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 WAKACJE MAJĄ BYĆ BEZPIECZNE  Z MYŚLĄ O SENIORACH 

 TAK BLISKO, TAK PIĘKNIE  JAWORZE TO NASZA WSPÓLNA 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 UNIA NIE DO PRZECENIENIA 

WÓJTOWSKIE LAURY 2019

Na razie wielkimi krokami zbliżają się do pełnoletności, ale w przyszłości będą stanowili o sile Jaworza. Pewnie niejeden z nich zostanie 
radnym, a być może ktoś pokusi się nawet o to, by powalczyć o fotel wójta. W środę 12 czerwca w Domu Gminnym „Pod Harendą” odbyły się 
Wójtowskie Laury. Wójt Radosław Ostałkiewicz uhonorował w tym roku 23 osoby – 13 dziewcząt i 9 chłopców ze Szkół Podstawowych nr 1  
i nr 2. Ponadto zostały docenione dwie nauczycielki. Więcej o imprezie i nagrodzonych oraz wywiad z Beatą Stec w środku numeru.

Fot. Tomasz Wolff
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Już wkrótce na ulicach Jaworza pojawią się nowe autobusy. Ta-
bor PKS w Bielsku-Białej wzbogaci się o 26 pojazdów zasilanych 
paliwem gazowym CNG. 11 czerwca w siedzibie przewoźnika, bę-
dącego własnością Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, 
otwarto koperty z ofertami przetargowymi. Jak przyznał Rado-
sław Ostałkiewicz, wójt Jaworza i jednocześnie przewodniczący 
BZPG, wpłynęła tylko jedna oferta. Złożyła ją fi rma Solaris Bus & 
Coach S.A, producent autobusów miejskich, międzymiastowych 
oraz tramwajów i trolejbusów.

– Będą to pojazdy o długości między 11 a 13 metrów (standard 
to 12 metrów), mieszczące minimum 80 pasażerów. Zastąpią one 
autobusy, które nie spełniają dopuszczalnych norm. Dodatkowo 
w autobusach zostanie zainstalowany system dynamicznej infor-
macji pasażerskiej, który wspomoże proces informowania pasaże-
rów oraz zarządzanie taborem w jak najbardziej efektywny sposób. 
Zakup autobusów to także promocja niskoemisyjności – przedsta-
wił zalety Ostałkiewicz.

Dodajmy, że autobusy napędzane gazem zostaną zakupione 
w ramach projektu „Rozwój niskoemisyjnego transportu publicz-
nego Powiatu Bielskiego – zakup taboru autobusowego”. Pienią-
dze pochodzić będą z Unii Europejskiej, za pośrednictwem Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020. – W jego ramach otrzymaliśmy unijną dotację, co 
ważne bezzwrotną, w wysokości 22,5 mln zł, zaś wkład własny 

PKS w Bielsku-Białej to niespełna 4 mln złotych (reszta to poda-
tek VAT, który spółka odzyska w ramach rozliczeń z urzędem skar-
bowym) – dodał jaworzański włodarz.

Kiedy nowe wozy pojawią się na drogach Jaworza i innych 
miejscowości powiatu bielskiego? Wszystko wskazuje na to, że 
pierwsza transza dotrze w pierwszym kwartale 2020 roku, kolej-
ne autobusy mają wyjechać na drogi pół roku później.  (wot)

NA pierWsZYM plANie

GAZ DO DECHY

WAKACJE MAJĄ BYĆ BEZPIECZNE

Kolejny raz tuż przed wakacjami Ośrodek Promocji Gminy Ja-
worze zaprosił najmłodszych na imprezę „Bezpieczne wakacje”. 
Impreza odbyła się w amfi teatrze w sobotę 15 czerwca, czyli prak-
tycznie tuż przed ostatnim dzwonkiem. – Chodzi o to, żeby nie 
tylko dzieci, ale także ich rodzice i dziadkowie wrócili szczęśliwie 
z wakacji i w ogóle, żeby lipiec i sierpień były bezpieczne. Są tu-
taj między innymi policjanci, którzy mówią, jak się bezpiecznie 
zachowywać na przejściach, jak poruszać się po drogach, ale 
także, jak zabezpieczyć dom, kiedy wyjeżdżamy na urlop. Z kolei 

leśnicy wyjaśniali zasady poruszania się po lasach, na przykład 
w których miejscach można palić ogniska. To elementarna wiedza, 
którą trzeba stale przypominać – powiedział Leszek Baron, dyrek-
tor Ośrodka Promocji Gminy Jaworze.

Pomocą OPGJ przy organizacji „Bezpiecznych wakacji” po-
służyli nie tylko policjanci, ale także strażacy ochotnicy z Jawo-
rza (w akcji można było zobaczyć Młodzieżową Drużynę Pożarni-
czą), przedstawiciele Grupy Beskidzkiej Górskiego Ochotniczego 
Pogotowia Ratunkowego, którzy przygotowali dmuchaną ściankę 
wspinaczkową, PCK w Bielsku-Białej czy Stowarzyszenie Ecodri-
ve (symulatory zderzenia, dachowania, alkogogle) oraz Wojewódz-
ki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach. Można było również 
skorzystać ze strzelnicy do paintballa czy wypróbować, jak działa 
symulator zderzenia.

11. Grunwaldzka Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Impessa” z Jawo-
rza rozłożyła małe obozowisko.

Im wcześniej poznamy zasady udzielania pierwszej pomocy, tym lepiej.

Autobusy napędzane paliwem gazowym cNG pojawią się na ulicach 
Jaworza prawdopodobnie w pierwszym kwartale 2020 roku. Na zdję-
ciu autobus poruszający się po ulicach Kostrzyna w województwie 
lubuskim.  Fot. ARC
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– Przyjechaliśmy z symulatorem zapięcia pasów. Osoby sie-
dzące w środku mają zapięte pasy i obracają się o 360 stopni. 
Kiedy są zapięci, pasy dają poczucie bezpieczeństwa. To wszyst-
ko ma działanie prewencyjne – przyznał Leszek Kala z katowic-
kiego WORD-u.

Na miejscu nie zabrakło 11. Grunwaldzkiej Wielopoziomowej 
Drużyny Harcerskiej „Impessa” w Jaworza, która rozłożyła małe 
obozowisko. 

– To jest przykładowy obóz ze sprzętem, na jakim biwakują pod-
czas akcji letniej harcerze: Namiot typu Beta, do tego kanadyjki. 
Chcemy pokazać życie obozowe. Taka forma wypoczynku jest bar-
dzo potrzebna. W tym roku już po raz 27. organizujemy obóz w Po-
gorzelicy nad Bałtykiem. Przyjeżdżamy do lasu, gdzie nie ma prą-
du, nie ma wody. Budujemy na miejscu całą infrastrukturę. Dzieci 
i młodzież odrywają się od cyfrowej rzeczywistości, co daje zupeł-
nie nowe spojrzenie na wszystko – stwierdził harcmistrz Zdzisław 
Konecki, komendant Hufca Beskidzkiego ZHP w Bielsku-Białej. 
Jak wyliczył, w Hufcu Beskidzkim, trzecim pod względem wielkości 
w całym województwie śląskim, jest zrzeszonych ponad 870 zu-
chów, harcerzy, instruktorów seniorów. Działa ponad 30 drużyn. 

(wot) Zdjęcia: Tomasz Wolff 
Leszek Kala z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach 
przy symulatorze zapięcia pasów.

– Jest mi bardzo miło, że przyjęli państwo moje zaproszenie 
na piątą już edycję Wójtowskich Laurów – tymi słowami zwró-
cił się do młodzieży i ich rodziców wójt Radosław Ostałkiewicz. 
– W 2015 roku wprowadziłem taki zwyczaj, że raz do roku spo-
tykamy się tutaj, żeby wspólnie z młodzieżą celebrować ich suk-
cesy w nauce oraz innych kategoriach. Chodzi też o to, żeby po-
kazać te sukcesy w obecności rodziców, którzy wspierają swoje 
latorośle, pomagają im, czasami także fi nansowo w ich pasjach 
i fascynacjach. 

Władze gminy przygotowały dla uzdolnionej młodzieży sym-
boliczne statuetki. Przed ich wręczeniem, wójt odczytywał kilka 
słów na temat każdej osoby, skreślone przez obecne na sali dy-
rektorki „jedynki” i „dwójki”: Ewę Cholewik i Barbarę Szermań-
ską. Gościem uroczystości była także zastępca wójta, Anna 
Skotnicka-Nędzka. W Szkole Podstawowej nr 1 na pierwszy plan 
wysuwa się zespół instrumentalny „Sinfonietta”, który zdobywa 
laury na kolejnych konkursach. W byłym gimnazjum także nie bra-
kuje młodych-zdolnych. Co więc można było usłyszeć o dzieciach 
i młodzieży z Jaworza w laudacjach przygotowanych przez panie 
dyrektorki? Nie sposób pisać o wszystkich wyróżnionych, ogra-
niczmy się więc do haseł: „Jest wszechstronnie utalentowaną 
uczennicą, uzyskującą bardzo dobre wyniki w nauce, towarzyska, 
medialna, odnosi sukcesy w sporcie, kulturze, udziela się chary-
tatywnie, posiada muzyczne ucho, skromna, pracowita, wszech-
stronnie utalentowana”.

Na koniec uroczystości uhonorowano także dwie nauczyciel-
ki. Wychowawcami roku zostały Beata Stec z SP nr 1 oraz Anna 
Wiśniewska z SP nr 2. Tomasz Wolff , Zdjęcia: Tomasz Wolff 

WÓJTOWSKIE LAURY 2019
Na razie wielkimi krokami zbliżają się do pełnoletności, ale 

w przyszłości będą stanowili o sile Jaworza. Pewnie niejeden 
z nich zostanie radnym, a być może ktoś pokusi się nawet o to, 
by powalczyć o fotel wójta. W środę 12 czerwca w Domu Gmin-
nym „Pod Harendą” odbyły się Wójtowskie Laury. Wójt Radosław 
Ostałkiewicz uhonorował w tym roku 23 osoby – 13 dziewcząt i 9 
chłopców ze Szkół Podstawowych nr 1 i nr 2 w Jaworzu.

W piątej edycji Wójtowskich Laurów nagrody otrzymały nastę-
pujące osoby (część uczniów była na wycieczce na Węgrzech, 
dlatego laury odebrali ich rodzice): Szkoła Podstawowa nr 1 w Ja-
worzu: Witold Bożek, Marta Buzderewicz, Sandra Kozieł, Urszula 
Krupa, Michał Ogrodnik, Michał Pszon, Franciszek Pytlowany, 
Milena Sablik (wszyscy w dziedzinie kultura i sztuka) oraz Domi-
nika żur (edukacja); Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaworzu: Kamila 
Gańczarczyk (zaangażowanie w życie szkoły i Gminy Jaworze, 
Gra o Tron), Wiktoria Górna (edukacja), Jakub Heczko (zaanga-
żowanie społeczne w życie szkoły i Gminy Jaworze, Gra o Tron), 
Konrad Niesyt (edukacja i zaangażowanie społeczne w życie klasy 
i szkoły), Maksymilian Nikolarz, Dagmara Pietras (zaangażowanie 
społeczne w życie szkoły), Julia Poradowska (edukacja), Jagoda 
Pytlowany, Dominik Rycak, Filip Siatkowski (zaangażowanie w ży-
cie społeczne szkoły), Wiktoria Wandor, Wiktoria Zabilska (edu-
kacja i zaangażowanie społeczne w życie szkoły i Gminy Jawo-
rze, Gra o Tron), Aleksandra Zoń (edukacja).

