery lata – potencjał głosu mieszkańców wyko-
rzystałem m.in. przy realizacji budżetu obywatelskiego, wspiera-
niu działalności organizacji pozarządowych czy też wykonywaniu 
zadań inwestycyjnych gminy.

wybór na wójta Gminy jaworze to wielki zaszczyt, ale zara-
zem i zobowiązanie – tym bardziej, że został on dokonany przez 

ŁąCZY NAS JAWORZE

3480 Jaworzanek i Jaworzan, z których aż 93,5% (tj. 3.251 osób) 
postawiło krzyżyk w kratce przy moim imieniu i nazwisku z napi-
sem „TAK”.

Dziękuję za wasze zaufanie.
Ponowny wybór nie tylko jest dla mnie ogromnym wyróż-

nieniem, ale zobowiązuje do jeszcze większego zaangażowania 
w sprawy Jaworza. W tym miejscu publicznie deklaruję, że w nad-
chodzącej kadencji nie odpuszczę ani na milimetr, a Wasze spra-
wy i bezpośredni kontakt z Wami będzie dla mnie, tak jak było do 
tej pory, zawsze na pierwszym miejscu.

jednocześnie gratuluję wam, drodzy jaworzanie, świet-
nej i najwyższej w powiecie bielskim frekwencji na poziomie 62%, 
która wystawia nam wszystkim jak najlepsze świadectwo, że 
Jaworze jest dla nas ważne, bo widzimy w nim naszą wspólną 
„małą ojczyznę”. Bo po prostu #ŁączyNasJaworze. Wszystkich 
Was zapraszam do współpracy – inaczej być nie może.

Radosław Ostałkiewicz, wójt Jaworza

Ogłoszenie płatne

Szanowni Państwo!

Pragnę złożyć serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy 
w tegorocznych wyborach samorządowych obdarzyli mnie 
swoim zaufaniem i oddali swój głos na moją osobę.
Chciałbym zapewnić, że jako radny Gminy jaworze z okrę-
gu nr 8 zrobię wszystko, aby nie zawieść Państwa zaufania.
Gratuluję również wszystkim, którzy te wybory wygrali.

Z poważaniem
Piotr Filipkowski

aby być bliżej was, podaję swój nr tel. i adres email:
tel. 883 537 809 email: pfi lipkowski@jaworze.pl

OKRĘG NR 8 
- POLECAM SIĘ TOBIE
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WOJEWóDZKIE 
„GAuDEAMuS IGITuR”

W pierwszy czwartek października w hali Sportowej Jaworze 
po raz drugi zainaugurowano rok akademicki uniwersytetu Trze-
ciego Wieku. uroczystość odbyła się w ramach „Jaworzańskiej 
Jesieni Seniora – Senior u zdroju wiedzy”, która połączona zosta-
ła z wojewódzką inauguracją roku akademickiego uniwersytetów 
trzeciego wieku. Na spotkanie przybyli przedstawiciele uniwersy-
tetów m.in. z Kóz, Jastrzębia-Zdroju, Rybnika, Gliwic, Żor i Sko-
czowa. Swoim patronatem objął to wydarzenie marszałek woje-
wództwa śląskiego, Wojciech Saługa.

Z racji szczególnego jubileuszu, jaki świętujemy w tym roku, 
impreza wpisana została w gminny kalendarz obchodów 100-le-
cia odzyskania przez Polskę niepodległości. Gospodarzami 
pierwszego spotkania w zimowym semestrze roku akademickie-
go 2018/2019 byli wójt gminy Jaworze – Radosław Ostałkiewicz 
razem z przewodniczącą Rady Programowo-Naukowej Jawo-
rzańskiego uniwersytetu Trzeciego Wieku, Anną Klinik. Nad ca-
łością organizacyjną czuwali wiceprezes Stowarzyszenia feniks 
– Edward Jadamik oraz przewodnicząca samorządu studenckie-
go, Renata Żymełka, zaś samą imprezę prowadziła jak zawsze  
z wielką swadą i humorem Dorota Kochman.

Na wstępie odczytany został list, jaki przesłał marszałek wo-
jewództwa. Zachęcał on seniorów do udziału w akcji „śląskie. 
Dla Seniora” oraz „Koperta życia”. To drugie przedsięwzięcie 
to wspólna akcja urzędu Marszałkowskiego Województwa ślą-
skiego, pełnomocnika terenowego rzecznika praw obywatelskich  
w Katowicach oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. 
„Koperta życia” to karta, w której podaje się informacje dotyczą-
ce jej właściciela – dane osobowe, numer telefonu do bliskiej oso-
by, przebyte choroby, zażywane leki i uczulenia. Kartę wkłada się 
najczęściej do lodówki, na której umieszcza się naklejkę z nadru-
kiem „Koperta życia”. umieszczenie koperty w miejscu widocz-
nym i dostępnym umożliwia służbom medycznym w razie wypad-
ku lub zasłabnięcia, a także policji, straży pożarnej, straży miej-
skiej czy służbom socjalnym szybki dostęp do podstawowych 
informacji o seniorze. Dlaczego w lodówce? Bo jest to urządze-
nie, które znajdziemy w każdym domu i ze względu na spore roz-
miary – łatwe jest do znalezienia.

W dalszej części studenci i przybyli goście wysłuchali cie-
kawych wykładów w ramach panelu popularnonaukowego. Naj-
pierw prelekcję pt. „Nakarm swój mózg” wygłosiła dr n. farm. 
Justyna Kaźmierczak, która skupiła się na jakości spożywanej 
żywności w kontekście zdrowia psychicznego i emocjonalnego, 

a następnie dr Zbigniew Marten dyskutował ze słuchaczami na 
temat „Psychologia biegu życia – refleksje emerytowanego psy-
chologa”.

W drugiej części spotkania swój krótki występ artystyczny dał 
zespół uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej  
w Jaworzu „Jaworowa Gromada”, który zaprezentował debiu-
tanckie wykonanie piosenki pt. „Niepodległość”, po czym pu-
bliczność mogła obejrzeć widowisko teatralne w wykonaniu uTW  
z Jastrzębia-Zdroju pod roboczym tytułem „Lustro – najlepszy 
przyjaciel kobiety w każdym wieku”.

Centralnym punktem rozpoczęcia roku akademickiego 
2018/2019 był wykład inauguracyjny, który wygłosił prof. dr hab. 
Ryszard Koziołek – prorektor uniwersytetu śląskiego. Jako że 
całe wydarzenie dotykało tematyki 100-lecia odzyskania niepod-
ległości, sam wykład był w to wielkie wydarzenie wpleciony. Pro-
fesor Koziołek przygotował referat pt. „henryk Sienkiewicz 1916 
– na progu niepodległości”, w którym poddał dyskusji poglądy wy-
bitnego pisarza i noblisty na temat odrodzenia się Polski, które-
go sam nie doczekał, jako że zmarł w 1916 roku. Prorektor skupił 
się na życiu prywatnym i działalności politycznej jednego z najwy-
bitniejszych i najbardziej znanych polskich prozaików, a także na 
jego zapatrywaniom w kontekście tego, po której ze stron pierw-
szej wojny światowej mają stanąć Polacy, chcący restauracji pań-
stwa polskiego. Wykład spotkał się z niezwykle przychylnym od-
biorem ze strony słuchaczy, dlatego sami zaproponowali, by prof. 
Koziołek jeszcze raz przybył z ciekawym odczytem do Jaworzań-
skiego uniwersytetu Trzeciego Wieku już w trakcie trwania roku 
akademickiego, które to zaproszenie gość przyjął.

Po wykładzie inauguracyjnym, a przed otwarciem roku aka-
demickiego, musiało stać się tradycji zadość – mury hali Sporto-
wej Jaworze zadrżały na dźwięki i słowa pieśni studenckiej „Gau-
deamus igitur”, którą wykonała „Gaudium Providentiae” – scho-
la działająca przy parafii rzymskokatolickiej pod kierownictwem 
Tadeusza Kostonia.

Więcej informacji zainteresowani znajdą na uniwersyteckiej 
stronie: www.uniwersytet3wieku.wordpress.com oraz profilu na 
facebooku: www.facebook.com/JaworzeTrzeciWiek.

urząd Gminy Jaworze, Zdjęcia: ARC 

Podczas inauguracji roku akademickiego uniwersytetu Trzeciego Wieku 
hala Sportowa Jaworze wypełniła się gośćmi z bliższa i dalsza.

Profesor Ryszard Koziołek obiecał, że wróci do Jaworza.

Program został wzbogacony występem dzieci.
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WYRóŻNIENIA I NAGRODY

Z okazji święta Komisji Edukacji Narodowej wójt Jaworza, 
Radosław Ostałkiewicz, wręczył nauczycielom i dyrektorom 
jaworzańskich placówek oświatowych doroczne nagrody samo-
rządowe. uroczystość ta – wzorem lat ubiegłych – miała miejsce 
w czasie sesji Rady Gminy Jaworze.

Oświata to po pierwsze nauczanie, po drugie wychowanie, 
a po trzecie dialog między pokoleniami dzieci i młodzieży, ro-
dziców, nauczycieli czy samorządu. W Jaworzu to się doskona-
le udaje. Nasze szkoły i przedszkola są wyjątkowe pod każdym 
względem – uzyskują wyniki wysoko ponad średnią wojewódz-
ką czy wartości uzyskiwane przez duże miasta. Naprawdę mamy 
się czym chwalić, a nasi uczniowie mają wspaniałe perspektywy 
przed sobą. Dyrektorzy wszystkich czterech placówek to nie tyl-
ko doskonali pedagodzy, ale również skuteczni menedżerowie, 
którzy potrafi ą zarządzać kadrą i powierzonym mieniem komu-
nalnym. Takiego zespołu profesjonalistów może nam pozazdro-
ścić każda gmina.

