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100 LAT, POLSKO JESTEśMY NA PODIuM

SYLWESTROWE RADYRADNI JAWORZA W KADENcJI 2018-2023

ZIMOWE uTRZYMANIE DRóG

Srebrna CieSzynianka dla leopolda kłody
Prezes jaworzańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego, dobry duch Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, współtwórca 

wielu albumów i publikacji o tematyce regionalnej – Leopold Kłoda został tegorocznym laureatem Srebrnej cieszynianki. Laur odebrał 
podczas uroczystej Sesji Rad Samorządów Ziemi cieszyńskiej, która odbyła się tradycyjnie 11 listopada w Teatrze im. Adama Mickiewicza  
w cieszynie, z rąk Radosława Ostałkiewicza, wójta Jaworza, oraz Zygmunta Podkówki, wiceprzewodniczącego Rady Gminy w kadencji 2014-
2018. Pan Leopold otrzymał Srebrną cieszyniankę za „pełną poświęcenia i zaangażowania pracę społeczną na rzecz Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej w Jaworzu, za rozwijanie kontaktów partnerskich z parafiami w Niemczech, a także promocję Gminy Jaworze za granicą”. 
Więcej o Srebrnej cieszyniance piszemy na stronie 17, gdzie publikujemy między innymi rozmowę z laureatem.

Fot. Tomasz Wolff
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ZMARŁ KSIąDZ RYSZARD JANIK

We wtorek 27 listopada w wieku 88 lat zmarł ks. radca Ry-
szard Janik, emerytowany proboszcz Parafii Ewangelicko-Augs-
burskiej w Jaworzu. Ryszard Janik urodził się 7 stycznia 1930 r. 
w cieszynie. Po ukończeniu studiów teologicznych w 1955 roku 
odbyciu praktyki u boku ks. seniora E. Friszkego w Olsztynie zo-
stał 8 kwietnia 1956 r. w Niedzielę Quasimodogeniti ordynowa-
ny w kościele w Jaworzu przez bp. Karola Kotulę w asyście księ-
ży seniorów E. Friszkego i O. Michejdy z cieszyna. Do grudnia  
1956 r. był wikariuszem w Olsztynie, a następnie pracował w Ja-
worzu – wpierw jako wikariusz, później zastępca proboszcza,  
a do 1995 roku jako proboszcz. Przez wiele lat był członkiem Sy-
nodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, radcą Konsystorza, 
a także prezesem Bratniej Pomocy im. Gustawa Adolfa w Pol-
sce. Po przejściu na emeryturę zamieszkiwał w domu parafial-
nym w Jaworzu. W 2016 roku obchodził 60. rocznicę ordynacji, 
jak również diamentowy jubileusz małżeństwa. W tym samym 
czasie wydał monografię jaworzańskiej parafii pt. „Z kart prze-
szłości luterańskiego zboru w Jaworzu. Od Reformacji po cza-
sy współczesne”.

14 kwietnia 1956 roku ks. Ryszard Janik wstąpił w związek 
małżeński z Rutą Marią Oelschlaeger. Z ich związku na świat 
przyszło dwoje dzieci: Lidia i Piotr. Ksiądz Ryszard Janik po zda-
niu drugiego egzaminu kościelnego został wybrany 10 lipca 1960 
roku na zastępcę proboszcza w Jaworzu. Po przejściu ks. Jana 
Lasoty w stan spoczynku na mocy uchwały Naczelnej Rady Ko-
ścioła, z dniem 1 kwietnia 1960 roku ks. Ryszard Janik został pro-
boszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu i pozo-
stawał nim nieprzerwanie do roku 1995.

Ksiądz Ryszard Janik jako gorliwy kaznodzieja prowadził po-
wierzony mu zbór do źródła życia – czyli do Jezusa chrystusa, 
w swoich kazaniach zachęcał do pogłębiania osobistej wiary i ży-
cia w świętości zgodnie z tym, co zostało nam objawione w Sło-
wie Bożym. Ksiądz Ryszard Janik rozwinął życie parafialne, or-
ganizując godziny biblijne, nabożeństwa tygodniowe, akademie 
reformacyjne. Wielką pomocą w tych działaniach pozostaje jego 
żona – pastorowa Ruta Janik, która od 1969 roku prowadzi chór 
kościelny miejscowej parafii. Ksiądz Ryszard Janik obok spraw 
duchowych dbał także o budynki parafialne i kościół. Najwięk-
szy remont został przeprowadzony na 200. rocznicę poświęce-
nia kościoła – generalny remont organów, ogrzewanie, malowa-
nie kościoła, renowacja ołtarza i ambony, renowacja zewnętrz-
nych tynków kościoła. Wiele uwagi ks. Ryszard Janik poświę-
cał także podlegającemu Jaworzu kościołowi Zmartwychwstania 

Pańskiego w Jasienicy, gdzie również przeprowadzono general-
ny remont kościoła.

Oprócz zaangażowania w życie parafialne ks. Ryszard Janik 
zyskał uznanie władz kościelnych, gdzie zajmował wiele znaczą-
cych stanowisk jak między innymi – wymieńmy tylko kilka z nich: 
Wiceprezes, a od 1980 r., Prezes Bratniej Pomocy im. G.A., Rad-
ca Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Sekretarz 
Konsystorza, Rzecznik Dyscyplinarny ds. Duchownych, członek 
Synodu Kościoła, członek Polskiego Oddziału światowej Federa-
cji Luterańskiej.

Ksiądz Ryszard Janik został uhonorowany licznymi odzna-
czeniami i wyróżnieniami: Złotym Krzyżem Zasługi, medalem 
„Zasłużony dla Rozwoju Jaworza”, wyróżnieniem „Za całokształt 
działalności twórczej przy poszukiwaniu pisanych śladów naszej 
przeszłości”, Laurem Srebrnej cieszynianki, pamiątkowym me-
dalem Sandhausen (Niemcy) „Za wkład w partnerstwo i przyczy-
nek dla Wspólnego Domu Europy”, a w Kościele został wyróż-
niony Nagrodą im. ks. Leopolda Otto za współdziałanie na rzecz 
pojednania między narodami oraz zacieśnianie więzów między 
Kościołami. 2 września 2016 r. wiceprzewodnicząca Sejmiku 
Województwa śląskiego Sylwia cieślar odznaczyła ks. radcę 
Ryszarda Janika „Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Woje-
wództwa śląskiego” przyznaną przez Sejmik Województwa ślą-
skiego. uroczystość odbyła się podczas obchodów dwudziesto-
pięciolecia samorządności Gminy Jaworze. Ks. Ryszard Janik 
uhonorowany został również medalem pamiątkowym XXV-lecia 
Samorządności Gminy Jaworze.

Ksiądz Ryszard Janik znany jest również z pracy pisarskiej. 
Na łamach „Zwiastuna” i „Kalendarza Ewangelickiego” opubliko-
wał wiele artykułów oraz kazań. Zbiór Jego kazań zawiera publi-
kacja „Droga na oczach Bożych”.

cześć Jego Pamięci.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że we wtorkowy poranek, 27 listopada 2018 roku 
odszedł od nas w wieku 88 lat 

ks. radca Ryszard JANIK
emerytowany proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu.

Cała społeczność Gminy Jaworze z żalem i wielkim smutkiem przeżywa to bolesne doświadczenie, 
mając świadomość, że odszedł Człowiek wielki, który dla wielu z nas był autorytetem i prawdziwym pasterzem.

Łącząc się w tym pełnym smutku momencie z rodziną i bliskimi ŚP. Ks. Radcy Ryszarda Janika, 
w imieniu własnym, władz samorządowych oraz całej społeczności lokalnej Jaworza, 

wyrazy najgłębszego współczucia oraz najszczersze kondolencje składają:

 Przewodniczący Rady Gminy Jaworze    Wójt Gminy Jaworze 
   Zbigniew Putek      Radosław G. Ostałkiewicz
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Tak JaWorze ŚWiĘToWało 100-leCie 
odzySkania niepodległoŚCi przez polSkĘ

100 LAT, POLSKO

„Mazurek” przedszkolaków
Taka okazja zdarza się raz na 100 lat, nic więc dziwnego, że 

program został dopracowany do perfekcji. W niedzielę 11 listo-
pada 100-lecie odzyskania niepodległości świętowała cała Pol-
ska, w obchody włączyli się także Polacy mieszkający na całym 
świecie. Bardzo hucznie, podniośle i patriotycznie było w Jawo-
rzu, i to nie tylko w niedzielę. Obchody 100-lecia Odzyskania Nie-
podległości, na które zaprosił wójt Radosław Ostałkiewicz wraz 
z Parafi ą Ewangelicko-Augsburską i Parafi ą Rzymskokatolicką 
rozpoczęły się już w piątek. W Domu Gminnym „Pod Harendą” 
godzinny program artystyczny „To nasza ojczyzna” przygotowali 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 pod kierownictwem Tomasza 
Zdunka i Teresy Adamus. Wystąpili także również podopieczni 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Ponadto rocznico-
we akademie zostały przygotowane w szkołach i przedszkolach. 
Serca wszystkich jaworzan skradły przedszkolaki z „jedynki”, któ-
re w piątek odśpiewały „Mazurka Dąbrowskiego” pod pomnikiem 
Józefa Piłsudskiego. Nagranie lotem błyskawicy obiegło nie tylko 
Jaworze, ale dzięki nowoczesnym środkom przekazu, praktycz-
nie cały świat.
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Czy robię coś, aby ta niepodległość była dalej 
niepodległością?

Główne uroczystości odbyły się w niedzielę i rozpoczęły się 
od nabożeństwa ekumenicznego w Kościele Ewangelicko-Augs-
burskim. uczestniczyły w nim władze – z wójtem Radosławem 
Ostałkiewiczem i jego zastępczynią, Anną Skotnicką-Nędzka 
na czele, a także Przewodniczącym Rady Gminy Jaworze Mie-
czysławem Brzezickim, radni, a także przedstawiciele placówek 
publicznych, różnego rodzaju stowarzyszeń działających w Ja-
worzu, oraz wierni różnych Kościołów. Z Bielska-Białej przyjecha-
ła przewodnicząca Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, Dorota Wie-
wióra. Nie zabrakło pocztów sztandarowych wystawionych przez 
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych (koło 
w Wapienicy), 11. Grunwaldzką Wielopoziomową Drużynę Har-
cerską „Impessa”, Ochotniczą Straż Pożarną w Jaworzu oraz 
obie szkoły. Na początku swojego przemówienia wójt podzielił się 
z wszystkimi gorzką refleksją i przytoczył słowa marszałka Józe-
fa Piłsudskiego: „Powoływać się na Kościuszkę i posługiwać się 
jego imieniem, zachwycać się nim i solidaryzować z jego ideała-
mi może każdy bezkarnie, bez konsekwencji, bez kosztów, bo 
Kościuszko nie żyje. Kto solidaryzuje się ze mną, musi płacić wy-
siłkiem, męką, trudem, ofiarą z wolnością, ofiarą z życia. Kiedyś, 
gdy mnie już nie będzie, będę miał także miliony równie zapalczy-
wych i podobnie nieryzykujących wielbicieli”.

– Jakże przenikliwe to słowa naczelnika naszego państwa, 
możemy dziś zobaczyć. Wielu z nas powołuje się na spadkobier-
ców Józefa Piłsudskiego, nic sobie nie robiąc z wolności, nie-
podległości, nie uczestnicząc w życiu społecznym, politycznym 
i gospodarczym. Dlatego niech te obchody 100-lecia odzyskania 
niepodległości będą takim popiołem, którym posypiemy naszą 
ziemię i odpowiemy sobie na pytanie: „Czy robię coś, aby ta nie-

podległość była dalej niepodległością, aby Polska była wolna?” 
– mówił jaworzański włodarz. Patrząc jednak na wypełnioną go-
śćmi świątynię, stonował jednak swoją wypowiedź. Bo przecież 
na jaworzan zawsze można liczyć, a w rocznicowych obchodach 
uczestniczyła rekordowa liczba mieszkańców.

– O niepodległość modliły się i walczyły całe pokolenia. Fakt 
odzyskania niepodległości dopełnił się na oczach naszych ojców 
i dziadków. My dzisiaj, tu w kościele, ale i wszędzie w naszym 
kraju, pochylamy głowy przed dziełem naszych przodków i dzię-
kujemy Panu Bogu za dar wolnej ojczyzny – mówił z kolei w ho-
milii ksiądz Władysław Wantulok, proboszcz Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej w Jaworzu.

Podczas dziękczynnego nabożeństwa zabrzmiał także „Oj-
cowski dom” i inne pieśni, a dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1  
i 2 przygotowały krótki program okolicznościowy.
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oddajemy razem hołd tym wszystkim
Ze świątyni ewangelickiej uroczystości przeniosły się pod po-

mniki. Najpierw liczne delegacje złożyły wiązanki pod pomnikiem 
Ofi ar II Wojny światowej, następnie pod pomnikiem marszałka 
Piłsudskiego. Wcześniej jednak okolicznościową mowę wygłosił 
Radosław Ostałkiewicz. – 18 stycznia 1918 roku w Waszyngto-
nie ówczesny prezydent Thomas Woodrow Wilson w orędziu do 
Kongresu przedstawił tzw. 14 punktów Planu Pokojowego. Je-
den z nich poświęcił Polsce, podkreślając, że istotnym warunkiem 
ładu po tzw. Wielkiej Wojnie, musi być stworzenie niepodległe-
go Państwa Polskiego na terytoriach zamieszkanych przez lud-
ność bezsprzecznie polską, z wolnym dostępem do morza. In-
tegralność terytorium tego państwa powinna być zagwaranto-
wana przez konwencję międzynarodową – mówił wójt Jaworza. 
Ostałkiewicz przypomniał, że Polska odzyskała niepodległość 
po 123 latach życia pod „złowieszczymi cieniami obcych orłów 

Hohenzollernów, Habsburgów i Romanowów”. – Każdego roku w 
dniu 11 listopada obchodzimy nasze narodowe święto. Oddajemy 
razem hołd tym wszystkim, którzy przelali swoją krew za wolność 
waszą i naszą – mówił samorządowiec.

Pod pomnikiem Piłsudskiego wójt przekazał także fl agi pol-
skie, które nasza gmina otrzymała z Kancelarii Prezydenta RP. 
Otrzymały je obie parafi e oraz druhowie z Młodzieżowej Druży-
ny Pożarniczej w Jaworzu i harcerze z 11 Grunwaldzkiej Drużyny 
„Impessa”. Z kolei w piątek pięć fl ag trafi ło do placówek oświato-
wych – obu szkół i przedszkoli oraz do Młodzieżowego Ośrod-
ka Wychowawczego. Ostatnim akcentem było zakończenie ak-
cji „100 piłek na 100-lecie Niepodległości”. Piłki trafi ły do najmłod-
szych obecnych na uroczystości jaworzan, między innymi cztero-
miesięcznego Kuby.
Tomasz Wolff , Zdjęcia: Daniel Skrobol, Ewa Wieja, Tomasz Wolff 
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KOLEJNA KADENcJA 
W SAMORZąDZIE ROZPOcZęTA

W czwartek 22 listopada w Domu Gminnym „Pod Harendą” 
odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy w kadencji 2018-
2023. Radni oraz wójt Radosław Ostałkiewicz złożyli ślubowanie. 
Ten ostatni dziękował także za ostatnie lata oraz mówił o priory-
tetach na najbliższą kadencję. Gośćmi sesji byli m.in. przedstawi-
ciele działających w Jaworzu organizacji. Poniżej prezentujemy 
szczegółowo sylwetki wszystkich radnych oraz fragmenty prze-
mówienia wójta.