Wójtowskie Laury zostały wręczone po raz piąty. Uczniowie otrzymali sym-
boliczne statuetki oraz prezenty od Urzędu Gminy Jaworze.

Wójt Radosław Ostałkiewicz gratulował nie tylko dzieciom, ale także ich 
rodzicom.
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Rada Gminy Jaworze co roku rozpatruje projekt uchwały 
o udzieleniu absolutorium dla wójta gminy. Tegoroczna uchwała 
zbiegła się z kolejną uchwałą – udzieleniem wotum zaufania dla 
wójta, którą rada podjęła po zapoznaniu się z Raportem o Sta-
nie Gminy Jaworze.

Czerwcowa sesja Rady Gminy Jaworze była okazją do pre-
zentacji Raportu o Stanie Gminy Jaworze, którego autorem jest 
wójt – dr Radosław Ostałkiewicz. Jest on nowym instrumentem 
rozliczania organów wykonawczych jednostek samorządu teryto-
rialnego w Polsce. Taka możliwość dopuszcza ustawa z dnia 11 
stycznia 2018 roku o zmianie ustaw w celu zwiększenia udziału 
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 
niektórych organów publicznych. Raport to swoiste roczne podsu-
mowanie, które zgodnie z założeniem ustawy do końca maja każ-
dego roku, powinno zostać przekazane radnym i mieszkańcom.

Następnie odbywa się debata nad raportem, a jej zwieńcze-
niem jest głosowanie Rady Gminy nad uchwałą w sprawie udzie-
lenia, bądź nieudzielenia wotum zaufania. Procedura musi zo-
stać zakończona najpóźniej do 30 czerwca, ponieważ jest ściśle 
związana z postępowaniem w sprawie udzielenia absolutorium 
w związku z wykonaniem budżetu.

Tematami czerwcowej sesji były również sprawozdania fi nan-
sowe i sprawozdania z wykonania budżetu gminy oraz przedsta-
wienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udziele-
nia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Obie najważniejsze w tej sesji uchwały – o udzieleniu wotum 
zaufania i udzieleniu absolutorium z tytułu wykonania budżetu zo-
stały podjęte przed radnych.

– Po raz pierwszy dwukrotnie dziękuję za zaufanie. Dziękuję 
za wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budże-
tu. Obie te uchwały, choć ja jestem ich odbiorcą, to zasługa wielu 
osób. Począwszy od obu rad gminy Jaworze - siódmej i ósmej ka-
dencji, po pracowników Urzędu Gminy Jaworze, szczególnie - mo-
jej zastępczyni Anny Skotnickiej-Nędzka, skarbnika - Krzysztofa 
Śliwy, a także sekretarz Eweliny Domagały. To również ogromna 
praca jednostek gminy - na czele z oświatą. Tu pragnę podzięko-

wać wszystkim dyrektorom jednostek oświatowych, które reali-
zują największą część gminnego budżetu. Ponadto dziękuję jed-
nostkom kulturalnym - dyrektorom biblioteki i Ośrodka Promocji 
Gminy Jaworze. Nie można pominąć tu tych, którzy dbają o nasze 
bezpieczeństwo - jednostek OSP czy Gminnego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej. Dziękuję też stowarzyszeniom, grupom, które działa-
ją na rzecz naszej gminy. Szczególnie cenię i dziękuję za współ-
pracę z jednostkami samorządu terytorialnego na czele z powia-
tem bielskim i starostą Andrzejem Płonką. Przede wszystkim jed-
nak dziękuję mieszkańcom, którzy wspierają doradzają, zwracają 
uwagę na rzeczy najważniejsze. Bez względu na wiek, maja świa-
domość, że samorząd to wspólnota nas wszystkich. Dziękuję za 
każde wsparcie i współpracę. Za to, że wspólnie zmierzamy do 
jednego celu. Proszę o dalsze wsparcie i współdziałanie w reali-
zacji budżetu w roku 2019 oraz w pracach nad budżetem 2020. 
Liczę na Was, ale Wy również możecie liczyć na mnie – mówił 
podczas podsumowania Radosław Ostałkiewicz, wójt Jaworze.

Podczas czerwcowej sesji zadecydowano również o przyzna-
niu 15 tysięcy złotych dla Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-
Białej na zakup nowego radiowozu oraz zatwierdzono roczne 
sprawozdanie fi nansowe z działalności Samodzielnego Gminne-
go Zakładu Opieki Zdrowotnej, powołano ponadto skład zespołu 
opiniującego kandydatów na ławników. Urząd Gminy Jaworze

RADOSŁAW OSTAŁKIEWICZ WÓJT 
GMINY: WOTUM ZAUFANIA DLA 
CAŁEGO JAWORZA

Wójt Radosław Ostałkiewicz dziękuję za zaufanie i kolejny raz podkreśla, 
że Jaworze jest wspólnotą mieszkańców, która razem zmierza do jedne-
go celu. Fot. ARC

JAWORZE TO NASZA WSPÓLNA 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
W ankiecie dotyczącej jakości życia w gminie, którą przeprowa-

dziłem wśród mieszkańców Jaworza, przewinęło się wiele tema-
tów, ale czołowe miejsce zajęła kwestia bezpieczeństwa w prze-
strzeni publicznej. Zdaniem ponad 90% ankietowanych Jaworze 
w ciągu dnia jest bezpieczną miejscowością, ale sytuacja nocą za-
dawala już tylko nieco ponad 70% uczestników badania. Ostatnie 
wydarzenia, w związku z którymi zdecydowałem się zabrać głos, 
napawają niezbyt pozytywnymi nadziejami. Wierzę, że miały one 
charakter przypadkowy i może incydentalny, ale były na tyle niepo-
kojące, że pora najwyższa powiedzieć „non possumus”.  

WANDAliZM, ZerO TOlerANcJi, BeZpiecZeńsTWO, 
MONiTOriNG

W Polsce Ludowej (a pamiętam ją trochę z kolejek, kartek na 
mięso i benzynę i „mrówek” na granicy polsko-czeskiej w Cie-
szynie) „wspólne oznaczało niczyje”. Mieliśmy w przysłowiowym 

poważaniu to, co dzieje się z przestrzenią publiczną, bo to prze-
cież nie nasze i ktoś inny za to odpowiada. Dzisiaj powinno być 
zupełnie inaczej, gdyż sami fi nansujemy wszelkie przedsięwzię-
cia realizowane przez rząd czy samorząd przecież z własnej kie-
szeni. Ale czy każdy z nas ma tego poczucie i zdaje sobie spra-
wę, że i tak koniec końców przyjdzie mu za to zapłacić – wątpię… 
A to wielka szkoda! 

Niestety, każda wybita szyba na przystanku, każdy wywrócony 
znak, każda popisana sprejem ściana to wydatek z budżetu naszej 
gminy. I jeśli jesteśmy tego świadomi, to nadal będziemy się łudzić, 
że zapłaci za nas anonimowy podatnik. W żadnym nie jest on ano-
nimowy. Więcej, jest on totalnie znany z imienia i nazwiska – pod-
powiem w ten sposób: popatrz we własny dowód osobisty, a jeśli 
nie masz go nad podorędziu – to zerknij w lusterko, a będziesz wie-
dział, kto za to płaci…

Ostatnie tygodnie w Jaworzu upłynęły pod znakiem dewasta-
cji naszego wspólnego majątku. Zaczęło się od Majówki, kiedy to 
zdewastowano oświetlenie Parku Street Workout (po prawej stro-
ny Tężni Zdrojowej, patrząc od ul. Koralowej), a parę tygodni póź-
niej skradziono prywatny szalik z szyi hrabiego Maurycego, któ-
ry był rekwizytem w Grze Wiejskiej podczas Pikniku „Zdrowo, 
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Współpraca między Jaworzem a węgierskim Jászszentandrás 
dalej układa się wzorowo. Na początku czerwca z kilkudniową wi-
zytą na Węgrzech gościła jaworzańska delegacja na czele z wice-
wójt Anną Skotnicką-Nędzka. Towarzyszyli jej dorośli radni (Tomasz 
Jurczyk, Edward Podstawny) oraz młodzieżowi (Jagoda Pytlowany, 
Wiktoria Zabilska, Konrad Niesyt). Jak powiedziała nam Anna Skot-
nicka-Nędzka, program był bardzo bogaty i zróżnicowany.

– Wzięliśmy na przykład udział w święcie organizacji spo-
łecznych, które działają w naszej partnerskiej gminie czy kon-
kursie powożenia bryczek w Jászapáti. Zobaczyliśmy też instytut 

WIZYTA ZA WIZYTĄ

bo sportowo” (w niespełna 30 minut od jego zawieszenia), 
a kilkanaście godzin później próbowano podpalić Tężnię Zdrojową, 
co było dla mnie wielkim szokiem (może to zbyt wielkie słowa, ale 
gdyby rzeczywiście karton zajął się ogniem, to w tych warunkach 
atmosferycznych i suszy wypadki mogły potoczyć się błyskawicz-
nie – wyschnięte drewno, suchy las wokół…). W tym samym czasie 
ktoś próbował włamać się do kościoła katolickiego, niszcząc klamki 
i drzwi wejściowe, a dzień później wyłamał znak Opatrzności Bożej 
przy głównej bramie. Jednak na tym nie koniec, gdyż niespeł-
na tydzień później zdewastowano chodnik przy ul. Szkolnej, wy-
wracając słupki ograniczające parkowanie samochodów wzdłuż 
chodnika prowadzącego do Szkoły Podstawowej Nr 1, co stwo-
rzyło wielkie niebezpieczeństwo dla ruchu samochodowego w tym 
terenie – aż strach pomyśleć, co by było, gdyby miało to miejsce 
w czasie roku szkolnego.

Co do tężni, wiemy już, że całe zajście miało miejsce w nocy 
z soboty na niedzielę ok. godz. 1:45, a w ten incydent zamie-
szanych jest ok. 5 osób (w tym chyba dwie albo trzydziewczyny) 
w wieku nieco nastoletnim. Nagrania z trzech kamer zostały zabez-
pieczone i przekazane łącznie z zawiadomieniem o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa jasienickiej Policji. W tym miejscu wy-
raźnie podkreślę, że nie będę tolerował chociażby najmniejszych 
aktów wandalizmu, zniszczenia czy nieposzanowania przestrzeni 
publicznej, a każde tego typu zdarzenie uparcie będę zgłaszał od-
powiednim służbom. Mając to na uwadze będziemy systematycznie  
rozbudowywać monitoring gminny, abyśmy mogli się czuć u siebie 
po prostu bezpiecznie! Na koniec jeszcze raz powtórzę, że monito-
ring, który na tę chwilę w Jaworzu działa, na pewno nie jest atrapą 
i już wielokrotnie służył pomocą przy wyjaśnienia różnego typu 
zdarzeń w naszej gminie.

pirAcTWO DrOGOWe
Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach to zdaniem miesz-

kańców Jaworza (uczestniczących w ww. ankiecie) piąta – po sta-
nie dróg i chodników, usługami zdrowotnymi, walką ze smogiem 
oraz czystością i porządkiem – najważniejsza sfera działań sa-
morządu. 