W dalszej części sesji Rady Gminy Jaworze wręczony został 
medal nieobecnemu podczas uroczystości 25-lecia odzyskania 
samodzielności administracyjnej przez Gminę Jaworze w 2016 

roku przewodniczącemu Rady Rminy pierwszej kadencji (1991-
1994) panu Władysławowi Niklowi, który wspominał m.in. obec-
ność w ówczesnej restauracji „Pod Goruszką” premiera Tadeusza 
Mazowieckiego, który podpisał się pod rozporządzeniem resty-
tuującym gminę Jaworze. Pod koniec pierwszej części sesji rad-
ni wraz z wójtem uhonorowali podziękowaniem i symbolicznym 
bukietem kwiatów Krystynę Gutan, która w sierpniu br. otrzy-
mała jedno z najwyższych odznaczeń Stolicy Apostolskiej dla 
osób świeckich, medal „Pro Ecclesia et Pontifi ce”. Pani Krysty-
nie Gutan z Jaworza, katechetce i poetce zaangażowanej w życie 
społeczne oraz religijne Kościoła odznaczenie w kształcie krzyża 
przyznał Papież franciszek, zaś wręczył je ks. bp Roman Pindel.

Tegoroczne nagrody wójta odebrali (w kolejności alfabetycz-
nej): Jolanta Bajorek – dyrektor Przedszkola Nr 1, Ewa Cholewik 
– dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1, Lucyna Ciochoń-Guziur – 
nauczycielka Szkoły Podstawowej Nr 2, Czesława Cybułka – była 
dyrektor Przedszkola Nr 2, Dorota Klajmon – nauczycielka Szko-
ły Podstawowej Nr 2, Patrycja Kłaptocz – nauczycielka Przed-
szkola Nr 1, Jolanta Sienicka – nauczycielka Szkoły Podstawo-
wej Nr 1, Jadwiga Spodzieja – wicedyrektor Gimnazjum (Szkoły 
Podstawowej Nr 2), Barbara Szermańska – dyrektor Gimnazjum 
(Szkoły Podstawowej Nr 2) oraz Teresa ślezińska – p.o. dyrekto-
ra Przedszkola Nr 2.

urząd Gminy Jaworze

Z taką kadrą pedagogiczną możemy być spokojni o przyszłość naszych dzieci. fot. urząd Gminy Jaworze
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TRADYCYJNA ZABAWA
Tak wielkiej dawki śmiechu, zapału, zagorzałej rywalizacji 

i dobrego humoru już dawno nie było w Jaworzu. W sobotę 13 
października hali Sportowej Jaworze odbyła się VIII Spartakia-
da Kół Gospodyń Wiejskich pt. „Zabawy naszych przodków”. 
W rywalizacji wzięło udział aż 17 kół drużyn kół gospodyń wiej-
skich (Bielowicko, Brzezinka, Bystra, Czechowice-Dziedzice, 
Jasienica, Jaworze nr 1, Leśna, Meszna, Międzyrzecze Dol-
ne, Pławy, RZRKiOR, Sienna, Wieszczęta, Wilkowice, Zaborze, 
Zabrzeg, Zbytków).

Imprezę ofi cjalnie otworzyli Danuta Kożusznik i Waldemar 
Pieczara – przedstawiciele władz Rejonowego Związku Rolni-
ków, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bielsku-Białej oraz Rado-
sław Ostałkiewicz, wójt Jaworza.

Celem spartakiady była prezentacja, zachowanie oraz 
ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego wsi, poprzez zapre-
zentowanie tradycyjnych zabaw i konkurencji sportowych a tak-
że zorganizowanie dla uczestników oraz widzów świetnej zaba-
wy. Organizatorzy chcieli pokazać, że bez względu na wiek, bez 

drogiego, specjalistycznego sprzętu, można fantastycznie nie tyl-
ko promować aktywny i zdrowy styl życia, ale również świetnie się 
bawić i integrować.

Panie z wielkim entuzjazmem i zaangażowaniem brały udział 
w konkurencjach. Były więc m.in. humorystyczna prezentacja dru-
żyny, bieg z jajkiem na łyżce, strzały na bramkę z zawiązanymi 
oczami, slalom z piłką nożną, rzut kapeluszem na odległość, rzu-
canie ziemniakami do kosza, tor przeszkód, przeplatanie obrę-
czy oraz „zabawa z owcami”. Drużyny startowały w 6-osobowych 
składach, złożonych z pań, które są członkiniami KGW. Po raz 
pierwszy, poza konkursem, wystartowała drużyna organizatorów, 
czyli RZRKiOR, tworząca zabawną „rolniczą rodzinkę”, aby na 
własnej skórze doświadczyć, z jakimi wyzwaniami muszą zmie-
rzyć się uczestnicy. świetnie prezentowała się drużyna z KGW nr 
1 w Jaworzu, która za ubiór otrzymała najwyższa punktację.

Po podliczeniu punktów za wszystkie konkurencje okazało 
się, że pierwsze miejsce i tytuł mistrza VIII Spartakiady Kół Go-
spodyń Wiejskich wywalczył zespół KGW Międzyrzecze Dolne 
(gmina Jasienica), drugie było KGW ze Zbytkowa (gmina Stru-
mień), a trzecie KGW z Zaborza (gmina Chybie). W tej spartakia-
dzie nie ma jednak przegranych, dlatego każda ze startujących 
zawodniczek otrzymała pamiątkowy medal ufundowany przez 
urząd Marszałkowski, a drużyna dostała dyplom i upominek z Ja-
worza, zaś zwycięzcy odebrali dodatkowo puchary starosty biel-
skiego. Do zobaczenia za rok!

Danuta Kożusznik



LISTOPAD10 2018

LuDZie jaworZa

WIELKIE SERCE DO PRACY 
SPOŁECZNEJ

Rozmowa ze Stanisławą Duraj, nominowaną do tegorocz-
nej nagrody im. księdza Józefa Londzina

na pewno kojarzy pani alfreda Hitchcocka…
Oczywiście, na początku jest mocne uderzenie, a potem jest 

coraz gorzej.

Dokładnie tak, dlatego zapytam na początek o to, jak pani 
– pedagog z wieloletnim doświadczeniem – postrzega dziś 
współczesną młodzież, spędzającą wolny – i nie tylko – czas 
głównie z telefonem w ręce?

Na pewno nie mogę się zgodzić ze stwierdzeniem, że mło-
dzież jest teraz coraz gorsza. Tak się zawsze mówiło – to zna-
czy starsi narzekali na kolejne pokolenia. Choć oczywiście nie 
da się ukryć, że w ostatnich 20 latach nastąpił ogromny prze-
skok. Nie ma dziś chyba dziecka, które by zajrzało do encyklope-
dii. Każde użyje palców, żeby wystukać w smartfonie czy innym 
urządzeniu potrzebne wiadomości. Ja się już nawet pogubiłam 
w określeniach sprzętu. Moje pokolenie ma z tym problem, choć 
nie wszystkie osoby. Bardzo podziwiałam na przykład Jadwigę 
Roik (autorka m.in. monografi i o Jaworzu – przyp. red.), która po-
trafi ła się nauczyć nowoczesnych urządzeń. Dzięki temu można 
powiedzieć, że przeskoczyła niejedno pokolenie.

Kiedy rozmawialiśmy wcześniej, powiedziała pani jednak, 
że jak przychodzą do pani w odwiedziny dzieci, wnuki, to sia-
dacie przy stole. jest wspólnota, czego brakuje chyba dziś 
w wielu domach…

To prawda. Mało ze sobą rozmawiamy. Nie tylko to jest jed-
nak bolesne. Brakuje w codziennym, zabieganym świecie także 
domowego jedzenia. Dziś młode osoby, znowu do nich wrócę, 

mają w głowie tylko wygodę. Podam prosty przykład – po co go-
tować zupę, jak wystarczy zalać proszek wrzątkiem. Mało kto po-
myśli, żeby wrzucić do wody kostkę rosołową, dodać oleju oraz 
jarzyn. Wtedy w domu unosi się zapach normalnej zupy. Niech to 
będzie pomidorówka, ziemniaczanka, ogórkowa, mniejsza z tym, 
ale jest to przynajmniej domowe jedzenie. Albo weźmy ciasta, na 
przykład drożdżowe. W tym roku w Jaworzu zauważyłam tyle le-
żących przy drogach jabłek, że aż było mi przykro na to patrzeć. 
A mama jedna z drugą kupuje potem owoce w sklepie. Niektó-
re dzieci nie znają babcinych przepisów i smaków. To także wina 
nas, starszych. Tak się świat potoczył, ale nie można mieć o to 
żalu do wszystkich.

Mówi pani jak prawdziwa gospodyni wiejska. Dalej należy 
pani do KGw nr 1 w jaworzu?

Jak najbardziej. Można powiedzieć, że byłam skazana na to. 
Jestem dzieckiem chłopskim. Mój dziadek był wójtem, ojciec pro-
wadził kasę Stefczyka, kiedy się jeszcze nie mówiło o kasach 
spółdzielczych. Wracając do Jaworza, w Kole Gospodyń Wiej-
skich nr 1 działam od roku 1970, ale wcześniej udzielałam się 
jeszcze w Międzyrzeczu. Po wzięciu ślubu pracowałam w Ka-
mesznicy, a mąż mieszkał i pracował w zakładach wełnianych. 
Nie było sensu, żeby dojeżdżał w Beskid Żywiecki. Dlatego po-
prosiliśmy o przeniesienie – spod Baraniej Góry trafi liśmy do 
Międzyrzecza.

w ilu szkołach pani uczyła i jakie to były przedmioty?
Sześćdziesiąt lat temu uczyło się wszystkiego (śmiech). 
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W Kamesznicy i Międzyrzeczu najwięcej uczyłam młodsze kla-
sy oraz języka rosyjskiego. Pod Baranią Górą byłam trzy lata, ko-
lejnych 13 spędziłąm w Międzyrzeczu, a w 1969 roku dostaliśmy 
działkę w Jaworzu. W tamtych czasach, kiedy nauczyciel stawiał 
dom, mógł liczyć na wsparcie fi nansowe. Pamiętam, że to było 
120 tysięcy złotych na dwa procent. Obecny dom postawiliśmy 
z mężem sposobem gospodarczym. W szkole w Jaworzu prze-
pracowałam 36 lat. Mogłam iść na emeryturę o sześć lat wcze-
śniej, ale jeszcze byłam potrzebna przez kilka lat, na przykład 
uczyłam po domach.

czyli w przyszłym roku minie 50 lat, odkąd zamieszkała 
pani w jaworzu… Dużo się zmieniło…

Byliśmy z mężem pierwszymi w tej okolicy. Dopiero później 
doprowadzono kanalizację, w 1975 roku gaz. Postęp z tamtymi 
czasami jest nieporównywalny. Dlatego dobrze, że wywalczyli-
śmy samodzielność – bo wcześniej trochę nas przerzucali, raz 
należeliśmy do Jasienicy, raz do Wapienicy. W końcu ponad 20 
lat temu większość jaworzan zagłosowała za samodzielnością, 
tak jak zresztą większość zagłosowała za obecnym wójtem, Ra-
dosławem Ostałkiewiczem. Był to strzał w dziesiątkę.