Jan bożek

radni kadencji 2018-2023
okręg wyborczy nr 1, obejmuje ulice: cisowa do Rodzinnej, Górecka, Grabka, Jasna, 
Jeżynowa, Mała, Myśliwska, Pogodna, Rodzinna, Złocista

o sobie: W Jaworzu mieszkam od urodzenia, czyli od 63 lat. Jestem żonaty, mam trzech sy-
nów. Z wykształcenia jestem ślusarzem. Należę do Ochotniczej Straży Pożarnej, Akcji Ka-
tolickiej oraz Zarządu Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Radnym Jaworza byłem także  
w dwóch poprzednich kadencjach. Staram się jak tylko mogę być zaangażowany w ży-
cie społeczne mieszkańców.

pomysł na Jaworze: Mój program ma pięć głównych punktów: B jak bezpieczeństwo 
mieszkańców, O jak odpowiedzialność i uczciwość radnego, Ż jak życie społeczno-
kulturalne i sport, E jak efektywne działania gminy oraz K jak kontynuacja programów 
unijnych. Jeżeli chodzi o konkrety, to zależy mi na budowie chodnika na ulicy cisowej 
(odcinek Haręża – Jaworze skrzyżowanie, od ulicy Góreckiej do kaplicy), pozyskiwaniu 
środków na budowę oraz remonty dróg gminnych i powiatowych (część ul. Rodzinnej 
oraz tzw. łącznik od cisowej do Myśliwskiej). chcę także stawiać na wspieranie inicja-
tyw społecznych i kulturalnych, utworzenie funduszu awaryjnego na wypadek klęsk 
żywiołowych, rozwój sportu i turystyki oraz budowę oświetlenia na drogach gminnych 
(Myśliwska). 
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okręg wyborczy nr 3, obejmuje ulice: Akacjowa, Brzoskwiniowa, Liliowa, Modrzewio-
wa, Słoneczna (część od Turystycznej do Zdrojowej), Stokrotek, Za Goruszką.

o sobie: Jestem rodowitą jaworzanką, na co dzień zajmuję się księgowością. Zaocz-
nie studiuję fi nanse i rachunkowość na jednej z bielskich uczelni. Jestem członkiem 
zespołu „cantate”, który działa przy Parafi i Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu. W la-
tach 2011-2015 byłam radną Młodzieżowej Rady Gminy, a od 2013 roku pełniłam funk-
cję przewodniczącej. Jestem osobą pracowitą, ambitną, a praca na rzecz społeczeń-
stwa sprawia mi wielką satysfakcję.

pomysł na Jaworze: Jednym z głównych celów jest zmobilizowanie młodzieży do 
aktywniejszego udziału w życiu społecznym. Ważne jest, aby rozwijać współpracę po-
między Młodzieżową Radą Gminy a Radą Gminy. Młodzi ludzie w naszej miejscowości 
powinni mieć większy wpływ na podejmowanie niektórych decyzji. Ponadto chciałabym 
podjąć starania o uruchomienie miejsc, w których możnaby aktywnie spędzać czas, np. 
lodowiska w okresie zimowym.

okręg wyborczy numer 2, obejmuje ulice: cisowa (od Rodzinnej do Jasienickiej), 
Jarzębinowa, Jodłowa, Maków, Słoneczna (od cisowej do Turystycznej), Wrzosowa, 
Smrekowa.

o sobie: Jestem rodowitą jaworzanką, mam 47 lat, na co dzień pracuję w PKP Polskich 
Liniach Kolejowych S.A. w Bielsku-Białej. Jestem matką trójki dzieci, synów – Patryka 
(26 lat) i Kamila (21 lat) i córki Wiktorii (15 lat), która została radną juniorką czwartej ka-
dencji Młodzieżowej Rady Gminy. Z zamiłowania podróżuję i wolny czas spędzam, cho-
dząc po górach.

pomysł na Jaworze: W moim okręgu wyborczym pilną sprawą jest podjęcie starań na 
rzecz budowy chodnika w ciągu ulicy cisowej między Jasienicą a Jaworzem Nałężem. 
Jeśli chodzi o całe Jaworze, na uwagę zasługuje ośrodek zdrowia, jego rozbudowa i ter-
momodernizacja, wraz ze zwiększeniem usług medycznych, jak i związane z tym wdra-
żanie programów profi laktyki zdrowotnej dla osób starszych, na przykład w zakresie 
chorób nowotworowych jelita grubego, ale także dzieci.

Jadwiga zabilska

agnieszka kukla

Magdalena krzemień

okręg wyborczy nr 4, obejmujący ulice: Bławatkowa, Bratków, Brzozowa, Bukowa, Ja-
śminowa, Jaworowa, Nagietkowa, Orzechowa, Pod Brzegiem, Pod Lasem, Schowana, 
Turystyczna, Zawilcowa.

o sobie: Od niespełna trzynastu lat jestem mieszkanką Jaworza. Mam 42 lata. Ra-
zem z mężem Adrianem wychowujemy dwóch synów: Gustawa (12 lat) i Marcela (9 
lat). Od 18 lat jestem nauczycielką, do niedawna w gimnazjum, aktualnie w szkole. 
Z wykształcenia jestem geografem, ukończyłam Wydział Nauk o Ziemi uniwersytetu ślą-
skiego z tytułem magistra, a także oligofrenopedagogikę, kierunek dający mi kwalifi ka-
cje do pracy z dziećmi z różnego rodzaju dysfunkcjami. W celu zwiększenia umiejętno-
ści pracy w szkole integracyjnej, podjęłam studia podyplomowe na kierunku „Diagnoza 
i terapia pedagogiczna” na Akademii Techniczno-Humanistycznej. Praca jako nauczy-
ciel wspomagający, wychowawca klasy integracyjnej, prowadząca zajęcia rewalida-
cyjne lub korekcyjno-kompensacyjne z dziećmi niepełnosprawnymi daje mi ogromną 
satysfakcję, uczy i uwrażliwia na tematy, o których zdrowy, szczęśliwy człowiek nie ma 
pojęcia. Mieszkając w Jaworzu, zaczęłam angażować się w sprawy społeczne, szkol-
ne oraz sportowe. Mój starszy syn, zapalony piłkarz GKS czarni Jaworze, gdzie trenuje 
szósty rok, zmobilizował mnie do pracy w klubie. Przez lata byłam opiekunem grupy, 
w której trenuje i zawsze chętnie brałam udział w przygotowaniach i przeprowadze-
niu naszych pikników „Zdrowo bo sportowo”. całą rodziną uczestniczymy również 
w różnego rodzaju akcjach charytatywnych i społecznych na terenie gminy, powiatu 
i województwa (FAS,WOśP, RccIK).

pomysł na Jaworze: chcę mieć realny wpływ na to, co się dzieje w mojej miejscowo-
ści, która jest dla mnie moją „małą ojczyzną”. W mojej kampanii ważne dla mnie były 
hasła: bezpieczeństwo i edukacja. Nie chcę obiecywać i mówić, co zrobię przez te pięć 
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krzysztof kleszcz

okręg wyborczy nr 6: obejmuje bloki przy ul. cieszyńskiej.

o sobie: Jestem człowiekiem, który w roku 1976, po zdaniu matury, przyjechał do Ja-
sienicy za pracą. Zatrudniłem się w Fabryce Mebli Giętych, gdzie nieprzerwanie przez 
czterdzieści dwa lata pracuję do dziś. W roku 1986 przeprowadziłem się do Jaworza, 
gdzie mieszkam do dziś. Jestem żonaty, mam dwójkę dzieci (synów) i troje wnuków  
(1 wnuka i 2 wnuczki).
Poza pracą zawodową bardzo interesuję się piłką nożną. Jestem związany społecz-
nie od dwudziestu lat z klubem sportowym LKS Drzewiarz Jasienica, gdzie od począt-
ku do dziś pełnię funkcję kierownika drużyny, IV-ligowego zespołu sportowego. Jestem 
również sympatykiem Gminnego Klubu Sportowego czarni Jaworze, w którym grał mój 
starszy syn. Kibicuję mocno czarnym, jednak z uwagi pełnienia funkcji radnego gminy, 
nie mogę działać w zarządzie klubu.

pomysł na Jaworze: Jako przewodniczący Komisji Gospodarki i Infrastruktury oraz 
Komisji Mienia Komunalnego Gminy Jaworze chcę się bardzo zaangażować w rozwój 
infrastruktury gminnej, a zwłaszcza poprawę jakości dróg i ich naprawę, a także budo-
wę i modernizację chodników gminnych. Będę aktywnie działał w pracach nad wymia-
ną oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED-owe. Ponadto, będę kontynuował uczest-
nictwo w pracach nad realizacją inwestycji na boisku sportowym przy ulicy Koralowej,  
a zwłaszcza wykonania zadaszenia nad trybunami i oświetlenia płyty boiska. 
Będę brał udział w działaniach na rzecz upiększania naszej małej ojczyzny, jaką jest 
Jaworze, aby żyło się nam tutaj dobrze.
Istotną sprawą jest dla mnie również rozbudowa starego Ośrodka Zdrowia, aby mogło 
nas leczyć coraz szersze grono specjalistów, bez konieczności wyjazdów do Bielska-
Białej.
Ważnym tematem dla Jaworza jest też podjęcie działań w kierunku budowy nowego 
przedszkola oraz budowa nowych parkingów samochodowych w gminie.
To tylko niektóre sprawy, których wykonanie przyczyni się do aktywnej realizacji hasła: 
„Łączy nas Jaworze”. choć jest ich o wiele więcej, to uważam, że lepiej mniej obiecać, 
a więcej zrobić.

zbigniew putek

okręg wyborczy nr 5, obejmuje ulice: Azaliowa, chabrowa, Kaczeńcowa, Kwiatowa, 
Motylkowa, Pelchrim, Poziomkowa, Promienista, Różana, Tulipanowa, Widok, Wiosen-
na, Wypoczynkowa, Zielona.

o sobie: urodziłem się w Jaworzu, gdzie ukończyłem szkołę podstawową, następnie 
ukończyłem Liceum Ogólnokształcące i Politechnikę Łódzką filię w Bielsku-Białej, uzy-
skując tytuł inżyniera włókiennika. Od roku jestem emerytem. Działalność w samorzą-
dzie rozpocząłem w 1990 roku jako radny – przez rok w Jasienicy, a po odzyskaniu 
samodzielności Gminy Jaworze w Jaworzu. Przez ostatnie trzy kadencje byłem wice-
przewodniczącym Rady. Przez wszystkie lata starałem się być animatorem życia spor-
towego i kulturalnego – współorganizując i prowadząc różne imprezy.

pomysł na Jaworze: Spojrzenie przez pryzmat ważności zadań dla całej społeczności 
Jaworza, takich jak: budowa przedszkola, rozbudowa Ośrodka Zdrowia, budowa domu 
kultury rozszerzenie infrastruktury rekreacyjno-sportowej, a także poprawa bezpieczeń-
stwa poprzez modernizację dróg gminnych, budowę chodników dla pieszych, poprawę 
oświetlenia ulicznego i parkowego, wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych. Nie 
należy także zapominać o kontynuacji budowy kanalizacji tam, gdzie jej jeszcze brakuje.

lat, bo czas pokaże. Na pewno dam z siebie 100 procent, a jeśli będzie trzeba – więcej. 
Moją uwagę zwrócę na poprawę bezpieczeństwa – ograniczenia prędkości (progi zwal-
niające itp.), częstsze patrole policyjne na ulicach Jaworza. Zamierzam również zwięk-
szyć aktywność dzieci i młodzieży poprzez organizowanie różnego typu warsztatów  
i zajęć. chciałabym rozszerzyć ofertę zajęć sportowych dla dziewcząt, zapewnienie ak-
tywności różnego typu dla osób starszych zamieszkujących gminę, a także poprawę ja-
kości i dostępności do oferty zdrowotnej, w tym profilaktyki różnego rodzaju chorób dla 
Jaworzan.
W pełni identyfikuję się z obserwowanymi na przestrzeni ostatnich lat pozytywnymi 
zmianami w Jaworzu, za którymi stoi wójt Radosław Ostałkiewicz. czuję się zaszczyco-
na, że mogę pełnić służbę dla naszej miejscowości.
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Tomasz gwóźdź

okręg Wyborczy nr 7, obejmuje ulice: Aleja Kościelna, Lecznicza, Nadbrzeżna, Pała-
cowa, Plac Kościelny, Pod Harendą, Pod Młyńską Kępą, Spacerowa, Szkolna, Zdrojo-
wa (cześć od Wapienickiej do Nadbrzeżnej).

o sobie: Od urodzenia jestem mieszkańcem Jaworza – tu się wychowałem i dorasta-
łem. Mam 40 lat, jestem żonaty z Marzeną, z którą mam dwójkę dzieci: Karolinę i Mi-
chała. Zawodowo związany jestem z branżą motoryzacyjną. W pełni identyfi kuję się 
z pozytywnymi zmianami, jakie zaszły w Jaworzu przez ostatnie cztery lata, stąd też 
chcę być ich aktywną częścią.

pomysł na Jaworze: Moimi priorytetami są rozbudowa i termomodernizacja budyn-
ku ośrodka zdrowia wraz ze zwiększeniem usług medycznych; rozbudowa i moderni-
zacja oświetlenia ulicznego; modernizacja dróg gminnych, kładek, przepustów, w tym 
lepsze oznakowanie dróg bocznych i zapewnienie przejrzystości wyjazdów; stworzenie 
Gminnego Ośrodka Kultury, podjęcie starań na rzecz stworzenia gminnej karty senio-
ra oraz karty dużej rodziny; zwiększenie miejsc w przedszkolach; wsparcie w projekcie 
wymiany pieców oraz budowy systemów OZE (Stop Smog); likwidacja barier architekto-
nicznych dla potrzeb niepełnosprawnych; wdrażanie programów profi laktyki zdrowotnej; 
dążenie do rozbudowy zaplecza sportowego (oświetlone boisko treningowe, budowa 
skateparku i pump-trucku; inwestycje turystyczne i rekreacyjne (ścieżki rowerowe, tor 
dla rolkarzy); stworzenie klasy o profi lu sportowym w SP nr 2; zwiększenie częstotliwo-
ści zbiórki odpadów problemowych; zwiększenie częstotliwości policyjnych patroli; re-
gulacja i oczyszczenie koryt rzek; organizacja czasu wolnego dla osób starszych oraz 
zajęcia rehabilitacyjne.

piotr Filipkowski

okręg wyborczy nr 8, obejmuje ulice: cieszyńska bez bloków, Folwarczna, Jasienic-
ka, Nad Polami, Skowronków, Zaciszna, Zdrojowa część od Bielskiej do Nadbrzeżnej.

o sobie: Mieszkam w Jaworzu od urodzenia, od 13 lat pracuję w międzynarodowej kor-
poracji fi nansowej.

pomysł na Jaworze: Oprócz wspierania realizacji programu KWW „Łaczy nas Jawo-
rze”, chcę doprowadzić do regulacji północnej strony pobocza ulicy cieszyńskiej przy 
współpracy ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej, podjęcie starań na rzecz re-
montu ul. Folwarcznej i Zacisznej , zwiększenia atrakcyjności boiska przy ul. Folwarcz-
nej poprzez ustawienie w jego rejonie siłowni wolnostojącej i mini placu zabaw dla dzie-
ci. Ponadto mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym zamierzam 
wspierać rozbudowę monitoringu w centrum Jaworza, jak i w rejonie ronda.

edward podstawny

okręg wyborczy nr 9, obejmuje ulice: Borsucza, cicha, Jałowcowa, Jaskółcza od 
Zdrojowej do Kalwarii, Słowicza, Sosnowa, Wapienicka od Zdrojowej do Koralowej, Wą-
wóz, Zajęcza, Zdrojowa od Wapienickiej do Podgórskiej.

o sobie: Jestem rodowitym jaworzaninem, od roku jestem na emeryturze; mam żonę, 
dwoje dzieci z rodzinami.