Dobre i coraz lepsze drogi to nie tylko komfort i wygoda w poru-
szaniu się po Jaworzu, ale zarazem raj dla szaleńców ścigających 
się nocą i pędzących z zawrotną prędkością w ciągu dnia – szcze-
gólnie na drogach prostych i szerokich. W rzeczywistości wiejskiej 
trudno byłoby wszędzie montować sygnalizację świetlną czy sto-
sować szykany, które utrudniają jazdę poruszającym się z dozwo-
loną szybkością. Nie wszędzie także gmina może podejmować ta-
kie czynności, gdyż szereg dróg nie ma charakteru publicznego, 
a część z nich jest zarządzana przez powiat (ul. Cisowa, Sło-
neczna, Wapienicka i Zdrojowa), a dwie (ul. Bielska i Cieszyńska 
wraz z rondem) przez Katowice (czyli Zarząd Dróg Wojewódz-
kich). Niemniej mając na uwadze bezpieczeństwo nas wszystkich 

poczyniłem kroki, by nieco zdyscyplinować kierowców poruszają-
cych się po Jaworzu.

Już wkrótce czekają nas spore zmiany na mapie ruchu drogo-
wego. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami jeszcze w te wa-
kacje zamontujemy na niektórych ulicach mobilne radarowe po-
miary prędkości (w ośmiu lokalizacjach), zaś od października 2019 
roku zmienimy organizację ruchu na północnej odnodze ul. Wrzo-
sowej.

Mobilne punkty radarowego pomiaru prędkości powstaną 
z całą pewnością przy następujących lokalizacjach (systematycz-
nie będziemy zmieniać ich usytuowanie, a jeżeli w ciągu roku za-
istnieje taka potrzeba, możemy dokonać pewnych korekt na tej 
mapie):
− ul. Cisowa – odcinek, wzdłuż którego nie ma chodnika dla pie-

szych, tj. między ul. Słoneczną a granicą z gminą Jasienica,
− ul. Słoneczna – jeden przy „Starym Basenie”, a drugi przy 

skrzyżowaniu z ul. Chabrową i Szkolną,
− ul. Turystyczna – jeden w rejonie skrzyżowania z ul. Kwiatową, 

a drugi nad skrzyżowaniem z ul. Bukową,
− ul. Zdrojowa – przy skrzyżowaniu z ul. Cyprysową,
− ul. Wapienicka – w okolicach przedszkola i szkoły oraz 

Muzeum,
− ul. Średnia – przy zakładzie ATAREX.

Lokalizacje te stanowią główne ciągi komunikacyjne w gminie 
i wykazują zwiększone użytkowanie mieszkańców korzystających 
z budynków użyteczności publicznej, głównie dzieci i młodzież 
uczęszczających do szkół oraz mam z wózkami. Dodatkowa funk-
cjonalność archiwizacyjna tablic pozwoli na prowadzenie statystyk 
dotyczących prędkości oraz natężenia ruchu, które będą cennym 
źródłem oceny wpływu podejmowanych działań na bezpieczeń-
stwo ruchu drogowego (np. zwiększenie patroli prewencji). Na mon-
taż radarowych mierników i wyświetlaczy prędkości pozyskaliśmy 
dofi nansowanie z PZU, dzięki czemu nasz budżet nie odczuje tego 
w 100%. 

Dodatkowo, jak już wspomniałem wyżej, od 1 października 
2019 roku zmianie ulegnie organizacja ruchu wzdłuż ul. Wrzoso-
wej (na odcinku pomiędzy ul. Cisową a Słoneczną). Droga ta zosta-
nie oznaczona jako jednokierunkowa, co zostało wcześniej uzgod-
nione z mieszkańcami i było zresztą odpowiedzią na ich wnioski.

Bezpieczeństwo mieszkańców gminy oraz troska o dobro całe-
go Jaworza wymaga od władz samorządowych konkretnych dzia-
łań, ale i konsekwencji w ściganiu aktów wandalizmu. Dlatego też 
wypowiadamy swoistą wojnę tym, którzy łamią przepisy ruchu dro-
gowego, narażając na niebezpieczeństwo nasze dzieci idące do 
szkoły czy babcie wracające z kościoła, a także tym, którzy naru-
szają mienie całej naszej wspólnoty – nieważne czy gminnej, para-
fi alnej, szkolnej albo prywatnej. Liczę na Państwa pomoc oraz su-
gestie w przedmiotowej kwestii.

Radosław Ostałkiewicz – wójt Gminy Jaworze

nasiennictwa. Lajos Szucs dziękował mieszkańcom za zaangażo-
wanie i pracę na rzecz rozwoju ich gminy. Podkreślał, jak ważna 
jest dobra współpraca i wspólne działanie, które łączy, buduje do-
bre relacje i prowadzi do rozwoju. W imieniu całej delegacji ser-
decznie dziękuję za zaproszenie, atrakcyjny i urozmaicony pobyt 
oraz ciepłe, serdeczne przyjęcie – stwierdziła zastępca wójta. Jak 
dodała, już w lipcu nastąpiła rewizyta.

Z kilkudniową wizytą Jaworze odwiedziła grupa dzieci i mło-
dzieży, dla których był to pierwszy wyjazd poza Węgry. Była to 
jednocześnie nagroda za udział w konkursie. W planie wycieczki 
znalazły się Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej, wizyta 
w szkołach, ale także Kraków oraz Park Zatorland. Goście z Wę-
gier byli zakwaterowani w Pogórzu, u księdza Ignacego Czadera. 

 (wot)
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całym świecie. Istnieje nawet specjalna strona, na której można 
zarejestrować otwartą budkę z książkami oraz zobaczyć już te 
funkcjonujące. (wot) Fot. Tomasz Wolff

WYCHOWAWCA ROKU

rozmowa z Beatą stec, nauczycielką edukacji wcze-
snoszkolnej w szkole podstawowej nr 1 im. Marii Dąbrow-
skiej. podczas Wójtowskich laurów odebrała statuetkę dla 
wychowawcy roku.

Nie zamieniłabym tej szkoły na żadną inną.

Od jak dawna pracuje pani w szkole podstawowej nr 1  
w Jaworzu?

Jestem z tą szkołą związana od 1989 roku i była to moja pierw-
sza placówka. Jak łatwo policzyć, ta przygoda trwa już 30 lat. Po 
skończeniu studiów trafiłam do Jaworza zupełnie przypadkowo.  
W tamtych czasach praca w zasadzie była wszędzie, na przykład 
w Bielsku-Białej było dużo ofert. Coś mnie jednak tutaj przycią-
gnęło. Porozmawiałam z ówczesną panią dyrektor, której się chy-
ba spodobałam, bo mnie zatrudniła. A dodam, że byłam wtedy  
w ciąży, więc w bliskiej perspektywie miałam urlop macierzyński.

pewnie jest w stanie pani policzyć, ile kilometrów dzien-
nie pokonuje do pracy, ale w całej karierze? Okrążyła już 
pani kulę ziemską?

Dziennie wychodzi 20 kilometrów tam i z powrotem, ale ile  
w sumie, to nie mam pojęcia. Dlaczego nigdy na to nie wpa-
dłam? (śmiech). Może i bym okrążyła kulę ziemską.

Żałowała pani kiedyś swojej decyzji?
Nigdy. Jestem bardzo emocjonalnie związana z Jaworzem,  

z dziećmi i ich rodzicami, koleżankami z pracy, dlatego nie za-
mieniłabym tej szkoły na żadną inną. 

A były takie momenty, że chciała pani odejść?
Jeden. Miałam dwoje dzieci rok po roku i przez dłuższy okres 

czasu nie pracowałam. Po pięciu latach wróciłam do pracy aku-
rat w momencie, kiedy łączono klasy. Było zbyt wielu nauczy-
cieli, ja sama poszłam więc do pani dyrektor i powiedziałam, że 
odejdę, aby nie zabierać komuś stanowiska. Znalazłam wtedy 
możliwość zatrudnienia w szkole w Wapienicy. W trakcie wa-
kacji pani dyrektor z Jaworza zadzwoniła, że jednak jest także 
praca dla mnie, co było ogromną radością. 

Nie myślała pani, żeby się przeprowadzić do Jaworza?
Był taki pomysł, szukaliśmy z mężem domu. I nawet znaleź-

liśmy jeden, przy ulicy Bielskiej, na granicy Wapienicy i Jawo-
rza. Coś tam się jednak pokomplikowało i nie udało się. Miesz-
kam nadal w Bielsku-Białej i z ogromną przyjemnością codzien-
nie odwiedzam Jaworze.

co się zmieniło przez te trzy dekady? słychać powszech-
nie narzekanie na młodych, że jest coraz gorzej i gorzej...

Nie da się ukryć, że troszeczkę się zmieniło. Kiedy zaczyna-
łam pracę, było łatwiej, nauczyciel posiadał większy autorytet. 
Dziś dzieci są bardziej indywidualistami, trzeba wiedzieć, jak do 
każdego podejść, każdego zrozumieć. Myślę, że bardzo waż-
ne jest zapewnienie uczniom poczucia bezpieczeństwa, wia-
ry w swoje możliwości, zaufania i miłej atmosfery na zajęciach. 
Rolą dobrego nauczyciela jest zaciekawienie uczniów nauką, 
ale i otwartość na ich pomysły.  

Chciałabym, aby wszyscy uczniowie lubili chodzić do szkoły.

A nie jest też tak, że coraz bardziej do głosu dochodzą 
rodzice?

Beata Stec od 30 lat jest związana z jaworzańskim szkolnictwem. Uczy  
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Dąbrowskiej.

Zgodnie z zapowiedziami w Jaworzu pojawiła się pierwsza 
budka na książki. Drewniana konstrukcja została zamontowana 
przy fontannie solankowej. To idealna propozycja dla osób, które 
zamiast ślęczeć nad ekranami urządzeń elektronicznych, prefe-
rują czytanie. Zasada funkcjonowania  budek na książki jest pro-
sta – powieści nie trzeba czytać na miejscu. Można ją zabrać do 
domu, a po przeczytaniu zwrócić. Warto też przeglądnąć domo-
wą biblioteczkę i podarować coś z naszej kolekcji.

Jeszcze w te wakacje podobna budka ma stanąć w pobliżu 
tężni zdrojowej. Jeżeli pomysł chwyci, w 2020 roku książki będzie 
można pożyczać i oddawać także na Starym Basenie.

Budki na książki (Little Free Library) nie są pomysłem jawo-
rzańskim czy nawet polskim. Można je spotkać praktycznie na 

Budka przy fontannie solankowej. Na początku lipca do przeczytania było 
kilkanaście książek, ale sytuacja zmienia się z dnia na dzień.

WYPOżYCZALNIA NA ŚWIEżYM 
POWIETRZU
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Na pewno rodzice chcą mieć coraz większy głos w wychowa-
niu dzieci przez szkołę. Moim zdaniem największym problemem 
jest to, że kiedy jest dobrze, to rodzic kocha nauczyciela. Wy-
starczy jednak niewielki problem, żeby sytuacja obróciła się o 
180 stopni. Wtedy trzeba dużej sztuki, żeby podczas rozmowy 
na przykład nie urazić rodzica. Dziś jest o to bardzo łatwo. Wia-
domo, że dla każdego rodzica jego dziecko jest najważniejsze, 
najmądrzejsze, najbardziej wspaniałe. 

przez kilka tygodni trwał strajk nauczycieli. czy coś się 
zmieniło od czasu jego zakończenia, jeżeli chodzi o postrze-
ganie pracy nauczyciela?