Pani też w tym, mówiąc kolokwialnie, „maczała palce”…
Trochę tak. Wspólnie z Czesławem Malcharem byliśmy bo-

daj ostatnimi jaworzanami zasiadającymi w Radzie Gminy w Ja-
sienicy. Pamiętam, że tak jak teraz zbiera się podpisy, tak wtedy 
były zbierane za usamodzielnieniem się naszej pięknej miejsco-
wości. Zaangażowani byli wtedy w to m.in. panowie Krzyszpień 
i Rybarkiewicz.

Potrafi  pani sobie wyobrazić, żeby dziś jaworze nie było 
samodzielne?

Absolutnie nie. Mielibyśmy być 15 sołectwem gminy Jasie-
nica? Już w czasach odzyskiwania samodzielności mieliśmy się 
czym pochwalić, choćby amfi teatrem. Proszę sobie wyobrazić, 
że wtedy traktowano go jako miejsce niedzielnego odpoczynku 

włókniarzy z Bielska-Białej. Na początku mojego zamieszkania 
w Jaworzu funkcjonował jeszcze basen. Kilka razy byłam tam 
z dziećmi, ja nie potrafi łam jednak wejść do tej lodowatej wody 
(śmiech). To był ewenement, tak samo jak był z Piłsudskim.

Kolejny raz wyprzedziła pani moje pytanie. Pomnik jest 
szczególnie ważny w 100-lecie odzyskania przez Polskę nie-
podległości…

Ostatnio wszyscy sobie przypomnieli, że gdyby nie pan Józef 
Tymon i komitet odbudowy, to by nie było „czym Boga chwalić”. 
Wszyscy uważali go za dziwaka i taki był rzeczywiście na starość, 
ale mniejsza o to – najważniejsze jest to, że jak się na coś uwziął, 
to doprowadził to do końca. Było nas w komitecie kilka osób, pan 
Tymon mnie zmobilizował do wstąpienia do niego. Pamiętam, 
jak Tymon przyszedł na zebranie naszego Koła Gospodyń Wiej-
skich, podczas którego przeprowadziliśmy pierwszą zbiórkę; by-
łam zresztą skarbnikiem komitetu. Pomnik został odsłonięty po 
odbudowie w 1992 roku.

Kiedy dowiedziała się pani o nominacji do nagrody im. 
księdza józefa Londzina, co pani poczuła?

To był dla mnie szok i niedowierzanie. Ja kompletnie nie lubię 
wokół siebie szumu.

ale to jest przecież pozytywny szum…
Tak, ale może znajdzie się ktoś, kto powie, że Stasia czy 

Durajowa znowu się do czegoś pcha.

Pani Stanisławo, nie chce mi się wierzyć…
Może rzeczywiście. Po śmierci syna (40 lat temu) i męża 

(przed rokiem) bardzo odczułam sympatię ze strony ludzi. W Ja-
worzu można liczyć na drugiego człowieka. Wszystko, co robiłam 
społecznie, to było od serca, a nie dla jakichkolwiek zaszczytów. 

Rozmawiał: Tomasz Wolff , fot. Tomasz Wolff 

foto: Stanisława Duraj na deskach Teatru Polskiego w Bielsku-Białej.
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Z ŻYCIA BIBLIOTEKI

Stulecie ZHP 
Związek harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycz-

nym stowarzyszeniem, które od 1918 roku wychowuje kolejne 
pokolenia młodych Polaków, dba o ich wszechstronny rozwój, 
rozwija ich i wychowuje na prawych, aktywnych i odpowiedzial-
nych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie harcer-
skim. Każdego dnia ponad 12 tysięcy instruktorów-wolontariu-
szy pełni służbę. Pracuje, aby ZhP stawał się coraz 
prężniej działającą organizacją, która zmienia otacza-
jący nas świat. Ponad 110 tysięcy dzieci i młodzieży 
zrzeszonych w ZhP rozwija swoje umiejętności, zdo-
bywa nową wiedzę, aby móc czerpać z nich w doro-
słym życiu. 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2018 
Rokiem harcerstwa. W uchwale wskazano, że w 2018 
r. jest obchodzone 100-lecie odzyskania niepodległości 
i przypomniano o udziale ruchu harcerskiego w procesie 
odrodzenia i zjednoczenia Rzeczypospolitej w latach 
1918-1922. „Na całym obszarze państwa, we wszyst-
kich działaniach wzięło czynny udział harcerstwo pol-
skie, tworzone od 1910 roku na wzór skautingu Roberta Baden-
Powella, którego zasady wychowawcze zostały silnie nasycone 
rodzimymi pierwiastkami patriotyzmu, wychowania moralnego 
i kształtowania tężyzny fi zycznej młodzieży”. W uchwale przywo-
łano pamięć o Orlętach Lwowskich i harcerzach biorących udział 

w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku, a także o Szarych 
Szeregach, Pogotowiu harcerek i hufcach Polskich – walczą-
cych z niemieckim okupantem. Wspomniano również o harcer-
zach walczących w konspiracji antysowieckiej i antykomunistycz-
nej w latach 1944-1956 i później w harcerstwie Niepokornym, 
w tym w Kręgach Instruktorów harcerskich im. Andrzeja Małkow-
skiego, Ruchu harcerskim i Ruchu harcerskim Rzeczypospolitej. 
„Przywołujemy dziś pamięć o wielu pokoleniach harcerek i harce-
rzy, którzy wychowywali młodzież i budowali nowoczesne społe-
czeństwo, odbudowywali nasz kraj po obu wojnach światowych 
i nieśli pomoc potrzebującym. Służba harcerek i harcerzy w kraju 
i poza jego granicami na trwałe zapisała się w naszych dziejach 

i w naszych sercach” – czytamy w uchwale.
Autorzy uchwały wyrazili nadzieję, że „przez dłu-

gie, kolejne lata harcerstwo będzie wskazaniem dla 
młodych w podejmowaniu decyzji życia, wyzwaniem 
i polem służby Bogu, Polsce i bliźnim, dla dobra na-
szego narodu i państwa”.

Przewodniczący Związku harcerstwa Polskiego, 
dr Grzegorz Nowik, wręczył marszałkowi Senatu wnio-
sek o nadanie Orderu Orła Białego twórcom harcer-
stwa Andrzejowi i Oldze Małkowskim.

Jaworzańska Biblioteka zachęca do sięgnięcia po 
niezwykłą książkę, biografi ę Olgi i Andrzeja Małkow-
skich, autorstwa Barbary Wachowicz zatytułowaną 

„Druhno Oleńko! Druhu Andrzeju!”. W świetle nowych odkryć, re-
lacji, listów, zdjęć, czytelnik podąży tropem Druhny Oleńki i Druha 
Andrzeja: od ich dzieciństwa, przez pierwsze drużyny skautowe 
we Lwowie, aż po twórcze działanie naszych harcerzy dziś. Pole-
camy – warto przeczytać! 

orGaniZacje PoZarZĄDowe

KRąG KOBIET

niepodległość jest kobietą
Wszystkie drogi prowadziły do Jaworza w słoneczną niedzie-

lę 30 września. Powodem było wydarzenie „Niepodległość jest 
kobietą”, wpisujące się w całoroczne obchody 100-lecia odzy-
skania niepodległości przez Polskę oraz w 100-lecie wywalcze-
nia praw wyborczych przez kobiety. Wydarzenie zorganizował 
„Krąg kobiet – środa jest kobietą”, obecne były jego członkinie 
– Anna Sobańska i Agnieszka Zboralska. A przyjechały do nas: 
historyczka, nauczycielka, przewodniczka, koordynatorka debat 
oksfordzkich – Anna Skiendziel oraz dr Małgorzata Tkacz-Janik, 
aktywistka, feministka, ekolożka, inicjatorka społecznych wyda-
rzeń, twórczyni „śląskiego Szlaku Kobiet”. Naszym gościem była 
także zastępca wójta, Anna Skotnicka-Nędzka. Najważniejsze 
jednak, że dopisali goście – z bliższej i dalszej okolicy. 

historyczny spacer rozpoczął się o godz. 13.00 w naszej ja-
worzańskiej Oborze. Następnie wycieczka zatrzymała się w kil-
ku miejscach, a Anna Skiendziel opowiadała o ważnych kobie-
tach. Były więc opowieści m.in. o Zofi i Kossak-Szczuckiej, Marii 
Dąbrowskiej, Marii Konopnickiej, Mirze Zimińskiej-Sygietyńskiej, 
Selmie Kurz, Agnieszce Pilchównie, Katarzynie Sydonii, Elżbie-
cie Lukrecji, Rosinie Schwederowitz, Małgorzacie Kostlachównej, 
Gabrieli von Thun und hohenstein, Julii z Laszowskich Saint Ge-
nois d’Anneaucourt czy Zofi i Kirkor-Kiedroniowej. Jako ostatnia 
została wspomniana Erna Singer.

W ten sposób nasza grupa dotarła do Sali Sesyjnej „Pod Go-
ruszką”, gdzie Małgorzata Tkacz-Janik wygłosiła wykład „100 
lat praw wyborczych kobiet”. Rozpoczęła go od samego pojęcia 

„herstoria”, od pytania o matki niepodległości, czy istnieją w świa-
domości, w przekazie, na kartach książek? Nakreśliła ponadto 
kontekst wydarzeń, wymieniła nazwiska i czyny zaangażowa-
nych kobiet, m.in. Zofi ę Kirkor-Kiedroniową, Dorotę Kłuszyńską, 
Marię Sojkową, Irenę Kosmowską, a następnie osiem pierwszych 
kobiet posłanek. Były to Gabriela Balicka, Jadwiga Dziubińska, 
Irena Kosmowska, Maria Moczydłowska, Zofi a Moraczewska, 
Anna Piasecka, Zofi a Sokolnicka i franciszka Wilczkowiakowa. 
Kolejne postaci „herstorii” to – Janina Antonina Omańkowska, 
Bronisława Szymkowiakówna, Aleksandra Piłsudska. Dr Tkacz-
Janik wymieniła także daty i szczegółowo omówiła sytuację ko-
biet, wydarzenia w kolejnych latach (na przykład rok 1949, 1956, 
1981, 1989, 1993, 2000, 2003, 2007, 2016...). 