pomysł na Jaworze: W moim okręgu najpilniejszymi sprawami są: budowa kanaliza-
cji i wodociągu na ul. Zdrojowej, Sosnowej, Wąwóz i Kalwaria. Jeżeli chodzi o Jaworze, 
to priorytetami są na pewno rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia ze zwiększeniem 
usług medycznych, modernizacja oświetlenia ulicznego, modernizacja dróg gminnych 
– szczególnie ul. Krokusów, Sosnowej i cichej oraz naprawa ul. Panoramicznej. Waż-
ne jest także zorganizowanie nowego Ośrodka Kultury, stworzenie karty seniora oraz 
gminnej karty dużej rodziny, a także podjęcie działań na rzecz zwiększenia miejsc dla 
dzieci w przedszkolach. Równie istotne jest wsparcie mieszkańców w zakresie wymiany 
pieców, likwidacja barier architektonicznych dla potrzeb niepełnosprawnych, wdrażanie 
programów profi laktyki zdrowotnej dla osób starszych i dzieci, rozszerzenie wachlarza 
zajęć kulturalno-edukacyjnych dla różnych grup wiekowych, zwiększenie częstotliwości 
patroli policyjnych oraz budowa bezpiecznych przejść dla pieszych.
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agnieszka nieborak

okręg wyborczy numer 11, obejmujący ulice: Koszyska, Krokusowa, Krótka, Łukowa, 
Malinowa, Morelowa, Pierwiosnków, Pod Palenicą, Podgórska (część od Rumiankowej 
do świerkowej), Relaksowa, Romantyczna, Rumiankowa, Storczyków, Tęczowa, Wa-
pienicka (część od świerkowej do Storczyków), Willowa, Wiśniowa, Zagrodowa, Żura-
winowa.

o sobie: Mieszkanką Jaworza jestem od 8 lat. Od sześciu prowadzę własną działalność 
gospodarczą – biuro nieruchomości. Jako mama dwójki dzieci – Adasia i Oli – przez wie-
le lat aktywnie uczestniczyłam w życiu Szkoły Podstawowej nr 1, a od września tego 
roku angażuję się w SP nr 2. Jestem mocno związana z jaworzańską piłką nożną – naj-
pierw jako wiceprezes i później członek zarządu GKS czarni Jaworze, przez ostatnie 
lata organizowałam Pikniki Sportowe.

pomysł na Jaworze: W moim okręgu wyborczym potrzebna jest dalsza rozbudowa 
oświetlenia i oznakowania dróg bocznych celem zapewnienia przejrzystości jazdy, dal-
sza modernizacja dróg. Mój okręg wyborczy obejmuje Szkołę Podstawową nr 2 i tu też 
parę wyzwań: budowa Motylarni, centrum Edukacji Ekologicznej, infrastruktura szkol-
na, jak również stworzenie pierwszej klasy sportowej.
Od grudnia będę pełniła dyżur w urzędzie Gminy w Jaworzu – serdecznie zapraszam 
wszystkich mieszkańców. Szczegóły dyżurów na stronie urzędu Gminy.

Jan bathelt

okręg wyborczy nr 12, obejmuje ulice: średnia, Pagórkowa.

o sobie: Jestem rodowitym jaworzaninem. Wspólnie z żoną Ewą i synami Pawłem i Ro-
manem prowadzimy rodzinne gospodarstwo rolne zajmujące się hodowlą bydła mlecz-
nego. Prócz tego uprawiamy również zboża, rzepak i kukurydzę.

Pomysł na Jaworze: Jedną z ważniejszych spraw, które należy rozwiązać w moim okrę-
gu wyborczym, jest poprawa bezpieczeństwa na ulicy średniej oraz budowa brakują-
cego fragmentu chodnika. Jeżeli chodzi o całe Jaworze, to na pewno priorytetem jest 
rozbudowa Ośrodka Zdrowia, aby ułatwić dostęp mieszkańców Jaworza do lekarza 
pierwszego kontaktu.

dorota Mamorska

okręg wyborczy nr 10: obejmuje ulice: Aksamitna, Bielska (część od cieszyńskiej do 
Lipowej), cedrowa, cyprysowa, Dawny Trakt, Dębowa, Kokosowa, Kryształowa, Lipo-
wa, Łubinowa, Miętowa, Niecała, Sielska, Słonecznikowa, Wiejska, Zagajnikowa.

o sobie: Razem z mężem jesteśmy szczęśliwymi rodzicami. Nasze córki uczęszcza-
ją do SP1 
w Jaworzu. Na co dzień pracuję jako kierownik administracyjno-gospodarczy w jednej  
z bielskich szkół. Wolny czas lubię spędzać z najbliższymi. Jestem otwarta na ludzi. ce-
nię dialog i współpracę. Nie boję się krytyki, gdyż wpływa ona na mnie mobilizująco,  
a także potrafię wyciągać z niej wnioski.

pomysł na Jaworze: W moim okręgu wyborczym najbardziej pilną sprawą jest oświe-
tlenie ul. Lipowej, utwardzenie dojść do przejść dla pieszych oraz wykonanie chodni-
ka wzdłuż ulicy Niecałej. Ważne jest także zapewnienie bezpieczeństwa rowerzystom 
wzdłuż ulicy Bielskiej. Jednak w tej kwestii potrzebna jest pomoc powiatu bielskiego,  
o którą będę zabiegać.
Ponadto zależy mi na zorganizowaniu kompleksowej pomocy dla osób starszych, po-
czynając od punktów informacji, przez domową opiekę pracowników socjalnych, a koń-
cząc na świetlicy dziennego pobytu.
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roman kruczek

Tomasz Jurczyk

Sławomir Tomala

okręg wyborczy nr 13: obejmuje 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 (część od Ładnej do 
świerkowej), Wczasowa, Zdrowotna.

o sobie: Jestem rodowitym jaworzaninem, na co dzień uczę matematyki w bielskim 
technikum. Mam żonę, trójkę dzieci i wnuka.

pomysł na Jaworze: W moim okręgu wyborczym ważne sprawy to utrzymanie stanu 
dróg i bezpieczeństwa na drogach, parking – miejsce postoju przy kompleksie przy Ko-
ralowej, dalsza modernizacja obiektu przy Koralowej.

okręg wyborczy nr 14, obejmuje ulice: Górska, Klonowa, Konwaliowa, Lawendowa, 
Legendarna, Leszczynowa, Ładna, Morwowa, Na Stoku, Narcyzowa, Niewielka, Pod-
górska część od świerkowej do Kalwarii, Południowa, Sarnia, Topolowa, Wapienicka 
(część od Koralowej do Ładnej), Zimowa.

o sobie: Jestem rodowitym jaworzaninem. Pracuję w fi rmie Astar w Bielsku-Białej, zaj-
mującej się produkcją i sprzedażą sprzętu rehabilitacyjnego. Mam żonę i trzech synów. 
Tutaj wybudowaliśmy nasz dom i tutaj chcemy wychowywać nasze dzieci. 

pomysł na Jaworze: Z myślą o rodzinie właśnie zdecydowałem się kandydować do 
Rady Gminy, chcąc mieć realny wpływ na to, co dzieje się w naszym Jaworzu. W mia-
rę możliwości chciałbym położyć nacisk na modernizację dróg lokalnych (w moim okrę-
gu szczególnie zależy mi na poszerzeniu ul. Podgórskiej), dokończenie zaczętego już 
chodnika na ul Południowej, rozbudowę oświetlenia ulicznego, a także wielu innych bie-
żących, większych i mniejszych rzeczy mających na celu poprawę życia i wspólnych 
relacji międzyludzkich mieszkańców.

okręg wyborczy nr 15, obejmuje ulice: Agrestowa, Bielska, Dziewanny, Dzwonkowa, 
Głogowa, Grabowa, Groszkowa, Jesionowa, Kasztanowa, Olszynowa, Polna, średnia, 
Wierzbowa, Zbożowa.

o sobie: Jestem rodowitym jaworzaninem. Od 1998 roku prowadzę własną działalność 
gospodarczą związaną z gospodarką leśną. W fi rmie odpowiadam za moich pracowni-
ków, ich bezpieczeństwo zarówno fi zyczne, jak również ekonomiczne. Życie prywatne 
poświęcam żonie Izabeli, z którą wychowujemy  dwóch synów: Kacpra i Filipa.

pomysł na Jaworze: Priorytetem są dla mnie sprawy związane z rozbudową i termo-
modernizacją budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzu, zwiększenie liczby miejsc dla dzie-
ci w przedszkolach, rozbudowa i modernizacja oświetlenia mającego na celu bezpie-
czeństwo mieszkańców.

Zebrał: Tomasz Wolff , zdjęcia: Tomasz Wolff 
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Z wielką dumą i odpowiedzialnością przyjąłem Państwa decy-
zję, wyrażoną w wyborach samorządowych, by po raz drugi po-
wierzyć mi ster Jaworza. Wybór na wójta gminy Jaworze to wielki 
zaszczyt, ale zarazem i zobowiązanie – tym bardziej, że został on 
dokonany przez 3480 jaworzanek i jaworzan, z których aż 93,5% 
(tj. 3251 osób) postawiło przy moim imieniu i nazwisku krzyżyk  
w kratce z napisem „TAK”. Dziękuję za ten siódmy wynik w kraju – 
to niewątpliwie buduje i motywuje, ale i jest wielką odpowiedzial-
nością. Ponowny wybór jest dla mnie nie tylko 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 – drodzy mieszkańcy – i bezpośredni kontakt z Wami będzie 
dla mnie, jak do tej pory, zawsze na pierwszym miejscu. Dzięku-
ję za Wasze zaufanie. 

Jednocześnie gratuluję Wam, moi Przyjaciele, świetnej i naj-
wyższej w powiecie bielskim frekwencji na poziomie blisko 62%, 
która wystawia nam wszystkim jak najlepsze świadectwo, że Ja-
worze jest dla nas ważne, bo widzimy w nim naszą wspólną „małą 
ojczyznę”. 

Dzisiejsza sesja inaugurująca ósmą kadencję samorządo-
wej zmiany w Jaworzu jest również idealnym momentem do 
podziękowania za dorobek lat 2014-2018 poprzedniej Radzie 
Gminy, a także działaczom klubów sportowych, organizacji spo-
łecznych i wszelkich stowarzyszeń funkcjonujących na terenie 
Jaworza oraz mieszkańcom, których wsparcie czułem i czuję na 
każdym kroku. Powiem tak: dorobek minionych czterech lat uwa-
żam bez fałszywej skromności za imponujący, lecz muszę tutaj 
szczerze przyznać, że nie jestem jego jedynym autorem czy oj-
cem, gdyż sukcesami chętnie się dzielę. Nie byłoby tego bez do-
brej współpracy między wójtem a radnymi Rady Gminy poprzed-
niej kadencji, nie byłoby tego bez dobrej współpracy radnych mię-
dzy sobą, nie byłoby tego bez dobrej i ciężkiej pracy pracowników 
samorządowych urzędu Gminy Jaworze i pracowników gmin-
nych jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz placówek 
oświatowych. Za to Wam wszystkim dziękuję. 

Niemniej najserdeczniejsze słowa podziękowań chciałbym 
skierować także w stronę społeczności lokalnej. Odkąd zostałem 
wójtem, powtarzam: „Jaworze to coś więcej niż urząd, rada i wójt. 
Jaworze to cudowni ludzie, którzy swoją indywidualną i wspól-
ną pracą wnoszą swoje „ja” do całości, jaką jest gmina”. Stąd 
też przykładam bardziej niż moi szanowni poprzednicy wagę 
do tego, by bardziej niż kiedykolwiek wcześniej urzeczywistniać  
w Jaworzu ideę społeczeństwa obywatelskiego, wyrażającą się 
realnym popieraniem działalności lokalnych organizacji i stowa-
rzyszeń różnego typu, którym również z serca dziękuję.

Kampania wyborcza już za nami. Przed nami czas, a ściślej 
mówiąc pięć lat, kiedy mieszkańcy mówią „sprawdzam”. Stąd też 
liczę na ciężką pracę i mądrą współpracę na rzecz naszej gminy  
i jej mieszkańców. Jaworze jest domem dla ponad siedmiu tysię-
cy osób, a to oznacza, że czeka nas wiele wyzwań, trudnych de-
cyzji i dobrych kompromisów dla dobra Jaworza. Miejscem deba-
ty publicznej są sesje Rady Gminy Jaworze, w związku z czym 
oczekuję od Państwa Radnych nie pełnej zgody czy jednomyśl-
ności, ale poważnej dyskusji o sprawach ważnych dla Jaworza 
– opartej na realistycznym planowaniu finansowym i podejściu do 
Jaworza jako całości. Już dzisiaj zapowiadam, że będziemy dla 
siebie partnerami w rozmowie o Jaworzu, ale nie zawsze wszyst-
kie wnioski i pomysły będą mogły być z różnych powodów zre-
alizowane. Pewnie kluczowe znaczenie będą tu miały pieniądze, 
ale może uwarunkowania prawne, techniczne, własnościowe. 
Dlatego też ten dialog musi być konstruktywny i oparty na uczci-
wości i szczerości.

Rządzenie to sztuka podejmowania trudnych decyzji w imię 
dobrej przyszłości. Zatem jeżeli kiedyś zajdzie konieczność po-
wiedzenia „nie” – będę miał odwagę to „nie” wypowiedzieć. Tego 
samego oczekuję od Rady Gminy, która musi działać nie tylko 
w perspektywie pięciu kolejnych lat, ale winna mieć na uwadze 
przyszłość znacznie ten pięcioletni horyzont przekraczającą. 

I jeszcze jedno zastrzeżenie w kontekście mojej osoby, któ-
re przytoczę z wystąpienia wygłoszonego na początku poprzed-
niej kadencji, 1 grudnia 2014 roku: „W ostatnich wyborach wybie-
raliśmy wójta gminy Jaworze, a nie czarodzieja. Stąd też muszę 
podkreślić jedno, że wszelkie działania, które zamierzam wdra-
żać, muszą być rozpatrywane w trzech kontekstach – prawnym, 
czasowym i finansowym. Musimy każdego dnia naszej służby pu-
blicznej pamiętać o budżecie, priorytetach czy możliwościach wy-
nikających z punktu widzenia legalizmu działania gminy”. Ja z ko-
lei zapewniam, że najwyższą wartością dla mnie będzie zawsze 
ciężka praca i mądra współpraca – z radą i mieszkańcami. Jak 
zawsze powtarzam, rozwój oznacza zawsze nowe i trudne wy-
zwania. Widać to we wszystkich praktycznie gminach Polski, rów-
nież w naszej. To Wójt z pomocą radnych Rady Gminy muszą 
stawić czoła wyzwaniom. Ale proponuję wszystkim chętnym i go-
towym do zaangażowania się w pracę społeczną mieszkańcom 
aktywny udział w tej pięcioletniej sztafecie. Zatem wszystkie ręce 
na pokład.

W tym przekonaniu pozwolę sobie wypowiedzieć słowa roty 
ślubowania: „Obejmując urząd wójta gminy Jaworze, uroczy-
ście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi 
urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślno-
ści mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.

NIE ODPuSZcZę 
NAWET NA MILIMETR

Fragmenty przemówienia radosława ostałkiewicza, 
wójta Jaworza, w czasie sesji inauguracyjnej.
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Z okazji świąt Bożego Narodzenia 
i nowego roku życzymy Państwu szczęścia 

i pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym. 
Oby rok 2019 był pełen sukcesów, radości i wszelkiej obfi tości, 

a przede wszystkim zdrowia. 

Życzenia składają wójt Radosław Ostałkiewicz 
wraz z wszystkimi pracownikami Urzędu Gminy 

oraz Zbigniew Putek, przewodniczący Rady Gminy 
razem z wszystkimi radnymi. 

Do życzeń dołączają wszystkie placówki podległe Urzędowi Gminy 
oraz organizacje pozarządowe 

działające w Jaworzu.

GOPS

Szanowni Państwo
Informujemy, że w dniu 24 grudnia, tj. w poniedziałek, urząd Gminy Jaworze, Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej, Gminny Zespół Oświaty oraz Gminna Biblioteka Publiczna będą nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.
W tym dniu pracownicy korzystają z przysługującego urlopu wypoczynkowego.

apel do mieszkańców gminy Jaworze
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu zwraca się 
z prośbą do wszystkich mieszkańców Gminy Jaworze o przeka-
zywanie informacji na temat osób bezdomnych, samotnych, nie-
zaradnych życiowo, które w okresie jesienno-zimowym nara-
żone są na utratę zdrowia i życia ze względu na wychłodzenie 
organizmu.

