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KOLeJNe PyTANiA, KOLeJNe ODPOwieDzi POSiADy z KrzySzTOFeM wieLicKiM

GUPiKi NA MeDALreKOrDOwy BUDżeT

2019 ze STANiSŁAweM MONiUSzKĄ

Jaworzańska Majówka stała się okazją do wręczenia Medali „zasłużony dla rozwoju Jaworza”. Najwyższe odznaczenie przyznawane 
przez władze samorządowe Jaworza otrzymali w pierwszą niedzielę maja w jaworzańskim amfi teatrze: zdzisław Bylok, wójt Gminy Jaworze 
w latach 2002-2016, Andrzej Śliwka, przewodniczący rady Gminy Jaworze w latach 2006-2014 oraz Bogdan Kasperek, sekretarz polskiej 
strony euroregionu Śląsk cieszyński. Pośmiertnie medalem uhonorowano Mariusza Makowskiego, długoletniego kustosza Muzeum Śląska 
cieszyńskiego w cieszynie. Na zdjęciu od lewej stoją: zbigniew Putek, przewodniczący rady Gminy Jaworze, Andrzej Śliwka, Bogdan 
Kasperek, zdzisław Bylok, radosław Ostałkiewicz, wójt Jaworza.

więcej o Jaworzańskiej Majówce, nagrodzonych oraz wywiad z Bogdanem Kasperkiem w środku numeru. (wot) Fot. Damian Skrobol

ZASŁUŻENI DLA ROZWOJU JAWORZA
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NA PIERWSZYM PLANIE

KOLeJNe PyTANiA, 
KOLeJNe ODPOwieDzi
zakończył się maraton spotkań wójta radosława Ostałkiewi-

cza z mieszkańcami. Ostatnie odbyło się w Hali Sportowej Ja-
worze w czwartek 25 kwietnia. Jego gośćmi byli także zbigniew 
Putek – przewodniczący rady Gminy Jaworze, zastępca wój-
ta – Anna Skotnicka-Nędzka, sekretarz gminy – ewelina Doma-
gała, naczelnicy wydziałów Urzędu Gminy Jaworze, radni gmin-
ni: Agnieszka Nieborak, Jan Bathelt, Tomasz Jurczyk, Sławomir 
Tomala, radny powiatowy Jacek czader oraz dzielnicowy Ko-
misariatu Policji w Jasienicy – zbigniew Bohucki. Podobnie, jak 
na dwóch poprzednich spotkaniach (pisaliśmy o nich obszernie 
w majowym „echu Jaworzu”), także tym razem radosław Ostał-
kiewicz mówił o tym, co udało się zrobić w ostatnich latach (przy 
udziale różnego rodzaju środków), ale przedstawił także plany 
(m.in. budowa parkingu przy wapienickiej wraz z przebudową uli-
cy, budowa nowego przedszkola). 

Nieodłączną i bodaj najważniejszą częścią spotkań miesz-
kańców z wójtem są pytania. Tym razem na tapecie znalazła się 
między innymi ulica Średnia, łącząca Bielską z Jaworzańską. Je-
den z mieszkańców pytał, czy jest możliwość zamontowania pro-
gów zwalniających, zwrócił się ponadto z prośbą o kalkulację 
kupna urządzenia mierzącego pomiar prędkości. Nie jest jednak 
tajemnicą, że Komisariat Policji w Jasienicy nie dysponuje urzą-
dzeniem do pomiaru prędkości. 

– Do tego celu służy Wydział Ruchu Drogowego Komen-
dy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. Ponadto funkcjonuje krajo-
wa mapa zagrożenia bezpieczeństwa w formie aplikacji, gdzie 
można zgłaszać problem przekraczania prędkości i wówczas pa-
trol ruchu drogowego musi się pojawić w tym terenie do pięciu 
dni, aby ocenić stan zagrożenia. Stanowi to podstawę do dzia-
łań kontrolnych w późniejszym czasie na podstawie karty ru-
chu doraźnego – mówił wójt Jaworza. Jak dodał, niestety nikt 
nie zgłosił się do przetargu na posadowienie progów zwalniają-
cych na tej ulicy. inny z uczestników spotkania zapytał, czy jest 
prowadzona statystyka wypadkowości na Średniej. Jak odpowie-
dział zbigniew Bohucki, takimi danymi dysponuje wydział ruchu 
Drogowego. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, padło też pytanie o 
możliwość posadowienia lustra na skrzyżowaniu ul. Spadzistej z 
wapienicką. Sprawa zostanie rozpatrzona z zarządem Dróg Po-
wiatowych w Bielsku-Białej, ponieważ ta ostatnia ulica ma status 
drogi powiatowej. 

Sporo emocji podczas spotkania wywołała kwestia spalania 
gałęzi i trawy na terenie posesji w Jaworzu. Jak wyjaśnił Ostał-
kiewicz, gmina nie posiada instrumentów prawnych, nie ma stra-
ży gminnej, aby egzekwować od mieszkańców zaniechanie tego 
typu czynności. wszelkie przypadki zanieczyszczania środowi-
ska należy zgłaszać na policję. Jednocześnie wójt podkreślił, że 
tego typu działania są zabronione, a skoszona trawa jest odbie-
rana przez Firmę Operatus lub można ją kompostować na wła-
sne potrzeby.

Kolejne pytanie podczas spotkania 25 kwietnia dotyczyło 
możliwości zrobienia dla dzieci placu zabaw w Jaworzu Średnim. 
Gmina nie posiada jednak swojego terenu pod taką inwestycję 
w tej części miejscowości. – Również na terenie Szkoły Podsta-
wowej nr 2 nie ma fi zycznej możliwości wykonania placu zabaw, 
bo planowo dzieci z klas 1.-5. miały się uczyć tylko w SP nr 1, 
gdzie taki plac zabaw powstał. Reforma oświaty pokrzyżowa-
ła szereg planów i nałożyła na samorząd konieczność dostoso-
wania gimnazjum do nauczania najmłodszych dzieci – mówił ja-
worzański włodarz. Sprawa nie do końca wydaje się być jednak 
przegrana, bo jeżeli pojawiłaby się możliwość zakupu terenu pod 
plac zabaw po korzystnej cenie albo ktoś oddałby gminie teren, to 
– jak zapewnił radosław Ostałkiewicz – temat można rozważyć.

Jeżeli chodzi o sprawy całej gminy, poruszono także kwestię 
ewentualnej rozbudowy Ośrodka zdrowia, o co pytali mieszkań-
cy. wójt wraz z przewodniczącym wyjaśnili, że na razie temat taki 
nie wchodzi w rachubę, a trzech lekarzy wystarczy, żeby „obsłu-
żyć” pacjentów, którzy leczą się w placówce w centrum miejsco-
wości. z uwagi jednak na stale zwiększającą się liczbę mieszkań-
ców, na pewno do tego tematu trzeba będzie wrócić, być może 
nawet w niedalekiej przyszłości.

Tomasz wolff , współpraca ewa wieja. Fot. ewa wieja

czAS NA USUwANie SKUTKÓw 
NAwAŁNicy
Na szczęście opady ustąpiły. Niemniej jednak musimy się 

uporać z ich skutkami... w Jaworzu ostatnie podtopienia dotknę-
ły niektórych z nas bardzo, innych bardziej, wielu nas w ogóle. 
Niemniej jednak musimy się rozprawić ze skutkami ostatnich wy-
darzeń.

Dziękuję wszystkim służbom – Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Jaworzu z jej prezesem czesławem Malcharem na czele, jak 
również Komisariatowi Policji Jasienica - Jaworze z komendan-
tem Mariuszem Mrożkiem, a także Komendą Miejską PSP w Biel-
sku-Białej. Dziękuję za waszą pomoc dla naszych mieszkańców, 
dla nas samych.

Przy okazji dziękuję również służbom gminnym, tj. pracow-
nikom referatu Obsługi Techniczno-Gospodarczej UG Jaworze 
pod kierownictwem pana romana Badury, a także wydziałowi 
Organizacyjnemu i zarządzania Kryzysowego z panią naczel-
nik Anną Talik na czele wraz z pomocą koordynatora stanu klę-
skowego Michała Urbasia. Tak samo jak wszystkim zaangażowa-
nym urzędnikom, których z nazwiska dzisiaj nie wymienię. Dzię-
kuję wam za waszą służbę oraz pomoc dla mieszkańców.

w szczególny sposób jednak dziękuję wam – mieszkańcom 
za waszą wspaniałą, aktywną postawę w czasie ostatnich wyda-
rzeń, czujność oraz współpracę ze służbami ratowniczymi. wiem, 
że nie wszystko udało się „zwalczyć” od razu, ale daliśmy radę. 
Teraz usuwanie skutków ostatniej nawałnicy.

w ciągu tak krótkiego czasu natura poczyniła wiele szkód. 
Teraz przystępujemy do szacowania strat. w Jaworzu to przede 
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KOLeJNi zASŁUżeNi DLA JAwOrzA

Niedzielna uroczystość w amfi teatrze odbyła się przy ka-
pryśnej pogodzie, dlatego frekwencja nie powalała na kolana. 
A szkoda, bo Medal „zasłużony dla rozwoju Jaworza” to najwyż-
sze odznaczenie przyznawane przez władze samorządowe Gmi-
ny Jaworze osobom fi zycznym, organizacjom pozarządowym, ale 
też gminom partnerskim, które przyczyniły się do rozwoju naszej 
miejscowości na różnych polach, na przykład społecznym, go-
spodarczym czy kulturalnym. Nie zabrakło natomiast ważnych 
gości. Pojawili się przedstawiciele strony czeskiej, z gmin Gór-
ne Toszanowice oraz Trzanowice oraz przedstawiciel Stowarzy-
szenia Gmin Dorzecza Stonawki. Gościem był również Tadeusz 
Donocik, swego czasu bliski współpracownik premiera Jerzego 
Buzka (on sam pojawił się także podczas Jaworzańskiej Majów-
ki – przyp. red.), wieloletni prezes regionalnej izby Gospodarczej 
w Katowicach, dziś jej prezes honorowy. 

zbigniew Putek, przewodniczący rady Gminy Jaworze, przy-
pomniał, że Medal „zasłużony dla rozwoju Gminy” został ustano-
wiony uchwałą rady Gminy Jaworze za szczególne osiągnięcia 
w pracy społecznej na rzecz Gminy Jaworze oraz na rzecz spo-
łeczności lokalnej.

– Mamy już trochę odznaczonych, dziś medal odbiorą kolejne 
osoby – mówił na wstępie imprezy zbigniew Putek.

z kolei długoletni wójt Jaworza żartował na scenie, że w swo-
jej pracy powiedział już tak dużo, że ograniczy się tylko do po-
dziękowań.

– Dziękuję przede wszystkim panu wójtowi za inicjatywę, 
panu przewodniczącemu, że mu się udało przekonać wszystkich 
radnych, co w naszej gminie nie zawsze miało miejsce. Życzę 
wam, przede wszystkim mojemu następcy, żebyście zwyczajnie 
starali się dalej rozwijać tę gminę, co widać, i co – drodzy miesz-
kańcy – dalej będziecie obserwować – podzielił się spostrzeże-
niami zdzisław Bylok.

Poniżej prezentujemy sylwetki uhonorowanych Medalem „za-
służony dla rozwoju Jaworza”.