Patronat nad wydarzeniem sprawował Radosław Ostałkie-
wicz, wójt Jaworza.

Małgorzata Koniorczyk

Jeden z przystanków w centrum Jaworza. fot. Małgorzata Koniorczyk.
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TOWARZYSTWO 
MIŁOśNIKóW JAWORZA

traktorem na posiady
Na tak zatytułowane posiady, nietypowymi pojazdami, bo trak-

torami Lanz Bulldog, przyjechali Jacek hornik i jego syn Kamil. 
Wszystko odbyło się w niedzielę 26 sierpnia, jak w Galerii pod 
Groniem na ul. Zajęczej w Jaworzu.

Żywa pamięć o trzech pedagogach
15 października, po raz drugi od umieszczenia tablicy pamiąt-

kowej na dawnym budynku szkolnym w Jaworzu średnim, zebra-
ła się grupa jaworzan, aby złożyć wiązanki kwiatów oraz upamięt-
nić osoby, których nazwiska widnieją na niej.

Zebranych przywitał Ryszard Stanclik, prezes Towarzy-
stwa Miłośników Jaworza, zaś w okolicznościowym wystąpieniu 
Leopold Kłoda przypomniał sylwetki trzech widniejących na tabli-
cy bohaterów. Wszyscy: jan łysek, Franciszek Kubok i Paweł 
Starzyk byli nauczycielami szkoły polskiej w Jaworzu średnim 
przed I wojną światową i w okresie międzywojennym. W róż-
nym okresie czasu i w różnych miejscach jako ofi cerowie odda-
li swoje życie w obronie ojczyzny. Jan Łysek pracował w Jaworzu 
średnim w nowo powstałej szkole polskiej w latach 1912-1914. 
Miał trudne zadanie, jako kierownik musiał pozyskać do pol-
skiej placówki dzieci miejscowej ludności, a obok działała szkoła 

niemiecka. Po dwóch latach szkoła polska pękała w szwach, nie 
mogąc pomieścić wszystkich chętnych. Jan Łysek jako Polak 
i wielki patriota przekazywał młodzieży tęsknotę za wolną Polską, 
którą trzeba odzyskać po latach zaborów. Swój patriotyzm zawarł 
również w pisanym w Jaworzu pamiętniku, w wierszach i swo-
im najważniejszym dziele – dramacie „śpiący Rycerze”. Ponad-
to aktywnie uczestniczył w zajęciach i organizacji Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”, działającego na śląsku Cieszyńskim. 
Gdy wybucha I wojna światowa, wyruszył na front jako jeden 
z dowódców Legionu śląskiego. Wraz z armią austriacką walczył 
na froncie wschodnim. W listopadzie 1915 roku już w stopniu ka-
pitana zginął w walce, nie doczekawszy wolnej Polski wyzwolo-
nej spod zaborów.

franciszek Kubok pracował w szkole w Jaworzu średnim na 
początku lat dwudziestych XX wieku. W 1923 roku przeniósł się 
do Wapienicy, obejmując funkcję kierownika szkoły. W 1939 roku 

Jacek hornik mieszka w Wapienicy. Praca zawodowa i przy-
padek sprawiły, że zainteresował się starymi traktorami. Najpierw 
szukał ich i kupował na terenie Polski. Remontował, niektóre eg-
zemplarze sprzedawał. Kontakty z innymi kolekcjonerami pozwo-
liły mu dotrzeć do Lanz Bulldogów nie tylko w Europie, ale i w tak 
odległych krajach, jak Argentyna czy Australia.

Podczas spotkania przybliżył słuchaczom budowę tych sta-
rych traktorów, podając wiele technicznych ciekawostek, a póź-
niej przy pomocy kierownicy uruchomił jeden z nich.

Zarząd TMJ
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nigdy nie jest za późno, czyli młodzi inaczej
16 września odbyły się kolejne posiady, na które zostaliśmy 

zaproszeni, aby podzielić się wrażeniami z podróży po uSA i Ka-
nadzie. Wycieczka miała miejsce 1,5 roku temu i trwała miesiąc. 
Gdy przed 70 laty kończyłem czytać książkę „Kanada pachną-
ca żywicą” Arkadego fiedlera, wypożyczoną z gminnej biblio-
teki, nie sądziłem, że kiedykolwiek będę miał szansę zobaczyć 
ten kraj na własne oczy. Ta szansa pojawiła się dwa lata temu. 
Nasza koleżanka Ewa, mieszkająca w uSA od ponad 30 lat, 
zapalona podróżniczka, co roku odwiedza rodzinę i starych przy-
jaciół w Polsce. W czasie kolejnego pobytu na spotkaniu kole-
żeńskim, zaprosiła kilka osób – znajomych z czasu studiów – do 
odwiedzenia jej w Carson City w Newadzie, gdzie ma duży dom,  
w którym mieszka samotnie. Zapewniła też, że przygotuje cie-
kawy program turystyczny szlakiem parków narodowych północ-
nych Stanów i Kanady, udostępni swojego busa i załatwi rezerwa-
cje noclegów na uzgodnionej z nami trasie wycieczki.

Decyzja musiała zapaść dość szybko, bo załatwienie wiz i bi-
letów lotniczych wymagały sporego wyprzedzenia. Wystartowali-
śmy z Warszawy i po przesiadkach w Londynie i Phoenix w Ari-
zonie wylądowaliśmy w Nevadzie w Reno 50 km od Carson City. 

jako oficer został zmobilizowany i wraz z wojskiem znalazł się na 
terenie Związku Radzieckiego. Tam internowany podzielił los pol-
skich oficerów i został rozstrzelany w Katyniu w 1940 r.

Ostatni z wymienionych, Paweł Starzyk przybył do Jawo-
rza średniego w 1934 roku, obejmując posadę kierownika szko-
ły. Posiadał wyższe wykształcenie z biegłą znajomością języków 
obcych. Za jego czasów w szkole działały chór, koło teatralne  
i nauka historii Polski dla dorosłych. Podczas okupacji uczył pol-
skie dzieci na tajnych kompletach, działał także konspiracyjnie  
w Związku Walki Zbrojnej. Aresztowany w 1942 roku został za-
mordowany w hitlerowskim więzieniu w Sosnowcu.

Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą tych trzech bo-
haterów z okazji Dnia Nauczyciela, a także z okazji 100-lecia od-
zyskania niepodległości przez naszą ojczyzny ma symboliczny 
charakter. Kiedy podczas obchodów wymieniane są nazwiska 
twórców niepodległości Józefa Piłsudskiego, Paderewskiego, 
Dmowskiego i innych, pamiętajmy, że w naszej małej ojczyźnie 
też byli ludzie, którzy o tą niepodległość walczyli i za nią odda-
li życie.

Podczas uroczystości kwiaty złożyli: wójt Jaworza, przedsta-
wiciele Towarzystwa Miłośników Jaworza, delegacja szkół pod-
stawowych i przedszkola, Stowarzyszenie „Jaworze Zdrój” oraz 
mieszkańcy.

Leopold Kłoda

Na lotnisku czekała Ewa. Po dwóch dniach aklimatyzacji wystar-
towaliśmy na zaplanowaną przez Ewę trasę w składzie: dwie pary 
plus dwie singielki. Celem wyprawy było zwiedzenie parków na-
rodowych w północnych stanach uSA i Kanadzie. W ciągu 24 
dni przejechaliśmy 7000 km, codziennie zmieniając się przy kie-
rownicy. Z ciekawszych miejsc, które mieliśmy okazję zobaczyć, 
warto wymienić m.in. Crater Lake (najgłębsze jezioro Ameryki), 
wydmy wzdłuż wybrzeża Pacyfiku w stanie Oregon i stada słoni 
morskich tamże czy naśnieżone (w czerwcu) stoki w miejscowo-
ści Whistler z koleją linową o najdłuższym przęśle na świecie. Za-
pamiętaliśmy także przejazd mostem Astoria nad rzeką Kolumbią 
(ma 6500 metrów długości), przejazd ogromnym busem po kur-
czącym się lodowcu i spacer po przezroczystej szybie nad 200 
metrową przepaścią.

Tytuł naszej relacji uzasadniamy wiekiem uczestników (śred-
nia 81 lat). Wróciliśmy do Jaworza w przekonaniu, że jedną  
z większych przyjemności każdej podróży jest szczęśliwy powrót 
do domu. Panu Ryszardowi Stanclikowi dziękujemy serdecznie, 
że z naszych amatorskich, szybko robionych zdjęć, potrafił wydo-
być całe piękno oglądanych przez nas krajobrazów, były ozdobą 
naszego spotkania.

Maryla i Janusz Pieszkowie
Zdjęcia: Towarzystwo Miłośników Jaworza
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100 LAT LIGI MORSKIEJ I 20-LECIE
MIęDZYNARODOWEGO SZKOLNEGO 
KOŁA LIGI MORSKIEJ I RZECZNEJ 
W JAWORZu

W słoneczne, niedzielne popołudnie w Sali Sesyjnej „Pod 
Goruszką” (14 października) odbyło się spotkanie organizowane 
przez Towarzystwo Miłośników Jaworza oraz Szkolne Koło Ligi 
Morskiej i Rzecznej przy Gimnazjum/SP2 w Jaworzu średnim. 
Prowadzący spotkanie Jerzy Ryrych – kapitan żeglugi wielkiej, 
przywitał licznie zgromadzonych gości, a szczególnie dzieci i mło-
dzież z Międzynarodowego Szkolnego Koła Ligi Morskiej i Rzecz-
nej działającego przy Szkole Podstawowej nr 2.

największa społeczna organizacja
Obchody 100-lecia powstania Ligi oraz 20. rocznicy założenia 

koła Ligi w Jaworzu rozpoczęły się we wrześniu ubiegłego roku 
i związane były z otwarciem wystawy złożonej z 23 plansz obra-
zujących dzieje LMiR na przestrzeni ostatniego wieku. W ostat-
nim roku pomniejszona wersja tej wystawy była eksponowana 
w kilku szkołach powiatu bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego 
w ramach obchodów 100-lecia.