Informacji można uzyskać w następujących miejscach:
•	 gminny ośrodek pomocy Społecznej w Jaworzu, 

ul. zdrojowa 82, tel. 33 8286 672 lub 33 8286 671, w dniach: 
poniedziałek, wtorek, środa w godz. 7.00-15.00, czwartek 
w godz. 7.00-17.00 oraz piątek w godz.7.00-13.00

•	 Całodobowy bezpłatny numer, gdzie można otrzymać in-
formację na temat pomocy w zakresie noclegu i wyżywie-
nia: 987

•	 komisariat policji w Jasienicy, Jasienica 1401, 
tel. 33 8172 215 lub 997

•	 Służby ratownicze 112
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ogłoSzenia urzĘdu gMiny

SylWeSTroWe rady
Sylwester to dla wielu psów bardzo ciężka noc. Twój pies nie-

koniecznie będzie chciał świętować tak, jak ty. Większość czwo-
ronogów bardzo boi się huku fajerwerków. Pamiętaj, że jako 
prawny opiekun psa jesteś za niego odpowiedzialny. Oczywiście 
nie każdy pies źle reaguje na hałasy związane ze świętowaniem 
Nowego Roku, jeśli jednak twój należy do tej grupy, koniecznie 
poznaj nasze wskazówki:
•	 Zabierz psa na intensywny spacer w ciągu dnia, nie spusz-

czając ze smyczy, czasami pojedyncze wystrzały słychać już 
wcześnie rano.

•	 Nie zostawiaj psa samego w domu, jeżeli noc sylwestrową 
planujesz spędzić poza domem, pozostaw go z osobą, któ-
rą dobrze zna.

•	 Postaraj się nie wyprowadzać psa o później porze, kiedy w tle 
rozbrzmiewają już wystrzały fajerwerków. Do obroży przywieś 
adres, gdyby jednak psu zdarzyło się uciec.

•	 Jeśli twój pies przebywa zazwyczaj na podwórku (buda, ko-
jec), wprowadź go do domu, nie pozostawiaj samego na 
dworze.

•	 Zadbaj, by pies miał bezpieczne miejsce, w którym będzie 
mógł się schować, tak jak chowali się w norach i jaskiniach 
jego przodkowie, by przeczekać zagrożenie.

•	 Spróbuj odwrócić jego uwagę poprzez zabawę, wykorzystu-
jąc ulubione przysmaki.

•	 Zasuń zasłony, aby ukryć rozświetlone fajerwerkami niebo, 

puść głośniej muzykę lub telewizor, żeby zagłuszyć sylwe-
strowe wystrzały.

•	 Nie uspokajaj psa na siłę, nie karz za szkody poczynione 
w ciągu stresującej nocy.

•	 Jeżeli wiesz, że twój pies bardzo źle znosi sylwestro-
we wystrzały, skonsultuj z weterynarzem podanie leków 
uspokajających.

urząd Gminy Jaworze, Fot. Pixabay.comZasuń zasłony, aby ukryć rozświetlone fajerwerkami niebo, urząd Gminy Jaworze, Fot. Pixabay.com
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ziMoWe uTrzyManie drÓg na Terenie gMiny JaWorze W Sezonie 2018/2019

i. zimowe utrzymanie sieci dróg gminy Jaworze
koordynacja akcji zimowej w sezonie 2018/2019: Referat Obsługi Techniczno-Gospodarczej urzędu Gminy Jaworze – 
tel. (33) 828 66 63 (Uwaga! Ze względu na bezpieczeństwo, a także zapewnienie odpowiedniej jakości świadczonych usług wszyst-
kie rozmowy telefoniczne są nagrywane). 

reJony odŚnieŻania drÓg gMinnyCH:

rejon odśnieżania ulice/parkingi/place 
w rejonie odśnieżania

i – Jaworze nałęże
Grabka, Górecka, Mała, Myśliwska, Jeżynowa, Pogodna, Złocista, Rodzinna, Maków, 
Jarzębinowa, Wrzosowa, Jodłowa, Smrekowa, Jasienicka, Zaciszna, Brzoskwiniowa, Folwarczna, 
Za Goruszką, Szkolna, Lecznicza, Plac obok Kaplicy, Parking za mostem.

ii – Jaworze górne

Turystyczna, Brzozowa, Zawilcowa, Bukowa, Jaśminowa, Orzechowa, Jaworowa, Pod 
Lasem, Pod Brzegiem, Schowana, Wąwóz, Nagietkowa, Bławatkowa, Promienista, Kwiatowa, 
Modrzewiowa, Liliowa, Stokrotek, Akacjowa, Zielona, Różana, chabrowa, Kaczeńcowa, 
Zdrojowa, Sosnowa, Poziomkowa, Motylkowa, Widok, Wypoczynkowa, Tulipanowa, Wiosenna, 
Zajęcza, Jałowcowa, Panoramiczna, Borsucza, Kalinowa, od Panoramicznej  
w górę (bez nazwy), Bratków, Azaliowa, Dawny Trakt.

iii – Jaworze Średnie 

Kalwaria, Letniskowa, Jaskółcza, Słowicza, cicha, Podgórska, Legendarna, Leszczynowa,  
Na Stoku, Południowa, Konwaliowa, Narcyzowa, Niewielka, Klonowa, Sarnia, Morwowa, 
Topolowa, Ładna, Górska, Malinowa, Wiśniowa, Rumiankowa, Żurawinowa, Kaszyska, 
świerkowa, Willowa, Zagrodowa, Krótka, Storczyków, Krokusowa, Koralowa, Sielska, ukryta, 
Wczasowa, Ogrodowa, Zdrowotna, Kolonia Górna, Pagórkowa, Spadzista, Kolonia Dolna, 
Stroma, Boczna, Poprzeczna, Miodowa, Pszczela, Zielna, Nad Rudawką, ustronna, średnia, 
Wschodnia, Astrów, Morelowa, Łukowa, Romantyczna, Piękna, Graniczna, Malwowa, Bażantów, 
Irysów, Magnolii, Dawny Trakt, Parking przy SP nr 2 (ul. Wapienicka 10), Parking przy 
Przedszkolu nr 2 (ul. Wapienicka 74).

iV – Jaworze dolne

Dzwonkowa, Groszkowa, Łubinowa, Olszynowa, Grabowa, Polna, Kryształowa, Wiejska, 
cyprysowa, Pod Młyńską Kępą, Pod Harendą, Pałacowa, Nadbrzeżna, Skowronków, Dębowa, 
Niecała, Lipowa, Agrestowa, Kasztanowa, Jesionowa, Zagajnikowa, Słonecznikowa, cedrowa, 
Głogowa.

V – place i parkingi
w tym m.in.:

Parking i teren obok szkoły podstawowej, amfiteatr i miasteczko, parking nad fontanną, parking 
górny – ul. Koralowa/Wapienicka, parking Goruszka, parking - centrum Jaworza, Ośrodek 
Zdrowia, Aleja Kościelna, parking przy Domu Gminnym „Pod Harendą”, parking przy  
ul. Folwarcznej.

uSuWanie ŚliSkoŚCi ziMoWeJ drÓg (poSypyWanie):

rejon usuwania śliskości zimowej 
(posypywania) dróg koordynacja usuwania śliskości zimowej dróg Telefon kontaktowy

Drogi na terenie Gminy Jaworze (za 
wyjątkiem dróg powiatowych)

referat obsługi Techniczno-gospodarczej 
urzędu gminy Jaworze (33) 828 66 63

ii. zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Jaworze
nadzór: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, ul. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała
Telefony kontaktowe: (33) 818-40-33, (33) 817 40 63, (33) 817 83 98, (33) 81 83 066
Drogi powiatowe na terenie Gminy Jaworze: 

•	 ul. Bielska
•	 ul. cieszyńska 
•	 ul. cisowa 
•	 ul. Słoneczna
•	 ul. Wapienicka 
•	 ul. Zdrojowa (od „cholewika” do „Gospody Zdrojowej”)
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ludzie JaWorza

SREBRNA cIESZYNIANKA 
DLA LEOPOLDA KŁODY

To już tradycja, że uroczysta Sesja Samorządów Ziemi cie-
szyńskiej w cieszyńskim teatrze zamyka obchody Narodowego 
święta Niepodległości w cieszynie. W tym roku święto ze zro-
zumiałych względów miało szczególny wymiar. Jak podkreśliła 
prowadząca imprezę, Julia Raszka, takie wydarzenie przypada 
raz na 100 lat.– To szczególny dzień dla nas wszystkich, którym 
w sercu gra Polska, dla nas wszystkich, dla których słowa ojczy-
zna, patriotyzm są jednymi z najważniejszych. Dziś świętowali-
śmy i nadal świętujemy 100-lecie odzyskania niepodległości. Po 
123 latach Polska wróciła na mapy Europy. Po latach niewoli, 
upokorzeń, wynaradawiania, germanizacji, rusyfi kacji, po wielu 
nieudanych zrywach niepodległościowych Polska stała się rze-
czywistością. To cud 1918 roku. Kiedy dziś wracamy do tych hi-
storycznych wydarzeń, pewne rzeczy wydają nam się oczywiste. 
Wtedy jednak takie nie były, a wszystko wymagało wiele odwagi, 
mądrości i zabiegów dyplomatycznych, żeby Polska wróciła na 
mapę – mówił Janusz Król, starosta cieszyński, gospodarz wie-
czoru w Teatrze im. Adama Mickiewicza w cieszynie.

uroczysta gala odbyła się już po raz 21. Została podzielona 
na dwie części – w pierwszej widzowie zobaczyli bogaty program 

artystyczny, w drugiej laury odbierali laureaci. W latach 1997-
2017 statuetkę Srebrnej cieszynianki otrzymało 301 osób z kilku-
nastu gmin powiatu cieszyńskiego oraz Jaworza. Leopold Kłoda 
dołączył do grona wybitnych społeczników z naszej miejscowo-
ści, którzy mogą się pochwalić cieszynianką. Jak czytamy w ofi -
cjalnym folderze, wydanym z okazji tegorocznej gali, „Laur Srebr-
nej cieszynianki będzie wyrazem uznania naszej społeczności 
dla tego, co wniósł i w dalszym ciągu wnosi w nasze życie. Niech 
będzie podziękowaniem za włożony wkład ora zachętą do dal-
szego, bezinteresownego działania na rzecz tworzenia naszej 
Małej Ojczyzny, którą jest niewątpliwe Gmina Jaworze”.

Dodajmy, że Honorową Złotą cieszynianką została uhonoro-
wana Halina Szotek, historyk, pedagog, pomysłodawczyni utwo-
rzenia Muzeum im. Gustawa Morcinka. (wot)

W pierwszej części widzowie zobaczyli program artystyczny. Wystąpił 
m.in. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi cieszyńskiej im. Janiny Marcinkowej…
…oraz Zespół Tańca Żydowskiego i Izraelskiego „Klezmer”.

Zdjęcia: Tomasz Wolff 

Leopold Kłoda – właściwy człowiek na właściwym miejscu.
Zdjęcia: Tomasz Wolff 
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rozmowa z leopoldem kłodą, laureatem Srebrnej 
Cieszynianki

Dbam o szare komórki

przygotowuję od jakiegoś czasu wywiady do „echa  
Jaworza” i muszę powiedzieć, że z panem było się napraw-
dę ciężko umówić…

To z tego względu, że to pan nie miał czasu (śmiech). 

To prawda, jeden przypadek losowy… bardziej chodziło 
mi jednak o to, że jest pan strasznie zabiegany…

Nie jest tego aż tak dużo, choć w ubiegłym tygodniu rzeczy-
wiście miałem spotkania, rodzinne historie. Na pewno taka ak-
tywność jest sposobem na to, żeby nie gnuśnieć, żeby – mając 
skończoną osiemdziesiątkę – utrzymywać szare komórki przy ży-
ciu, aby były jeszcze do czegoś przydatne. Przeczytanie artykułu  
w gazecie czy rozwiązanie krzyżówki, to nie wszystko. Potrzebna 
jest większa aktywność.

gdzie się pan obecnie udziela? na pewno w polskim To-
warzystwie ewangelickim…

Jestem już 12 lat prezesem jaworzańskiego oddziału PTEw. 
Przez 5 lat jako kurator Parafii Ewangelickiej w Jaworzu aktywnie 
działałem przy remontach obiektów sakralnych (elewacja kościo-
ła, elewacja plebanii, odnowienie ogrodzenia cmentarza). Od kil-
ku lat koordynuję kontakty naszej ewangelickiej parafii z partner-
skimi parafiami w Niemczech. Jeżeli tylko jest taka potrzeba, to 
udzielam się również w Towarzystwie Miłośników Jaworza; mia-
łem już kilka prelekcji na temat szkolnictwa, wojen. Muszę się 
przyznać, że nie lubię wystąpień, gdzie mogę dysponować tylko 
słowem. Dziś ludzie przyswajają lepiej wiedzę, kiedy posiłkuje-
my się multimediami, na przykład obrazkami. Na przykład ostat-
nio odbyło się spotkanie zorganizowane przez Towarzystwo Miło-
śników Jaworza, poświęcone Marii Wardas. Prelegentka dyspo-
nowała bardzo bogatą dokumentacją wizualną, a do tego bardzo 
ładnie mówiła, dlatego wszyscy słuchali jej z ogromnym zaintere-
sowaniem. Tymczasem historyczne tematy mają to do siebie, że 
nie do końca można je tak przygotować.

nie da się ukryć, że staliśmy się społeczeństwem obraz-
kowym. pana to przeraża czy intryguje?

Nie jestem przerażony, sam jestem wzrokowcem. Jak coś sły-
szę i widzę, to szybciej mi to zapada w pamięć, niż gdybym tylko 
słyszał. 

ale czytnika do książek pan nie używa…
Nie, posiadam własną biblioteczkę. Poza tym, wiem, gdzie 

mogę szukać interesujących mnie pozycji; mam na myśli nie tyl-
ko biblioteki, ale także prywatne osoby.

lubi pan srebro?
W jakim sensie?

pytam o Srebrną Cieszyniankę, którą pan odebrał  
11 listopada na deskach Teatru im. adama Mickiewicza  
w Cieszynie.

Każdy splendor, który spływa na człowieka, każda nagro-
da, są bardzo miłe. Już pedagogika mówi, że trzeba nagradzać, 
chwalić. Tą metodą się więcej osiągnie, niż metodą kar. Żeby 
była jasność – to dotyczy nie tylko dzieci i młodzieży, ale tak-
że starszych osób. Każda pochwała jest sympatyczna, na pewno 
dużo lepiej jest usłyszeć brawa niż gwizdy.

W tym miejscu chciałbym podziękować wójtowi, jego zastępcy, 
sekretarzowi Gminy Jaworze, prezesowi i zarządowi Towarzy-
stwa Miłośników Jaworza, proboszczowi Parafii Ewangelicko-
Augsburskiej wraz z małżonką, proboszczowi Parafii Rzymskoka-
tolickiej, zarządowi, koleżankom i kolegom z Oddziału Polskiego 

Towarzystwa Ewangelickiego w Jaworzu, prezesowi i członkom 
Ewangelickiego Chóru Kościelnego w Jaworzu oraz wszystkim 
osobom, które przekazały na moje ręce gratulacje z okazji wrę-
czenia Srebrnej Cieszynianki.

Cieszynianka nakręciła pana do dalszej działalności, ma 
pan jakieś nowe pomysły?

Nie planuję nowych inicjatyw, natomiast tam, gdzie będę uży-
teczny, to dalej będę się starał być. Polskie Towarzystwo Ewan-
gelickie spotyka się raz w miesiącu. Bardzo mało jest tematów 
stricte teologicznych, więcej jest zagadnień historycznych, socjo-
logicznych, dotykających moralności. Uczestniczę w nich regu-
larnie jako prezes, także jako prelegent – raz, dwa razy w roku.

W laudacji podkreślono także pana zasługi na rzecz eku-
menizmu. Jaworze jest wzorcowym przykładem?