ZDZISŁAW BYLOK
wójt Gminy Jaworze w latach 2002-2014

w 20. rocznicę przystąpienia do NATO i w 15. rocznicę przy-
stąpienia Polski do Unii europejskiej pragniemy uhonorować za-
sługi człowieka, który pełniąc w tym momencie funkcję wójta 
Gminy Jaworze, wykorzystał płynące stąd korzyści, ugruntowując 

pozycję Gminy Jaworze w ubieganiu się o środki unijne na re-
alizację różnorodnych przedsięwzięć o charakterze infrastruktu-
ralnym, społecznym i środowiskowym, które sprzyjały procesowi 
rozwoju gminy, a także podstawy współpracy Gminy Jaworze 
z miejscowościami partnerskimi z czech, Słowacji i węgier przy 
licznych projektach unijnych i przedsięwzięciach realizowanych 
ze środków własnych, a dotyczących współpracy w zakresie kul-
tury, sportu, edukacji, wymiany młodzieży i organizacji społecz-
nych, a także integracji międzynarodowej.
	Urodzony 29 marca 1950 roku w Jasienicy, inżynier nawiga-

tor, żona Halina, dwoje dzieci, dwie wnuczki;
	w 1977 roku rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Połowów 

Dalekomorskich w Gdyni, następnie pracował w Przedsiębior-
stwie Połowów Dalekomorskich „Gryf” w Szczecinie;

	Po zakończeniu czynnej służby w marynarce rozpoczął pracę 
w wybudowanym wcześniej specjalistycznym gospodarstwie 
rybackim usytuowanym w Jaworzu Nałężu. w tym czasie 
współzałożył m.in. Społeczny Komitet Gazyfi kacji w Nałężu 
celem dokończenia budowy gazociągu w Jaworzu Górnym, 
Bierach oraz Nałężu;

	wykształcenie wyższe – wyższa Szkoła Morska – magister 
inżynier nawigator;

	radny rady Powiatu w Bielsku-Białej w latach 1998-2002 
oraz ponownie od 2018 roku, w której przewodniczył i prze-
wodniczy Komisji rolnictwa i Ochrony Środowiska, członek 
zarządu Gminy Jaworze w latach 1998-2001;

	Pierwszy wójt gminy Jaworze wybrany w wyborach bezpo-
średnich i powszechnych – funkcję wójta pełnił przez dwa-
naście lat (od dnia 10 listopada 2002 r. do 1 grudnia 2014 r.);

	wieloletni członek zarządu Śląskiego związku Gmin i Powia-
tów (organizacja zrzesza prawie wszystkie gminy i miasta 

wszystkim ulice: Kalwaria, Pagórkowa, Panoramiczna, Podgór-
ska, wąwóz, zaciszna i zdrojowa, a także okolice naszego ron-
da. wszystkie te przypadki zostały zgłoszone do wojewódzkiego 
centrum Kryzysowego – mamy nadzieję, że część strat uda się 
odzyskać w ramach tzw. inwestycji popowodziowych. Tu wyma-
gana jest jednak dokumentacja. Dlatego jeżeli dysponują Pań-
stwo swoimi zdjęciami z dróg gminnych w trakcie największych 
opadów, proszę o ich przesyłanie (wraz z opisem) na adres: se-
kretariat@jaworze.pl. Będzie to nam potrzebne przy procedurze 
ubiegania się o środki na rzecz usuwania skutków ostatnich wy-
darzeń. z góry za to dziękuję!

w przypadku zalania pieca centralnego ogrzewania, przysłu-
guje Państwu pomoc ze środków Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Jaworzu.

Bliższe wiadomości pod tel. 33 828 66 70.
radosław Ostałkiewicz, wójt Jaworza
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Śląska);
	Do dzisiaj prezes Lokalnej Grupy rybackiej „Bielska Kraina”;
	inicjator powstania nowego gmachu Muzeum Fauny i Flory 

Morskiej i Śródlądowej oraz animator Ligi Morskiej i rzecz-
nej w Jaworzu;

	Pomysłodawca Tężni zdrojowej w Jaworzu, rozpoczął budo-
wę kanalizacji sanitarnej w Jaworzu – największego projektu 
inwestycyjnego w dziejach Jaworza;

	Nawiązał współpracę z gminami czeskimi, słowackimi oraz 
węgierskimi, co doprowadziło m.in. do budowy kompleksu 
sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 1; dał ponadto im-
puls do budowy „Koralowej Areny”;

	Jako samorządowiec od lat dziewięćdziesiątych podejmo-
wał działania na rzecz rozwoju samorządności, ochrony śro-
dowiska, edukacji, turystyki i sportu oraz kultury i dziedzic-
twa narodowego, a także integracji europejskiej. efektem tej 
współpracy były liczne projekty inwestycyjne i „miękkie”, ale 
również współpraca na niwie lokalnej między stowarzyszenia-
mi, instytucjami publicznymi oraz organizacjami społecznymi;

	wójt zdzisław Bylok od początku lat 90. ubiegłego stulecia 
aktywnie uczestniczy w pracach samorządu lokalnego Jawo-
rza, wnosząc istotny udział w rozwój gminy. Przy okazji jest 
on osobą cieszącą się zaufaniem i uznaniem mieszkańców, 
co potwierdziły ostatnie wybory do rady Powiatu Bielskiego, 
w których otrzymał poparcie blisko tysiąca mieszkańców, 
uzyskując mandat z drugiego miejsca. Jest to bez wątpienia 
olbrzymie wotum zaufania na Jego rzecz.

Przypadający w tym roku jubileusz 15-lecia obecności 
Polski w UE jest doskonałym momentem dla uhonorowania 
byłego wójta Gminy Jaworze, Zdzisława Byloka, który wpro-
wadził Jaworze do UE, medalem „Zasłużony dla rozwoju 
Jaworza”. Za zasługi na swoim stanowisku, a także docenia-
jąc ogromne zaangażowanie pana Zdzisława Byloka w pracę 
społeczną na rzecz Jaworza oraz służbę publiczną w latach 
pełnienia swej kadencji na stanowisku wójta Gminy Jaworze, 
uzasadnionym jest podjęcie niniejszej uchwały.

ANDRZEJ ŚLIWKA
przewodniczący Rady Gminy Jaworze w latach 2006-2010
i 2010-2014

W pięć lat po zakończeniu służby publicznej pragniemy 
uhonorować człowieka, który swoje życie poświęcił pracy 
społecznej na rzecz Jaworza. Miłość do społeczności lokal-
nej przelał na pracę społeczną, którą rozpoczął już w wieku 
17 lat, zakładając Koło Związku Młodzieży Wiejskiej. Osiem-
nastoletnią pracę w lokalnych strukturach Związku łączył  
z pełnieniem funkcji w Zarządach Powiatowym i Wojewódz-
kim ZMW w Bielsku-Białej. W ramach animacji kulturowej za-
łożył przy Jaworzańskim ZMW Koło PTTK, Koło Ligi Obrony 
Kraju, zespół muzyczny, amatorski Zespół Teatralny.

	Urodzony 29 listopada 1946 r., żona irena, dwóch synów, 
obecnie emeryt, zapalony wędkarz, hodowca drobiu ozdob-
nego i drobnego inwentarza, miłośnik poezji;

	Przez lata aż do emerytury prowadził własną działalność go-
spodarczą, dzięki czemu jak mało kto zna problemy małych 
przedsiębiorców;

	Do jego zalet bez wątpienia należą doświadczenie zdobyte 
przez wieloletni udział w działalności samorządowej;

	Przewodniczący rady Gminy Jaworze dwóch kadencji: 2006-
2010 i 2010-2014 – jedyna osoba sprawująca tę funkcję dwie 
pełne kadencje z rzędu;

	w 2010 roku otrzymał „złoty Klucz” w konkursie „Samorządo-
wiec roku 2010”;

	członek - założyciel amatorskiego zespołu teatralnego 
„Kurort”;

	Pierwszy prezes Stowarzyszenia „Jaworze-zdrój” (od 2019 
roku jego członek honorowy), współzałożyciel Społecznego 
Komitetu Obrony Demokracji, przekształconego następnie 
w Stowarzyszenie Nasze Jaworze;

	w 2018 roku opracował przewodnik turystyczny „Szlakiem 
pstrąga górskiego oraz jaworzańskich drwali”, który został wy-
dany przez Stowarzyszenie „Jaworze-zdrój” w ramach pro-
jektu unijnego;

	Jedną z jego podstawowych cech, dzięki której wypracował 
sobie powszechnie uznany autorytet w gminie, była i wciąż 
jest umiejętność współpracy z ludźmi, otwartość na ich spra-
wy oraz dążenie do porozumienia ponad podziałami, gdyż za-
wsze dąży do współpracy i mądrego kompromisu;

	Jest skarbnicą wiedzy lokalnego dziedzictwa – w szczegól-
ności Nałęża, identyfikowany z działalnością społeczno-kul-
turalną, samorządową na rzecz jaworzańskiego środowi-
ska, swoją aktywność społeczną wciąż kieruje na budowanie 
poczucia wspólnoty i ożywianie przywiązania do historii lokal-
nej; jego działania zapewniły mu znaczną rozpoznawalność 
w rodzinnym Jaworzu, jak również w sąsiednich Brennej i Ja-
sienicy;

	Działacz ruchu ludowego nagrodzony Srebrnym Krzyżem 
zasługi;

	w okresie służby publicznej pan Andrzej Śliwka pełnił naj-
pierw w samorządzie Gminy Jasienica, a następnie samo-
dzielnego Jaworza ważne funkcje, które wykonywał z korzy-
ścią dla naszej gminy. z dobrym skutkiem czyni to nadal, kie-
rując się zawsze dobrem publicznym i stając w każdej chwi-
li ponad podziałami, sekundując poprawie życia mieszkań-
ców Jaworza. z tego powodu – za lojalność wobec społecz-
ności lokalnej, zrozumienia potrzeb jaworzan oraz tworze-
nie wspólnego dobra, został w 2015 roku nominowany przez 
radę Gminy Jaworze do Nagrody Starosty Bielskiego im. ks. 
Józefa Londzina. człowiek oddany pracy na rzecz społeczno-
ści, zawsze przyjazny człowiekowi i pomocny w rozwiązywa-
niu jego problemów. zyskał sympatię mieszkańców i naszą za 
wkład pracy w rozwój Gminy Jaworze;

Za zasługi na swoim stanowisku, a także doceniając 
ogromne zaangażowanie pana Andrzeja Śliwki w pracę spo-
łeczną na rzecz Jaworza oraz służbę publiczną w latach 
pełnienia swej kadencji na stanowisku przewodniczącego 
Rady Gminy Jaworze, uzasadnionym jest podjęcie niniejszej 
uchwały.
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BOGDAN KASPEREK
sekretarz polskiej strony Euroregionu Śląsk Cieszyński

	Od ponad dwudziestu lat bardzo aktywnie działa na rzecz 
Gminy Jaworze, w szczególny sposób przyczyniając się do 
rozwoju współpracy transgranicznej i międzynarodowej pro-
wadzonej przez naszą gminę. Bez jego osobistego zaangażo-
wania, nieocenionej pomocy oraz fachowego doradztwa nie 
byłoby możliwe zrealizowanie wielu przedsięwzięć służących 
szeroko pojętemu rozwojowi lokalnej społeczności;

	Szczególne zasługi dla Gminy Jaworze pan Bogdan Kasperek 
posiada zwłaszcza w zakresie zainicjowania, podniesienia 
poziomu i wzmocnienia współpracy z gminami członkowskimi 
Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Stonawki w republice cze-
skiej, co w efekcie przełożyło się na kilkanaście wspólnie zre-
alizowanych transgranicznych działań na rzecz rozwoju Gmi-
ny Jaworze ipogranicza polsko-czeskiego;