Wystawę obrazującą dzieje Ligi na przestrzeni ostatniego 
wieku omówił prowadzący, sięgając do roku 1918, kiedy to Polska 
po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość. W tym samym 
czasie – 1 października 1918 kontradmirał Kazimierz Porębski 
powołał do życia Stowarzyszenie Pracowników na Polu Rozwo-
ju Żeglugi „Bandera Polska”, które w kolejnych latach przyjęło 
nazwę Liga Żeglugi Polskiej, w 1924 r. Liga Morska i Rzeczna, 
a w1930 Liga Morska i Kolonialna.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku Polska miała za-
ledwie 146 km wybrzeża, bez znaczących portów. W roku 1932 
odbyły się w budowanej jeszcze Gdyni obchody „święta Morza”, 
które pokazały jak ogromną pracę społeczeństwo polskie włożyło 
w budowę podwalin gospodarki morskiej. W ciągu 10 lat Gdynia 
z małej, rybackiej wioski stała się dużym portem morskim 
i 100-tysięcznym miastem.

W latach międzywojennych Liga była największą organizacją 
społeczną, liczącą w 1939 prawie milion członków. Okręgi i koła 
LMiR, a od 1930 Ligi Morskiej i Kolonialnej brały czynny udział 
w zbiórkach na rzecz funduszu Obrony Morskiej, kiedy to zebra-
no ponad 10 milionów zł na uzbrojenie i rozwój Marynarki Wojen-
nej, a w roku 1938 z funduszy tych zbudowano słynny okręt pod-
wodny „Orzeł”. 

Historia jaworzańskiego koła
Po omówieniu historii i działalności Ligi, prowadzący przeka-

zał głos Iwonie Kominek i Andrzejowi Stąsiekowi, opiekunom i za-
łożycielom MSKLMiR przy SP nr 2.

– 13 września 1997 powstało szkolne Koło LMiR. Byłem jego 
inicjatorem. Realizując cele i działania LM przyświecał mi rów-
nież bardzo przyziemny cel, ponieważ mieliśmy Bielski Okręg Ligi 
Morskiej. Warto było wykorzystać działalność takiego Koła, któ-
re w szkole dawało uczniom możliwość tylko częściowo płatnych 
wyjazdów nad polskie morze. Oczywiście takie eskapady nie są 
żadnymi „gratisami”, ponieważ najpierw młodzież musiała się wy-
kazać działaniami społecznymi, aby móc skorzystać ze wsparcia 
samorządu i Zarządu Głównego LMiR – mówił Stąsiek.

– Mieliśmy małe muzeum morskie, działające w skromnych 
warunkach lokalowych, naszych przewodników i – co ważne – 
współpracowaliśmy z Instytutem Biologii Wyższej Szkoły Peda-
gogicznej w Krakowie. Jako że Zarząd Główny organizował co 
roku prestiżowy konkurs na najlepiej pracujące szkolne koło, mo-
gliśmy się wykazać pracą w muzeum. Młodzież bardzo chętnie 
uczestniczyła w tym konkursie, pracując przez cały rok. Od po-
czątku starałem się tak przygotowywać ligowców do konkursów, 
aby wracali do Jaworza z wyjazdów z jakimiś trofeami. Szokiem 
dla wielu nadmorskich szkół było to, że „górale” z Jaworza zdo-
bywali pierwsze miejsca, pokonując rywali z Gdańska, Gdyni, 
Kołobrzegu czy Szczecina. Nasza młodzież w nagrodę odbywa-
ła 5-dniowe rejsy szkoleniowe na ORP „Iskra” na trasie Szczecin 
– Gdynia. Poza tym współpracowaliśmy z dr Elżbietą Marszałek, 
rektorem Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Turystycznej w Szczeci-
nie, która w Zarządzie Głównym LM i LMiR odpowiadała za edu-
kację morską młodych ludzi. Dzięki tej współpracy nasi ucznio-
wie wielokrotnie uczestniczyli we flisach Odrzańskich – konty-
nuował Stąsiek.

Za całokształt pracy SKLMiR przy szkole podstawowej i gim-
nazjum Kapituła Odznaczeń na wniosek ZG uhonorowała Gminę 
Jaworze najwyższymi ligowymi odznaczeniami. Były to Pierścień 
hallera i Krzyż Pro Mari Nostro, a gimnazjum otrzymało ten 
ostatni.

Po odejściu pana Andrzeja na emeryturę, opiekunem MSKL-
MiR została nauczycielka gimnazjum, Iwona Kominek, która przy 
wsparciu ówczesnej i obecnej dyrekcji szkoły świetnie sobie radzi 
na tym polu. To właśnie ona w drugiej części imprezy zaprezento-
wała fotorelację z różnego rodzaju imprez o tematyce ligowej, że-
glarskiej i marynistycznej.

jest się czym pochwalić
W prezentacji multimedialnej przywołane zostały nazwiska 

opiekunów SKLMiR, poszczególnych wójtów gminy, dyrektorów, 
którzy na przestrzeni ponad dwudziestu lat wspierali działalność 
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Koła. Złożone zostały podziękowania za wieloletnie wsparcie 
finansowe ze strony urzędu Gminy Jaworze.

Wspomniana także została wieloletnia współpraca z pracow-
nikami naukowymi Instytutu Biologii obecnego uniwersytetu Pe-
dagogicznego w Krakowie, prowadzone przez dr. Marka Guzika 
warsztaty oraz zajęcia terenowe w trakcie wielu wyjazdów ligo-
wych, szkolenie uczniów-przewodników ówczesnego szkolnego 
Muzeum fauny i flory Morskiej, obozy naukowe ze studentami 
wyżej wymienionej uczelni.

uczestnicy mieli okazję zobaczyć różnego rodzaje typy im-
prez o charakterze ligowym, które zorganizowane zostały dla 
uczniów-ligowców jaworzańskiej szkoły. Były to m.in. rejsy ORP 
„Iskra”, obozy szkoleniowo-wypoczynkowe w Pucku, na Wolinie, 
Zakopanem, Trójmieście, flisy Odrzańskie, Wiślane, szkolenia 
żeglarskie, udział w Zlotach Jungów, warsztaty ekologiczno-że-
glarskie, Międzynarodowe Zawody Wędkarskie dla członków 
szkolnych kół LMiR Okręgu Bielskiego, konkursy Piosenki Że-
glarskiej, doskonalenie nauki pływania, chrzty morskie, posiady 
o charakterze ligowym. 

Na przestrzeni wielu lat prowadzona była współpraca z trze-
ma szkołami z zagranicy: Czech, Słowacji oraz Węgier. Na terenie 
Polski zaś ligowe działania współorganizowane i współrealizo-
wane były ze szkołami w Jasienicy, Drogomyślu, Łodygowicach, 
Zakopanem, Kołobrzegu, IV i VIII LO w Bielsku-Białej, Prywatną 
Szkołą im. Reja w Bielsku-Białej, Młodzieżowym Ośrodkiem Wy-
chowawczym w Jaworzu oraz Samorządowym Przedszkolem  
nr 2 w Jaworzu.

Zaprezentowane zostały także osiągnięcia Szkolnego Koła 
LMiR. Już od pierwszego roku działalności Koła zdobywane były 
wyróżnienia oraz zaszczytne pierwsze i drugie miejsca w ogólno-
polskim konkursie „Młodzież na Morzu” w kategorii na najlepiej 
pracujące Szkolne Koło Ligi Morskiej i Rzecznej. Jaworzańska 
młodzież wielokrotnie zdobywała też wyróżnienia w konkursach 

plastycznych i konkursach wiedzy o morzu, które organizowane 
były przez Zarząd Główny LMiR w ramach wspomnianego kon-
kursu „Młodzież na Morzu”.

Druga prezentacja multimedialna dotyczyła najnowszej hi-
storii, w roku szkolnym 2018-2019. Można było w niej zobaczyć 
udział jaworzańskich ligowców w korowodzie dożynkowym w Ja-
worzu, wyjazd szkoleniowy przeprowadzony na terenie „Dream 
Parku Ochaby”, udział w obchodach 100-lecia Ligi Morskiej  
i Rzecznej na Zamku Królewskim w Warszawie, zajęcia na base-
nie w Centrum Zdrowia i Rehabilitacji „Villa Barbara”. Zaprezen-
towane zostały także najbliższe działania ligowe, czyli szkolenie 
żeglarskie na terenie SP nr 2 oraz Muzeum fauny i flory Morskiej 
i śródlądowej oraz wyjazd szkoleniowy do Zakopanego. 

Spotkanie Towarzystwa Miłośników Jaworza zakończył mu-
zyczny występ najmłodszych „ligowców”, przygotowany pod 
okiem Marcina Pytlowanego, opiekuna koła wokalnego ze Szko-
ły Podstawowej nr 2.

Materiały prasowe, Zdjęcia: ARC

MORSKIE STOWARZYSZENIE

14 października odbyło się spotkanie założycielskie Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Muzeum fauny i flory Morskiej i śródlądo-
wej w Jaworzu. Miało miejsce w 100. rocznicę powstania Ligi 
Morskiej i Rzecznej, do której należy i należało wielu jaworzan. 
Mieszkańców, którzy mimo ukończenia szkół, chcieliby wciąż 
działać i wspierać zarówno muzeum, jak i inne działania związa-
ne z szeroko pojętą „aquakulturą”. Zapraszamy do współpracy  
i dołączania do prac związanych z promocją gminy i rozwijaniem 
świadomości ekologicznej i marynistycznej.

W założeniach działalności stowarzyszenia jest przede 
wszystkim ścisła współpraca z muzeum i innymi organizacjami 
działającymi na naszym terenie, ale również z Towarzystwem 
Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Planu-
jemy organizację warsztatów przybliżających mieszkańcom pro-
blemy, a także ciekawostki związane z morzem. Chcemy bardzo 
aktywnie wspierać naszych uczniów walczących każdego roku  
w konkursie „Młodzież na morzu”. 

Więcej informacji można uzyskań zarówno w Muzeum fau-
ny i flory Morskiej i śródlądowej w Jaworzu, jak i poprzez bezpo-
średni kontakt z założycielami stowarzyszenia. 