Powiem więcej, na całym Śląsku Cieszyńskim współżycie 
dwóch głównych religii – rzymskokatolickiej i ewangelickiej jest 
oczywiste, czego już nie można powiedzieć o ludziach za Białką 
albo na wschodzie Polski, choć i tam w tym roku spotkałem się  
z pozytywnym przykładem.

Pracowałem jako nauczyciel w takich miejscowościach, gdzie 
sam jeden byłem ewangelikiem i z tego tytułu nikt mi nie robił żad-
nych przykrości. Wręcz przeciwnie – próbowano mnie wciągać  
w działania przykościelne i społeczne. Tutaj od wieków przed-
stawiciele tych dwóch religii żyją obok siebie i z sobą. Tak na 
marginesie, pojęcie ekumenizmu zaczęło się rozwijać za czasów 
papieża Jana Pawła II, który zwrócił się do innych religii. 

Leopold Kłoda na deskach Teatru im. Adama Mickiewicza w cieszynie....
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Dobrym przykładem na współżycie jest to, co udało się zrobić 
na kwaterze cmentarnej dawnych właścicieli Jaworza i ich rodzin. 
Przy Towarzystwie Miłośników Jaworza działał Społeczny Komi-
tet Odbudowy i Ochrony Zabytków. W jego ramach, od początku 
XXI kwestowaliśmy przy jednym i drugim cmentarzu na odbudo-
wę kwatery hrabiowskiej. Została odrestaurowana od podstaw, 
dużo środków zostało włożonych właśnie z tych kwest. Dodatko-
wo jakieś dziesięć lat temu wyszedłem z inicjatywą spotkań przed 
Bożym Narodzeniem Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego 
z Akcją Katolicką. Od tego czasu organizujemy je cyklicznie, raz 
gospodarzem jest PTEw, w kolejnym roku AK. I jest bardzo sym-
patycznie.

Jest pan jaworzaninem od urodzenia. od zawsze mieszka 
pan w Jaworzu górnym?

Urodziłem się w Jaworzu Średnim, gdzie skończyłem – chyba 
jako pierwszy rocznik – pełną szkołę podstawową po wojnie (rok 
1952, placówka mieściła się w obecnym przedszkolu – przyp. 
T.W.). Potem było Liceum Pedagogiczne w Bielsku-Białej, po któ-
rym rozpoczęła się moja kariera nauczycielska i dalsze dokształ-
canie. Wtedy wywędrowałem z Jaworza, pracowałem i mieszka-
łem w różnych miejscach, między innymi w Ustroniu, gdzie przez 
prawie cztery lata byłem kierownikiem domu leczniczo-wypo-
czynkowego w Jaszowcu. Karierę zawodową zakończyłem jako 
dyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno-Handlowych w Bielsku-
Białej w 1988 roku. Po tym czasie miałem jeszcze zagraniczny 
epizod. 

Do Jaworza Górnego trafi łem natomiast w 2000 roku. Tutaj 
się ożeniłem po raz drugi. 

W wywiadach pytam wszystkich moich rozmówców 
o mocne i słabe strony Jaworza. Jest coś, co można popra-
wić w naszej miejscowości?

To jest nie tylko mój głos, ale i innych mieszkańców, usłyszany 
przy okazji różnych spotkań. Wszyscy chwalą wójta i radnych za 
to, co udało się zrobić. Od nowej kadencji trzeba by jednak więk-
szy nacisk położyć na seniorów. Potrzebny jest nie tylko Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku, ale także lepsza opieka lekarska. Ludzie 
starzy mają to do siebie, że chodzą do lekarza częściej. Jasienica 
ma duży ośrodek zdrowia z wieloma specjalistami, czego niestety 
nie można powiedzieć o Jaworzu. Dlatego na pewno przydałaby 
się rozbudowa i poszerzenie usług ośrodka zdrowia.

Mam dla pana i nie tylko dobrą wiadomość. rozbudowa 
ośrodka zdrowia pojawiła się w przemówieniu inauguracyj-
nym wójta radosława ostałkiewicza wygłoszonym podczas 
inauguracyjnej sesji.

Cieszę się. Nie pozostaje nic innego, jak czekać.
Rozmawiał: Tomasz Wolff 

…oraz w domu w Jaworzu Górnym.
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TOWARZYSTWO 
MIŁOśNIKóW JAWORZA

organizaCJe pozarzĄdoWe

austryjacki godani 
A to nam zabili Ferdynanda – rzekła posługaczka do pana 

Szwejka... – Którego Ferdynanda? - pani Mϋllerowo? – zapytał 
Szwejk. chciałoby się sparafrazować słynną kwestię z „Przygód 
dobrego wojaka Szwejka” Jarosława Haszka, bo i nam się zda-
rzyło poznać słynnych literatów pisarzy, dwóch znamienitych Kra-
kusów – redaktora Leszka Mazana i poetę redaktora Mieczysława 
czumę. W niedzielę 28 października staraniem Ireny Stekli za-
gościli u nas z wizytą obaj panowie. Spotkanie zorganizowano 
w gościnnych progach domu państwa Steklów w Nałężu, a powitał 
i przedstawił gości prezes Towarzystwa Miłośników Jaworza – 
Ryszard Stanclik. Wszyscy doskonale znamy jedynego szwejko-
loga pana Mazana i redaktora czumę, który przez 27 lat był re-
daktorem naczelnym „Przekroju”.

Taka wizyta była więc swoistą gratką, by z tak autorytatyw-
nych ust dowiedzieć się wszelkich szczegółów i ciekawostek 
o śląsku cieszyńskim i dawnej Galicji. Spotkanie rozpoczęło się 
od odśpiewania pieśni „Szumi jawor”, uważanej za hymn be-
skidzkich górali i cieszyńskich ślązaków. Redaktor czuma bar-
dzo się wzruszył i po wielokroć głęboko się kłaniał odeszłym już 
pokoleniom, podkreślał ich rolę oraz fakt, że jako pierwsi w 1918 
r. – bo już 12 października proklamowali niepodległość na cie-
szyńskim Rynku, a dopiero za nimi był Kraków i dalej Warsza-
wa. Licznie zebrane grono wielbicieli talentu literackiego obu pa-
nów mogło do woli nasycić się ich wspaniałymi opowieściami 
i w końcu raz na zawsze wyjaśnić, skąd wzięły się animozje war-
szawiaków i krakusów, ciągłe udowadnianie racji, bo jak mówią 
Krakusy –„my i tak im nasikamy do Wisły”. Jasnym stało się rów-
nież użycie słów „stary pierdoła” odnośnie do Jaśnie Pana Fran-
ciszka Józefa, które to w wolnym tłumaczeniu oznaczało dobro-
tliwego staruszka, co w najmniejszym stopniu nie ujmowało ce-
sarzowi godności.

Wiemy też czemu – jak mawiały nasze babki, że „za nie-
boszczki Austryje” w Krakowie jeździło się fi akrem a w Warsza-
wie dorożką. Rozbawione tymi historiami grono widzów gorą-
co nagradzało obu panów oklaskami, zachęcając do dalszych 
opowieści.

Towarzystwo Miłośników Jaworza przygotowało też własne 
wydawnictwo dla upamiętnienia 100-lecia odzyskania niepodle-
głości pt. „Pamiętniki Jaworzan”. Przedstawił je historyk, religio-
znawca, związany z Bielskiem i Jaworzem popularyzator wiedzy 
historycznej – Jacek Proszyk, nakreślając tło i historię zawartą 
w powyższych pamiętnikach. Jego tekst publikujemy poniżej. 

Była też okazja do zdobycia autografów panów redaktorów, 
którzy z ciekawymi dedykacjami wpisywali je do książek i innych 
wydawnictw. uroczysty „Marsz Radeckiego”, wspomagany grom-
kimi oklaskami zebranych, zakończył ten niezwykle udany wie-
czór, który przy wspaniałym poczęstunku (smakowity kołocz i ka-
napki), zapewne długo by jeszcze trwał, gdyby nie daleka droga 
do Krakowa, którą panowie mieli przed sobą.

Serdecznie dziękujemy i gorąco się polecamy, wszak 
„austriackie gadanie” zawsze jest miłe dla ucha i wielu pasuje, 
a kto nie był, niech żałuje.

Towarzystwo Miłośników Jaworza

z wielką historią w tle
Wielka Wojna – tak nasi dziadowie przed 1939 rokiem nazy-

wali konfl ikt światowy, który wybuchł w 1914 roku. Armie austro-
węgierskie, pruskie i rosyjskie ścierały się bezlitośnie na wielu 
frontach. Natychmiast rozpoczęła się wielka mobilizacja, która nie 
oszczędziła także mieszkańców Jaworza. Zmobilizowani do c.K. 
armii cesarza Franciszka Józefa walczyli i ginęli w boju, okopach 
i lazaretach wojskowych. część polskiej młodzieży trafi ła także 
do cieszyńskiego Legionu śląskiego, utworzonego w 1914 roku, 
który został włączony do Legionu Wschodniego. Jako część 
II Brygady Legionów pod dowództwem płk. Józefa Hallera uczest-
niczył we wszystkich kampaniach wojennych w Karpatach i Be-
sarabii, na Bukowinie i Wołyniu. Zakładał go między innymi ja-
worzański nauczyciel Jan Łysek, autor napisanej w 1914 roku 
w Jaworzu sztuki teatralnej „śpiący rycerze”, który zginął 5 listo-
pada 1915 roku, trafi ony kulą w głowę, w trakcie ataku na jedno 
ze wzgórz podczas walk pod Kościuchnówką na Wołyniu. 

Chce ludność polska na Śląsku należeć do polski…
W czasie, gdy kończyła się wojna, a monarchia austro-

węgierska ulegała rozpadowi, porywy wolnościowe narodu pol-
skiego na śląsku stawały się coraz gwałtowniejsze. Jeszcze wie-
ści o proklamacji (7 października 1918 r.), wolnego, zjednoczone-
go i niepodległego Państwa Polskiego przez Radę Regencyjną 
nie doszły na śląsk, a już przedstawiciele ludności polskiej 
w parlamencie wiedeńskim, posłowie ks. Józef Londzin i Tade-
usz Reger, jasno wypowiedzieli się o zdecydowanym stanowisku 
mieszkańców śląska cieszyńskiego w sprawie przyłączenia zie-
mi cieszyńskiej do Polski. Oto słowa ks. Londzina: „Przy ogól-
nem uregulowaniu stosunków narodowych w Austrii, chce lud-
ność polska na śląsku należeć do Polski, bo tylko w ten sposób 
zagwarantowany jej będzie wolny narodowy, polityczny, gospo-
darczy i kulturalny rozwój”. Poseł Reger złożył podobne oświad-
czenie i zażądał uwolnienia Józefa Piłsudskiego. 11 października, 
trzeci poseł, dr Jan Michejda, zadeklarował zdecydowaną wolę 
ludności śląska cieszyńskiego połączenia się z polską macie-
rzą, mówiąc: „W tej historycznej chwili, kiedy cały przestarzały 
ustrój świata trzeszczy w swych wiązaniach, w chwili, w której dla 
wszystkich narodów otwiera się nowe, swobodne życie, oparte 
na podstawach demokratycznych i równych prawach; kiedy stara, 
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centralistyczna i germanizatorska Austria – słaba‚ sklecona przy 
pomocy wojska i biurokracji – wskutek wojny niemieckiej i dzięki 
niemieckiej polityce, chyli się ku upadkowi, zdając sobie za późno 
sprawę ze swego historycznego posłannictwa i przeznaczenia, 
w tej chwili przełomowej witamy wolne, samodzielne i demo-
kratyczne państwa słowiańskie, które się mają urządzić według 
własnej woli. My Polacy śląscy zaś przede wszystkim witamy 
przecudowne zmartwychwstanie państwa polskiego i cieszymy 
się i żądamy i ufamy, że po zgodnym dogadaniu się z naszymi 
czeskimi sąsiadami, połączymy się z naszymi braćmi”. 

odtąd uważamy się za poddanych i obywateli państwa 
polskiego…

Wewnętrzny rozkład Austro-Węgier, grożący zupełnym unice-
stwieniem cesarstwa Habsburgów, zarysował się z całą wyrazi-
stością już z końcem września 1918 r. Zrozumiał to rząd austriacki 
i szukał ratunku w przekształceniu monarchii w państwo związko-
we wielu narodów. Był to wszakże plan już nierealny, a sam mani-
fest cesarza z dnia 16 października, który miał stać się podstawą 
urzeczywistnienia tego planu, okazał się aktem bezprzedmioto-
wym i mocno spóźnionym. Dążący do niezależności odśrodkowy 
ruch narodowy ze strony ludów wchodzących w skład monarchii, 
był już zbyt żywotny i daleko posunięty, aby można go było po-
wstrzymać. Druzgocąca klęska na froncie włoskim, w związku 
z rozpoczętą przez Włochów 26 października ofensywą była 
przypieczętowaniem rozkładu monarchii. Na terytorium polskie, 
pozostające w tym czasie pod władzą austriacką, składały się: 
Księstwo cieszyńskie, obszar właściwego zaboru obejmujący 
Galicję zachodnią z Krakowem i wschodnią ze Lwowem, oraz ob-
szar okupowany w wyniku działań wojennych, a mianowicie po-
łudniowa część tzw. Królestwa Kongresowego z częstochową, 
Piotrkowem, Kielcami, Radomiem i Lublinem. Każda z tych dziel-
nic, względnie obszarów, miała swój odrębny system rządzenia. 
śląsk cieszyński podlegał wprost władzom centralnym austriac-
kim; rządy w Galicji opierały się na częściowym samorządzie; 
władza nad obszarem okupowanym spoczywała w rękach gene-
rała gubernatora (miał siedzibę w Lublinie). Stąd proces oswobo-
dzenia ziem polskich spod władzy austriackiej nie miał charakteru 
jednolitego. W Małopolsce i na śląsku cieszyńskim 15 paździer-
nika członkowie polskich rad narodowych złożyli deklarację, 
w której oświadczyli, że odtąd uważają się za poddanych i oby-
wateli państwa polskiego. 28 października powstała w Krakowie 
Polska Komisja Likwidacyjna złożona z przedstawicieli wszyst-
kich niemal stronnictw polskich, która wzięła na siebie zadanie 
przejęcia władzy w Galicji na rzecz nowego Państwa Polskie-
go. Obsadzenie wszelkiego rodzaju urzędów poszło sprawnie 
i szybko. Podobnie działo się z przejmowaniem władzy wojskowej. 
31 października Polacy przejęli dowództwo okręgu wojskowego 
w Krakowie i przeprowadzili tam rozbrojenie garnizonu austro-
węgierskiego. Jednocześnie rozbrojono oddziały zaborcy na pro-
wincji. Dokonali tego, licznie rozsiani po kraju, byli legioniści oraz 
żołnierze – Polacy z wojska austriackiego. Oddziały obce roz-
poczęły ewakuację, a broń i cały dobytek wojskowy dostał się 
w ręce polskie. Jednakże dokonany w Galicji przewrót nie zdołał 
objąć całej dzielnicy; we wschodniej jej części przejęcie władzy 
przez Polaków uprzedził zamach ze strony ukraińców. 

11 listopada 1918 roku o godz. 5.20
Objęcia władzy na rzecz państwa polskiego na terenie Księ-

stwa cieszyńskiego dokonała, utworzona tam jeszcze 19 paź-
dziernika, Polska Rada Narodowa. uprzedzając wrogie Polsce 
zamiary tak Austriaków, jak i czechów, którzy rościli sobie pra-
wa do tej dzielnicy, Rada Narodowa proklamowała 30 paździer-
nika przynależność Księstwa cieszyńskiego do wolnej, niepod-
ległej, zjednoczonej Polski i objęcie przez siebie tymczasowej 

zwierzchniej w nim władzy. Zorganizowana przez Polaków – żoł-
nierzy wojska austriackiego – akcja 31 października pozwoliła na 
rozbrojenie najpoważniejszego austriacko-węgierskiego garnizo-
nu w cieszynie, następnie zaś innych garnizonów pomniejszych, 
jak w Bielsku. 