	Pan Bogdan Kasperek jest absolwentem wydziału Nauk Spo-
łecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie ukoń-
czył studia dzienne magisterskie na kierunku politologia 
o specjalności samorząd terytorialny (1990-1995). Ponadto 
ukończył również studia podyplomowe o specjalności mene-
dżerskiej (1995-1996, Uniwersytet Śląski w Katowicach) oraz 
w zakresie zarządzania projektami europejskimi (2009-2010, 
Uniwersytet ekonomiczny w Katowicach). Od roku 1998 jest 
sekretarzem polskiej strony euroregionu Śląsk cieszyński – 
Těšínské Slezsko, natomiast od roku 2000 dyrektorem Biu-
ra Stowarzyszenia rozwoju i współpracy regionalnej „Olza” 
w cieszynie oraz Stowarzyszenia Samorządowego ziemi 
cieszyńskiej (wcześniej: związek Komunalny ziemi cieszyń-
skiej);

	Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji i zarządza-
niu projektami współfi nansowanymi ze środków europejskich, 
w tym transgranicznych (m.in. Phare credo, Phare cBc Pol-
ska-czechy, iNTerreG iii A czechy – Polska, Program 
Operacyjny współpracy Transgranicznej republika czeska 
– rzeczpospolita Polska 2007-2013, iNTerreG VA repu-
blika czeska – Polska). Doświadczenie to zdobył, skutecznie 
prowadząc ponad sto projektów własnych oraz współprowa-
dząc kilkaset przedsięwzięć instytucji realizujących tzw. mi-
kroprojekty w ramach Funduszu Mikroprojektów euroregionu 
Śląsk cieszyński;

	Ponadto pan Bogdan Kasperek pełni funkcję współprze-
wodniczącego euroregionalnego Komitetu Sterującego Fun-
duszem Mikroprojektów w euroregionie Śląsk cieszyński, 
a także jest przewodniczącym rady Programowej euroinsty-
tu Polsko-czesko-Słowackiego;

	wielopłaszczyznowa i szeroka działalność pana Bogdana 
Kasperka w zakresie współpracy transgranicznej przełożyła 
się również bezpośrednio na rozwój Gminy Jaworze – nie tyl-
ko w zakresie promocji gminy, sportu, rekreacji, turystyki, kul-
tury i sztuki oraz edukacji, ale także gospodarki, przyczyniając 
się do poprawy warunków życia mieszkańców. współpraca 
pana Bogdana Kasperka z Gminą Jaworze, a zarazem jego 
bardzo aktywna działalność na rzecz jej rozwoju, rozpoczęła 
się jeszcze w okresie pierwszych transgranicznych projektów, 
które realizowane były przy udziale dofi nansowania ze środ-
ków PHAre cBc;

	Już wówczas odznaczony Medalem „zasłużony dla rozwoju 
Jaworza” służył swoją fachową pomocą i doradztwem w za-
kresie przygotowania i prowadzenia wspólnych transgranicz-
nych inicjatyw, realizowanych z partnerami czeskimi;

	Należy podkreślić fakt, iż pan Bogdan Kasperek niezwykle ak-
tywnie uczestniczył w procesie formowania się partnerstwa 
transgranicznego Gminy Jaworze z gminami członkowskimi 

Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Stonawki (republika cze-
ska). Umowa o partnerskiej współpracy Gminy Jaworze ze 
Stowarzyszeniem Gmin Dorzecza Stonawki została podpi-
sana w dniu 14 marca 2003 roku, a jej rezultaty są odczu-
walne do dziś – przede wszystkim za sprawą wielu wspól-
nie zrealizowanych projektów transgranicznych, dofi nanso-
wanych ze środków Unii europejskiej. warto zaznaczyć, że 
w przygotowaniu i realizacji każdego z tych projektów swoją 
nieocenioną pomocą, wiedzą oraz pomysłami służył właśnie 
pan Bogdan Kasperek. wiele z tych projektów nie zostałoby 
w ogóle zrealizowanych, gdyby nie osobiste zaangażowa-
nie się pana Bogdana. Jako przykłady należy podać przede 
wszystkim przedsięwzięcia dotyczące budowy zadaszenia ja-
worzańskiego amfi teatru (dofi nansowanie ze środków Pro-
gramu interreg iiiA czechy – Polska, czy też arboretum koło 
budynku Urzędu Gminy Jaworze (dofi nansowanie ze środ-
ków interreg VA republika czeska - Polska). Ponadto, dzięki 
współpracy, a niejednokrotnie też inicjatywie własnej pana 
Bogdana Kasperka, Gmina Jaworze oraz Ośrodek Promo-
cji Gminy Jaworze skutecznie, z wielką korzyścią dla lokalnej 
społeczności, zrealizowały kilkanaście tzw. małych projektów, 
dofi nansowanych z Funduszu Mikroprojektów Śląsk cieszyń-
ski (imprezy sportowo-rekreacyjne i społeczno-kulturalne, pu-
blikacje dotyczące dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego).

	Należy dodać, iż kierowane przez pana Bogdana Kasper-
ka Biuro Stowarzyszenia rozwoju i współpracy regionalnej 
„Olza” w cieszynie zrealizowało na terenie Gminy Jaworze 
kilka swoich projektów, z których efektów mogą do dziś ko-
rzystać mieszkańcy Jaworza oraz turyści odwiedzający naszą 
miejscowość (m.in. szlaki rowerowe czy też Śląski System 
informacji Turystycznej – dwa punkty informacji turystycznej 
w Jaworzu). warto również zaznaczyć, że od roku 2016 pan 
Bogdan Kasperek jest członkiem rady Muzeum Fauny i Flo-
ry Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu, aktywnie włączając się 
w prace na rzecz jego rozwoju oraz nakreślając możliwe kie-
runki i wizje rozwoju tej instytucji;

	w uznaniu prowadzonej działalności pan Bogdan Kasperek 
został uhonorowany m.in. następującymi nagrodami i wyróż-
nieniami: Dyplom Uznania Ministra Gospodarki „za zasługi 
dla Turystyki” (2002 r.), Dyplom Honorowy PTTK (2004 r.), 
Dyplom Marszałka województwa Śląskiego za aktywny udział 
w pracach nad kierowaniem pozytywnego wizerunku woje-
wództwa Śląskiego oraz osobiste zaangażowanie w tworze-
nie produktu turystycznego i podnoszenie jakości usług tu-
rystycznych (2005 r.), Medal „za wspieranie współpracy 
przygranicznej” (2010 r.), złota Honorowa Odznaka PTTK, 
Srebrny Medal eurodystryktu Pamina (2018 r.).

Tomasz wolff , Urząd Gminy Jaworze
zdjęcia: Daniel Skrobol
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reKOrDOwy BUDżeT
i wszystko jest już jasne. Budżet Obywatelski 2019 został 

rozstrzygnięty i wiadomo, które projekty mogą liczyć na dofinan-
sowanie. warto dodać, że taka forma współdecydowania miesz-
kańców o swoich małych ojczyznach cieszy się coraz większą 
popularnością, bo oddano rekordową liczbą głosów w pięciolet-
niej historii.

– Łącznie oddano 1122 głosy. Większość mieszkańców wy-
brało tradycyjną formę, on-line zagłosowało 151 osób. Dodajmy, 
że 70 głosów było nieważnych. Mieszkańcy po prostu nie zwró-
cili uwagi, że mogą zagłosować tylko na jeden projekt i wybierali 
więcej inicjatyw – mówi „echu Jaworza” elżbieta Tolasz, inspektor 
z Urzędu Gminu Jaworze, odpowiedzialna za Budżet Obywatelski.

Jaworzanie postawili na szeroko rozumiane bezpieczeństwo 
– wygrał projekt „Bezpieczna droga do przedszkola oraz bez-
pieczna zabawa w ogrodzie przedszkolnym, który otrzymał aż 
361 głosów. Jak już informowaliśmy w „echu Jaworza”, chodzi  
o przebudowę chodnika przed bramką wejściową na teren Przed-
szkola nr 2 wraz z położeniem nowego bruku i umieszczeniem 
barierki zabezpieczającej od strony jezdni. Niewiele mniejszym 
powodzeniem cieszył się projekt „Teoria w praktyce. Mobilne mia-
steczko ruchu drogowego”, złożony przez radę rodziców przy 
Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Dąbrowskiej, na który zagło-
sowało 292 mieszkańców. Placówka drugi rok z rzędu świętuje 
sukces, w 2018 roku z Budżetu Obywatelskiego udało się kupić 
kuchnię konwekcyjną. Maria Kuś, wicedyrektor „jedynki” podkre-
śla, że miasteczko ruchu drogowego będzie mobilne, w każdej 
chwili można będzie rozstawić poszczególne elementy. – Dzięki 
miasteczku na pewno podniesie się bezpieczeństwo dzieci oraz 
zdawalność na kartę rowerową. Elementy będziemy mogli prze-
nosić dowolnie na szkolne boisko albo do parku. Przez wiele lat 
jeździliśmy na Błonia, żeby dzieci mogły zdać egzamin na kar-
tę rowerową, w ostatnich dwóch latach udało się egzamin prze-
prowadzić w naszym parku, co i tak było trudne. Teraz te wszyst-
kie niedogodności przejdą do historii – cieszy się Maria Kuś. Jak 
dodaje, chociaż projekt został złożony przez rodziców dzieci  

z „jedynki”, mobilne miasteczko będzie służyło dzieciom także  
z SP nr 2 oraz całej społeczności Jaworza. – Jestem przekonana 
bowiem, że na nasz projekt głosowali rodzice z obu szkół – nie 
ma wątpliwości pani Maria.

z tegorocznego Budżetu Obywatelskiego zostaną także zre-
alizowane cztery inne projekty: „zaplecze szatniowe dla zawod-
ników Gminnego Klubu Sportowego czarni Jaworze (204 głosy), 
„MuraLOVA szkoła” (51 głosów), „Krąg kobiet Jaworza – spotka-
nia i warsztaty integracyjne” (43 głosy) oraz „Badanie jakości po-
wietrza na terenie Gminy Jaworze” (36 głosów). 

Piąta edycja Budżetu Obywatelskiego była rekordowa pod 
względem liczby oddanych głosów. Dla przykładu przed rokiem 
głosów było „tylko” około 750.

– Tendencja, co nas bardzo w Urzędzie Gminy cieszy, jest 
cały czas wzrostowa. Mieszkańcy są coraz bardziej zaintereso-
wani Budżetem Obywatelskim. Przychodzą do nas ze swoimi po-
mysłami, konsultują je, pytają o procedury, my służymy im pomo-
cą przy wypełnianiu kwestii formalnych. Przywiązujemy do nich 
dużą wagę, żeby formularze były prawidłowo wypełnione, prze-
szły pozytywie sito formalne – dodaje elżbieta Tolasz.

Tomasz wolff

70 tysięcy złotych udało się Gminie Jaworze zdobyć na mon-
taż radarowych mierników i wyświetlaczy prędkości. O sprawie pi-
saliśmy już w „echu Jaworza”, teraz jednak wracamy do tematu, 
bo dzięki aktywności urzędników oraz członków Stowarzyszenia 
ecodrive budżet gminy w dużo mniejszym stopniu odczuje (pier-
wotnie na to zadanie zarezerwowano 80 tysięcy) kupno „sprzę-
tu”, który choć trochę powinien utemperować drogowych piratów. 
Przypomnijmy, że zakupione zostaną cztery tablice, które będzie 
można jednak dowolnie przemieszczać. Osiem masztów do in-
stalacji tablic pomiarów radarowych zostanie trwale wbudowa-
nych w newralgicznych miejscach w obrębie ulic: wapienickiej, 
Średniej, Turystycznej, cisowej, Słonecznej, wrzosowej, zdrojo-
wej, Podgórskiej. Jak wyjaśnia radosław Ostałkiewicz, wójt Ja-
worza, wybór lokalizacji został dobrze przemyślany. 