Wojciech Sabo, Lidia Wawak, Dorota Błaszczak

ZŁOTY JuBILEuSZ LMIR

Odzyskanie przez Polskę niepodległości stało się początkiem 
długiego i trudnego procesu odbudowy zrujnowanego przez za-
borców i I wojnę światową kraju oraz wywalczonych w Wersa-
lu ziem. W pierwszym rzędzie chodziło o infrastrukturę i gospo-
darkę, ale także o scalenie w jedną społeczność obywateli róż-
nych państw oraz stworzenie nowej administracji cywilnej i woj-
skowej. Ważnym zadaniem było także zagospodarowanie rzek, 
które miały być krwiobiegiem polskiej gospodarki oraz skrawka 
Bałtyku, nowo otwartego okna na świat. W realizację tego wła-
śnie zadania włączyli się natychmiast marynarze służący dotąd Reprezentanci powiatu bielskiego w Warszawie. fot. ARC
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w wojennych i handlowych fl otach okupantów. Już 1 paździer-
nika 1918 r. pod kierownictwem kontradmirała Kazimiera Poręb-
skiego powołali oni Stowarzyszenie Pracowników na Polu Roz-
woju Żeglugi „Bandera Polska”, którego spadkobiercom jest dzi-
siaj – Liga Morska i Rzeczna. Mimo upływu 100 lat od powstania, 
przemian ustrojowych i społecznych, wyznaczone cele są ciągle 
aktualne. Chodzi na przykład o „opracowanie zasad organizacji 
żeglugi i portów; wyznaczenie kierunków rozwoju żeglugi śródlą-
dowej i morskiej; przeprowadzenie szkolenia zawodowego wśród 
pracowników żeglugi; popularyzacja idei żeglugi i sportów wod-
nych wśród społeczeństwa”. Na ten fakt zwrócił uwagę 29 wrze-
śnia 2018 podczas uroczystej mszy św. w Katedrze Polowej Woj-
ska Polskiego w Warszawie gen. bryg. ks. bp Józef Guzdek. Za-
chęcił też obecnych członków LMiR do codziennej realizacji tych 
celów, „gdyż jest to potrzebne i niezbędne dla istnienia i pomyśl-
ności Polski”. W „modlitwie wiernych” prezes Okręgu w Bielsku-
Białej, Edward Szpoczek, w imieniu zgromadzonych wielbił Boga, 

dziękował za dar rzek i mórz oraz prosił o doradczą pomoc w ich 
właściwym wykorzystywaniu.

Z katedry ponad 300 uczestników uroczystości przeszło w ko-
lumnie ulicami stolicy na Zamek Królewski, gdzie w głównej sali 
wysłuchano okolicznościowego przemówienia prezesa LMiR, An-
drzeja Królikowskiego oraz listów gratulacyjnych – m.in. od pre-
miera Mateusza Morawieckiego, marszałka Sejmu Marka Kuch-
cińskiego, I wicewojewody śląskiego Jana Chrząszcza, posła na 
Sejm RP Małgorzaty Pępek, starosty bielskiego Andrzeja Płon-
ki, wójta Jaworza Radosława Ostałkiewicza, a także dyrektor Mu-
zeum fauny i flory Morskiej i śródlądowej w Jaworzu, Barbary 
Szermańskiej. 

W jubileuszowych uroczystościach wzięło udział 23 członków 
z Bielska-Białej, Czechowic-Dziedzic, Drogomyśla, Jasienicy, Ja-
worza, Łodygowic i Krakowa.

Edward Szpoczek

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział III Karny Sekcja Wykonawcza ogłasza, iż jan Herma ur. 15/04/1951 w Jaworzu, 
s. Jan i helena został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 15/12/2017 r. za popełnienie przestępstawa 
z art. 35 ust. 1 i 1 a ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt polegającego na tym, że w dniu 19 czerwca 2017 r. w Jawo-
rzu woj. śląskie znęcał się nad młodą sarną w ten sposób, że nie udzielił jej pomocy porzucając ją nad brzegiem potoku i tym sa-
mym świadomie dopuszczając do zadawania jej bólu i cierpienia, a która to w wyniku wypadku przy pracach polowych związanych 
z wykaszaniem traw została okaleczona poprzez odcięcie przednich i tylnych kończyn przez noże kosiarki rotacyjnej, na karę 3 
miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat, środek karny w postaci podania wyro-
ku do publicznej wiadomości oraz nawiązkę w kwocie 4000 zł na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Bielsku-Białej.
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naSZe DZieci, naSZa MłoDZieŻ

PuBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 
W JAWORZu

Pasowanie najmłodszych przedszkolaków
Wraz z nadejściem jesieni, rozpoczął się kolejny rok szkolny 

2018/2019, a wraz z nim do naszego przedszkola zawitały po raz 
pierwszy nowe kochane przedszkolaczki.

Tradycją naszego przedszkola jest uroczystość pasowania 
naszych przedszkolaków, które następuje wówczas, gdy nasze 
najmniejsze dzieci przestaną płakać za rodzicami. Odbyło się 
ono 17 października. Głównymi bohaterami tej przedszkolnej im-
prezy były dzieci z grupy I „Pszczółek”.

wrzesień miesiącem bezpieczeństwa
W Publicznym Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Jaworzu 

priorytetem jest bezpieczeństwo dzieci. Na początku roku szkol-
nego dzieci poznają drogę do przedszkola wraz ze znakami dro-
gowymi i zasadami, które uczą jak należy zachować się na ulicy. 
Dlatego też zaprosiliśmy dzielnicowego Jaworza, asp. Zbigniewa 
Bohuckiego, który spotkał się z dziećmi. Tematem pogadanki było 
przede wszystkim bezpieczeństwo. Policjant rozmawiał z dzieć-
mi o prawidłowym poruszaniu się po ulicach w dozwolonych do 
tego miejscach, a w szczególności omówił zasady bezpiecznej 
drogi do i z przedszkola. Przypomniał również o konieczności no-
szenia elementów odblaskowych przy ubraniu oraz jak należy za-
chować się, gdy zaczepi nas obca osoba. Największym zainte-
resowaniem cieszyły się wśród dzieci opowiadania o codziennej 
pracy policji. Dzieci czynnie uczestniczyły w spotkaniu, zadając 
dużo pytań. Najprzyjemniejszą częścią spotkania było oglądanie 
przyniesionych przez gościa podstawowych akcesoriów policjan-
ta. Dzięki spotkaniu dzieci nauczyły się, że pan policjant to osoba, 
do której można zwrócić się o pomoc w każdej sytuacji.

Nauczycielka Justyna Smyrdek

Wszystkie przedszkolaki mają już za sobą pierwszą waż-
ną uroczystość. Dla niektórych dzieci był to debiutancki występ 
przed tak licznym gronem zaproszonych gości. Podczas uroczy-
stości dzieci prezentowały swoje umiejętności artystyczne, śpie-
wając piosenki, tańcząc i recytując wiersze. Nasze maluszki wy-
kazały się wielką odwagą i pięknie zaprezentowały swoje umie-
jętności. Wielkie brawa dla nich.

Po skończonych występach, pani Kasia – wychowawczyni 
Grupy I – która w tym dniu również przebrana była za pszczółkę, 
poprosiła panią dyrektor, aby ta dokonała aktu pasowania każ-
dego dziecka na pełnoprawnego przedszkolaka. Na pamiątkę tej 
uroczystości, wszystkie dzieci otrzymały piękne dyplomy i niespo-
dzianki. 

Jolanta Bajorek

Zdjęcia: ARC
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 
W JAWORZu

Bezsenna noc…
W tym roku po raz pierwszy w historii naszej szkoły zostało 

spełnione życzenie naszych uczniów dotyczące spędzenia cza-
su w szkole poza godzinami lub jak kto woli spędzenia w szkole 
24 godzin. Przedsięwzięcie miało na celu zintegrować klasy oraz 
sprawić, aby szkoła kojarzyła się nie tylko z nauką.

Do naszej placówki przybyliśmy w piątek 5 października 
o 19.30. Sale lekcyjne przeszły metamorfozę, najpierw spełnia-
jąc funkcję klubu dyskotekowego, a później sypialni. Na kola-
cję zjedliśmy zamówioną odpowiednio wcześniej pizzę. uczen-
nica klasy 7a Natalia Nguyen-Dinh poprowadziła mini-zajęcia 
z hip hopu. Kto nie widział, jak pani Mirosława hawełek sumien-
nie powtarzała kroki taneczne, niech żałuje. Były również podcho-
dy zorganizowane przez uczennicę klasy 7b Wiktorię Mrowiec. 
Na koniec wszyscy obejrzeli projekcję fi lmową o psychologicz-
nym charakterze. 

Na spoczynek udaliśmy się do klas po północy. Jednak zanim 
uczniowie zapadli w głęboki sen, były niekończące się rozmowy, 

Lekcja żywej historii
2018 rok jest dla nas Polaków wyjątkowy, ponieważ obcho-

dzimy niezwykle ważne wydarzenie. Także w naszej szkole chce-
my je uczcić jak najpełniej. Dlatego zaprosiliśmy przedstawicieli 
historycznego Bractwa KERIN, aby opowiedzieli uczniom klas 6. 
i 7. o drodze do niepodległości naszej ojczyzny. Wydarzenia, po-
cząwszy od ostatniego rozbioru Polski, aż do zakończenia I woj-
ny światowej, przedstawione zostały bardzo ekspresyjnie, z wy-
korzystaniem wielu rekwizytów. Temat wzbudził wśród uczniów 
duże zaangażowanie. Słuchali lekcji, biorąc w niej udział nie tyl-
ko jako statyści, ale także dzieląc się swoją wiedzą. Po spotkaniu 
wyrazili opinię, że „było fajnie i ciekawie”.

Żywe lekcje historii stały się w naszej szkole coroczną trady-
cją dzięki funduszom z Rady Rodziców, za co uczniowie serdecz-
nie dziękują.