Mimo że na śląsku cieszyńskim i w Małopolsce najważniej-
sze wydarzenia działy się w październiku, to dniem, który uzna-
ny został za Narodowe święto Niepodległości jest 11 listopada. 
bowiem wtedy to, 1918 r., o godz. 5.20, w wagonie kolejowym 
w lesie compiègne podpisano rozejm pomiędzy ententą i cesar-
stwem Niemieckim, kończący I wojnę światową. Podczas kon-
ferencji pokojowej w Paryżu potwierdzono warunki pokoju trak-
tatem wersalskim z 28 czerwca 1919 r., który wszedł w życie 10 
stycznia 1920.

Także 11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna przekazała wła-
dzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich, brygadiero-
wi Józefowi Piłsudskiemu uzasadniając, że robi to: „wobec gro-
żącego niebezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, dla 
ujednolicenia wszelkich zarządzeń wojskowych i utrzymania po-
rządku w kraju”. Trzy dni później Rada Regencyjna rozwiązała 
się, oświadczając Piłsudskiemu, że „od tej chwili obowiązki nasze 
i odpowiedzialność względem narodu polskiego w Twoje ręce, 
Panie Naczelny Dowódco, składamy do przekazania Rządowi 
Narodowemu”.

Między młotem a kowadłem
Jednak na śląsku cieszyńskim to nie był koniec przemian 

politycznych. Sytuacja polityczna tego regionu była bardzo nie-
pewna. Na mocy Traktatu Wersalskiego tak śląsk cieszyński, jak 
i Górny śląsk czekał plebiscyt, w czasie którego ludność mia-
ła zadecydować, w skład jakiego państwa chce się zaliczać. Do 
tego śląsk cieszyński stał się terenem spornym pomiędzy Polską 
i czechosłowacją oraz przyczyną wojny granicznej. Dlaczego? 
Trzeba pamiętać, że śląsk w 1327 roku został zhołdowany Króle-
stwu czeskiemu. Był to czas, gdy dopiero rozwijają się okoliczne 
miejscowości wokół Jaworza. Dwieście lat później w 1526 roku 
w Bitwie pod Mohaczem zginął król czech i Węgier Ludwik Jagiel-
lończyk. Jego armia została rozgromiona przez wojska osmań-
skie pod dowództwem sułtana Sulejmana Wspaniałego. Wtedy 
też władzę nad księstwem cieszyńskim przejęli Habsburgowie. 
I tak było do 1918 roku, zatem prawie 400 lat. czesi cały czas 
traktowali śląsk, a zwłaszcza śląsk Austriacki do rzeki Białej, jako 
swoje ziemie i patrząc na to z perspektywy dawnych monarchi-
stycznych układów i paktów między władcami, mieli rację. Jed-
nak czas się zmienił, budzenie świadomości narodowej zwłasz-
cza po tzw. Wiośnie Ludów, powstanie polskich towarzystw na 
wzór Macierzy śląska cieszyńskiego prowadziło do utrwalenia 
samoświadomości narodowej. Polskojęzyczni obywatele śląska 
cieszyńskiego nazywali się Polakami i współdziałali w odtworze-
niu polskiej państwowości. Po rozpadzie monarchii Habsburgów 
nie liczyły się już dawne układy między monarchami - którymi 
czesi argumentowali chęć przejęcia śląska cieszyńskiego – ale 
głos ludu, który walczył o włączenie do państwa, które jego ser-
cu było najbliższe. Jaworze – w większości propolskie – w tym 
konfl ikcie stało między młotem a kowadłem. cieszyn i okolice 
były bezkompromisowe w dążeniu do Polski, natomiast bielska 
niemiecka wyspa językowa stawiała mocny opór. Stąd konfl ikty, 
rozboje, działania siłowe i liczne naciski – nawet z użyciem prze-
mocy fi zycznej – wobec mieszkańców Jaworza. O tych proble-
mach wspomina między innymi wójt Andrzej Ryrych w swoim 
pamiętniku. 

Pomimo wcześniejszych ustaleń co do podziału śląska cie-
szyńskiego wzdłuż granic etnicznych, 23 stycznia 1919 roku woj-
ska czechosłowackie przekroczyły linię demarkacyjną i zaatako-
wały nieliczne oddziały polskie. Rząd czechosłowacji tłumaczył 
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swoją akcję koniecznością zapobiegnięcia prze-
prowadzeniu wyborów do Sejmu na terenach, 
o przynależności których decyzja miała dopiero 
zapaść. Ofensywa zatrzymała się na linii Wisły 31 
stycznia, kiedy nastąpiło zawieszenie broni po bi-
twie pod Skoczowem. Ostatnie walki toczyły się 
między 21 a 24 lutego. 25 lutego wojsko polskie 
wkroczyło do cieszyna. 

Skutkiem Wielkiej Wojny był także głód i bie-
da. W kwietniu i maju 1919 roku na terenie 
powiatu bielskiego dochodziło do licznych rozru-
chów głodowych, które czasami były rozprasza-
ne przez wojsko z użyciem ostrej amunicji i nio-
sły za sobą ofi ary śmiertelne. Sytuacja doprowa-
dziła do tego, że Rada Narodowa Księstwa cieszyńskiego wpro-
wadziła 23 czerwca 1919 r. stan wyjątkowy w całym powie-
cie bielskim. Jaworze z niepokojem czekało na rozwój wypad-
ków, na plebiscyt, na to, czy zbuntowane Bielsko w końcu za-
akceptuje polską państwowość. Warto zacytować tu „Gwiazd-
kę cieszyńską” z 25 marca 1921: „[Miasto Bielsko] będzie na-
leżało do Polski. Dotychczas bowiem wyczekiwało się tu ciągle 
jeszcze jakiejś katastrofy polskiej i zmiany przynależności Biel-
ska. Jedni widzieli wyzwolenie w bolszewikach, drudzy twier-
dzili, że najprzód rozleci się czechosłowacja, a potem Polska 
i wróci Austria [...]. Inni znów liczyli na taki spadek marki, że Pol-
ska ogłosi bankructwo i będzie zmuszona albo odstąpić, albo 
sprzedać czechom śląsk i część Małopolski po Sołę, Oświęcim. 
czekano tu ciągle czegoś, obecny stan uważano za prowizo-
rium.” W pierwszej połowie 1920 r. trwały przygotowania do ple-
biscytu na śląsku cieszyńskim, jednak rząd polski jak i czecho-
słowacki oddalił prawo do decyzji przedstawicielom mocarstw. 

Ostatecznie decyzją Rady Ambasadorów z 28 lip-
ca 1920 roku podzielono region pomiędzy czecho-
słowację i Polskę. Na mocy uzgodnień Jaworze we-
szło w skład województwa śląskiego i tym samym do 
II Rzeczypospolitej Polskiej.

Trzy pamiętniki opublikowane w niniejszym 
wydawnictwie to nasz jaworzański skarb. To świadec-
twa tego jak młyny Boże przemieliły naszą miejsco-
wość i jego mieszkańców. Są znakomitym świadec-
twem tamtych czasów. Zachęcam do lektury, bo ta-
kich wspomnień z czasów przełomu 1914-1920 mogą 
nam zazdrościć wszystkie okoliczne miejscowości.

Opracował Jacek Proszyk na podstawie tekstów 
źródłowych

Jacek Proszyk: historyk, religioznawca, autor kilku książek 
oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych, związany z Bielskiem 
i Jaworzem popularyzator wiedzy historycznej. śródtytuły pocho-
dzą od redakcji.

Na stulecie niepodległości 
- pamietniki jaworzan

Na stulecie niepodległości 
- pamietniki jaworzan

Na stulecie niepodległości 

PamiętnikiJaworzan

Biblioteczka Towarzystwa Miłośników Jaworza
Zeszyt 2

Dziękuję mieszkańcom Gminy Jaworze 
za udział w wyborach samorządowych 

oraz poparcie listy Prawa i Sprawiedliwości.

Szczególne podziękowania składam osobom, które 
poparły moją kandydaturę dzięki czemu uzyskałem 

mandat Radnego Rady Powiatu Bielskiego.
Józef Herzyk
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STOWARZYSZENIE NASZE JAWORZE

otwarci na kuracjuszy
24 października na terenie Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-

Rehabilitacyjnego, Szpitala Opieki Długoterminowej w Jaworzu 
odbyło się spotkanie z pacjentami i kuracjuszami przygotowa-
ne przez Stowarzyszenie „Nasze Jaworze” przy pomocy Ośrod-
ka Promocji Gminy Jaworze. Było to kolejne spotkanie w ramach 
zadania publicznego mające na celu przybliżenie gościom z in-
nych regionów naszego kraju tradycji i kultury związanych z Ja-
worzem, a także pokazanie pięknych zabytków i znanych miejsc. 
Prezes stowarzyszenia, Zygmunt Podkówka, powitał naszych go-
ści – pacjentów i kuracjuszy Sanatorium, zastępcę wójta, Annę 
Skotnicką-Nędzką. Następnie przy kawie i regionalnym kołoczu 
rozpoczęliśmy wędrówkę po Jaworzu. uczestnicy zobaczyli inte-
resujące fi lmy o naszej miejscowości i o całym regionie: „Ożyw-
czy oddech Beskidów” oraz „Fauna i fl ora Jaworza i ziemi biel-
skiej”. Kuracjusze w ciszy i z wielkim zainteresowaniem oglądali 
piękną przyrodę i ciekawostki krajobrazowe Beskidów. Następnie 
prezes stowarzyszenia pokazał slajdy z tegorocznego korowo-
du dożynkowego i omówił ceremoniał dożynkowy. Mówił również 
o pięknej tradycji nabożeństwa ekumenicznego, na którym chleb 
z nowego zboża jest rozdawany mieszkańcom i gościom doży-
nek. Temat korowodu dożynkowego wzbudził duży entuzjazm 
wśród gości sanatorium, którzy pytali szczególnie o sprzęt go-
spodarski, nowoczesne ciągniki, akcesoria związane z produkcją 
miodu, o drwali pracujących przy wycince drzew.

Ostatnim punktem spotkania było przybliżenie historii Jawo-
rza po zmianach ustrojowych, po 1989 roku, przez Annę Skot-
nicką-Nędzka. Omówiła dane dotyczące uzdrowiska Jaworza, 

dane statystyczne dot: mieszkańców Jaworza, przypomniała wój-
tów Jaworza kolejnych kadencji, wspomniała o reelekcji obecne-
go wójta Jaworza. Ponadto przybliżyła kuracjuszom obiekty, które 
powstały niedawno w Jaworzu, a które warto zobaczyć, na przy-
kład Tężnię Solankową, Muzeum Fauny i Flory Morskiej i śród-
lądowej, Halę Sportową, Mówiła również o planach związanych 
z powstaniem Motylarni przy Muzeum Fauny i Flory. Wystąpie-
nie zakończyła informacją, iż gmina dalej czyni starania o przy-
wrócenie statusu uzdrowiska dla Jaworza. W czasie spotkania 
z kuracjuszami rozdawano ulotki o historii i zabytkach Jaworza, 
informatory o Tężni Solankowej i o Muzeum Fauny i Flory. Zarząd 
Stowarzyszenia zaprosił kuracjuszy do ponownego odwiedzenia 
Jaworza razem z rodzinami.

Elżbieta Zaguła, Fot. Zdzisław Niemczyk
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naSze dzieCi, naSza MłodzieŻ

PuBLIcZNE PRZEDSZKOLE NR 1 
W JAWORZu

Tak świętowaliśmy 100-lecie niepodległej
W tym roku obchody święta Niepodległości w naszym przed-

szkolu miały szczególnie uroczystą oprawę. Budynek jak co roku 
udekorowany został biało-czerwonymi fl agami, natomiast wnę-
trze przedszkola ozdobiły prace plastyczne wszystkich grup. Zna-
lazła się również gazetka tematyczna, odświętne udekorowane 
sale oraz herb Jaworza i godło Polski. Dominowały barwy naro-
dowe oraz symbole patriotyczne. Dzieci z wszystkich grup w uro-
czystych strojach z dumą prezentowały biało-czerwone kotyliony.

Do udziału w obchodach setnej rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości oraz przygotowanej przez nasze przed-
szkole z tej okazji uroczystej prezentacji pieśni patriotycznych 
zaproszenie przyjęli wójt Radosław Ostałkiewicz, zastępca wój-
ta Anna Skotnicka-Nędzka oraz kombatant, starszy sierżant szta-
bowy Kazimierz Kiszczak. uroczystości odbyły się 9 listopada.

W części ofi cjalnej uroczystości, dyrektor Przedszkola nr 
1, Jolanta Bajorek powitała przybyłych gości. Następnie gru-
py: Pszczółek, Biedronek, Mrówek, Słoneczek oraz Wesołych 

Skrzatów przedstawiły program artystyczny składający się z pie-
śni patriotycznych oraz wspólnej recytacji „Katechizmu polskiego 
dziecka” Władysława Bełzy. Występ przedszkolaków nagrodzo-
ny został gromkimi brawami, a ich przygotowanie, zaangażo-
wanie, postawa patriotyczna i artystyczny talent doceniony zo-
stał przez przybyłych gości, którzy dziękując, życzyli wszystkim 
dzieciom dalszych sukcesów, uśmiechu oraz dalszej postawy 
patriotycznej.

W drugiej części uroczystości dzieci przemaszerowały 
w pochodzie, niosąc fl agę Polski oraz herb Jaworza. Na trasie 
pochodu powiewały w rękach dzieci biało czerwone fl agi. Dzie-
ci uroczyście odśpiewały „Mazurka Dąbrowskiego” oraz złożyły 
kwiaty i znicze pod pomnikiem ku czci Marszałka Józefa Piłsudz-
kiego oraz pod pomnikiem Ofi ar Faszyzmu. 

11 listopada dzieci wraz z rodzicami, wychowawcą grupy 
Patrycja Kłaptocz oraz dyrektor Jolantą Bajorek wzięły udział 
w głównych uroczystościach obchodów 100-lecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę na terenie Gminy Jaworze – wspól-
nym udziałem w złożeniu wiązanek kwiatów pod pomnikami.

Dzieciom i ich rodzicom za udział w głównych uroczysto-
ściach składamy szczere podziękowania.

Nauczycielka Justyna Smyrdek

zbiórka darów jesieni
Na przełomie września przeprowadziliśmy akcję „Dokarmia-

my zwierzęta leśne zimą”. Zebraliśmy 539 kilogramów darów je-
sieni – 258 kg żołędzi, 281 kg kasztanów, które zostały zawiezio-
ne przez przedstawicieli Rady Rodziców, nauczycieli oraz dzieci 
do Pokazowej Zagrody Żubrów w Pszczynie. W zbiórce pomaga-
ły nam również panie z Powiatowego Domu Pomocy Społecznej 
w Pogórzu, które sukcesywnie przekazywały zebrane przez sie-
bie dary jesieni.

Zima to szczególnie trudny okres dla zwierząt. Wielokrotnie 
przeprowadzone zostały pogadanki z dziećmi na temat ich do-
karmiania. Realizacja tego zadania miała na celu kształtowanie 
u dzieci takich cech, jak empatia, obowiązkowość, szacunek nie 
tylko dla ludzi, ale i zwierząt.

Kasztany i żołędzie są przysmakiem żubrów, dzików, sa-
ren, jeleni, danieli, a także ptaków: sójek i bażantów. Są boga-
te w witaminy i substancje odżywcze, dlatego wykorzystuje się 
je do dokarmiania. Zbiórka daje obopólne korzyści. Z jednej stro-
ny to dobry sposób na promowanie nawyków ekologicznych 
wśród dzieci, nauka wrażliwości wobec zwierząt i oszczędnego 

gospodarowania zasobami przyrody, z drugiej strony mamy oczy-
wiście dobro zwierząt, pomoc w przetrwaniu im w trudnych zimo-
wych warunkach.

Publiczne Przedszkole Samorządowe nr 1 w Jaworzu w „Kon-
kursie Żołędziowym w roku 2018 r.” otrzymało trzecie zaszczytne 
miejsce w kategorii przedszkola. 