Byłam bardzo pozytywnie zaskoczona podczas strajku, kiedy 
pewnego dnia rodzice klasowi przysłali wszystkim nauczycie-
lom pizzę, bo wiedzieli, że nie opuszczamy pokoju nauczyciel-
skiego. To był bardzo miły gest, który mnie wzruszył. Oprócz 
pizzy pan posłaniec przyniósł także list od moich dzieci, które 
trzymały za mnie kciuki. 

Niektórzy rodzice się niepokoili, że uciekło sporo lekcji 
i będzie problem z nadrobieniem podstawy programowej. 
W przypadku klas 1.-3. to chyba żaden problem...

Zgadza się, choć tak po prawdzie, nawet nie było jakichś 
większych strat. Już na początku drugiego półrocza tego roku 

mieliśmy podstawę programu praktycznie zrealizowaną. Od mar-
ca odbywały się powtórki i utrwalanie wiedzy.

Wróćmy do 30-lecia pracy nauczyciela. po raz kolejny po-
żegna się pani ze swoimi uczniami. To jest szczególny rok, 
bo żegna się pani z uczniami, czy zdarza się to tak często, 
że wszystko niejako odbywa się automatycznie?

Nie ma mowy o automatyzmie. Dlatego zawsze jest mi bar-
dzo ciężko oddać klasę, którą mam wychowaną, ułożoną, znam 
te dzieci, a one mnie. I jednocześnie zawsze boję się tego roku, 
kiedy przyjmuję pod swoje skrzydła nowe dzieci i poznaję no-
wych rodziców. Zawsze są obawy, jak to będzie. Właśnie skoń-
czyłam kolejną trzyletnią, wspaniałą przygodę. We wrześniu za-
czynam wszystko od nowa.

W wywiadach w „echu Jaworza” pytam mieszkańców 
oraz osoby związane z naszą miejscowością o jej plusy 
i minusy. Jest coś takiego, co pani by w Jaworzu zmieniła?

Jestem zakochana w Jaworzu i ciężko mi coś powiedzieć. 
Wydaje mi się, że tutaj jest wszystko tak, jak być powinno. Jest 
po prostu pięknie! Może brakuje mi kompleksu rekreacyjno-wy-
poczynkowego, leżaków nad rzeczką, kąpieliska. Chodzi o takie 
miejsce do relaksu, trochę inne od tężni zdrojowej. Mam jednak 
świadomość, że jest to trochę wygórowany pomysł.

Rozmawiał: Tomasz Wolff . Fot. Tomasz Wolff 

lUDZie JAWOrZA

UNIA NIE DO PRZECENIENIA Rozmowa z Wojciechem Jaskułą, specjalistą od pozyski-
wania funduszy unijnych, od kilku lat mieszkającym w Jaworzu.

Dotarłem do takich danych, z których wynika, że w latach 
2014-2020 do polski spłynęły prawie 83 miliardy euro...

Jest to bardzo prawdopodobne. Nie liczyłem.
chciałem jednak zapytać, gdzie bylibyśmy dziś, gdzie była-

by polska, gdy nie te pieniądze, no i oczywiście kasa z wcze-
śniejszych rozdań?

Zacznę od 1991 roku, kiedy to zrobiłem prawo jazdy. Głów-

ną umiejętnością, jaką kierowca musiał posiadać w latach 90. XX 
wieku, było omijanie dziur. Nie każdy dziś pamięta, że jakość dróg 
była wtedy katastrofalna. Kiedy jechałem do Czech albo na Sło-
wację, to naglę czułem się tak, jakbym wjeżdżał na stół. Tak było 
gładko. Środki przedakcesyjne i następne sprawiły, że dziś mamy 
drogi nieporównywalnie lepsze od naszych południowych sąsia-
dów. Więc te drogi, ogromny postęp, jaki się dokonał, są najlep-
szym i najbardziej namacalnym dowodem. Ale proszę pamiętać, 
że za tym poszły kolejne inwestycje. Województwa, miasta, gmi-
ny zamiast wydawać pieniądze na naprawę dróg, mogły prze-
znaczyć środki na inne inwestycje, na przykład na szkolnictwo 
czy kulturę. Odchodząc jednak od fi nansów, spójrzmy na to, co 
się wydarzyło, kiedy Polska weszła do strefy Schengen. Nie trze-
ba stać w kolejkach na jednej, drugiej czy trzeciej granicy. To jest 
ogromna wartość dodana.

Kolejny okres fi nansowania, 2014-2020, powoli dobiega 
końca. czy dalej sporo się robi z unijnej kasy?

Mało tego, mamy do czynienia z kumulacją realizowania róż-
nych inwestycji. To się wzięło stąd, że na początku tego okresu 
spóźniono się, i to dość mocno, z przygotowaniem dokumentów 
pod konkursy i realizację programów operacyjnych. I dopiero teraz 
sporo się dzieje, a kumulacja ta potrwa do 2023 roku. Mam nadzie-
ję, że w przypadku nowego okresu programowania, 2021-2027, 
wszystko będzie odpowiednio przygotowane. Muszę jednak w tym 
miejscu powiedzieć, że pierwsze konkursy, jeszcze w pierwszej 
dekadzie XXI wieku, były bardziej różnorodne. Były pieniądze i na 
szkolnictwo, i na kulturę, i na turystykę. Ponadto mocny akcent był 
stawiany na przedsiębiorczość, a także na zwykłe drogi. Teraz jest 
już trochę gorzej. Dziś Unia Europejska patrzy na wszystko głów-
nie przez pryzmat ochrony środowiska. Gminy muszą się dobrze 
nakombinować, żeby dany projekt miał aspekt środowiskowy, ale 
jednocześnie ugrać podstawowe potrzeby.Wojciech Jaskuła mieszka w Jaworzu z rodziną od blisko 10 lat.
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Jaworze bardzo skorzystało na środkach unijnych?
To jest nie do przecenienia. Weźmy choćby kanalizację, którą 

Jaworze zrobiło z programu „Infrastruktura i środowisko”.

pamiętasz od czego zaczęła się twoja współpraca z Urzę-
dem Gminy Jaworze, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków 
unijnych?

Funduszami unijnymi zajmuję się praktycznie od 2002 roku. 
Dla samego Jaworza, nie urzędu, pierwszy projekt zrobiliśmy dla 
Parafii Ewangelicko-Augsburskiej. To było jakieś dziesięć lat temu. 
Chodziło o renowację elewacji wraz z całym otoczeniem. Pieniądze 
zdobyliśmy jeszcze w poprzednim okresie programowania. Wtedy 
jeszcze nie miałem dużego kontaktu z władzami Jaworza, bo tu-
taj nie mieszkałem. Dopiero jak się tutaj wprowadziłem, poznałem 
wójta, porozmawialiśmy, a Radosław Ostałkiewicz stwierdził, że 
można by skorzystać z mojego doświadczenia. I tak sypnęły się 
kolejne projekty: odnawialne źródła energii dla podmiotów publicz-
nych (fotowoltaika), co się właśnie dzieje, przebudowa i renowa-
cja domu zdrojowego. Jest ponadto realizowany projekt budowy 
sadzawki przy Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej. Zo-
stał połączony z akcją edukacyjną dla dzieci i młodzieży, która bę-
dzie miała miejsce prawdopodobnie w okolicach września. Do tego 
trzeba też dodać projekt bioróżnorodności, który zakłada nasadze-
nia w Parku Zdrojowym. 

Od kiedy mieszkasz w Jaworzu?
Od 2012 roku. Sprowadziliśmy się tutaj dokładnie 1 wrze-

śnia. Tak naprawdę jednak jestem związany z Jaworzem od pra-
wie 30 lat. Wszystko zaczęło się, kiedy poznałem przyszłą mał-
żonkę Iwonę.

To była świadoma decyzja, żeby się tutaj osiedlić?
W pewnym momencie stwierdziliśmy, że chcemy się wybu-

dować. Mieliśmy okazję kupić działkę w Janowicach na północ-
nych obrzeżach Bielska-Białej, ładnie położoną, ale przez ograni-
czenia w planie przestrzennego zagospodarowania gminny, dom 
mógł mieć wymiary 10 na 10 metrów. Moja żona już wcześniej 
dostała po tacie kawałek działki w Nałężu. Pewnego dnia podje-
chaliśmy do szwagrostwa na grilla. Tak się rozglądnąłem po oko-
licy i powiedziałem:

– Wiesz, co Iwona?! Nie ma gadania. Tutaj będziemy się bu-
dować. Decyzja zapadła w 2010 roku, Iwa przygotowała projekt 
i zaczęliśmy się budować. Odpowiadając na twoje pytanie, była 
to zupełnie świadoma decyzja. Po tych paru latach mieszkania  
w Nałężu mogę powiedzieć, że na pewno człowiek czuje satysfak-
cję z miejsca, w którym żyje, kiedy widzi, jak władze starają się naj-
więcej zrobić dla gminy, mieszkańców. Mamy nieprawdopodobnie 

piękny amfiteatr. W okolicy nie ma takiego miejsca. On także zo-
stał zrobiony z funduszy unijnych. 

A czego ci brakuje w Jaworzu? 
Jest taka rzecz, o której już rozmawiałem z wójtem. Obowiąz-

kiem każdej gminy jest Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Ko-
munalnych (PSZOK). Jaworze czegoś takiego na razie nie ma. Nie 
wiem, gdzie leży przyczyna. PSZOK to miejsce, w którym miesz-
kaniec może wziąć jakikolwiek odpad problemowy, co ważne –  
w każdej chwili – i zawieźć go tam. Wójt Radosław Ostałkiewicz 
wielokrotnie wspominał, że jest problem ze śmieciami wywożony-
mi do lasu. Chodzę często po nim i takie obrazki niestety nie na-
leżą do rzadkości. Myślę sobie, czy wręcz jestem pewien, że je-
żeli ktoś jest w stanie wywalić zużytą lodówkę do rowu, to kiedy 
powstanie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, to 
tam skieruje swoje kroki.. Mogę powiedzieć ze swojego doświad-
czenia, że przygotowywałem kilka projektów na PSZOK-i. Koszt 
bez infrastruktury powinien zamknąć się od 600 do miliona zło-
tych. Dodatkowo w PSZOK-ach działają punkty wymiany odpa-
dów. Masz na przykład stare radio, z którym nie wiesz, co zro-
bić. Wtedy przywozisz je do takiego punktu: zostawiasz, a ktoś, 
kto przyjeżdża z innymi odpadami, go sobie zabiera. Oczywiście 
głównym celem PSZOK-a jest pozbycie się wszystkiego rodzaju 
odpadów w każdej chwili. 

Masz pomysł na lokalizację?
Ruch należy do gminy.

chodzi generalnie o oczyszczenie Jaworza?
Zgadza się. Strasznie się irytuję, widząc, ile odpadów proble-

mowych można znaleźć w jaworzańskich lasach. 

perspektywa unijna 2021-2027 będzie ostatnią?
Tak naprawdę nikt tego nie wie.

Ale pieniędzy będzie mniej, bo teraz fundusze muszą otrzy-
mywać kraje, które weszły do Unii już po nas?

Na razie jest tak, że wciąż więcej od Unii Europejskiej dosta-
jemy, niż wkładamy do wspólnego koszyka. Zawsze będzie jed-
nak tak, że pieniądze unijne będą do nas wracać w takiej czy in-
nej formie. To nie będzie tak, że staniemy się na tyle bogaci, że 
pewnego dnia nie będziemy potrzebować żadnych funduszy unij-
nych. W Niemczech też są fundusze unijne. Na pewno w najbliż-
szych latach nacisk, o czym już mówiłem, zostanie położony na 
kwestie ochrony środowiska – odnawialne źródła energii, termo-
modernizację, wymianę źródeł ciepła.

rozmawiał: Tomasz Wolff. Fot. Tomasz Wolff

Z MYŚLĄ O SENIORACH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu zaprosił naj-
starszych mieszkańców gminy na okolicznościowe spotkanie. Od-
było się ono w ostatni piątek maja, tradycyjnie na stołówce Szkoły 
Podstawowej nr 1. Licznie zebranych gości powitał wójt Radosław 
Ostałkiewicz.