– Stanowią one główne ciągi komunikacyjne w gminie i wyka-
zują zwiększone użytkowanie przez mieszkańców korzystających 
z budynków użyteczności publicznej, głównie dzieci i młodzież 
uczęszczających do szkół oraz mam z wózkami. Dodatkowa 
funkcjonalność archiwizacyjna tablic pozwoli na prowadzenie sta-
tystyk dotyczących prędkości oraz natężenia ruchu, co pozwoli 
na trwałość efektu projektu. Będą ponadto źródłem oceny wpływu 

podejmowanych działań na bezpieczeństwo ruchu drogowego 
(zwiększenie patroli prewencji), pozwalając na stałe monitorowa-
nie zachowań kierowców i zarządzanie prędkością w gminie. Mo-
bilność tablic pozwoli na objęcie ochroną prewencyjną większej 
liczby odcinków – napisał na swoim profilu na Facebooku wójt.

Projekt „Kierowco, noga z gazu” Gminy Jaworze oraz Sto-
warzyszenia ecodrive został dofinansowany przez Państwowy 
zakład Ubezpieczeń. (wot)

JeST KOLeJNe DOFiNANSOwANie

z taką prędkością, a nawet troszkę szybciej, można swobodnie 
poruszać się po naszej gminie. Fot. Urząd Gminy

Jak sama nazwa wskazuje, mobilne miasteczko ruchu drogowego moż-
na dowolnie rozkładać w każdym miejscu, na zewnątrz, ale także na sali 
gimnastycznej. Fot. Arc
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LUDZIE JAWORZA

NA POczĄTKU 
wSzySTKieGO zAwSze 
SĄ LUDzie

Rozmowa z Bogdanem Kasperkiem sekretarzem 
polskiej strony Euroregionu Śląsk Cieszyński.

Pamięta pan jeszcze swoją pierwszą wizytę w Jaworzu? 
Niekoniecznie na stopie służbowej…

To było na długo przed tym, jak rozpocząłem pracę, którą wy-
konuję do dziś. Pamiętam, że w czasach licealnych byłem na 
Błatniej. Natomiast mój pierwszy kontakt na stopie zawodowej 
nastąpił chyba w drugim roku działalności Euroregionu Śląsk Cie-
szyński. Wtedy nie posiadał on jeszcze etatowego biura, ale już 
realizowaliśmy pierwszy z naszych projektów, na którym oparli-
śmy markę euroregionu – czyli budowę systemu tras rowerowych 
Regiotour. Uzgadnialiśmy przebieg tras rowerowych między inny-
mi przez Jaworze.

Czy można powiedzieć, że Jaworze było od początku jed-
nym z liderów zmian na poziomie lokalnym, jeżeli chodzi 
o takie małe projekty?

Na pewno Jaworze było wśród założycieli organizacji, bo-
wiem jest członkiem-założycielem. Zawsze rola Jaworza była 
istotna, bo w dawnym Związku Komunalnym Ziemi Cieszyńskiej 
było ono przez lata jedynym członkiem spoza późniejszego po-
wiatu cieszyńskiego. Reasumując, można powiedzieć, że Jawo-
rze było, jest i zapewne będzie w grupie tych samorządów lo-
kalnych, które do tych działań ponadlokalnych, z mianownikiem 
Śląsk Cieszyński, przywiązywało, przywiązuje i będzie przywią-
zywać dużą wagę.

Jak się zmieniło Jaworze na przestrzeni 20 lat? Mam 
świadomość, że jest to trochę pytanie retoryczne…

Jednym z obszarów działania, na którym się mocno skupia-
my, jest turystyka. Dlatego przytoczę jedną, jakże wymowną cy-
frę. W 1999, 2000 roku w Jaworzu nie było słownie ani jednego 
miejsca noclegowego. Był taki okres, kiedy działalność po uzdro-
wisku zupełnie zamarła, a jeszcze nie otwierało się to, z czym 
mamy do czynienia dziś.

Teraz jest zupełnie inaczej, co dla mnie, pomijając kwestie 
zainwestowania tutaj znaczących środków transgranicznych, jest 
miarą sukcesu. Jaworze wykonało potężny skok. Przekształciło 
się z gminy, która miała ogromny potencjał, ale praktycznie nie-
wykorzystywany, w jednego z liderów.

Warto w tym miejscu nadmienić, że Gmina Jaworze korzysta 
z bardzo różnych środków – od Regionalnego Programu Ope-
racyjnego, przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, po Lo-
kalną Grupę Działania czy Lokalną Grupę Rybacką. Natomiast 
to, co nas bardzo cieszy, to regularne korzystanie przez lokal-
ny samorząd z pieniędzy przeznaczonych na współpracę trans-
graniczną – mam na myśli zarówno Urząd Gminy, jak i Ośrodek 
Promocji Gminy Jaworze. Mogę powiedzieć, że największe dwie 
inwestycje, które Jaworze zrealizowało z funduszy transgranicz-
nych, to było zadaszenie amfi teatru oraz budowa ciągu pieszo-
rowerowego między amfi teatrem a centrum miejscowości. Do 
tego trzeba oczywiście dodać całe mnóstwo mniejszych projek-
tów, choćby arboretum, które powstało w bezpośrednim sąsiedz-
twie Urzędu Gminy.

Dzisiejsza wizyta w amfi teatrze i odebranie nagrody 
„Zasłużony dla rozwoju Jaworza” to taka podróż sentymen-
talna?

Czy sentymentalna? Ja w poszczególnych miejscowościach, 
które są objęte współpracą w ramach Euroregionu Śląsk 
Cieszyńskim, bywam regularnie – nie tylko zawodowo, ale także 
prywatnie. Jestem w nich dość często, wydaje mi się, że nie ma 
praktycznie miesiąca, żeby nie było pretekstu, aby wpaść do każ-
dej miejscowości. Gminnych samorządów członkowskich mamy 
tylko 16, co pozwala na bezpośredni kontakt z nimi. Po drugie, 
jednym z sukcesów organizacji, której biurem mam przyjem-
ność kierować, jest to, że w zasadzie w każdej z naszych gmin 
członkowskich po polskiej stronie widać ślady naszej działalności 
i każdy z naszych samorządów ma swojego partnera w Repu-
blice Czeskiej. Oczywiście jedni współpracują bardziej aktywnie, 
inni trochę mniej, na miarę swoich potrzeb, natomiast Gmina Ja-
worze jest bardzo aktywna, jeżeli chodzi o współpracę transgra-
niczną, mam na myśli partnerów nie tylko z Czech, ale także Sło-
wacji czy Węgier.

Kluczem do rozwoju Jaworza, sukcesu jest szeroko rozu-
miane partnerstwo publiczno-prywatne. Jak to było: impuls 
wyszedł od gminy, a potem ruszył biznes, czy było na od-
wrót – gmina wrzuciła piąty bieg, bo pojawili się prywatni in-
westorzy?

Może to zabrzmi jak truizm, ale na początku wszystkiego za-
wsze są ludzie. Jaworze ma szczęście do ludzi zarządzających 
gminą, przedstawicieli sektora pozarządowego, ale także przed-
siębiorców oraz samych mieszkańców.

Mówimy o Jaworzu w samych superlatywach. A jest coś, 
czego panu tutaj, pod Błatnią, brakuje? Albo inaczej: co moż-
na by zrobić, żeby było jeszcze fajniej?

Bogdan Kasperek otrzymał Medal „zasłużony dla rozwoju Jaworzu” 
za długoletnią pracę na rzecz naszej gminy. Fot. Arc
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Powiem coś, co pan uzna za wybieg. Nie jest to jednak wy-
bieg. Jaworzu brakuje jedynie… czasu?

A bardziej konkretnie?
Z uwagi na pracę, którą wykonuję, wiem dużo na temat tego, 

co planują władze gminy. Jeżeli władze nie zainicjują czegoś, to  
w gminie pokroju Jaworza, mówimy o takich gabarytach i takim 
potencjale, nie zrobi pan nic. W większych miejscowościach moż-
na przyjąć, że jak jest jakiś duży przedsiębiorca, to on coś za 
sobą pociągnie. Jaworze i Dębowiec tymczasem to dwie naj-
mniejsze gminy na Śląsku Cieszyńskim. Wracając do meritum, 
im gmina będzie miała więcej czasu, tym więcej jest w stanie zro-
bić. Czyli tak naprawdę Jaworzu brakuje wyłącznie czasu i możli-
wości realizowania tego, co zostało zaplanowane.

Kończy się perspektywa unijna 2014-2020. Będą środki  
w kolejnej na projekty transgraniczne?

Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce będziemy mogli za-
cząć uczestniczyć w perspektywie 2021-2027. Za trzy tygodnie 
mamy wybory do Parlamentu Europejskiego (rozmowa została 
przeprowadzona w niedzielę 5 maja – przyp. T.w.). Parlament, 
który kończy swoją kadencję, uchwalił budżet, ale nie zdążył 

przyjąć rozporządzeń budujących przyszłe programy europej-
skie. My, jako Śląsk Cieszyński, mamy jednego z kluczowych eu-
roposłów, choć niepokazywanego na czołówkach dzienników, 
Jana Olbrychta. Jest posłem sprawozdawcą budżetu, był współ-
twórcą Euroregionu Śląsk Cieszyński, osobą, na którą możemy 
cały czas liczyć. Między innymi dzięki współpracy z panem po-
słem, mamy taką wiedzę, że o ile nowy Parlament nie pozmienia 
tego wszystkiego, będzie nowy program czesko-polski, a w nim 
fundusz mikroprojektów, nie zabraknie także Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego. Może będzie się to wszystko opierało na 
zmienionych zasadach, może na nieco innych warunkach finan-
sowania, bo tych pieniędzy będzie mniej, ale finansowanie bę-
dzie. Natomiast na dziś jest dużo niepewnych, a jedną z nich jest 
wychodzenie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. 

Pieniądze są dalej potrzebne na poziomie lokalnym, ni-
gdy ich dość?

To nie jest tylko kwestia tego, że pieniędzy nigdy dość. Wciąż 
jest kilka kluczowych projektów w każdym miejscu na mapie po-
granicza, które można zrealizować w kolejnej perspektywie finan-
sowej Unii Europejskiej.

rozmawiał: Tomasz wolff

MAJÓwKOwe ŚwiĘTOwANie

Jak majówka, to tylko w Jaworzu – mawiają ci, którzy regu-
larnie przyjeżdżają do jaworzańskiego amfiteatru, aby spędzić  
w nim majówkowe, weekendowe chwile. i w tym roku propozycje 
przygotowane przez Gminę Jaworze i Ośrodek Promocji Gminy 
Jaworze zgromadziły wielu widzów.

Majówka w Jaworzu rozpoczęła się patriotycznie uroczysto-
ściami związanymi z obchodami 228. rocznicy uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja. 

Także 4 maja jaworzański amfiteatr tętnił życiem. imprezy roz-
poczęły się od rodzinnego rajdu rowerowego, który zgroma-
dził w tym roku prawie 150 uczestników. To wydarzenie obchodzi 
w tym roku swój jubileusz 15-lecia. występy na scenie rozpoczę-
ły się od występów dzieci i młodzieży ze wszystkich placówek 
oświatowych Gminy Jaworze. Przedszkolaki, młodzież szkol-
na, a nawet absolwenci, prezentowali swoje talenty, śpiewając  
i tańcząc.