Nauczycielka Justyna Smyrdek
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PuBLIcZNE PRZEDSZKOLE NR 2 
W JAWORZu

polska – moja ojczyzna
8 listopada w naszym przedszkolu został zorganizowany 

festiwal wokalno-recytatorski: „Polska w wierszu lub piosen-
ce”, połączony z uroczystymi obchodami setnej rocznicy odzy-
skania niepodległości przez Polskę. uroczystość rozpoczęła 
się „Polonezem” w wykonaniu Starszaków, po którym program 
artystyczny zaprezentowały średniaki. Podczas uroczystości 
prowadząca przybliżyła także najważniejsze kwestie związane 
z tą tematyką. Następnie wniesiono fl agę i uroczyście odśpiewa-
no „Mazurka Dąbrowskiego”. W kolejnej części programu dzieci 
miały okazję zaprezentować swoje zdolności recytatorskie i wo-
kalne w utworach o tematyce patriotycznej, które przygotowały 
pod okiem rodziców. Na uwagę zasługiwał fakt, że dzieci poza 
doskonałym przygotowaniem, posiadały również ciekawe stroje 
oraz rekwizyty. Po występach wykonawcom wręczono dyplomy, 
nagrody i oczywiście wykonano pamiątkowe zdjęcia. Kolejne 
dni również obfi towały w wydarzenia związane z tym świętem. 
9 listopada przedszkolaki złożyły kwiaty pod tablicą pamiątkową 
poświęconą nauczycielom, którzy zginęli za Ojczyznę. Ostatnim 

wydarzeniem kończącym tydzień patriotyczny był udział dzieci 
we wspólnej zabawie „Muzyczne podróże po Polsce” prowadzo-
nej przez animatorów.

Mamy nadzieję, że tego typu przedsięwzięcia przyczynią się 
do rozbudzania postaw patriotycznych wśród dzieci już od naj-
młodszych lat.

Nauczycielka Magdalena Grabda-Pełka

Sukces za sukcesem
30 października z wielką tremą, ale też radością, wzięliśmy 

udział w „XIX Przeglądzie Pieśni i Piosenki Patriotycznej im. Mał-
gorzaty Papiurek, zorganizowanym w Miejskim Domu Kultury 
w Hałcnowie. Reprezentując przedszkole i naszą miejscowość, 
zaśpiewaliśmy dwie piosenki: „Polska różna” oraz „Jesteśmy Po-
lką i Polakiem”. Przedszkolaki w strojach z różnych regionów Pol-
ski zaśpiewały pięknie i z wielkim zaangażowaniem, zdobywa-
jąc pierwsze miejsce w kategorii „przedszkola”, otwierając sobie 
w ten sposób drogę do kolejnego etapu, który odbędzie się wio-
sną 2019 r.

Starszaki z Przedszkola nr 2 wzięły też udział w konkursie 
plastycznym pt. „Kocham cię Polsko”, zorganizowanym również 
przez Miejski Dom Kultury w Hałcnowie. Spośród dziesięciu wy-
słanych z przedszkola prac wyróżniona została praca Nikodema 
Pokusy, sześciolatka z grupy Kangurki 1. cieszymy się z tego 
sukcesu, a Nikusiowi serdecznie gratulujemy.

Nauczycielka Renata urban

Teatr miejsce magiczne
Kontakt z szeroko pojętą sztuką jest 

bardzo ważnym elementem w rozwo-
ju emocjonalnym i społecznym każdego 
człowieka, w tym dziecka. W dzisiejszym, 
skomputeryzowanym świecie bardzo 
ważne jest, aby wprowadzać teatr w życie 
od najmłodszych lat. Tu nie wszystko się świeci, mówi i oddzia-
łuje na nasz umysł w sposób bierny, gdy siedzimy i patrzymy 
na ciągle zmieniające się obrazki w telewizorze. Tu odwrot-
nie – trzeba wysilić swoją wyobraźnię. Tu świat wyobraźni nie 
ma żadnych granic. Zadaniem przedszkola jest zainteresowanie 
dziecka teatrem. Zabawy teatralne, cykliczne spotkania z teatrem 
w przedszkolu oraz wycieczki do teatrów są nieodłącznym ele-
mentem edukacji w naszej placówce. 29 października 5- i 6-latki 
z Przedszkola Nr 2 obejrzały przedstawienie teatralne „Brzydkie 

Kaczątko” na małej scenie w bielskim Teatrze Lalek Banialuka. 
Przedszkolaki w znakomitych nastrojach wracały do przedszkola 
i chętnie opowiadały o tym, czego się dowiedziały i co zobaczy-
ły. W kolejnych dniach towarzyszyły nam słowa śpiewanej w te-
atrze piosenki: 

„Kiedy ci mówią, że jesteś dziwny, 
ale dlaczego wcale nie wiesz,

To powiedz sobie zawsze, 
że jesteś najlepszą wersją samego siebie.

Każdy się przecież inny rodzi, 
ale zupełnie to nie szkodzi!”.

Nauczycielka Magdalena Ćmok
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ponad tona makulatury
Akcje charytatywne cieszą się dużym zainteresowaniem 

wśród rodziców. Bliskie sąsiedztwo lasu umożliwia korzystanie 
dzieciom z takich form wypoczynku, które pozwalają na bezpo-
średni kontakt z naturą. Spacery i wycieczki u podnóża gór sprzy-
jają poznawaniu bogactwa ekosystemu, jakim jest las. Pamiętamy 
o tym, że las jest domem dla zwierząt, w którym nie można hała-
sować, ani go zaśmiecać. Od wielu lat współpracujemy z Nadle-
śnictwem Bielsko, uczestniczymy w wycieczkach i pogadankach 
z leśniczym. Na przełomie września i października w przedszkolu 
zorganizowano zbiórkę kasztanów i żołędzi dla zwierząt leśnych. 

Wodne eksperymenty
We wrześniu i październiku nasze najstarsze przedszkolaki 

Kangurki 1 i Kangurki 2 przeprowadzały eksperymenty z wodą, 
aby zapoznać się z zaskakującym światem doświadczeń fizycz-
nych. Nauczycielki grup starszych postanowiły zaprezentować 
„małym badaczom” kilka ciekawych doświadczeń z zakresu fi-
zyki. Przede wszystkim dzieci dowiedziały się, dlaczego niektó-
re przedmioty toną, a niektóre unoszą się na powierzchni wody. 
Ponadto wiedzą już, dlaczego niektóre substancje mają odczyn 
kwaśny i jakie reakcje zachodzą między octem i sodą oczysz-
czoną. Zostało to poparte licznymi doświadczeniami z udziałem 
przedszkolaków. 

Podsumowując, eksperymentowanie to próba zrozumienia 
zjawisk otaczającego nas świata. Nauka i wiedza oznaczają coś 
tajemniczego, zagadkę, którą można zgłębiać i odkrywać. A ma-
jąc swobodę w podejmowaniu działań, dzieci mogą zdobywać 
swoje różnorodne doświadczenia jako badacze.

Nauczycielka Magdalena Ćmok

dyniowe święto
Złota jesień jest bardzo lubianym tematem przez dzieci  

i dostarcza im wielu inspiracji. Dzieci na zajęciach robią ludziki  
z kasztanów i żołędzi, kolorowe bukiety z liści czy też owocowo-
warzywne kukiełki teatralne. W naszym przedszkolu niewątpliwą 
królową tegorocznej jesieni została dynia. 17 października w gru-
pach starszych: Kangurki 1 i Kangurki 2 zorganizowaliśmy Dzień 
Dyni. święto zostało poprzedzone licznymi przygotowaniami: za-
jęcia tematyczne o warzywach, dekoracja kącika przyrodniczego 
wspaniałymi okazami dyni, wykonanie prac plastycznych deko-
rujących salę oraz wnętrze szatni. Dzieci doskonale pokazały, że 
święto Dyni może być naszym, polskim świętem i nie tylko Hallo-
ween kojarzy się z dynią.

Nauczycielka Magdalena Ćmok

Dzieci otrzymały od Nadleśnictwa szablony zwierząt do obryso-
wywania i kolorowanki.

W trakcie codziennych zajęć dzieci poznają treści związane  
z ekologią. Dbałość o czyste powietrze staje się podstawowym 
zadaniem naszego pokolenia. Sadzenie nowych drzew przekła-
da się na emitowanie większej ilości tlenu do powietrza. W trosce 
o ochronę środowiska dzieci zapoznają się ze sposobem oszczę-
dzania lasu i recyklingu papieru. Zbiórka makulatury w przed-
szkolu organizowana jest dwukrotnie: jesienią i wiosną. Rodzice 
i tym razem wykazali się ogromnym zaangażowaniem. Zebrano 
ponad tonę makulatury. Kwota ze zbiórki zasiliła konto Rady Ro-
dziców. Wszystkim rodzicom bardzo dziękujemy.

Nauczycielka Lidia Kubala

zima nie taka straszna
Już po raz piąty z wielkim sukcesem przeprowadziliśmy  

w Przedszkolu nr 2 zbiórkę karmy dla psów i kotów. Kolejny raz 
pomogliśmy podopiecznym Przystań Ocalenie z Ćwiklic. 

udało nam się zebrać aż 80 kg karmy! Więcej na ten temat 
można zobaczyć na Facebooku Przystani Ocalenie i naszego 
Przedszkola nr 2. 

Ponadto, przy okazji zbiórki karmy, przeprowadziliśmy zajęcia 
dla dzieci nakierowane na wskazanie odpowiedniego traktowania 
zwierząt, konieczność niesienia im pomocy oraz odpowiedzialno-
ści za te, które posiadamy w swoich domach.

Dziękujemy wszystkim przedszkolakom i ich rodzicom za 
udział i zaangażowanie! Dzięki wam nadchodząca zima dla pod-
opiecznych Przystani Ocalenie nie będzie tak straszna!

Nauczycielka Małgorzata Gwóźdź
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 
W JAWORZu

Jesteśmy na podium
25 października w Hali Widowiskowo-Sportowej w Kozach 

odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Sportowego 2018/2019. 
Jest to impreza cykliczna, na której co roku podsumowując rok 
poprzedni, rozpoczyna się rywalizację sportową wśród wszyst-
kich szkół powiatu bielskiego. uroczystego otwarcia dokonał sta-
rosta bielski, andrzej płonka. Wśród zaproszonych gości oprócz 
ofi cjeli z starostwa, wójtów, burmistrzów gmin powiatu, dyrekto-
rów szkół znaleźli się przede wszystkim sportowcy, którzy swo-
imi doskonałymi wynikami zasłużyli na szczególne wyróżnienie. 
Wielkim wydarzeniem była również obecność na uroczystości mi-
strza olimpijskiego Mariana kasprzyka.

Bardzo ważnym punktem programu imprezy jest zawsze pod-
sumowanie mijającego roku sportowego i zaprezentowanie wyni-
ków rywalizacji wśród wszystkich szkół powiatu. Jesteśmy dum-
ni, że kolejny raz udało się naszej szkole zająć bardzo wysokie 

nie ma radości bez niepodległości!
Dzień 11 listopada, upamiętniający odzyskanie niepodległości 

przez Polskę po 123 latach niewoli, doczekał się w tym roku jubi-
leuszu stulecia. Najważniejszy architekt tego sukcesu – Józef Pił-
sudski, pisał: „Naród, który traci pamięć, przestaje być narodem, 
staje się jedynie zbiorem ludzi czasowo zajmujących dane tery-
torium”.

W tym roku strażnikami narodowej pamięci byli uczniowie kla-
sy 6A, którzy pod opieką Tomasza Zdunka przygotowali roczni-
cową akademię. Żywa lekcja historii toczyła się w scenerii bia-
ło-czerwonych symboli, stworzonych przez Marię Gabryś. Na tym 
tle konferansjerzy przybliżali widzom dzieje drogi do niepodle-
głości – od rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię, 
przez wybuch insurekcji kościuszkowskiej, Legiony Dąbrowskie-
go, powstanie listopadowe i styczniowe, po pierwszą wojnę świa-
tową, Legiony Piłsudskiego i utworzenie II RP. Historyczne fak-
ty były wzbogacane pokazem slajdów, recytacją poezji oraz pa-
triotycznymi pieśniami w wykonaniu szkolnego chóru „Jaworowa 
Gromada” pod opieką Teresy Adamus.

Po południu młodzi artyści kontynuowali występy w Domu 
„Pod Harendą”, które uświetnili swoja obecnością przedstawiciele 

trzecie miejsce, plasując się tuż za podstawówkami z Ligoty 
i czechowic Dziedzic.

Jako dyrektor wraz z nauczycielami wychowania fi zycznego – 
Grażyną Machnik i Jackiem Kruszyńskim odebraliśmy wspaniały 
puchar oraz symboliczny czek o wartości 1000 zł na zakup drob-
nych pomocy dydaktycznych. Gratuluję wszystkim, którzy przy-
czynili się do sukcesu i życzę dalszych wspaniałych wyników.

Ewa cholewik, dyrektor SP nr 1

władz gminy Jaworze. Podczas tej uroczystości została wręczona 
naszej szkole fl aga Rzeczpospolitej Polskiej, dar prezydenta RP.

Polonista Tomasz Zdunek
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książka Wspiera bohatera
Jak to zwykle bywa w okresie jesienno-zimowym, różnorodne 

przedsięwzięcia charytatywne nabierają tempa. W naszej szko-
le również sporo się dzieje. Jedną z inicjatyw była prowadzona 
na przełomie października i listopada zbiórka używanych ksią-
żek: tych dla dzieci, tych dla młodzieży i tych dla dorosłych. Ba-
jek, baśni, opowiadań, powieści, wydawnictw publicystycznych  
i naukowych, zbiorów reportaży i publikacji dokumentalnych, po-
ezji… Słowem, książek o wszystkim i dla wszystkich. Zbieraliśmy 
je w ramach współpracy z zaprzyjaźnioną Fundacją Ekologicz-
ną „Arka” na cele akcji charytatywnej pod nazwą „Książka Wspie-
ra Bohatera”.

średnio raz w miesiącu „Arka” organizuje w centrum Handlo-
wym Sfera w Bielsku-Białej kiermasz. Dzięki prowadzonym zbiór-
kom wybór książek jest wręcz znakomity – niejeden pasjonat 
znajdzie tu tytuły, których dotąd bezskutecznie szukał na półkach 
księgarń czy antykwariatów. Proponowane ceny są natomiast wy-
jątkowo atrakcyjne – niektóre pozycje można nabyć już za zło-
tówkę! Dochód ze sprzedaży wspomaga dzieci z Domu Dziecka 
oraz ze świetlic środowiskowych – dzięki niemu mogą pójść do 
kina, teatru czy wziąć udział w innych wydarzeniach kulturalnych. 
Tym sposobem działania ekologiczne (darowanie niepotrzebnym 
przedmiotom „drugiego życia”) splatają się z akcją charytatywno-
społeczną, w której każdy może wziąć udział, a przy okazji zrobić 
porządek w domowej biblioteczce.

Dzięki zaangażowaniu uczniów naszej szkoły i ich rodziców, 
21. listopada udało nam się przekazać Fundacji równo 500 ksią-
żek. Dziękujemy!

kreatywnie…
Końcem listopada zorganizowałyśmy dla naszych uczennic  

i uczniów warsztaty, podczas których młodzież i dzieci poznały 
takie zagadnienia jak „cardmaking” oraz „scrapbooking” oraz za-
sady i możliwości tworzenia prac przestrzennych. W tych dniach 
tworzyliśmy kartki świąteczne, które zostaną przekazane na kier-
masz charytatywny, z którego dochód zostanie przekazany na 
bielskie Hospicjum w ramach akcji Pola Nadziei. Dzięki uprzej-
mości i dobremu sercu sklepów mających w swojej ofercie kre-
atywne materiały uczniowie samodzielnie mogli wybrać papiery, 

serwetki, wstążki i inne ozdoby, którymi udekorowali kartki bo-
żonarodzeniowe. część uczniów wykonała również gwiazdy be-
tlejemskie z papieru, którymi udekorowali swoje prace. Warszta-
ty okazały się nie tylko kursem, ale również miłym spotkaniem. 
Mamy ogromną nadzieję, że zaraziłyśmy niektórych uczniów na-
szą pasją.

chciałybyśmy serdecznie podziękować firmom uHK Gallery, 
craft O clock. Eco Scrapbooking oraz craftcorner za przekaza-
ne materieły, bezinteresowność i dobre serce.