– Bardzo dziękuję za tę inicjatywę pani kierownik GOPS-u, 
Dorocie Sacher-Wejster, która z całą skromnością przypisała ini-
cjatywę radnym i mojej osobie. To jest nieprawda, ponieważ całe 
zaangażowanie jest po stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, pani kierownik i wszystkich pracowników, którzy się krzą-
tają między państwem – podkreślił wójt Ostałkiewicz.

Spotkanie odbyło się już po raz 19. żeby tradycji stało się 
zadość, było coś dla ducha i coś dla ciała. Pracownicy GOPS Okazji do rozmów podczas spotkania na pewno nie brakowało.
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przygotowali słodki poczęstunek, a strawą duchową był występ 
zespołu „Jaworek”, działającego przy SP nr 1 (kierownik Agniesz-
ka Konieczna, choreografi a Lidia Lankocz, akompaniament Ur-
szula Kenig) oraz Zespołu Regionalnego „Jaworze”, działającego 
pod kierunkiem Danuty Pawlus pod skrzydłami Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej. (wot) Zdjęcia: Tomasz Wolff 

Toast oranżadą wzniósł przewodniczący Rady Gminy Jaworze, Zbigniew 
Putek.

Próbkę umiejętności pokazały dzieci należące do „Jaworka”.

Być może niektóre z nich będą w przyszłości występowały w Zespole Re-
gionalnym „Jaworze”.
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Urząd Gminy Jaworze zwraca się z apelem do właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Jaworze o systematyczne ich wykaszanie.
Problem zarośniętych nieruchomości dotyczy głównie nieruchomości niezabudowanych. 
Po okresie kwitnienia traw oraz chwastów następuje rozsiewanie nasion, co stanowi szcze-
gólną uciążliwość dla sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej oraz okolicznych gruntów. 

Zarośnięte nieruchomości stanowią również siedliska dla gryzoni.

KOMUNIKAT

informujemy, że w dniu 16 sierpnia br., tj. w piątek po 
Święcie Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
Urząd Gminy Jaworze, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Gminny Zespół Obsługi, Ośrodek Promocji 
Gminy Jaworze oraz 

Gminna Biblioteka Publiczna będą nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.
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KOMUNIKAT
Urząd Gminy Jaworze zwraca 
się z apelem do właściciel i 
nieruchomości położonych przy 
chodnikach lub drogach na terenie 
Gminy Jaworze o przycinanie 
gałęzi drzew i krzewów od strony 
chodników oraz dróg.

Systematyczne przycinanie gałęzi drzew 
i krzewów poprawia bezpieczeństwo 
pieszych oraz pojazdów poruszających się 
po drogach.

15 listopada 2018 roku weszła w życie ustawa, która zmieni-
ła niektóre zapisy Kodeksu Wykroczeń i innych ustaw. Wśród kil-
ku rzeczy, które zmieniono, znalazły się zapisy dotyczące psów 
i ich właścicieli. Autorom zmian w Kodeksie wykroczeń przyświe-
cała idea, by zmniejszyć ilość ataków psów na ludzi i zwierzęta. 
Do 5000 zł mandatu za psa luzem, jak przeczytamy na stronie 
Ministerstwa Sprawiedliwości, często dochodzi w Polsce do ata-
ków na ludzi przez zwierzęta pozostawione bez właściwego do-
zoru. Ofi arami psów niejednokrotnie padają dzieci. Brak dosta-
tecznej reakcji karnej na takie przypadki powoduje więc poważne 
zagrożenie dla życia i zdrowia. Ustawa zaostrza kary za niedopil-
nowanie niebezpiecznych zwierząt. Jeśli właściciel np. groźne-
go psa trzyma go na nieogrodzonej posesji lub puszcza go wol-
no podczas spacerów, co zagraża zdrowiu a nawet życiu innych, 
może zostać ukarany grzywną do 5000 zł, a nawet ogranicze-
niem wolności. Do tej pory za nieostrożność przy trzymaniu zwie-
rzęcia groziła grzywna w wysokości zaledwie do 250 zł.

Należy również pamiętać, że pies puszczony bez opieki, to nie 
tylko wyskoka grzywna za pogryzienie kogoś, ale także obowią-
zek naprawienia szkody. Odpowiedzialność istnieje niezależnie 
od tego, czy zwierzę było pod nadzorem faktycznym człowieka, 
czy też zbłąkało się bądź uciekło. Ponosi ją osoba (niekoniecznie 
właściciel), która w danym momencie sprawowała nad nim opie-
kę. Obowiązujący kodeks cywilny przewiduje odpowiedzialność 
za szkody dokonane przez zwierzęta domowe Art. 431 § 1 k.c. 
Osoba chowająca zwierzę lub posługująca się nim nie musi być 
jego właścicielem bądź posiadać do niego jakiekolwiek prawo. 
Można zatem ponieść odpowiedzialność za zwierzę, które się do 
nas przybłąkało, lepiej zatem od razu powiadomić schronisko. 

Jeśli zatem nasze zwierzę domowe spowoduje szkodę osobową 
(np. pogryzienie) bądź majątkową (np. rozdarcie spodni), będzie 
na nas ciążył obowiązek jej naprawienia. Zakres odpowiedzialno-
ści został określony w przepisach ogólnych kodeksu cywilnego. 
Jeżeli szkoda majątkowa nie przekracza kwoty 250 zł, posiada-
cza spotka odpowiedzialność za wykroczenie z art. 124 kodeksu 
wykroczeń. W przypadku wystąpienia szkody na osobie możliwe 
jest również pociągnięcie nas do odpowiedzialności karnej. Wy-
miar kary będzie zależny od zaistniałego uszczerbku na zdrowiu 
poszkodowanego. Odpowiedzialność za te czyny określają prze-
pisy ogólne kodeksu karnego.

Sprecyzujmy jednak, że w żadnej ustawie nie ma mowy 
o tym, że pies ma być na smyczy! Hasło, że teraz 5000 zł manda-
tu za psa luzem dostanie każdy właściciel, to tylko chwytliwy ty-
tuł. Prawda jest taka, że pies ma być po prostu pod kontrolą wła-
ściciela, to znaczy, że ma być „odwoływalny”. Jeśli nie jesteśmy 
w stanie przywołać psa, gdy zajdzie taka potrzeba, wtedy nale-
żałoby go prowadzać przynajmniej na lince.

Przy okazji przypomnijmy, że w lesie psy zawsze muszą być 
na smyczy lub lince. Inaczej możemy dostać mandat.

Pies, który biega luzem, zgodnie z Ustawą o ochronie zwie-
rząt ma być oznakowany. Znaczy to tyle, że ktoś, kto psa spotka, 
ma mieć możliwość zidentyfi kowania jego właściciela. Wystarczy 
więc adresówka przy obroży lub szelkach albo wszczepiony cz ip. 
No a najlepiej – jedno i drugie. Właściciel musi pamiętać, że je-
żeli chce puszczać psa luzem, to jego pies musi byc oznakowany, 
inaczej zapłaci mandat.

Aby wszystko było jednak jasne, dodajmy, że liczą się jeszcze 
przepisy lokalne. To rady poszczególnych miast i gmin decydują 

POSIADANIE CZWORONOGA TO NIE TYLKO PRZYJEMNOŚCI, LECZ TAKŻE OBOWIĄZKI. 
WARTO WIEDZIEĆ, JAKIE PRZEPISY OBOWIĄZUJĄ W TYM ZAKRESIE ORAZ POZNAĆ 
KONSEKWENCJE NIESTOSOWANIA SIĘ DO NICH.
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Z żYCIA BIBLIOTEKI

czytam sobie! Mogę być, kim chcę! 
Czas wakacyjny to doskonała okazja do czytania, zarówno 

dla dorosłych jak i dla dzieci, a już idealne będzie wspólne czyta-
nie. Zadaniem rodziców i opiekunów jest wprowadzenie dziecka 
w świat liter i pomoc w opanowaniu umiejętności czytania. Chce-
my polecić wszystkim zainteresowanym specjalną serię wydawni-
czą w ramach akcji czytelniczej „czytam sobie! Mogę być, kim 
chcę!”. Zwraca ona uwagę na fakt, że doświadczenia, które wy-
nosimy z czytania książek, pozwalają nam z większą pewnością 
dążyć do realizacji marzeń, do odkrycia swojej przyszłej drogi za-
wodowej. Każdy rodzic chce, żeby jego dziecko odniosło w życiu 
osobisty i zawodowy sukces. Samodzielne czytanie to pierwszy 
i najważniejszy krok w tym kierunku! Badania naukowców udo-
wodniły, że podczas czytania pobudzane są te same fragmenty 
mózgu, które odpowiadają za bodźce dotykowe czy zapachowe. 
przeczytana historia działa na czytelnika tak samo, jak gdy-
by przeżył on ją w rzeczywistości. Dlatego też sytuacje, przy-
gody i emocje, z którymi stykają się dzieci w książkach, sprawiają, 
że są one bardziej pewne siebie oraz bogatsze o przeżyte/prze-
czytane doświadczenia. Śledząc losy bohaterów, młody czytelnik 
poznaje nowe wzorce zachowań oraz przygotowuje się na różne 
scenariusze zdarzeń. 

Każdy, kto pragnie zachęcić dziecko i pomóc mu w nauce czyta-
nia, może przyłączyć do tej akcji. Wystarczy wejść na stronę www.
czytamsobie.pl, gdzie można wydrukować fragmenty książek, ko-
lorowanki, odznaki czytelnika lub dyplom, które będą miłą nagro-
dą dla pociechy za postępy w czytaniu. W przygotowaniu się do 
roli przewodnika małego czytelnika pomogą państwu porady i opi-
nie ekspertów: pedagogów, psychologów, językoznawców, anima-
torów kultury i pisarzy w zakładach „Okiem eksperta” i „Tworzyć 
dla dzieci”. Polecamy także sekcję „Znani oczytani”, gdzie akto-
rzy, dziennikarze i sportowcy opowiadają o swoich perypetiach  
z nauką czytania, ulubionych lekturach z dzieciństwa i o tym, czym 
dla nich samych oraz ich dzieci jest książka. 

Seria „Czytam sobie” to zestaw książek, które pomagają mło-
demu człowiekowi w nauce czytania. Jest to zestaw trzypoziomo-
wy. Dzięki tej serii maluch nie tylko rozwija swoją wyobraźnię i po-
prawia myślenie, ale też buduje swoje poczucie wartości i pewność 
siebie. Poza tym od najmłodszych lat wyrabia sobie gust literacki  
i estetyczny. Dziecko, posiadając tę serię, ma pewność, że odnie-
sie sukces w nauce czytania, zaś rodzic, że daje mu doskonały 

start w życie. Książki są wydawane na trzech poziomach trud-
ności, poziom pierwszy „składam słowa”, poziom drugi „składam 
zdania”, oraz poziom trzeci „połykam strony”. Polecamy i zapra-
szamy do biblioteki, gdzie czekają nowe tytuły tej popularnej serii.