Do Jaworza przybyli również goście z Gnojnika w republice 
czeskiej – reprezentacja Szkoły Polskiej im. Jana Kubisza. Go-
ście również zaprezentowali swoje talenty muzyczne. wszyst-
kie występy podziwiał przybyły na uroczystość prof. Jerzy Buzek, 
były premier i przewodniczący Parlamentu europejskiego.

Następnie na scenie pojawiła się uwielbiana przez najmłod-
szych ciocia Tunia, a wraz z nią włóczykije, którzy w swoim au-
torskim występie przybliżyli standardy muzyki filmowej. Gwiazdą 
wieczoru była Shazza – królowa disco polo. Do późnych go-
dzin nocnych cały amfiteatr tętnił życiem, bawiąc się na dyskote-
ce z radiem Bielsko, którą zaserwował uczestnikom DJ Łukasz 
Luszczak.

Drugiego dnia jaworzańskiej majówki impreza rozpoczęła się 
od koncertu rodzimej Orkiestry Dętej „Glorieta”. Następnie na 
scenie w góralskim klimacie pojawiła się kapela góralska „Stra-
conka”. Kulminacyjnym momentem było wręczenie medali „za 
zasługi dla rozwoju Jaworza”, o czym piszemy w innym artykule.

Urząd Gminy Jaworze. 
zdjęcia: Daniel Skrobol
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wiTAJ, MAJOwA JUTrzeNKO!

władze samorządowe Gminy Jaworze, przedstawiciele jed-
nostek gminnych, stowarzyszeń i grup wzięli udział w obchodach 
Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja. Patriotyczne świętowa-
nie rozpoczęło się od mszy świętej w kościele rzymskokatolickim 
pw. Opatrzności Bożej. Następnie wszyscy udali się w asyście 
dźwięków Orkiestry Dętej „Glorieta” w stronę pomnika ku czci 
Józefa Piłsudskiego oraz Ofiar Faszyzmu, gdzie uczczono pa-
mięć polskich bohaterów.

Okolicznościowe przemówienie wygłosił wójt Jaworza, rado-
sław Ostałkiewicz. – W tym roku obchodzimy ważne rocznice, 
które są nam bliższe zarówno, jeśli chodzi o czas tych wydarzeń, 
jak i naszą obecność w ich historycznym toku. Rok 2019 to trzy-
dziestolecie wyzwolenia się spod radzieckiej zależności, w którą 
popadliśmy z jałtańskiej woli przywódców Związku Sowieckie-
go, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Rok 2019 to dwa-
dzieścia lat od objęcia Polski płaszczem ochronnym Paktu Pół-
nocnoatlantyckiego, a który sam obchodzi swoją siedemdziesią-
tą rocznicę powstania. Wreszcie rok 2019 to 15 lat, odkąd Polska  
i Jaworze stały się na podstawie własnej autonomicznej decyzji 
częścią Unii Europejskiej – organizacji, która opiera się na warto-
ściach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demo-
kracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania 

praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. 
Wartości te są wspólne państwom członkowskim w społeczeń-
stwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, spra-
wiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn,  
a jej celem jest wspieranie pokoju, jej wartości i dobrobytu jej na-
rodów – mówił podczas uroczystości.

w swoim przemówieniu podkreślił również, jak ważna była 
3-majowa konstytucja, a jej dzieło to wspólnota. – Dla nas, współ-
czesnych, ustawa rządowa sprzed 228 lat jest wciąż żywym do-
wodem, że jako naród jesteśmy w stanie ponad podziałami praco-
wać dla dobra naszej Ojczyzny. Konstytucja była przez zaborcze 
wieki i nadal jest żywym źródłem polskiej dumy i wielkim symbo-
lem narodowym. To właśnie z niej wywodzimy podwaliny polskie-
go społeczeństwa obywatelskiego i wspólnoty narodowej, dzię-
ki czemu jest ona dla nas zarówno swoistym zobowiązaniem, jak  
i inspiracją do działania na rzecz dobra wspólnego, jakim jest Pol-
ska i nasza mała ojczyzna - Jaworze – podkreślił.

Okolicznościowe obchody zgromadziły wielu mieszkańców 
gminy Jaworze. Uroczystości patriotyczne ubogacili swoją obec-
nością harcerze z 11. Grunwaldzkiej wielopoziomowej Drużyny 
Harcerskiej „impessa”. wiązanki kwiatów pod pomnikami złożyli: 
wójt Jaworza radosław Ostałkiewicz, któremu towarzyszyły za-
stępca Anna Skotnicka-Nędzka i sekretarz gminy ewelina Doma-
gała oraz zbigniew Putek, przewodniczący rady Gminy Jaworze 
wraz z radnymi. Ponadto liczni przedstawiciele grup, stowarzy-
szeń, młodzież szkolna oraz mieszkańcy gminy Jaworze.

Urząd Gminy Jaworze
zdjęcia: Daniel Skrobol
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z życiA BiBLiOTeKi

2019 ze Stanisławem Moniuszką
Senat rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 2019 rokiem Sta-

nisława Moniuszki, by w 200 rocznicę urodzin „oddać hołd temu 
wybitnemu Artyście, który swoje życie i twórczość poświęcił krze-
wieniu polskiej muzyki – stawiając go za wzór patriotyzmu”. Jak 
podkreślono w uchwale, ogłoszenie 2019 rokiem Stanisława 
Moniuszki „nie tylko pozwoli przybliżyć życie i bogatą twórczość 
wybitnego kompozytora, ale także zwróci uwagę Polaków na po-
stawy patriotyczne wśród artystów oraz potrzebę tworzenia sztu-
ki czerpiącej inspiracje z polskiej kultury”. 

Stanisław Moniuszko urodził się 5 maja 1819 roku w mająt-
ku Ubiel koło Mińska w polskiej rodzinie szlacheckiej o patrio-
tycznych tradycjach, jego ojciec czesław uczestniczył w kampa-
nii napoleońskiej. „Do historii przeszedł jako ojciec polskiej opery 
narodowej. Tworzył ku pokrzepieniu serc Polaków zniewolonych 
przez zaborców. w latach poprzedzających wybuch powstania 
styczniowego i bezpośrednio po nim, wbrew trudnym warunkom 
społecznym i politycznym, stworzył swoje najsłynniejsze dzieła – 
opery „Halka” i „Straszny dwór”” – czytamy w uchwale. inspirację 
dla muzyki Moniuszki stanowiła kultura ludowa. „Geniusz kom-
pozytora polegał na umiejętności połączenia polskiego folkloru 
z elementami opery europejskiej (włoskiej, francuskiej i niemiec-
kiej). istotną rolę w operach Moniuszki odgrywają chóry, np. gó-
rali oraz elementy polskich tańców narodowych. wprowadzenie 
libretta w języku polskim i rodzimej tematyki pozwalało przybli-
żyć i lepiej zrozumieć sztukę operową” – podkreślono w uchwale. 
Jednym z najlepiej znanych zbiorów jego drobnych utworów jest 
cykl dwunastu „Śpiewników domowych”, zawierających pieśni do 
słów poetów polskich (m.in. Teofi la Lenartowicza, Adama Mickie-
wicza, wincentego Pola, Stefana witwickiego i innych), a także 
obcych oraz do słów twórców ludowych. „Dzięki niemu polskie 
pieśni pisane na różne okazje zaczęły rozbrzmiewać w polskich 
salonach, a następnie trafi ły pod strzechy. Utwory wpisywały się 
w kanon XiX-wiecznego wychowania patriotycznego” – zazna-
czono. Moniuszko pisał też muzykę religijną, pieśni i opracowania 
pieśni na organy, chcąc by „muzyka i śpiew wykonywane w ko-
ściołach miały wyższy poziom, pogłębiając tym samym duchowe 
przeżycia wiernych”. „Stanisław Moniuszko to wielki kompozytor, 
bez jego geniuszu nie byłoby polskiej opery narodowej. Stawia-
my go na piedestale pośród innych polskich kompozytorów naro-
dowych, takich jak Fryderyk chopin, Henryk wieniawski, ignacy 
Jan Paderewski oraz Karol Szymanowski” – napisano w uchwale.

Stanisław Moniuszko zmarł w warszawie 4 czerwca 
1872 roku. Pochowany został na cmentarzu Powązkowskim 
w warszawie. Jego pogrzeb stał się manifestacją narodową. 
www.dzieje.pl

WARTO PRZECZYTAĆ

„Moniuszko oczami dzieci” to książka autorstwa Agaty Ja-
worskiej, którą polecamy do wspólnego rodzinnego czytania, by 
przybliżyć dzieciom, a może i rodzicom postać Stanisława Mo-
niuszki. wydawnictwo Book House postanowiło podjąć wyzwa-
nie i… opowiedzieć dzieciom, tym w wieku szkolnym (7-9 lat), 
o najwybitniejszych kompozytorach i o ich muzyce w sposób dość 
niecodzienny, taki, który nie kojarzyłby się z nudnym, szkolnym 
kontekstem. Bo wprawdzie dzieci lubią, kiedy się im opowiada, ale 
czy na pewno chętnie słuchają, gdy na przykład o autorze opery 
„Straszny dwór”, opowiada im przewodniczka szkolnej wycieczki? 

Niekoniecznie. Jeśli jednak opowiadającym jest tajemniczy i sym-
patyczny pan inspicjent, początkowo uznany na dodatek przez 
dzieci za… ducha, opowiadanie może stać się zajmujące, a wy-
cieczka do opery – ekscytująca. co więcej – spektakl operowy 
z muzyką Stanisława Moniuszki przestanie straszyć swoim tytu-
łem, a okaże się jeszcze jedną przygodą – tym razem – z mu-
zyką. Dodatkowym atutem tej publikacji jest dodatek płyty cD 
z wybranymi utworami kompozytora m.in. Tańce góralskie z ope-
ry „Halka”, Mazur z opery „Straszny dwór” czy „Prząśniczka”, któ-
re można odsłuchać w trakcie czytania odpowiednich fragmen-
tów tekstów. A jeśli już się rozczytamy i rozsłuchamy, to możemy 
sięgnąć po inne tytuły tej muzycznej serii. Polecamy.

Biblioteka 
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GUPiKi NA MeDAL

w ostatni weekend kwietnia w Muzeum Fauny i Flory Mor-
skiej i Śródlądowej w Jaworzu odbyły się Mistrzostwa europy 
Hodowców Gupika. Jak powiedział Janusz Oziomek, prezes 
Podbeskidzkiego Towarzystwa Akwarystyczno-Terrarystyczne-
go, można było podziwiać 135 zestawów ryb, ocenianych przez 
pięciu sędziów międzynarodowych.

– Oceniali oni długość, kolor i kształt. Zarówno w przypad-
ku płetwy grzbietowej, jak i ogona. Pod uwagę brali także ży-
wotność. Maksymalna liczba punktów to 100. Najwyższa nota 
w Jaworzu przekroczyła nieco ponad 85 punktów. Skrajne dwie 
noty zostały odrzucone, jak w skokach narciarskich – wyjaśnił 
Oziomek.

Gupiki pochodzą z Gwatemali w Ameryce Południowej. żyją 
w rzekach. Jednak wszystkie ryby, które można było zobaczyć 
na mistrzostwach, zostały „stworzone” przez hodowców. To lata 

pracy nad wyglądem płetw. Dodajmy, że w przypadku gupików 
wyróżnia się 13 standardów. różnią się one kształtem płetwy 
ogonowej i płetwy grzbietowej. Do grupy długopłetwych zalicza-
ne są między innymi welon, triangiel, proporzec, do krótkopłe-
twych rakietka, łopatka, płomyk, a do mieczowych dolny miecz, 
górny miecz, dwumiecz i lira. To oznacza, że podczas Mistrzostw 
europy Hodowców Gupika w Jaworzu przyznano 13 pierwszych 
miejsc. Honorowane były pucharami, ponadto przyznano pucha-
ry za zwycięstwo w danej grupie. Oprócz tego wręczono również 
Grand Prix. Dodajmy, że gupik żyje średnio dwa lata, wszystko 
zależy od warunków stworzonych mu przez hodowcę. 