Maria Gabryś

chichoty, nocne spożywanie żelków itp. W opiece nad ucznia-
mi wsparła nas oprócz pani hawełek nasza szefowa Samorzą-
du uczniowskiego pani Joanna Loreańczyk-Czader oraz rodzice 
– p. Ambroż, p. Sroka, p. Koniorczyk oraz p. Okrzymowska. Snu 
było niewiele, ale kto by spał w taką noc jak ta…

Wychowawczynie klas 7a i 7b
Lidia Marek oraz Grażyna Machnik

jesienne wędrowanie
20 października Koło Turystyczne i Regionalne z opiekunka-

mi (Małgorzata Cholewik i Mirosława hawełek) wyruszyło na ja-
worzańskie szlaki. Naszym przewodnikiem był Bartosz Czader. 
Spacer rozpoczęliśmy od wizyty w Galerii na Zdrojowej, gdzie 
obejrzeliśmy wystawę malarstwa oraz piękne koronkowe serwe-
ty. Podczas dalszej wędrówki ul. Zdrojową zostaliśmy zaprosze-
ni przez Andrzeja Pilcha do obejrzenia zwierząt w jego zagrodzie, 
czyli kur, kaczek, gołębi, chomika i myszek. Potem wspinaliśmy 
się do Leśnego Kościoła z XVII w. znajdującego się na stromym 
stoku Wysokiego, pomiędzy Kopanym a Borowiną i podziwiali-
śmy piękno jesiennych gór. Spotkaliśmy także na szlaku sarenki. 
Dotarliśmy do leśnego amfi teatru z trzynastoma stopniami, któ-
ry mógł pomieścić nawet pięćset osób. W drodze powrotnej pod-
patrywaliśmy pracowników z Nadleśnictwa Bielsko. Wzbogacali 
oni szatę roślinną naszych lasów, sadzili młode modrzewie i sma-
rowali ich wierzchołki specjalną gorzką substancją, Dowiedzieli-
śmy się, że jest to ochrona przed żarłocznymi sarnami i jeleniami.

Wycieczka była bardzo urozmaicona i ciekawa. Szczególnie 
dziękujemy naszemu przewodnikowi – panu Bartkowi za wiele 
ciekawych opowieści o historii i przyrodzie naszych terenów.

Mirosława hawełek
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 
W JAWORZu

„Dotykam przyszłości – uczę” – Dzień edukacji narodowej  
w Szkole Podstawowej nr 2

Dzień Edukacji Narodowej (14.10) przypadł w tym roku  
w niedzielę, toteż w naszej szkole uczciliśmy tę okazję w pią-
tek, 12. października. Tego dnia uczniowie, pracownicy szkoły,  
a także goście: pani wicewójt Anna Skotnicka-Nędzka oraz prze-
wodniczący Rady Rodziców, pan Bartłomiej Mieszczak, zasiedli  
o 10:00 na hali sportowej, by wspólnie zobaczyć co na tę okazję 
przygotowała klasa IIIc gimnazjum, odpowiedzialna w tym roku 
za zorganizowanie uroczystej akademii. Przewodziło jej hasło: 
„Dotykam przyszłości – uczę”.

Powitawszy zgromadzonych oraz przybliżywszy historię 
święta Edukacji, uczniowie przedstawili program artystyczny,  
w którym sztywnej, słownikowej definicji szkoły, zostały przeciw-
stawione wartości, jakie zawsze powinny iść za słowem „eduka-
cja”. Na bazie inscenizacji fragmentu „ferdydurke” Witolda Gom-
browicza oraz utworu zespołu Pink floyd „Another brick in the 
wall” zbudowano obraz szkoły bez wyrazu, narzucającej uczniom 
tylko jeden punkt widzenia i zabijającej w nich motywację. Ob-
raz ten został następnie zburzony wraz z symbolicznie wybudo-
wanym na scenie murem, którego cegły zmieniły się ostatecznie 
– za dotknięciem czarodziejskiej różdżki „wróżek” z drugiej klasy 
szkoły podstawowej – w zbiór wartości, za pomocą których moż-
na prawdziwie wychowywać i edukować: inspiracji, zrozumienia, 
cierpliwości, kreatywności, przyjaźni, wyrozumiałości, mądrości, 
zaangażowania. Za budowanie szkoły z takich właśnie elemen-
tów uczniowie podziękowali każdemu z jej pracowników symbo-
liczną różą.

W przedstawieniu uczniowie wykorzystali wiele środków 
wyrazu: teatr, taniec, film, poezję. Nie zabrakło jednak i ele-
mentów humorystycznych. Całość zwieńczył prezent dla grona 

pedagogicznego przygotowany pod czujnym okiem naszej pani 
choreograf, Anny Szalbot – dziewczynki z najmłodszych klas na-
szej szkoły zatańczyły układ baletowy do muzyki utworu Piotra 
Czajkowskiego „Jezioro łabędzie”. Naszym małym tancerkom 
serdecznie gratulujemy udanego debiutanckiego występu!

europejski Dzień języków obcych
26 września 2018r. obchodziliśmy Europejski Dzień Języków 

Obcych. To coroczne święto języków ustanowione zosta-
ło w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy. Właśnie w tym dniu 
uczniowie naszej szkoły w ramach zajęć z języka angielskiego 
i niemieckiego uczestniczyli w różnych formach aktywizują-
cych. Grali w gry edukacyjne utrwalające słownictwo i zwro-
ty, śpiewali piosenkę w rożnych wersjach językowych i uczyli 
się najdłuższych wyrazów. Mogli również obejrzeć prezen-
tacje o językach na całym świecie. Zawitała do nas również  
foto-budka, w której można było zrobić sobie zdjęcie z wyko-
rzystaniem przebrań i gadżetów związanych z rożnymi krajami.                                                                                                                
Znajomość języków obcych nie tylko ułatwia podróżowanie czy 
sukces zawodowy, ale jest nieodzownym elementem codzien-
nego życia. Różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki 
któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zro-
zumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, a różnorodność 
językowa stanowi kluczowy czynnik bogatego dziedzictwa kultu-
rowego naszego kontynentu.  Dlatego tak ważne jest, aby podej-
mować starania mające na celu promowanie wielojęzyczności na 
terenie całej Europy.

Nauczyciele Grupy Języków Obcych przy SP2 w Jaworzu
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MŁODZIEŻOWY OśRODEK 
WYChOWAWCZY

czas na karierę
Już po raz czwarty Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy 

w Jaworzu uczestniczył w Ogólnopolskim Dniu Kariery. Patro-
nat honorowy w tym roku objęło Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej. Tydzień to wprawdzie zbyt krótki czas, by znaleźć pomysł 
na przyszłość, ale i tak nasi wychowankowie, architekci sukcesu, 

Każdy zwyciężył…
Marszobieg „Błatnia”, terenowy bieg młodzieży placówek re-

socjalizacyjnych, odbył się już po raz dziesiąty. Jak sama nazwa 
wskazuje, jego uczestnicy (24 października) zdobywali szczyt. 
Głównym inicjatorem i organizatorem tej rywalizacji jest wycho-
wawca Mariusz Skoczylas. 

uczestnikami tej promującej zdrowie zabawy byli wychowan-
kowie: MOW w Rudach, Ośrodka „Nadzieja” w Bielsku-Białej, 
Szkoły Podstawowej nr 11 w Bielsku-Białej oraz gospodarzy – 
MOW w Jaworzu. Osiągnięto imponujące wyniki: Michał z Ośrod-
ka „Nadzieja” i Adrian z MOW w Rudach pokonali trasę pod 
szczyt Błatniej w 18 minut. Pozostali zawodnicy też zwyciężali… 
pokonując swoje słabości.

Najlepszą drużyną zostali reprezentanci MOW w Rudach, 
drugie miejsce wywalczyli wychowankowie MOW w Jaworzu, 
a trzecie należało do reprezentacji Ośrodka „Nadzieja”.

podjęli wyzwanie i aktywnie uczestniczyli w zajęciach. Rozpoczę-
liśmy tradycyjnie od warsztatów szkolnych BCKuiP, by zoriento-
wać się w zakresie pracy pracowników budowlano-renowacyj-
nych. uczestniczyliśmy także w Europejskim Dniu Przywracania 
Czynności Serca – akcja z WOśP – bicie rekordu w jednocze-
snym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez 
jak największą liczbę osób. W Stacji Pogotowia Ratunkowego 
w Jasienicy z kolei zaznajomiliśmy się z zawodem ratownika me-
dycznego. Niezapomnianym wydarzeniem były dla chłopców 
praktyczne warsztaty z panem Tomaszem, mistrzem szewskim, 
kultywującym swój zawód ponad wszystko.

„Tego i owego o Jaworzu” oraz o śląsku Cieszyńskim dowie-
dzieli się wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowaw-
czego, przygotowujący się do konkursu wiedzy zorganizowanego 
przez pochodzącą z Jaworza Dorotę Stańczyk. Dzięki materia-
łom pozyskanym od Ośrodka Promocji Gminy Jaworze, urzędu 
Gminy Jaworze oraz Towarzystwa Miłośników Jaworza uczest-
nicy przekonali się na własnej skórze, jak urokliwe i pełne dyna-
micznych historii jest Jaworze. W dniu 21 października odbyła 

się rywalizacja 4-osobowych drużyn. Merytorycznej oceny wie-
dzy zawodników dokonał gość specjalny konkursu, prezes Towa-
rzystwa Miłośników Jaworza – Ryszard Stanclik, który również 
zaprezentował krótki wykład z dziejów regionu. Celem konkur-
su było uwrażliwienie wychowanków na piękno otaczających za-
bytków i przyrody oraz uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości.

Biorą? jasne, że biorą
Pasje i umiejętności wychowankowie MOW mogą pogłębiać 

od nauczyciela biologii – pana Mirosława oraz wychowawcy pana 
Bohdana. W trakcie zajęć nad wyznaczonymi akwenami wodny-
mi uczą się konstruktywne spędzać wolny czas, poszerzając wie-
dzę o przyrodzie. Tego typu zajęcia procentują podczas zawodów 
wędkarskich w środowisku otwartym, w których wychowankowie 
zdobyli  w tym roku szkolnym jedne z czołowych miejsc. Paweł 
cieszył się z wywalczonego drugiego miejsca, a Jakub – trzecie-
go miejsca. 