Gminna Biblioteka Publiczna

o tym, gdzie i jak można wyprowadzać psy. Stąd właśnie zaka-
zy wstępu psom do niektórych parków albo przepisy o tym, że w 
niektórych miejscach (czy środkach komunikacji miejskiej) pies 
ma być koniecznie na smyczy i do tego w kagańcu.

Skąd możecie wiedzieć, jakie są przepisy w waszym mie-
ście/gminie? Takich informacji szukajcie na stronach interneto-
wych urzędów miast i gmin, zwykle w zakładkach wydziału śro-
dowiska. O tym, jak te przepisy wyglądają w Jaworzu, możecie 
przeczytać w Biuletynie Infrmacji Publicznej Urzędu Gminy Ja-
worze.

Działka bez ogrodzenia
Wróćmy do zmian w Kodeksie wykroczeń. 5000 zł mandatu 

za psa luzem, a także kara pozbawienia wolności może grozić 

komuś, kto puszcza psa zupełnie samopas. To znaczy po-
zwala na przykład zwierzęciu przebywać bez żadnej kontro-
li na nieogrodzonej posesji. A zwierzę to stwarza zagrożenie 
dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt. Prawo mówi, że sam pies 
może biegać tylko po takiej działce, z której nie ma szans się 
wydostać.

szczucie i płoszenie psa
Podniosły się także kary za drażnienie lub płoszenie zwie-

rzęcia. Chodzi o działania, które prowadzą do tego, że zwierzę 
staje się niebezpieczne. Dotąd była za to grzywna do 1000 zł 
lub nagana. Teraz doszła do tego możliwa kara pozbawienia 
wolności. Kara więzienia może być także zasądzona od teraz 
komuś, kto szczuje psem człowieka.
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OrGANiZAcJe pOZArZĄDOWe

15 maja Stowarzyszenie Nasze Jaworze zorganizowało 
dla mieszkańców wyjazd do Tychów i Goczałkowic-Zdroju. Po 
godzinnej jeździe w deszczu, pod parasolami oglądaliśmy piękny 
ośrodek sportów wodnych i rekreacji w Paprocanach. Następnym 
punktem naszej wyprawy był nowo otwarty Wodny Park 
w Tychach. Na miejscu można było skorzystać z następujących 
form wypoczynku: strefy rekreacyjnej, strefy sportowej, strefy 
saun. Ponadto uczestnicy wyjazdu mogli skorzystać z centrum 
solankowego. Od poniedziałku do piątku działa również dla 
grup zorganizowanych Wodna Akademia. Na miejscu można 
również skorzystać z strefy fi tness. Myślę, że oferta jest bardzo 
zróżnicowana i każdy może wybrać dla siebie oraz swojej rodziny 
coś ciekawego.

Po wysuszeniu i ubraniu, w dobrych humorach udaliśmy się do 
autokaru. Ostatnim etapem naszego wyjazdu były ogrody rodziny 
Kapiasów w Goczałkowicach-Zdroju. Pogoda nam się już trochę 
ustabilizowała. Gdy dojechaliśmy na miejsce, już stały dwa auto-
kary. Zatem o każdej porze roku zainteresowanie takimi obiektami 
jest bardzo duże. Spacerowaliśmy i podziwialiśmy różnokolorowe 
azalie, wrzosy, klony. Podobały nam się również różne odmiany 
iglaków: wysokie, płożące i uformowane przez ogrodnika. Oglą-
daliśmy ogród wiejski z polnymi i kolorowymi drobnymi kwiatka-
mi z wkomponowaną wiejską chatą. Podziwialiśmy ogród zimo-
wy z białymi i srebrnymi świerkami. Na ich tle białe sanie, lustro 
w białej oprawie, jak z bajki Andersena. Następnie oglądaliśmy 
ogród angielski, pięknie przystrzyżony trawnik i żywopłot. Mini-
mum roślin zielonych. Zatem wrażeń było sporo.

W restauracji zjedliśmy zupę i powoli zaczęliśmy przygotowy-
wać się do wyjazdu do domu. Uczestnicy wycieczki zrobili jesz-
cze zakupy w centrum ogrodniczym Kapias, w którym można ku-
pić krzewy, drzewka iglaste, liściaste, byliny, wrzosy, wrzośce, by-
liny, pnącza, a ponadto rośliny rabatowe i cebulowe. W centrum 
uczestnicy wycieczki mogli również zakupić artykuły dekoracyj-
ne do domu i ogrodu. Ponadto zostaliśmy zaproszeni do przyjaz-
du o innej porze roku. Właściciele organizują bowiem Zapachy 
Wiosny, Noc w Ogrodzie, Kolory Września, Kiermasz Bożonaro-
dzeniowy i inne imprezy. 

Wycieczka się udała. Rozmawiając w autokarze, nasunął się 
nam wniosek, że niedaleko od domu można spędzić przyjemnie 
czas na łonie natury lub w ośrodku wodnym. Na pewno w te miej-
sca jeszcze wrócimy.

Elżbieta Zaguła, Fot. Małgorzata Borcz

TAK BLISKO, TAK PIĘKNIE

Muzykowanie „pOD HAreNDĄ”
3 maja, podobnie jak w latach poprzednich, wspólnie z Ośrod-

kiem Promocji Gminy w Jaworzu przygotowaliśmy „Koncert pod 
Tężnią” otwierający Jaworzańską Majówkę. Z uwagi na pogo-
dę występ Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Wokalno-Mu-
zycznego Włóczykije został przeniesiony do Domu Gminnego 
„Pod Harendą”. Zmiana miejsca w żaden sposób nie wpłynę-
ła negatywnie na jego atrakcyjność. Zaprezentowało się ponad 
35 wszechstronnie utalentowanych młodych artystów z powiatu 
bielskiego, koncertujących w trzech grupach wiekowych (młod-
sza, średnia i starsza). W trakcie koncertu mogliśmy usłyszeć 

różnorodną muzykę, od utworów rockowych, country, pop, po-
przez standardy jazzowe, po piosenki liryczne i fi lmowe.

Trzeba dodać, że zespół Włóczykije powstał w 2006 roku 
przy Osiedlowym Centrum Kultury Aleksander w Bielsku-Bia-
łej, aktualnie pracuje przy OCK Pegaz. Założycielem zespołu 
jest rodzina Stępniów: Aleksandra, Dariusz i syn Paweł. Grupa 
jest laureatem wielu ogólnopolskich i międzynarodowych kon-
kursów i festiwali.  Paweł Stępień, fl ecista i klawiszowiec, jest 
na przykład półfi nalistą programu telewizyjnego „Mam Talent”. 
Wykonał on solowo trzy utwory fi lmowe. W sumie koncert trwał 
półtorej godziny.

Ogrody Kapiasów w Goczałkowicach-Zdroju są pięknie zagospo-
darowane i można w nich spędzić miłe chwile praktycznie o każ-
dej porze roku.
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Wielkopolskie wojaże
W tym roku Towarzystwo Miłośników Jaworza zorganizowa-

ło 3-dniową wycieczkę do Wielkopolski. Wyruszyliśmy 31 maja o 
godz. 6.00.

Nazwa Wielkopolska pochodzi od Polan – plemion zasiedla-
jących dorzecza Warty i Noteci. Książę Mieszko I, Władysław 
Chrobry, Łokietek, Kazimierz Wielki – byli władcami tej rdzennej 
części Polski. W roku 1793 Wielkopolskę włączono do Prus, a 
następnie nastąpiła jej germanizacja i kolonizacja. Podczas za-
borów rozwijał się przemysł i kultura rolna. Po przegranej I wojnie 
światowej, Niemcy nie opuścili terenu Wielkopolski, zostali zmu-
szeni do tego dopiero po przegraniu powstania wielkopolskiego, 
gdy powstańcy zdobyli garnizony niemieckie. Od 1919 r. zaczę-
to przywracać polskość tych ziem. W czasie II wojny światowej 
Wielkopolskę włączono do Rzeszy Niemieckiej, wysiedlano Po-
laków, sprowadzano Niemców. Po II wojnie nastąpił w Wielkopol-
sce rozwój przemysłu – powstało wiele dużych zakładów – Wrze-
śnia – sprzęt audio, Konin, Turek – zagłębie energetyczne, Piła 
– żarówki, rozbudowa zakładów Cegielskiego w Poznaniu, a ce-
chami jej mieszkańców jest pracowitość, zaradność i oszczęd-
ność.

Naszym pierwszym obiektem na trasie wycieczki był pałac  
w Antoninie. Jego budowa rozpoczęła się w 1821 r. Drewniany 
pałac szybko stał się letnio-jesienną siedzibą Radziwiłłów, w któ-
rej przyjmowali gości i wspólnie z nimi po zakończonych polo-
waniach muzykowali. Pojawił się tu też młody Fryderyk Chopin. 
Przebywał on w Antoninie dwukrotnie w 1827 i 1829 r. – przy oka-
zji odwiedzin u matki chrzestnej w niedalekim Strzyżewie. Mło-
dziutki artysta był nie tylko pod wrażeniem okolicy i pałacu, ale 
też jego mieszkańców. Antoni Radziwiłł uchodził za człowieka 
bardzo muzykalnego, sam śpiewał i grał na wiolonczeli. Chopin 
komponował specjalnie dla księcia Radziwiłła i jego córki Elizy, 
wczuwając się w dyskretny urok pałacowej elegancji.

Urodzony w 1870 r. Michał Radziwiłł, potomek Antoniego, 
uważał się za Niemca, w oczach najbliższej rodziny uchodził za 
zdrajcę rodzinnych wartości. Odziedziczone po przodkach mająt-
ki doprowadził do ruiny, radośnie powitał wkraczających do Pol-
ski żołnierzy Wehrmachtu i chciał podarować Antonin – Hitlerowi. 
Ten jednak nie przyjął prezentu, ale i tak pałac trafił w niemieckie 

ręce. Po II wojnie upaństwowiony pałac popadał w ruinę, dopie-
ro staraniem Jerzego Waldorffa w latach 1975-1978 został wyre-
montowany. Dziś patronuje mu Fryderyk Chopin, odbywają się tu 
liczne koncerty jego muzyki.

Po wypiciu kawy i spacerze po pałacowym parku pojecha-
liśmy do miejscowości Koszuty. Dwór w Koszutach to obecnie 
Muzeum Ziemi Średzkiej, w jego wnętrzach prezentowana jest 
stała ekspozycja muzealna „Mała siedziba ziemiańska w Wiel-
kopolsce na przełomie XIX i XX wieku obrazująca ideę polskiego 
dworu szlacheckiego i związaną z nim kulturę zamieszkiwania”.

Ostatnimi właścicielami dworu w Koszutach była rodzina 
Rekowskich – Kazimierz i Gabriela z Małachowskich, którzy do-
czekali się dwójki dzieci – syna Artura urodzonego w 1936 r.  
i córki Franciszki urodzonej w 1938 r. Gabriela Rekowska była 
prawnuczką założyciela uzdrowiska w Jaworzu – Maurycego 
Saint-Genois, a jej córka Franciszka zwana Iską, praprawnuczką 
Maurycego (mieszka obecnie w Wiedniu). 

Rodzina Rekowskich zmuszona była opuścić Koszuty w 1941 
r. – Niemcy odebrali im ten majątek. Gabriela wraz z dziećmi  
w 1944 r. udała się do krewnych w Austrii, Kazimierz zmarł  
w 1952 r. w Polsce i spoczywa na cmentarzu w miejscowości 
Krerowo k. Koszut.