Na zawody przyjechali zawodnicy z Polski, Austrii, Belgii, 
czech, Niemiec, Słowacji i włoch. Podkreślali, że w Jaworzu 
czuli się świetnie. – Zagraniczni goście bardzo sobie chwalą to 
miejsce i chętnie tutaj przyjeżdżają. Chodzi nie tylko o samo mu-
zeum, ale całą gminę na czele z jej gospodarzem. Pan wójt jest 
nam bardzo przychylny – przyznał prezes Podbeskidzkiego To-
warzystwa Akwarystyczno-Terrarystycznego. (wot)

Gupiki pochodzą z Gwatemali. Są jednymi z najbardziej popularnych 
ryb akwariowych. Fot. Tomasz wolff

wieLKie GrANie

Przysłowiowym strzałem w dziesiątkę okazało się i Spotka-
nie Miłośników Planszówek, które odbyło się w sobotę 18 maja. 
Do Domu Gminnego „Pod Harendą” zaprosiły Młodzieżowa 
rada Gminy oraz żywieckie Stowarzyszenie Fantastyki „Parze-
nica” i żywiecki Klub Gier. Spotkanie to pomysł wiceprzewodni-
czącej rady Gminy Jaworze – Agnieszki Nieborak, prywatnie 
zapalonej miłośniczki planszówek.

– Nie spodziewałam się takiego odzewu, bo jest nas na-
prawdę dużo. Fajnie, że przyjechali członkowie stowarzyszenia, 
aby nam to wszystko pomóc zorganizować. Bez nich byłoby na-
prawdę ciężko. Oni sobie nawet obrali taką taktykę, że kilka dni 



czerwiec 132019

przed spotkaniem podzielili się, kto i jakie tytuły „opracuje”, żeby 
w krótki sposób opracować koncepcję poszczególnych gier i po-
tem ją wyjaśnić wszystkim zainteresowanym. Na tym na pewno 
nie koniec współpracy – powiedziała Agnieszka Nieborak.

żywiecka ekipa przywiozła do Jaworza ponad 60 gier. Gra-
ły dzieci, ich rodzice, a nawet dziadkowie. Jak można podzielić 
gry? – To trudne pytane – śmieje się Adam Ochwat, szef ekipy 
z żywca. – Na pewno na gry dla dzieci – rozwojowe i edukacyj-
ne, do tego są tytuły strategiczne, kooperacyjne i ekonomiczne. 
Trzeba jednak dodać, że niektóre gry zawierają różne elementy. 
Można przyjąć, że na świecie powstało do tej pory około dwóch 
milionów gier planszowych. Każdego roku w Polsce ma miejsce 
ponad 100 premier – przyznał Ochwat.

współpraca między Jaworzem i żywcem będzie w tym tema-
cie kontynuowana. – Docelowo chcemy organizować takie spo-
tkania nawet raz w miesiącu, najbliższe odbędzie się najwcze-
śniej w lipcu – zapowiedział pan Adam.

– W przyszłości skupimy się nie tylko na planszówkach, ale 
mają się pojawić również konsole – zapowiedziała Agnieszka 
Nieborak. (wot) 

zdjęcia: Agnieszka Nieborak, Tomasz wolff 

KrĄG KOBieT „ŚrODA JeST 
KOBieTĄ” w JAwOrzU

Serdecznie zapraszamy wszystkie panie na spotkania 
i warsztaty integracyjne kręgu kobiet organizowane dzięki wspar-
ciu fi nansowemu z Budżetu Obywatelskiego Gminy Jaworze na 
rok 2019. zaczynamy już w czerwcu cyklem siedmiu spotkań (ko-
lejne co miesiąc) pt. „warsztaty rozwojowe dla kobiet, które pra-
gną od życia czegoś więcej, oparte na psychologii pozytywnej”.

zapraszamy kobiety z Jaworza i okolic w każdym wieku, nie-
zależnie od statusu społecznego, chętne do spotkań i integra-
cji. w roku 2019 chcemy skupić się na rozwoju wewnętrznym. 
Planowany śpiew i taniec intuicyjny to już w lipcu, następnie 

warsztaty rozwojowe dla ciała pod koniec sierpnia oraz malowa-
nie, ceramika i ekologia-jesienią.

Krąg Kobiet „Środa jest kobietą” w Jaworzu to cotygodnio-
we spotkania kilkunastu kobiet z Jaworza i nie tylko. Nieformalna 
grupa, która utworzyła swoje miejsce poprzez środowe spotka-
nia integracyjne w Kawiarni Babeczka w Jaworzu. Krąg to spe-
cjalne miejsce, gdzie kobiety mogą się spotkać, usiąść, poroz-
mawiać i czerpać wzajemnie ze swojego doświadczenia, z siły 
kobiecości, wspierać się w rozwoju, uczyć się od siebie nawza-
jem. To miejsce, które może stać się dla pań inspiracją do zmia-
ny, do kroku naprzód. Miejsce bezpieczne, przeznaczone do ce-
lebrowania kobiecości w każdej postaci. 

więcej informacji w Kawiarni Babeczka lub na Facebooku.
Anna indianka Sobańska
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NASZE DZIECI, NASZA MŁODZIEŻ

PUBLiczNe PrzeDSzKOLe Nr 1 
w JAwOrzU

PUBLiczNe PrzeDSzKOLe Nr 2 
w JAwOrzU

Ciekawa lekcja przyrody
realizując tematykę „Moja miejscowość, mój region”, odwie-

dziliśmy pobliskie Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądo-
wej. Po obejrzeniu fi lmu edukacyjnego „Skrzat Borówka poznaje 

ekosystem jeziora”, pan Andrzej oprowadził dzieci po muzeum 
i w ciekawy, wesoły sposób przedstawił im zgromadzone okazy 
z mórz i oceanów. Największymi atrakcjami były drewniana łódź, 
do której wsiadły wszystkie przedszkolaki, odgłosy z dna oceanu, 
akwaria pełne kolorowych rybek, a także okaz ogromnego żółwia. 
Na zakończenie przeprowadziliśmy szybki konkurs, podczas któ-
rego dzieci popisywały się swoją wiedzą zdobytą podczas tej po-
glądowej lekcji w muzeum. 

Nauczycielka Małgorzata Gwóźdź

Wesołe Skrzaty ponownie na podium
15 maja dzieci z grupy wesołe Skrzaty reprezentowały na-

sze przedszkole na Festiwalu Kultury Przedszkolnej w MDK 
w Hałcnowie. w XViii edycji Festiwalu Kultury Przedszkolnej za-
prezentowało swoje umiejętności artystyczne 250 dzieci. we-
sołe Skrzaty pokazały program artystyczny pt. „Piracka przygo-
da”, w którym nie zabrakło pięknych hiszpanek, przebojowych 
piratów i przystojnych marynarzy. Dzieci dały wspaniały pokaz 
swoich umiejętności artystycznych w tańcu, wierszu, piosence 

i twórczości plastycznej. Program zyskał wielkie uznanie jury 
(czesława Manowska – dyrektor pedagogiczny Anglojęzycznej 
Szkoły Podstawowej Oxford Primary School, ewa Polak wale-
siak – aktorka, Krystyna Filipiak – muzyk), a dzieci miały możli-
wość zaprezentowania go szerszej publiczności oraz rodzicom 
podczas koncertu galowego. zachwyceni goście nie szczędzili 
braw naszym małym artystom. Pragniemy pochwalić się naszy-
mi bardzo zdolnymi przedszkolakami, które zajęły drugie miejsce. 
Ponadto wyróżnienia indywidualne otrzymali: Jacek wachmeta, 
Oliwia Gabrych oraz igor Fabiański.

Gratulacje i podziękowania dla wszystkich starszaków za fan-
tastyczny i niepowtarzalny występ.

Nauczycielka Patrycja Kłaptocz
zdjęcia: Arc
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Zaprzyjaźnieni z naturą
26 kwietnia w naszym przedszkolu zostały zorganizowane 

uroczyste Obchody Dnia ziemi. z tej okazji przedszkolaki mo-
gły obejrzeć krótką prezentację dotyczącą historii tego święta 
i ochrony środowiska. Dzieciom została wyjaśniona również po-
trzeba sadzenia drzew. Następnie każda grupa wiekowa miała 
szansę wykazać się wiedzą ekologiczną, odpowiadając na py-
tania przygotowane przez nauczycielkę prowadzącą. Po spraw-
dzeniu ich wiedzy grupy przedstawiły piosenki i wiersze związane 
z ekologią. ważnym elementem tego dnia było również wspól-
ne posadzenie trzech krzewów ozdobnych w ogrodzie. Dzieci 
z ogromnym entuzjazmem i zaangażowaniem wykonywały po-
wierzone im zadania. Korzystając z pięknej pogody, przedszko-
laki z radością uczestniczyły w zabawach na świeżym powietrzu, 
które z tej okazji zostały przygotowane specjalnie dla nich. Na za-
kończenie dzieci złożyły obietnicę dbania o środowisko i tym sa-
mym zasłużyły na miano „Przyjaciół Przyrody”.

Nauczycielka Magdalena Grabda-Pełka. zdjęcia: Arc

Majowy występ Starszaków
Starszaki z Przedszkola nr 2 wystąpiły 4 maja w amfi teatrze 

w Jaworzu podczas Jaworzańskiej Majówki. Dzieci zaprezento-
wały zwycięskie piosenki z XXi Przeglądu Piosenki i Pieśni Pa-
triotycznej w Domu Kultury w Hałcnowie, piosenkę autorstwa na-
szych absolwentów „Spacer po Jaworzu” oraz wykonały zna-
ny wszystkim polski taniec: poloneza. Pięknie prezentowały się 
w regionalnych strojach i zostały nagrodzone gromkimi brawami. 
Dziękujemy rodzicom za przybycie z dziećmi i udział w uroczysto-
ściach „majowych”.

Nauczycielka Magdalena Ćmok

SzKOŁA PODSTAwOwA Nr 1 
w JAwOrzU

W świecie robotów
17 maja reprezentanci naszej szkoły – Nina chorąży i Seba-

stian Kucak z klasy 5e uczestniczyli w ii Festiwalu robotyki, któ-
ry miał miejsce w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Akademia 
żaków” w Bielsku-Białej. Podczas tego spotkania poszczególne 
grupy uczniów demonstrowały działanie zbudowanych i zapro-
gramowanych robotów Lego®education weDo 2.0.

w drugiej części festiwalu każdy zespół losował trzy zada-
nia do wykonania: konstrukcję modelu robota, zaprogramowanie 
i wykonanie doświadczenia. zdjęcia przedstawiają niepowtarzal-
ne emocje i zaangażowanie naszych reprezentantów.

Festiwal był miejscem wymiany doświadczeń, prezentacji po-
mysłów i dzieleniem się wiedzą oraz doświadczeniem w techno-
logii informatycznej.

Opiekun Dorota Krzykowska

Zmagania pod koszami
Uczniowski Klub Sportowy Goruszka Jaworze był organizato-

rem Turnieju Koszykówki Dziewcząt. zawody odbyły się w sobo-
tę 18 maja w Hali Sportowej Jaworze. wygrała zespół MKS cze-
chowice-Dziedzice, druga była ekipa UKS SP27 Katowice, a na 
najniższym stopniu podium stanęły gospodynie – UKS Goruszka.