Gratulujemy!
fot. ARC

Gratulujemy!
fot. ARC
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hufIEC BESKIDZKI
Harcerska przyszłość

W dniach 6-16 sierpnia na Wyspie Sobieszewskiej, w rejo-
nie pięknego Gdańska, odbyła się największa impreza tegorocz-
nego harcerskiego lata. Została ona zorganizowana dla uczcze-
nia stulecia odzyskania prze Polskę niepodległości oraz stulecia 
Związku harcerstwa Polskiego. Pod hasłem „Przyszłość zaczy-
na się jutro” spotkali się harcerze reprezentujący wszystkie cho-
rągwie naszej organizacji. Najliczniejszą grupę stanowiła repre-
zentacja Chorągwi śląskiej, w skład której weszły reprezentacje 
niemal wszystkich naszych hufców. W Zlocie wzięło udział oko-
ło 15 000 uczestników razem z obsługą. Oprócz harcerzy na zlo-
cie gościliśmy gości skautów z 27 krajów, m.in. z Białorusi, hong-
kongu, Nepalu, Szwecji ukrainy i uSA. Na czas zlotu prezydent 
Gdańska, Paweł Adamowicz, przekazał harcerzom symbolicznie 
klucze do bram miasta.

Program całej imprezy składał się z siedmiu modułów. Były 
to m.in. edukacja, ekologia, źródło i służba. Podczas modułu 
„służba” pracowaliśmy na rzecz lasów państwowych, schroniska 
dla psów, muzeów. Ponadto braliśmy udział w grach miejskich, 
warsztatach, zajęciach wodnych i żeglarskich. Zwiedziliśmy „Dar 
Młodzieży” oraz ORP „Błyskawica” w Gdyni. Na zlocie gościliśmy 
rożne osobistości ze świata polityki, ale również kultury. Odwie-
dzili nas prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, 
pisarka Katarzyna Bonda, podróżnik Aleksander Doba, profesor 
Jerzy Bralczyk, muzyk Czesław Mozil czy rzecznik praw dziec-
ka – Marek Michalak. 

W skład Gniazda śląskiego weszła również 80-osobo-
wa reprezentacja hufca Beskidzkiego. Była podzielona na 
40-osobowe drużyny zlotowe. W skład drużyn weszli harcerze  
z Bielska-Białej i Jaworza. Podczas dnia regionów, jaki odbył się 
w 11 sierpnia, nasze gniazdo odwiedziło wielu wspaniałych ludzi 

związanych ze śląskiem, prezydentów miast, burmistrzów. Pod-
czas uroczystego apelu Chorągwi śląskiej, rozpoczynającego 
oficjalną część, dyrektor Planetarium śląskiego – Lech Motyka, 
otrzymał z rąk naczelniczki ZhP Laskę Skautową, największe wy-
różnienie, jakie może otrzymać przyjaciel harcerzy, który nim nie 
jest, ale wspierający ich w działaniu. Należy również wspomnieć, 
że na zlocie odwiedziła nas 4-osobowa delegacja z urzędu Gmi-
ny w Jaworzu na czele z wójtem Radosławem Ostałkiewiczem, 
co sprawiło naszym harcerzom ogromną niespodziankę. 

Czas na zlocie bardzo szybko minął, pozostały zdjęcia pa-
miątki oraz wspaniałe wspomnienia. Do zobaczenia na kolejnej 
harcerskiej przygodzie.

Czuwaj!
hm. Joanna Buzderewicz, 

szefowa reprezentacji hufca Beskidzkiego, Zdjęcia: ARC
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SPortowe jaworZe

CZARNI JAWORZE 
– NAJMŁODSZE Są „SKRZATY”

Niespełna dwa lata temu powstała najmłodsza sekcja GKS 
Czarni Jaworze, kryjąca się pod nazwą „Smerfi ki”. Od samego 
początku grupie towarzyszył trener Mariusz Wacławski. Po pół 
roku na treningi uczęszczało tak wielu młodych zawodników, 
że grupa została podzielona na dwie mniejsze: „Smerfi ki I” oraz 
„Smerfi ki II”. Pierwszą grupę objął trener Mariusz Wacławski, na-
tomiast drugą zaopiekował się Ireneusz furczyk. Nasza grupa 
musiała jednak zmodyfi kować swoją nazwę, przyjmując standar-
dy Polskiego Związku Piłki Nożnej i od tamtej pory przyjęliśmy 
nazwę „Skrzaty I” (starsza) oraz „Skrzaty II” (młodsza). Po oko-
ło pół roku ze względów prywatnych opuścił nas trener Ireneusz 
furczyk, jego miejsce zajął stary-nowy szkoleniowiec Arkadiusz 
Lanc, który wcześniej prowadził starszą sekcje.

Dziś wszystkie nasze grupy liczą 77 zawodników.
Skład „Skrzatów i”: Zofi a Mysłowska, Tomasz Mysłowski, 

Mateusz Polak, Jakub Polak, Wiktor Wrona, Patryk Pilch, Woj-
ciech Wieczorek, Marcel Kocek, Beniamin Pokusa, Nikodem Po-
kusa, Oskar filipczak, Michał Gałka, Tomasz Golonka, Sebastian 
Płonka, Jakub Kisiała, Jakub Waliczek, Patryk Powałowski, Se-
bastian Marek, Błażej Mrzyczek, Piotr Kubica, Tobiasz Wasilew-
ski, Tymoteusz Targosz, Kornel Rusin, Marcel Rusin, Oskar Gaj, 
Rusin Gaj, Mikołaj Mielczarek, Alek hefner, Igor Jajko, Piotr Le-
gut, Leon Maks, Łukasz horna, Adam Smuda, Maksymilian Szo-
blik, Kacper Rumian, Sebastian Gałuszka, Mikołaj Bruszewski.

Skład „Skrzatów ii”: franciszek Jaworek, Marek Niewdana, 
filip uczniak, filip Szczygliński, Adam Brodecki, Sławomir Ma-
rek, Stanisław Rucki, Oskar Szymala, Kamil Brzezowski, Mak-
sym Kopaniecki, Nikodem Wiencek, Wiktor Mieszczak, Aleks Wo-
lanin, filip Biernat, Maksymilian Wolff , Bartosz Błąkowski, Patryk 
Albrecht, Oskar Racławski, Borys Krummel, Kornel Krummel, 
Igor Rajba, Wojciech Szarek, Bartosz Chmielewski, Karol Wró-
bel, Marek Pomper, Bartek Kapias, Jakub Kapias, Patryk Koło-
dziej, Jakub Kuczmierczyk, Tomasz Mikler, Miłosz Michalski, Pa-
weł Stekla. Kierownikiem obu grup jest Michał Pietrzykowski.

Czarni Jaworze
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teKSt SPonSorowanY
eVerYtHinG aBout aniMaLS 

W wielu rozmowach, prędzej czy później, zaczynamy poru-
szać tematy dzieci i zwierząt... O dzieciach innym razem. 

W listopadowym numerze wszystko o zwierzętach-idiomy, 
zwroty, porównania! Zapraszamy!

 
iDioMS aBout aniMaLS

 A RAT RACE (wyścig szczurów): I’m tired of the rat race in most 
companies.
 KILL TWO BIRDS WITh ONE STONE (upiec dwie pieczenie 

na jednym ogniu): I’ve just killed two birds with one stone - I’ve 
done the shopping for me and my mum.
 DONKEY WORK (czarna robota): I don’t want to do all the don-

key work while you are watching tv.
 IT’S RAINING CATS AND DOGS: (leje jak z cebra): It was rain-

ing cats and dogs last night so we decided to stay at home.
 fIGhT LIKE CAT AND DOG: (walczyć jak pies z kotem): My 

neighbours used to fi ght like cat and dog-fi nally they got divor-
ced.
 BuY A PIG IN ThE POKE: (kupić kota w worku): Let’s ask so-

mebody for help us-I don’t want to buy a pig in the poke again.
 ThE ELEPhANT IN ThE ROOM: (niewygodny temat): Every-

body knows about it but it seems to be the elephant in the room.

coMPariSonS (porównania)

 AS ANGRY AS A WASP: (zły jak osa)
 AS BLIND AS A BAT: (ślepy jak nietoperz; po pol. ślepy jak kura)
 AS BuSY AS A BEE: (pracowity jak pszczółka)
 AS COLD AS A fROG: (zimny jak lód)
 AS CuNNING AS A fOX: (przebiegły jak lis)
 AS fIT AS A fIDDLE: (zdrowy jak ryba)
 AS fREE AS A BIRD: (wolny jak ptak)
 AS huNGRY AS A BEAR: (głodny jak wilk)
 AS PROuD AS A PEACOCK: (dumny jak paw)
 AS QuIET AS A MOuSE: (cichy jak myszka)
 AS SILLY AS A GOOSE: (głupia gęś)
 AS STRONG AS AN OX: (silny jak wół)
 AS STuBBORN AS A MuLE: (uparty jak osioł)
I wiele, wiele innych ...

Artukuł redagowany przez: 

Dołącz do nas i ucz się z native speakers: 
nauczymy cię mówić po angielsku!

Ostanie miejsca: Grupa Konwersacyjna dla Dorosłych!
Zajęcia dla dzieci z przygotowaniem do egzaminu 8-klasisty!

Sekretariat Sjo worLD jaworZe uL.ZDrojowa 93,
teL. 604835859 www.jezykijaworze.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina zaprasza mieszkańców gmin członkowskich 
(Czechowic-Dziedzic, Bestwiny, Jasienicy, Jaworza i Wilamowic) do udziału w konferencji prezentującej 
stan wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Bielskiej Krainy. Konferencja odbędzie się 4 grudnia 
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wilamowicach przy ul. Staszica 2 od godz. 9.00.
W programie konferencji znajdzie się m.in. omówienie wyników ewaluacji LSR, przedstawienie 
przykładów zrealizowanych projektów w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 
2014-2020, przedstawienie zrealizowanych projektów współpracy oraz planowanych do realizacji zadań 
w 2019 r., a także przedstawienie stanu wdrażania PO RiM 2014-2020 w Polsce.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: www.bielskakraina.pl
udział w konferencji jest bezpłatny.

Konferencja organizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 
w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działania 4.4 koszty 
bieżące i aktywizacja.

Podziękowanie
Dziękuję wszystkim wyborcom, 
którzy oddali na mnie swój głos 

w wyborach do rady Gminy jaworze.

edward wieja
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K.w.w. „człowiek i rodzina”
Kandydaci na radnych 

okręgów wyborczych nr: 2, 3, 8 i 11 
oraz radny jan Bożek 

z okręgu wyborczego nr 1 
dziękują mieszkańcom za uczestnictwo 

i oddane głosy w wyborach samorządowych 
w dniu 21.10.2018 r.

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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gala „londzinów” w obiektywie