Gabriela Rekowska w Austrii udzielała się w polskich or-
ganizacjach, pomagając uchodźcom z Polski, za co w 1955 r.  
w Ambasadzie Polskiej w Wiedniu uhonorowana została przez 
Władysława Bartoszewskiego wysokim odznaczeniem dla Pola-
ków mieszkających za granicą i pomagających rodakom.

Franciszka Rekowska – Iska – odziedziczyła po przodkach 
talent do malowania – malowała na ceramice. W 1965 r. wyje-
chała do Ameryki, gdzie w 1969 r. wyszła za mąż za Ameryka-
nina Donalda Kenney’a. W 1975 r. przyjechała wraz z matką 
Gabrielą do Polski na groby ojca i dziadka, odwiedziły także Ko-
szuty. Gabriela Rekowska zmarła w roku 1997 w Wiedniu i tam 
też jest pochowana, natomiast Iska po śmierci męża w 2007 r. 
przeprowadziła się do Wiednia. W 2009 r. wraz z córką Aleksan-
drą odwiedziła Jaworze. Nadal utrzymywany jest z nią kontakt.

Po zwiedzeniu dworu w Koszutach pojechaliśmy do pobli-
skiego hotelu Cezar, gdzie po zakwaterowaniu udaliśmy się na 
smaczną obiadokolację. W przyhotelowym mini-zoo mogliśmy 
między innymi zobaczyć rodzinę kangurów – tatę, mamę i malu-
cha w torbie na brzuchu mamy.

Drugiego dnia naszej wycieczki, po śniadaniu pojechaliśmy 
do Rogalina. Pałac w Rogalinie wybudował w latach 1770-1776 
Kazimierz Raczyński – pisarz wielki koronny, marszałek koronny 
na dworze króla Stanisława Poniatowskiego. Ta siedziba była  

TOWARZYSTWO 
MIŁOŚNIKÓW JAWORZA
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w rękach rodziny Raczyńskich aż do 1939 r. Obiekt nosi ce-
chy stylu przejściowego pomiędzy późnym barokiem, rokokiem, 
a klasycyzmem. Dopełnieniem całości jest rozciągający się za 
pałacem ogród. Historyczne wnętrza pałacu oddają przedwojen-
ny klimat rogalińskiego domu z wyposażeniem, które zbierano od 
XVIII w. do czasów Rogera Raczyńskiego, ostatniego właścicie-
la rodowej siedziby. Z przewodnikiem zwiedziliśmy wnętrze pa-
łacu. Można było również obejrzeć galerię portretów i powozow-
nię. Pałac otacza zaprojektowany w 1788 r. park krajobrazowy, 
którego realizacja nastąpiła dopiero na początku XIX wieku, za 
sprawą Edwarda Raczyńskiego. W obrębie parku, łączącego się 
w naturalny sposób z nadwarciańskimi łęgami i polami, znalazła 
się aleja dębów z pomnikowymi okazami drzew – Lechem, Cze-
chem i Rusem – te imiona nadano dębom w okresie powojennym.

Po Rogalinie nadszedł czas na Kórnik. Zamek kórnicki należy do 
elity zabytków klasy I. Ta neogotycka, otoczona fosą budowla spra-
wia wrażenie obronnej warowni, mamy jednak do czynienia z rezy-
dencją magnacką. Historia Kórnika rozpoczyna się w 1426 r. Ukoń-
czona w 1430 r. murowana, obronna siedziba Mikołaja Górki, oto-
czona była fosą ze zwodzonym mostem. Od tej pory zamek był stale 
rozbudowywany. Obecną konstrukcję zamek zawdzięcza Tytusowi 
hrabiemu Działyńskiemu (1796-1861). Obejmując w 1826 r. zamek 
w Kórniku – jako część schedy po ojcu Ksawerym – postanowił 
dokonać przebudowy tej podupadłej wówczas rezydencji na sie-
dzibę rodową, oraz na miejsce dla szybko przyrastających zbio-
rów zabytków przeszłości, rękopisów i starodruków. Sukcesorem 
Działyńskich był Władysław Zamoyski (1853-1924). Niezwykle 
oszczędny i skromny w zaspokajaniu własnych potrzeb, nie ską-
pił środków na cele społeczne i narodowe. Wraz z matką Jadwi-
gą i siostrą Marią przekazał narodowi polskiemu zamek i utworzył 
fundację „Zakłady Kórnickie”. Fundacja działała do 1952 r. Ówcze-
sny rząd przekazał jej mienie Polskiej Akademii Nauk. Zamek kon-
serwowany przez kolejne pokolenia dotrwał do naszych czasów w 
kształcie, jaki nadał mu Tytus Działyński.

Z Kórnika udaliśmy się do Borówca, gdzie znajduje się ma-
kieta „Miniaturowy Świat”. Jest to 300 m² ekspozycji pod da-
chem, gdzie mogliśmy oglądać makietę lotniska i latające pod 
sufi tem samoloty – ulice z jeżdżącymi samochodami, 1500 m 
torów kolejowych i 20 pociągów w ruchu, zabudowę miejską 
i górską. Wszystko to robiło niesamowite wrażenie. 

Następny punkt naszego zwiedzania to Zaniemyśl, jezioro Ra-
czyńskich i wyspa Edwarda. Hrabia Edward Raczyński – zarząd-
ca gruntów na wyspie w latach 1815-1817 wybudował tam domek 
myśliwski w stylu szwajcarskim. Na wyspie znajduje się 60 dębów. 
Sam hrabia Edward Raczyński w 1845 r. popełnił na wyspie sa-
mobójstwo, strzelając do siebie z armaty, która zresztą stoi tam do 
dziś. Na wyspie mieliśmy czas na odpoczynek.

Na obiadokolację wróciliśmy do hotelu Cezar. Wieczorem – 
przy pięknej pogodzie – była kiełbaska z grilla i śpiewanie pieśni-
czek przy akompaniamencie akordeonu i gitary, na których grali 
Janina Czader i Franciszek Fraś.

Nadszedł dzień trzeci naszej wyprawy. Po śniadaniu poże-
gnaliśmy się z gospodarzem naszego hotelu, śpiewając „Szumi 
Jawor” i wyruszyliśmy do Winnej Góry, na spotkanie z gen. Ja-
nem Henrykiem Dąbrowskim. W muzeum tym znajdują się pa-
miątki po twórcy Legionów Polskich we Włoszech i dowódcy 
w trzech powstaniach zbrojnych na terenie Wielkopolski. Obej-
rzeliśmy też wystawę ukazującą postać gen. Józefa Wybickiego 
i historię powstania „Mazurka Dąbrowskiego”.

Generał Dąbrowski otrzymał majątek Winna Góra w 1807 r. 
od Napoleona za wierną służbę u jego boku. W Winnej Górze 
bywali Julian Ursyn Niemcewicz, Władysław Syrokomla i Hen-
ryk Sienkiewicz. Generał Dąbrowski został po śmierci 6 czerwca 

1818 r. pochowany w miejscowym kościele, a urna z sercem znaj-
duje się w podziemiach poznańskiego kościoła św. Wojciecha.

Na początku XX w. stan techniczny pałacu był na tyle zły, że 
ówczesny właściciel – hrabia Henryk Mańkowski zdecydował się 
na jego rozbiórkę i budowę nowej siedziby. Pałac wzniesiono 
w 1910 r. do II wojny pozostawał w rękach spadkobierców gene-
rała, po wojnie przejęty przez państwo, a od 2003 r. stał się wła-
snością prywatną. Wielkopolski samorząd odkupił pałac i urządził 
tam muzeum, którego otwarcie nastąpiło 10 października 2018 r.

Z Winnej Góry pojechaliśmy do Miłosławia. Pomnik Juliu-
sza Słowackiego postawiony w głębi parku miłosławskiego, był 
pierwszym na ziemiach polskich pomnikiem tego wieszcza. Wy-
konany z kremowego marmuru, ufundowany został przez Józe-
fa Kościelskiego. 

Popiersie poety umieszczono na kolumnie stojącej pośrodku 
łukowatej balustrady, na której siedzi oparta o cokół, zadumana 
wiejska dziewczyna. Po bokach znajdują się, znicz i urna, sym-
bole życia i śmierci. Odsłonięcie pomnika odbyło się w 1899r. – 
w 50. rocznicę śmierci poety. Gościem honorowym był wtedy 
Henryk Sienkiewicz. W czasie okupacji władze hitlerowskie na-
kazały rozbiórkę pomnika, który wrócił na swoje miejsce w 1952 r.

Ostatni punkt naszej wycieczki to Pałac Gorzeńskich w Śmie-
łowie. To właśnie tam w sierpniu 1831 r. zatrzymał się na kilka ty-
godni Adam Mickiewicz. Po wygaśnięciu rodu Gorzeńskich – 1887 
r. – zadłużony majątek kupił Franciszek Chełkowski. Chełkowscy 
modernizują gospodarstwa, a w samym pałacu gromadzą kolek-
cję pamiątek związanych z Mickiewiczem i jego pobytem w Śmie-
łowie, jednocześnie realizując ideę „domu otwartego”, który aż do 
wybuchu wojny przyciągał wiele wybitnych postaci. Śmiełów od-
wiedzali m.in. Henryk Sienkiewicz, Ignacy Paderewski, Wojciech 
Kossak, Ludomir Różycki, Władysław Tatarkiewicz. W 1939 roku 
majątek zajmują okupanci, po wyzwoleniu pałac splądrowano. 
W 1970 r. został przejęty przez Muzeum Narodowe w Poznaniu, 
które po remoncie otworzyło w 1975 r. swój oddział – Muzeum im. 
Adama Mickiewicza. W muzeum zgromadzone są obrazy, rzeź-
by, druki i wyroby rzemieślnicze związane z poetą. Osobne poko-
je poświęcono „Panu Tadeuszowi”, „Dziadom”, ilustracjom do wy-
dań dzieł wieszcza. Do muzeum należy również zabytkowy park 
otaczający pałac wraz z ogródkiem Zosi i pomnikiem Mickiewicza. 
Ponieważ pora była popołudniowa, zatrzymaliśmy się na obiad, a 
po obiedzie już tylko do domu. Jechaliśmy rozśpiewanym autobu-
sem i o godz. 22.30 dotarliśmy szczęśliwie do Jaworza.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które dzięki swej 
pracy zorganizowały udany nasz pobyt i zwiedzanie – to jest Ire-
nie Stekli, Ryszardowi Stanclikowi, Janinie Czader i Leopoldo-
wi Kłodzie.