SP nr 1
zdjęcia: Arc
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Teatralna przygoda już za nami!
Szkolny Teatr „żywioł” ponownie wystąpił na scenie Domu 

Kultury w Trzanowicach w republice czeskiej. Jak co roku, pod 
koniec kwietnia, 150 młodych aktorów z czech, Polski i Słowa-
cji zgromadziło się na pokazie dziecięcych grup i zespołów te-
atralnych. coroczne spotkania stwarzają okazję, by dzieci stały 
aktywnymi odbiorcami sztuki, rozwijały swoją wrażliwość, otwar-
tość, wiarę we własne możliwości oraz poczucie pewności siebie.

Nasi aktorzy poprzez sztukę przekonali widzów, by walczyć 
o swoje marzenia i nigdy się nie poddawać, by przyjmować to, 
czym czasem zaskakuje nas życie: „Historia naszego teatru po-
kazała, że życiowe scenariusze często biorą górę nad teatralny-
mi. To uroki tego świata. Sztuką jest umieć się zatrzymać… choć-
by na chwilę. i uczynić z życia widzów najpiękniejszy teatr…, bo 
to warto, choćby na chwilę. Bo przecież teatr to jest życie! To też! 
Ale również życie to jest teatr!”.

„Siła kolorów” czyli magiczny świat wyobraźni młodych 
twórców.  

Twórczość plastyczna dzieci i młodzieży zyskała już wiele 
uznania. Od lat na całym świecie organizowane są wystawy sztuki 
najmłodszych twórców. Dorośli odbiorcy sztuki przyzwyczaili się 
widzieć w rysunkach i malarstwie młodszych twórców coś wię-
cej niż „bazgroty”. Piękno i bogactwo wyrazu ich prac nie budzą 
już zdziwienia, chociaż nadal trwają dyskusje, do jakiego rodza-
ju zjawisk je zaliczyć w aspekcie psychologii twórczości. Niejed-
nokrotnie już dostrzeżono i oceniono artystyczną wrażliwość naj-
młodszych pokoleń twórców, która wywoływała zachwyt nie tylko 
wśród rodziców ale także dojrzałych artystów. czysta wrażliwość 
najmłodszych można określić słowami Pablo Picasso: „Maluję rze-
czy nie tak, jak je widzę, ale jak o nich myślę”. Jak powszechnie 
wiadomo, ten wybitny twórca Kubizmu sam przyznał: „zajęło mi 
cztery lata, aby malować jak rafael, ale uczyłem się całe życie, 
aby malować jak dziecko”.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. gen. St. Maczka w Jaworzu 
serdeczne zaprasza do Galerii na zdrojowej na wystawę prac 
uczniów pod tytułem „Siła kolorów” czyli magiczny świat wy-
obraźni młodych twórców. Jedyne w swoim rodzaju prace mło-
dego pokolenia artystów  - prezentują bardzo wysoki poziom za-
równo techniczny jak i artystyczny. Pokazują twórczość dzieci  
i młodzieży z towarzyszącą im paletą intensywnych, silnych emo-
cji i doznań. Największą ich wartością jest to, że wykonane zosta-
ły przez najmłodszych artystów. Goście mogą podziwiać kunszt, 
wyobraźnię i niezwykłe pomysły młodych artystów od 22 kwiet-
nia do 16 czerwca w dniach i godzinach pracy Galerii. 

cykl prac powstał pod kierunkiem plastyka Anety Kwaśnej.

SzKOŁA PODSTAwOwA Nr 2 
w JAwOrzU

Runęły mury
- pod takim hasłem odbywał się tegoroczny Piknik rodzin-

ny w Szkole Podstawowej nr 2. co roku temat dopasowywany 
jest do myśli przewodniej roku szkolnego, a w tym roku nie mo-
gło być inaczej, jeśli tak ważne rocznice przypadły skumulowa-
ne na 2019 rok.

Samorząd uczniowski we współpracy z Młodzieżową radą 
Gminy podjął wyzwanie rzucone wraz z ogłoszeniem star-
tu tegorocznego budżetu obywatelskiego. złożony został pro-
jekt i… okazało się, że jako jedyni podjęliśmy temat. Nie był on  

z pewnością łatwy dla naszych młodszych uczniów, ale wycho-
wawcy i rodzice naszych dzieci stanęli absolutnie na wysokości 
zadania i mocno uruchomili swoją kreatywność. w tym artykule 
szczególną uwagę skupię właśnie na tej kwestii, pomysłowość 
i twórczość jest bowiem jedną z bardzo istotnych kompetencji, 
które wpłyną na życie naszych uczniów.

Klasa 1 i 2 mogły wybrać spośród zaproponowanych te-
matów. Pierwszaki zajęły się turystyką i czasem wolnym a ich 
starsi koledzy - muzyką. zbudowana została budka wartowni-
ka granicznego, a uczniowie dowiedzieli się o tym, jak kiedyś 
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wyglądało podróżowanie, ale też o tym, że zagraniczne wyjazdy 
należały do wyjątkowych rarytasów i nie każdemu były dane. Ale 
przecież dzięki temu Polacy cieszyli się tym, co było w ich za-
sięgu, stąd na stosiku rozbity został namiot i urządzono prawdzi-
wy piknik, a odwiedzających częstowano oranżadą z PrL-owską 
etykietą. z kolei klasa druga wykonała ogromną płytę gramo-
fonową na bazie… okrągłego, dmuchanego basenu! w czasie 
występów publiczność podziwiała m.in. Michaela Jacksona, Qu-
een, Madonnę, edytę Bartosiewicz (z podwójnymi brwiami), Da-
wida Podsiało, Korteza. chyba żaden uczeń nie pozostał bez 
przydziału roli, ale też rodzice ofi arnie pomogli, biorąc udział 
w konkurencjach sportowych.

Klasy czwarte wylosowały dwa tematy: życie na wsi i mo-
toryzację. Konkurencja między tymi zespołami była wyjątkowo 
zacięta, a stoiska zrobiły prawdziwą furorę. Baner 4a zostanie 
z nami pewnie na długo i będzie dumnie prezentowany na ja-
worzańskich korowodach – „wieśmaczek” może zostać humo-
rystyczną metaforą naszej szkoły;) Strach na wróble i pozostałe 
wyposażenie (a było tego całe mnóstwo) wróciły zapewne do 
właścicieli. Gwoździem programu 4b był pięknie zachowany ma-
luch, z którym chętnie wszyscy się fotografowali, a tuż obok stał 
dumnie błyszczący w słońcu motocykl, pokazujący skok cywili-
zacyjny, choć niestety nie polskiej techniki. „Mały, tani, na urlopy, 

zjeździł z nami pół europy” – tą piosenkę wykonała w czasie pre-
zentacji klasa, a pokaz wyścigów samochodowych, po którym 
grupa mechaników musiała reanimować porsche, wywołał sal-
wy śmiechu.

rywalizacja klas starszych przebiegała w tematach: sport, 
handel i usługi, radio i telewizja, szkoła, wojsko i Nato, miesz-
kania i bloki, kuchnia. zwyciężyła (tak jak w roku ubiegłym) kla-
sa 3b z gimnazjum, która zainscenizowała kolejkowe rozmowy 
i mechanizm przydziału mieszkań w PrL –u, a na stoisko zapra-
szała wyciem prawdziwej syreny, a uczniowie prezentowali z tru-
dem zdobyty łańcuch szarego papieru toaletowego.

z pewnością brakłoby nam całej gazety, żeby zrelacjonować 
nasz piknik, więc niech galeria fotografi i wykonanych tego dnia 
będzie jego najlepszym podsumowaniem. Myślę, że taka forma 
nauki – poprzez udział w kreatywnym projekcie – choć wymaga 
ogromu zaangażowania, za który z serca dziękuję wychowaw-
com i rodzicom, jest najlepszym sposobem na trwałość i atrak-
cyjność przybliżanego uczniom tematu. Teraz muszą tylko kry-
tycznie spojrzeć na ten odcinek czasu (od rocznicy zakończenia 
ii wojny Światowej, poprzez zmiany ustrojowe w naszym kraju) 
i wyciągnąć z niego właściwe wnioski, a na ich podstawie uczy-
nić swoje życie lepszym.

B. Szermańska
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MŁODzieżOwy OŚrODeK 
wycHOwAwczy

Mama jest najważniejsza
„…Mamo moja, jesteś kochana i dla mnie najważniejsza. Na-

uczę się być taki mądry jak Ty… wiem, że płakałaś z powodu 
mnie wiele razy, ale teraz postaram się z całych sił, by to zmie-
nić. Poprawie się dla Ciebie, bo Cię kocham. Nie mam kwiatów 
prawdziwych, więc wycinam je z kolorowego papieru dla Ciebie, 
kochana mamo. Serce z koralików też wykleiłem dla Ciebie. Kie-
dyś kupię Ci prawdziwe korale, mamo. Życzę Ci, byś się śmiała 
jak najczęściej, żeby Ci zdrowie dopisywało i żebyś nie musiała 
się martwić niczym… Twój kochający syn…”.

Takie i inne wzruszające treści można był przeczytać we 
własnoręcznie wykonanych przez wychowanków MOw laur-
kach. Odbyła się kolejna edycja konkursu poetycko-plastyczne-
go „Dla mamy… o mamie”, która pełni również rolę terapeutycz-
ną. Uczestników konkursu było ponad 30. Każda praca zasługi-
wała na uznanie. Największe dylematy towarzyszyły jurorom, któ-
rzy oceniali treść życzeń. Ocenę poziomu artystycznego doko-
nali absolwenci krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Najwyżej 

Srebrne przełaje
Drugie miejsce w biegach przełajowych we włocławku zajęła drużyna MOw w Jaworzu. Taki sukces trzeba było uczcić pamiątko-

wym zdjęciem. Fot. Arc

Beskidzkie klimaty
Nasi wychowankowie po raz kolejny wzięli udział w 26. Mię-

dzynarodowym Konkursie Plastycznym „Mieszkam w Beskidach”. 
Ma on na celu rozbudzenie i poszerzenie wśród dzieci, młodzieży 
i dorosłych zainteresowań plastycznych ze szczególnym ukierun-
kowaniem na poznanie folkloru i sztuki ludowej oraz piękna krajo-
brazu beskidzkiego. wychowankowie przedstawili w swoich pra-
cach krajobrazy jaworzańskie. Jury konkursowe przyznało i miej-
sce pracy wykonanej przez Kamila, Konrada i Jakuba S. oraz iii 
miejsce pracy wykonanej przez Dawida, Norberta i Jakuba B. –  
w swoich kategoriach wiekowych. wychowankom MOw w Jawo-
rzu przyznano również pięć wyróżnień. Udział w w/w konkursie 
jest analogią corocznego konkursu organizowanego na terenie 
MOw – „Obrazy jesienią malowane”. rozdanie nagród odbyło się 
13.05.2019 w Bielsku-Białej. wszyscy laureaci otrzymali nagrody. 

D. Stańczyk i J. Kruczek
Fot. D. Stańczyk i J. Kruczek

oceniono prace: Pawła, dwóch Damianów, Dominika i Kamila. 
Najważniejsze jednak były dla każdego uczestnika konkursu peł-
ne miłości słowa uznania od swojej mamy. 

Dorota Stańczyk
Fot. Bohdan Klimaszewski
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Firma kupi 
pod siedzibę obiekt (lokal/dom) 

lub działkę  w Jaworzu przy głównej drodze 
(pierwsza linia zabudowy), leżących na terenach

 o zabudowie mieszkaniowo-usługowej 
lub usługowej 

tel: 530 940 940 email: jaworze@o2.pl

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

TOwArzySTwO 
MiŁOŚNiKÓw JAwOrzA

Górki, góry, Himalaje
Posiady w niedzielę 14 kwietnia poświęcone były górom. 