Iwona Kominek, Anna Wiśniewska
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Wyjazd szkoleniowy do zakopanego
Końcem października br. grupa jaworzańskich ligowców wzię-

ła udział w wyjeździe szkoleniowym do Zakopanego. W trakcie 
tego wyjazdu uczestnicy doskonalili swoje umiejętności pływac-
kie, umiejętność wiązania węzłów żeglarskich, rzut rzutką ratow-
niczą, sprawność ruchową, zwiedzili bardzo atrakcyjną wystawę 
TPN oraz zapoznali się z działalnością LMiR. Przybliżone zosta-
ły również sylwetki ludzi morza, wydarzenia oraz święta ligowe, 
udział szkoły w ogólnopolskim konkursie „Młodzież na Morzu” 
oraz tematyczne prezentacje multimedialne.

Szkolenie żeglarskie
W październiku uczniowie klasy pierwszej, drugiej oraz 

czwartej uczestniczyli w szkoleniu żeglarskim, które zorganizo-
wane zostało w ramach działalności Szkolnego Koła Ligi Morskiej 
i Rzecznej.

Zajęcia teoretyczne odbyły się na terenie Muzeum Fauny 
i Flory śródlądowej, część bardziej praktyczna zaś na przyszkol-
nym parkingu. Wielką atrakcją okazała się być żaglówka oraz 
składanie żagla.

obchody 100-lecia ligi Morskiej i rzecznej na zamku kró-
lewskim w Warszawie

29 września reprezentanci SKLMiR Rafał Gomoła, Aleksander 
czapski oraz Konrad Kohut wraz z opiekunką p. Iwoną Kominek, 
Dyrektorem SP 2 mgr Barbarą Szermańską, wójtem Gminy Jawo-
rze dr Radosławem Ostałkiewiczem, reprezentantami szkolnych 
kół LMiR oraz członkami Okręgu Bielskiego LMiR wzięli udział 
w uroczystych obchodach 100-lecia Ligi Morskiej i Rzecznej.

Wyjazd szkoleniowy do ochab
Początkiem października br. zaciekawieni działalnością Szkol-

nego Koła Ligi Morskiej i Rzecznej uczniowie klasy 4a i 4b udali 
się wraz z opiekunem na wyjazdowe zajęcia o tematyce morskiej. 

Ligowe zajęcia przeprowadzone zostały na terenie Dream 
Parku Ochaby. Zapoznani zostali z działalnością koła, wiązali wę-

zły żeglarskie, rzucali rzutką ra-
towniczą, poznawali czasopisma 
i książki o tematyce morskiej. 
uczestnicy wyjazdu skorzysta-
li z wielu atrakcji oraz odwiedzili 
Oceanarium Prehistoryczne.

Iwona Kominek
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MŁODZIEŻOWY OśRODEK 
WYcHOWAWcZY

na 100-lecie
Szczególny wymiar miały zmagania podopiecznych Młodzie-

żowego Ośrodka Wychowawczego startujących w konkursie hi-
storycznym. Odbyły się 12 listopada i zostały zorganizowane  
z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 
Jak co roku jednym z głównych organizatorów takiej formy lekcji 
o Polsce był nauczyciel Ireneusz Byrdziak. Od ponad 30 lat prze-
kazuje podopiecznym MOW swoje pasje związane z historią nie 
tylko naszej Ojczyzny. Na co dzień często poświęca swój wol-

Śladami larischa
21 listopada Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy był organi-

zatorem kolejnej edycji zmagań sprawnościowych dla wychowan-
ków placówek resocjalizacyjnych zwanych „Biegiem Larischa”. 
Impreza, której inicjatorem jest wychowawca Mariusz Skoczylas 
– nawiązuje do historii jaworzańskiego kompleksu pałacowego. 
Trasa toru przeszkód, który zawodnicy mieli do pokonania, ma-
lowniczo wkomponowała się w park i boiska otaczające MOW.

Do rywalizacji przystąpili wychowankowie z MOW Rudy, 
MOW Krupski Młyn, MOS Bielsko-Biała, Szkoły Podstawowej  

Podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Jaworzu także włączyli się w obchody 1000-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Fot. ARc

ny czas, by młodzież mogła nadrobić zaległości w tym temacie.  
W trakcie konkursu wygłosił krótki rys historyczny poświęcony 
bardzo trudnej drodze narodu polskiego do odzyskania niepod-
ległości po 123 latach zaborów; politycznej walce na arenie mię-
dzynarodowej i militarnej na frontach I wojny światowej. Prelegent 
szczególny nacisk położył na ogólną zgodę narodową i konse-
kwencję w dążeniu do wyznaczonego celu niepodległościowego. 

Najlepszymi zawodnikami okazali się: Jakub B. i Jakub S.  
z grupy V, drugie miejsce zajęli Dominik K. i Jakub S. z grupy 3, 
a trzecie Damian J. i Kacper D. Na uznanie zasłużyli też wszyscy 
uczestnicy części muzycznej – konkursu pieśni patriotycznych, 
przygotowani do zmagań przez Barbarę Frydel-Ociepkę.

Była to jedna z kilku imprez, w której wychowankowie i pra-
cownicy MOW uczcili to wyjątkowe święto naszego kraju.

nr 11 w Bielsku-Białej oraz gospodarze – MOW. Pierwsze miejsce 
drużynowo wywalczyli zawodnicy z MOW w Rudach, wyprzedza-
jąc zaledwie o kilkanaście sekund MOW w Jaworzu, na najniż-
szym stopniu podium stanęli podopieczni MOS w Bielsku-Białej. 
Mistrz zawodów to Patryk z MOW w Rudach; trzy kolejne miej-
sca wywalczyli zawodnicy z MOW w Jaworzu: Szymon, Damian  
i Kamil. Gratulacje należą się wszystkim zawodnikom, ponieważ 
aura nikogo nie rozpieszczała, a trasa zawodów wymagała duże-
go samozaparcia od uczestników.

SD
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TekST SponSoroWany

W grudniu zachęcamy do składania świątecznych życzeń, tych 
mniej i bardziej standardowych, dla rodziny, bliskich 

i znajomych – dla wszystkich po angielsku.

Nasze propozycje:

Wishing you a magical and blissful holiday!
Have a merry Christmas and prosperous new year!

…................................................................................................

May this season of giving be the start of your better life.
Have a great and blessed holiday!

…................................................................................................

May this Christmas season
brings you nothing but fond memories,

Happiness and laughter!
…................................................................................................

Wish you all the best this holiday season
and throughout the year,

Merry Christmas! let us forget the past and start anew,
wishing to see you this Christmas!

….................................................................................................

i wish this holiday season you would receive
love, peace and joy for the whole year,

Merry Christmas!
…..............................................................................................

May you receive the greatest gift of all this Christmas,
someone to share your life with,

Merry Christmas!
…................................................................................................

if i could tell Santa what to give you,
it would be happiness and peace

not just this Christmas,
but for the entire year.

…...............................................................................................

May the blessings and happiness
of Christmas season be yours

May the next year be better and happier
Happy Holidays!

MERRY cHRISTMAS and A HAPPY NEW YEAR !!!

Artukuł redagowany przez: 

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

zapraSzaMy na zapiSy na ii SeMeSTr ! noWe grupy!              
Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych 
na różnych poziomach zaawansowania! 

Sekretariat SJo World JaWorze ul. zdroJoWa 93, 
Tel. 604835859  www.jezykijaworze.pl

CHRISTMAS IS COMING
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„Aby Święta Bożego Narodzenia 
były Bliskością i Spokojem,

a Nowy Rok – Dobrym Czasem” 
(K. I. Gałczyński)

PS. Serdeczne podziękowania 
za każdy oddany głos z osobna

Jacek Czader

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.

Podziękowanie

Dziękuję wszystkim wyborcom, 
którzy oddali na mnie swój głos 

w wyborach do Rady Powiatu Bielskiego

Renata Polak

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom 
ostatniego pożegnania 

ŚP. Roberta Brandysa

pogrążona w smutku i żałobie Rodzina
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pomyśl o bliskich
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. czas radości, przy-

jaźni, pozytywnych relacji. Pora przebaczenia i obdarowywa-
nia bliskich prezentami. Dotyk urody w Jaworzu przygotował 
miłą niespodziankę. Taki prezent każdemu przypadnie do gu-
stu. Voucher na zabiegi w jednym z najlepszych miejsc beau-
ty w Polsce. 

podaruj dotyk piękna
Jeżeli zastanawiasz się nad prezentem dla bliskiej ci oso-

by, ale wciąż nic nie przychodzi ci do głowy, to może być ide-
alne rozwiązanie. Voucher na wybraną kwotę do zrealizowa-
nia w Dotyku urody centrum Kosmetyki Estetycznej w Jawo-
rzu. Obdarowana osoba będzie szczęśliwa i wdzięczna za to, 
że ofi arujesz jej chwile relaksu. Bon podarunkowy będzie mogła 
zrealizować w ramach bogatej oferty salonu Marty Wawrzyczek. 
Wśród nich warto odnaleźć te zabiegi, które są nowością i sta-
ły się hitem sezonu. 

dotyk, który buduje więzi
Więź, która łączy mamę i córkę, jest wyjątkowa. Przyjaźń, 

poczucie bliskości i wiedza, że jest na świecie ktoś, kto nas 
wspiera. Dotyk urody doskonale zdaje sobie z tego sprawę, dla-
tego wychodzi naprzeciw współczesnym, zabieganym, zapra-
cowanym mamom i oferuje nowe pakiety w ramach Kids Spa. 
Mamy nie muszą rezygnować z zabiegów, a ich pociechy mogą 
im towarzyszyć. 

– Nasza oferta jest także skierowana do najmłodszych, któ-
rzy mają podobne potrzeby jak ich mamy. Każda mała dziew-
czynka lubi ładnie wyglądać. W domu często bawi się w ko-
smetyczkę, maluje paznokcie i usta. Postanowiliśmy połączyć 
te dwie potrzeby w jedno. Od teraz mama może spędzić wspa-
niały czas ze swoją córeczką w naszych progach. Zapewniamy 
miłą, rodzinną atmosferę, przytulne wnętrza, pachnące zabie-
gi, ekoprodukty, które nie podrażniają delikatnej skóry dziecka 
oraz słodkie niespodzianki. Wierzymy, że rytuały te na stałe wpi-
szą się w harmonogram dnia zapracowanych mam, którym na-
leży się chwila relaksu wspólnie z dzieckiem. Bez wyrzutów su-
mienia – mówi Marta Wawrzyczek, właścicielka Dotyku urody. 

W bajkowej ofercie dla najmłodszych można odnaleźć masa-
że z wykorzystaniem czekolady czy musów o zapachu tropikal-
nych owoców. 

idealne spojrzenie
Warto także znaleźć czas, aby odwiedzić salon przy ulicy 

Wapienickiej 68, także z innego powodu. W ofercie pojawił się 
zabieg, który jest hitem w świecie urody. Henna Brow sprawia, 
że brwi wyglądają idealnie, a efekt po wykonaniu skomplikowa-
nego, znanego certyfi kowanym w tym zakresie kosmetyczkom, 
procesu utrzymuje się do 8 tygodni.

– To zabieg, który pokochały kobiety na całym świecie. Po-
lega na stylizacji brwi zgodnie z naszą urodą i kształtem twarzy. 
Wymaga niezwykłej precyzji, ale efekty są zachwycające. Wy-
konywany jest na produktach, które nie uczulają i nie zawierają 
sztucznych barwników. Wszystko oparte jest na naturze – prze-
konuje pani Marta, która została także szkoleniowcem Mayamy 
Henna Brow. Od października ruszyły szkolenia dla kosmety-
czek, które chcą mieć w swoich salonach tę metodę stylizacji 
brwi. Prowadzi je właścicielka Dotyku urody.

piękna skóra po przebudzeniu
Każda z nas marzy o idealnej cerze, aby była rozświetlona 

tuż po samym przebudzeniu. Dotyk urody wprowadził zatem no-
wość, któremu żadna kobieta się nie oprze. Podobnie jak inne 
zabiegi, które znajdują się w ofercie salonu, robi furorę na ryn-
ku kosmetycznym. Po jego zastosowaniu można spokojnie zre-
zygnować z nakładania o poranku podkładu na twarz. Nie będzie 
już potrzebny. BB Glow Skin polega na wprowadzeniu produktu 
do trwałego rozświetlenia skóry i maskowania jej niedoskonało-
ści poprzez mezoterapię mikroigłową. W jej skład wchodzi tak-
że serum pielęgnacyjne bogate w naturalne ekstrakty roślinne, 
komórki macierzyste oraz niacynamid czyli wit. B3 oraz peptydy 
nazywane czynnikiem wzrostu EGF.

– Preparat używany podczas zabiegu z zastosowaniem mi-
kroigieł pomaga w naprawie skóry, stymuluje fi broblasty w celu 
pobudzenia produkcji kolagenu, pozwalając w efekcie przywró-
cić skórze blask i zdrowy wygląd – tłumaczy właścicielka Dotyku 
urody. – Od teraz można cieszyć się nieskazitelną, rozpromie-
nioną i zawsze wypoczętą skórą – dodaje. 

Warto także pamiętać o całej ofercie Dotyku urody, w której 
można odnaleźć zabiegi z wykorzystaniem najnowszej technolo-
gii z dziedziny kosmetologii, urządzeń, dzięki którym stan naszej 
skóry wyraźnie się poprawi. uzyskamy doskonałe pojędrnienie 
i lifting twarzy.

Dotyk urody, ul. Wapienicka 68, Jaworze, tel. 668 68 70 70
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Od września 2018r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzu 
odbywają się zajęcia baletu dla dzieci młodszych z klas 1, 2 i 4. 
Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem, uczęszczają na nie 
oczywiście głównie dziewczynki. Zajęcia organizowane są dwa 
razy w tygodniu w poniedziałki i czwartki. Po niespełna miesią-
cu ćwiczeń uczennice zaprezentowały pierwszy występ z okazji 
Dnia Nauczyciela.

Dzieci poprzez zabawę poznają tajniki baletu ale też tańca 
nowoczesnego. Sam pomysł zrodził się z dziecięcej potrzeby ru-
chu, którą wesprzeć można szczególną dbałością o właściwą syl-
wetkę. Z obserwacji wynika, że choćby kilkumiesięczny udział  
w zajęciach świetnie procentuje w przyszłości właśnie wyprosto-
waną postawą ciała, której tak potrzebuje najmłodsze pokolenie 
pochylone nieustannie nad ekranami swoich niezbędnych do ży-
cia urządzeń. Każda dziewczynka marzy również o występie w tiu-
lowej spódniczce i baletkach - świetnie, jeśli takie marzenie może 
zrealizować w szkole. Im więcej marzeń może się ziścić w szko-
le, tym większa radość dla nas - nauczycieli.

Zajęcia baletu organizuje wuefistka Anna Szalbot, która od po-
czątku pracy w naszej szkole prowadziła zajęcia taneczne dla grup 
dziewcząt w ramach tzw. czwartej godziny wf. Wszystkie uroczy-
stości szkolne wspierane są przygotowanym przez nią tematycz-
nym układem tanecznym, który wzbogaca daną uroczystość o inny 
wymiar - muzyka i ruch są wówczas ilustracją i interpretacją treści 
prezentowanych przez uczniów. choć pani Szalbot z własnego do-
świadczenia zna taniec towarzyski, to bez wahania podjęła się no-
wego wyzwania ku uciesze wszystkich a przede wszystkim dzieci.

Autorem zdjęć do artykułu jest pani Aneta Kwaśny - opiekun 
szkolnej świetlicy.