O swoich wyprawach i zdobytych szczytach opowiadał nam 
Krzysztof wielicki – piąty człowiek na ziemi, który zdobył Koro-
nę Himalajów i Karakorum, czyli czternaście ośmiotysięczników.

Krzysztof wielicki zaczął wędrować po górach, będąc har-
cerzem, następnie swoją pasję kontynuował podczas studiów 
na Politechnice wrocławskiej. w 1972 r. był uczestnikiem kursu 
wspinaczkowego, którym kierowała wanda rutkiewicz. Od 1973 
roku jeździł na wspinaczki w góry: Kaukaz, Hindukusz, Pamir – 
gdzie zdobywał doświadczenie w wspinaczce wysokogórskiej. 
17 lutego 1980 roku wspólnie z Leszkiem cichym dokonał pierw-
szego zimowego wejścia na Mount everest (8848 m n.p.m.), naj-
wyższy szczyt świata. w 1981 r. w Nowej zelandii zdobywał 
szczyty Alp Południowych – Mount cook, Mount Hicks, Mt Dam-
pier. 31 grudnia 1988r. samotnie zdobył Lhotse – to do tej pory 
jedyne samotne wejście na ten szczyt zimą. Samotnie wspinał 
się też na Kanczendzongę, Sziszapangmę, Dhalagiri, Nanga 
Parbat. Od 1979 roku uczestniczył w licznych wyprawach w Hi-
malaje, w 1996r. wszedł na K2. w następnych latach zaczął kie-
rować wyprawami zimowymi, między innymi na K2, Nangę Par-
bat oraz Broad Peak. za całokształt osiągnięć wspinaczkowych 
otrzymał wiele wyróżnień, a w październiku 2018 r. odebrał na-
grodę Księżniczki Asturii – nagroda ta nazywana jest Hiszpań-
skim Noblem.

Krzysztof wielicki bardzo interesująco opowiadał nam o swo-
jej pasji zakończonej zdobyciem wszystkich ośmiotysięczników. 
Oprócz historii kilku wypraw – na Nanga Parbat, K2, Lhotse, 
opowiedział nam również o swoich partnerach wspinaczkowych 
– Jerzym Kukuczce, wandzie rutkiewicz, Leszku cichym, a tak-

że podzielił się z nami swoim doświadczeniem i przemyśleniami 
na temat alpinizmu.

 „wspinanie nie jest logiczne – włazić po to, żeby schodzić? – 
a moim wyborem rządził przypadek”. Podczas wspinania się od 
niższych na coraz wyższe szczyty nabiera się koniecznego do-
świadczenia, ważniejszy jest człowiek niż sprzęt, w zespole od-
powiada jeden za wszystkich, a wszyscy za jednego. Mimo tego, 
że w alpinizmie jest dużo wypadków śmiertelnych, alpiniści nie 
są samobójcami, są zachłanni na życie, chcą żyć i dzielić się 
swoimi sukcesami z innymi ludźmi. Alpinistów łączy pasja i lina, 
a oprócz tego trzeba mieć dużo szczęścia.

wszyscy licznie zgromadzeni w Gościńcu Szumnym długi-
mi oklaskami dziękowali panu Krzysztofowi za interesujące spo-
tkanie, a kolejka po autografy była wyjątkowo długa. Można było 
również zaopatrzyć się w dwutomową książkę pt. „Mój wybór”, 
szczegółowo przedstawiającą górski dorobek himalaisty. Spo-
tkanie zakończyło się kołoczem i kawą, oraz długimi rozmowa-
mi o górach.

Po prelekcji prezes Towarzystwa Miłośników Jaworza, 
ryszard Stanclik, podziękował za interesujące spotkanie i wrę-
czył fotografi czną panoramę Jaworza – z ośnieżonym (w maju) 
najwyższym szczytem Błatnią. Kolejne posiady będą wyjazdowe 
i spotkamy się 19 maja o godz. 15.00 w Muzeum Fauny i Flory 
Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu Średnim. Prezes również 
przedstawił ciekawy program (z akcentami jaworzańskimi) wy-
cieczki na ziemię wielkopolską organizowanej przez TMJ. wię-
cej szczegółów na stronie internetowej i w gablotce TMJ.

Grażyna Matwiejczyk, zdjęcia: ryszard Stanclik
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TEKST SPONSOROWANY

W tym numerze zajmiemy się najbardziej zauważalnymi różnicami między językiem angielskim 
używanym w Wielkiej Brytanii i USA. Różnice te dotyczą zarówno aspektów gramatycznych (stosowanie 
czasów, przyimków, pisownia końcówek, interpunkcja), jak i fonetycznych (wymowa, akcent).

Tym razem lista najpopularniejszych różnic w codziennych słowach:
British English American English Tłumaczenie

lift elevator winda
holiday vacation wakacje
petrol gaz paliwo, benzyna

car park parking lot parking
underground subway metro

sweets candy słodycze
crisps chips chipsy
chips French fries frytki

biscuit cookie ciastko
football soccer piłka nożna

primary school elementary school szkoła podstawowa
secondary school high school szkoła średnia

timetable schedule plan zajeć, rozkład
mark grade ocena

mobile phone cell phone telefon komórkowy
torch fl ashlight latarka

city centre downtown centrum miasta
autumn fall jesień
rubbish garbage / trash śmieci
garden yard ogród
cheque check czek

shop assistant Sales clerk sprzedawca
shop store sklep
fl at apartment mieszkanie

queue line kolejka
chemist drugstore apteka

public toilet restroom toaleta publiczna
off -licence liquor store sklep monopolowy

boot trunk bagażnik
bonnet hood maska samochodu

British English / American English

Chcesz dowiedzieć się więcej? 
Zapraszamy na konwersacje z British 

i American native speakers!

ZAPISY 2018/2019 już trwają! Skorzystaj 
z atrakcyjnej promocji FIRST MINUTE!

Artykuł redagowany przez:

Szkoła Języków Obcych WORLD 
ul. Zdrojowa 93

Jaworze CENTRUM 
(budynek Galerii JAWORZE)

tel. 604835859; 
e-mail: sekretariat@jezykijaworze.pl

UBEZPIECZ
DOM LUB MIESZKANIE

OFERTA SPECJALNA!

aż do 50%
zniżki

dla nowych klientów

MATERIAŁ MARKETINGOWY

M/I-MPRO/0319

Jarosław Okrzesik

43-384 Jaworze, ul. Bielska 118
tel. 602 654 233, 728 896 654, 33 819 35 79

okrzesikjb@pro.onet.pl
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Poziomo:

1) Ksiądz, wybitny działacz narodowy na Śląsku 
     cieszyńskim, którego imieniem nagradzani są 
    zasłużeni społecznicy naszego regionu
6) czwarta część roku
10) Były prezydent USA
11) Kiedyś poszukiwany czajnik z Tuły
12) Opis cech zewnętrznych
13) czasem łączą, czasem krępują
14) Określenie ludzi niegodziwych
15) Pseudonim lekarza i pedagoga H. Goldszmita, 

który razem z dziećmi zginął w Treblince
17) Język Homera i Platona
19) Należności za pracę
22) Gruby papier na opakowania
25) Kłusownicza pętla
26) Bawarskie miasto, w którym powstał pierwszy 
      obóz koncentracyjny
29) Nasz sąsiad zza Olzy
31) Owadożerny ssak podobny do myszy
32) włoskie miasto z grobowcem Dantego
34) Broń kosyniera
35) Mieszkanie lisa czy borsuka

38) Autor „Lalki”
41) złośliwa aluzja, drwina
43) część meczu w siatkówce
45) Nasza planeta
46) Biega na krótkich dystansach
49) Na nim narciarze
51) Bylina górska, szafran
52) Kruszy lód
54) Przyjemny zapach do deserów
55) Dzień świąteczny dla judaistów
56) część wielkiego pieca w hucie
57) Apatia, bierność

Pionowo:
1) Stolica zambii
2) Liczby na banknocie oznaczające wartość
3) Biały kwiat licznie spotykany wiosną 
 w jaworzańskim parku
4) Mieszka w Oslo
5) część Jaworza
6) Dzieło satyryka
7) coś nierealnego, nierzeczywistego
8) Kamień dla jubilera
9) Jeden z 1-szych kierowników Szkoły Polskiej 
 w Jaworzu Średnim, który jako legionista zginął 
 pod Polską Górą w 1915 roku
16) Jednostka miary powierzchni gruntów 
   w krajach anglosaskich
18) Aktywność fi zyczna
19) część drzewa pozostała w ziemi po ścięciu 
   drzewa
20) Gotowość wstąpienia do czegoś
21) Biblijna nazwa raju
23) Dzieło literackie lub muzyczne
24) cieszy pracownika
27) Dawne waszmość pani
28) Lernejska bestia, którą pokonał Herakles
30) Drogowe lub przestankowe
33) Pracownik administracji rządowej w terenie
36) Specjalista chorób nowotworowych
37) Ochronny smar
39) Liczne w pasiece
40) człowiek niecywilizowany
42) Model Volkswagena
43) Atłasowy, skośny lub gazejski
44) Stolica Albanii
47) Dawne nakrycie głowy papieża
48) Umysł, erudycja
50) Przecinek przy odczytywaniu liczb dziesiętnych
53) Datek, prezent

Krzyżówka
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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, 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.

FIRMA USŁUGOWA MARKUS
Kompleksowe remonty, wykończenia wnętrz, 

remonty łazienek, hydraulika, płytkarstwo, gipsy, 
malowanie itp.

TEL. 501 754 991

Biuro Rachunkowe 
MIRMAR

Pełna obsługa firm. Dojazd do klienta.

Jaworze, ul Konwaliowa 325
tel. 501 770 424

e-mail: biuromirmar@gmail.com
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Początek lata nie musi oznaczać rezygnacji z zabiegów i pielęgnacji skóry w gabinecie 
kosmetycznym! Silne kwasy, retinol i laseroterapia ustępują na jakiś czas innym, 
ale nie mniej skutecznym zabiegom. Jeśli pragniesz gładkiej i jednolitej cery, nie 
czekaj do jesieni i już teraz umów się na konsultację z doborem odpowiedniej terapii. 
w obecnym okresie stawiamy na mezoterapię i mikronakłuwanie!

MezOTerAPiA iGŁOwA
Bardzo silne nawilżenie i zrewitalizowanie skóry wokół oczu, twarzy, szyi, dekoltu, 

dłoni oraz wypełnienie drobnych zmarszczek i poprawienie gęstości skóry

MezOTerAPiA MiKrOiGŁOwA + odpowiednia terapia aktywna
Silnie pobudza produkcję włókien kolagenowych i elastynowych w skórze, ponadto 

umożliwia głębsze spenetrowanie składników aktywnych preparatów dobranych 
indywidualnie do problemu

rADiOFreKweNcJA MiKrOiGŁOwA iNTrAJecT
zabieg stymuluje skórę właściwą do przebudowy i regeneracji, przez co skóra staje 

się bardziej napięta i gładka. widoczny jest lifting oraz wyrównanie powierzchni skóry

BB GLOw
zabieg uwielbiany przez gwiazdy, który łączy zalety mezoterapii mikroigłowej 

z wprowadzeniem serum o działaniu rewitalizującym i rozświetlającym, co daje efekt 
perfekcyjnej cery bez podkładu

Pełna oferta zabiegów na www.dotykurody.pl. zapraszamy na bezpłatne konsultacje!
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