Grażyna Matwiejczyk

Majowe posiady
W niedzielne popołudnie, 19 maja, odbyły się kolejne zapla-

nowane posiady Towarzystwa Miłośników Jaworza. Tym razem 
odwiedziliśmy gościnne progi Muzeum Fauny i Flory Morskiej 
i Śródlądowej w Jaworzu. Tematem głównym było muzeum i jego 
zbiory fauny i fl ory mórz południowych sukcesywnie przekazywa-
ne podczas pracy zawodowej bosmana Erwina Pasternego, który 
z niemałym wysiłkiem, pokonując wiele ówczesnych barier, zdołał 
przekazać tutejszej szkole pokaźną kolekcję zwierząt morskich, 
a prawdopodobnie spora część nigdy do Jaworza by nie dotar-
ła lub nie przetrwała próby czasu. Korzystając z wiedzy prze-
wodnika po muzeum, pasjonata przyrody Bartosza Czadra mo-
gliśmy się wiele dowiedzieć zarówno o kolekcji, która jest cią-
gle uzupełniana, jak również o czasach prehistorycznych, czyli 
właściwie od powstania życia na ziemi przed ponad cztere-
ma miliardami lat, kiedy to powstały pierwsze żywe organizmy, 
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czyli pierwotne sinice – to wtedy rozpoczęła się historia ży-
cia na ziemi, która trwa nieprzerwanie do dziś i będzie trwa-
ła do końca świata. Ze szczególnym zainteresowaniem obej-
rzeliśmy np. minoga rzecznego, który jest w kolekcji mu-
zeum i jako zwierzę bezżuchwowe podobne do węgorza na-
leży do taksonu poprzedzającego ryby, czyli od jego przod-
ków zaczęła się ewolucja kręgowców. Podziwialiśmy też ko-
pie ryb (dorsza) wykonane przez pana Bartosza wraz z ucznia-
mi. Najnowszym urządzeniem w muzeum jest akwarium mor-
skie ze słoną wodą, gdzie obecnie rozrasta się niewielka rafa 
koralowa. Była mowa również o skamieniałościach, którymi 
p. Bartosz jest bardzo zainteresowany i jak się okazuje po wielu 
latach poszukiwań zarówno materiałów, jak też literatury przed-
miotu, niestety z naszego terenu nie ma prawie żadnych infor-
macji i znalezisk. Naukowcy interesują się głównie Jurą Krakow-
sko-Częstochowską, gdzie stosunkowo łatwo można znaleźć 
w podłożu wapiennym różnego typu skamieniałości w postaci 
organizmów niegdyś zamieszkujących dno oceanu, natomiast 
na naszym terenie w warstwach piaskowców o takie znalezi-

ska jest niezwykle trudno, chociaż właściwie znaleźć je można 
wszędzie, a zwłaszcza w korytach rzek i potoków, jak też wszel-
kich wykopach, które mogą odkrywać wiele ciekawostek.

Dwie dekady galerii
To już dwadzieścia lat, odkąd 11 kwietnia 1999 roku otworzy-

ła swoje podwoje „Galeria pod Groniem” w ówczesnym gospodar-
stwie agroturystycznym Ireny i Pawła Steklów w Jaworzu przy ul. 
Zajęczej. Była to wtedy jedyna galeria w Jaworzu. Jej celem było 
prezentowanie twórczości miejscowych artystów, zarówno mala-
rzy, rzeźbiarzy jak i fotografi ków. Niektóre wernisaże uświetniał 
swoją muzyką zespół „Starzy Przyjaciele”. Od początku istnienia 
placówki patronat nad nią objęło Towarzystwo Miłośników Jawo-
rza. Od 2001 roku z inicjatywy Eugeniusza Haduli rozpoczęły się 
cykliczne spotkania z ciekawymi ludźmi, które nazwane zostały 
„posiadami”. Spotkania te odbywają się do dziś.

Fot. Ryszard Stanclik Galeria pod Groniem istnieje już 20 lat.

Jesienne nabory wniosków stowarzyszenia lGD Ziemia Bielska

Jesienią 2019 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska planuje kolejne nabory wniosków w ramach realizacji Stra-
tegii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2020. 
Tym razem o środki będzie można ubiegać się w ramach dwóch projektów grantowych: „Budowanie potencjału NGO’s” oraz „Aktywni 
mieszkańcy Ziemi Bielskiej”. Projekty grantowe to operacje, które składają się z kilku małych projektów – zadań, realizowanych przez 
benefi cjentów z obszaru objętego Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. W przypadku projektu grantowego 
to LGD udziela wsparcia grantobiorcom, a cały proces naboru wniosków, ich oceny i wyboru, w tym również zawieranie umów z gran-
tobiorcami oraz wypłata środków (grantów) będzie realizowany na poziomie Stowarzyszenia.
Wnioski składane w naborze „Budowanie potencjału NGO’s” powinny dotyczyć budowania potencjału instytucjonalnego organizacji 
pozarządowych, w tym również przez doposażenie w niezbędny sprzęt. Ze wsparcia mogą skorzystać organizacje pozarządowe z ob-
szaru, które świadczą usługi dla społeczności.
Drugi nabór – „Aktywni mieszkańcy Ziemi Bielskiej”, przeznaczony jest dla wnioskodawców planujących organizację różnego rodzaju 
inicjatyw sportowo-społeczno-kulturalnych typu biegi na orientację, marsze nordic walking, biegi, warsztaty, spotkania, konferencje itp. 
Planowana wysokość dotacji w obu naborach to maksymalnie 15 tys. zł (w formie refundacji poniesionych kosztów, wysokość dofi nan-
sowania – 100%). Minimalna wartość zadania to 5000 zł.
Z naborów mogą skorzystać instytucje i mieszkańcy naszego regionu (Bestwina, Buczkowice, sołectwa Czechowic-Dziedzic – Bronów, 
Ligota, Zabrzeg; Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Wilamowice, Wilkowice), niewykonujący działalności gospodarczej.
Aby złożyć projekt w zbliżających się naborach należy najpierw zapoznać się ze Strategią RLKS i Rozporządzeniem Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Można 
też skorzystać z bezpłatnego doradztwa oferowanego przez LGD.

*szczegółowe informacje można uzyskać w biurze lGD Ziemia Bielska. Zapraszamy do kontaktu!
Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, ul. T. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała

Tel. 33 8 18 34 11, e-mail:projekty@ziemiabielska.pl, www.ziemiabielska.pl.



LIPEC-SIERPIEń 172019

„Nikt z nas nie żyje dla siebie”
16 czerwca w jaworzańskim amfi teatrze odbyła się 4. Para-

fi ada – Piknik Rodzinny pod hasłem „Wiele serc – jeden rytm”. 
Impreza została zorganizowana przez Stowarzyszenie Opatrz-
ność pod patronatem wójta Jaworza – Radosława Ostałkiewi-
cza oraz ks. proboszcza Stanisława Filapka. Biorąc pod uwagę 
ogrom przygotowań ze strony organizatorów, troskę, aby uczest-
nikom wydarzenia nie zabrakło atrakcji, można powiedzieć, że 
była to Parafi ada wyjątkowa. W jej organizację zostało włożone 
mnóstwo serca, dobra i miłości. Hasło Parafi ady było motorem 
napędowym do włączenia się w przygotowania wszystkich grup 
parafi alnych. Mogliśmy podziwiać, jak dzięki wielu sercom zaan-
gażowanym w imprezę, zabrzmiał jeden rytm. 

Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji. Wyliczankę 
można rozpocząć od stoisk gastronomicznych, w myśl powiedze-
nia „Przez żołądek do serca”. Częstować mogliśmy się różne-
go rodzaju słodkimi wypiekami, ciastami i babeczkami. Konkret-
nym, obiadowym daniem były specjały w grilla. W innym miejscu 
uczestnicy mogli próbować przysmaku kuchni śląskiej – kromki 
chleba ze smalcem i kiszonym ogórkiem, specjalnie na tą okazję 
przyrządzonymi przez Grupę Charytatywną. Było pysznie. Idąc 
dalej, w myśl powiedzenia „Nie samym chlebem żyje człowiek”, 
na stoisku Kręgu Biblijnego mogliśmy na karmić się Słowem Bo-
żym – każdy mógł wylosować cytat z Pisma Świętego.

Genialna jak zwykle, opracowana przez Maćka Maćkowiaka 
gra terenowa świetnie zintegrowała rodziny i przyjaciół, a także 
pozwoliła poznać najmniejsze zakamarki leśnego terenu otacza-
jącego amfi teatr. Przy okazji pokazała, że wiara daje w życiu kon-
kretne owoce, a poznał je każdy, kto właściwie rozwiązał zagadki 
i odczytał hasło. Były konkursy, a dusza artysty mogła ujawnić 
się w „Twórczym Zakątku”, gdzie uczestnicy zajęć przygotowy-
wali wspaniałe prace. 

Dla dzieci (i nie tylko) organizatorzy przewidzieli m.in. mnó-
stwo dmuchanych zamków i zjeżdżalni, tory z przeszkodami, tor 
do surfi ngu, ściankę wspinaczkową, pokaz baniek mydlanych, 
biegi w 3-osobowych spodniach, spacerujące maskotki. Dłu-
go można by wymieniać. Najdłuższa kolejka była do Fotobudki, 
w której można było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. 

Parafi ada rozpoczęła się od pokazu talentów. Swoje „5 mi-
nut” na scenie miało około 20 odważnych artystów, którzy śpie-
wali piosenki, grali na instrumentach, tańczyli i recytowali wier-
sze. W tak zwanym międzyczasie na kompleksie sportowym 
przy ul. Koralowej odbył się fi nałowy mecz o Puchar Proboszcza. 
W myśl zasady „Boisko martwe – diabeł żywy, boisko żywe – 
diabeł martwy” trzeci rok z rzędu zorganizowany został turniej, 
w którym zagrać mógł każdy – pod warunkiem skompletowa-
nia drużyny. Rozgrywki eliminacyjne wyłoniły dwa zespoły, któ-
re w niedzielne popołudnie stanęły w szranki – Czarni Jaworze 

i Wicherek Jaworze. Po zaciętym boju Czarni wygrali 8:3. Za-
wodnicy obu drużyn otrzymali okazałe puchary i medale od ks. 
proboszcza. 

Aby porwać publiczność do wspólnej zabawy, trzy tancerki po-
prowadziły zabawę taneczną dla każdego. Przepięknym przed-
stawieniem zaszczyciły nas Dzieci Maryi. Pod czujnym okiem 
s. Eliaszy oraz katechetki Urszuli przygotowały niesamowity 
spektakl „Kwiat dobroci”. Publiczność nie mogła wyjść z podzi-
wu, jak bogate treści są w stanie przekazać młodzi artyści. Dzie-
ci przypomniały nam, czym jest prawdziwa dobroć, wrażliwość, 
piękno, a na koniec zebrały owację na stojąco. 

Gościem specjalnym zaproszonym na to wydarzenie była 
Monika Kuszyńska, była wokalistka zespołu Varius Manx i repre-
zentantka Polski w konkursie Eurowizji. Przyjechała do nas pro-
sto z Opola. Ciężki wypadek, który przeżyła w 2006 roku, zmie-
nił jej życie, ale dzisiaj pomimo trudności tryska radością. Artyst-
ka przypomniała, jakim cudownym darem jest życie.

Równie wzniosłym punktem programu, w którym każdy mógł 
spotkać Najważniejszą Osobę Wieczoru była wspólna modli-
twa, w której połączyły się wszystkie grupy parafi alne wraz z pu-
blicznością. Dziękowaliśmy za owoce wiary, których nieustannie 
doświadczamy i prosiliśmy, aby jeszcze bardziej były widoczne 
w naszym życiu. Razem wysłaliśmy prośby, uwielbienie i dzięk-
czynienie do Nieba, czego symbolem były wznoszące się balony. 
Każdy mógł namacalnie poczuć dotyk Pana Boga. 

Impreza zakończyła się dyskoteką, która porwała nas w wir 
lat 70.,80. i 90. 

Przez cały dzień trwania Parafi ady było widać mnóstwo 
uśmiechniętych twarzy, wzajemną życzliwość, dobroć i rodzin-
ne ciepło. Wzajemna miłość, której wszyscy doświadczyliśmy to 
zdecydowanie największy, najpiękniejszy i najważniejszy owoc 
wspólnego święta. To jeden z takich momentów, kiedy czuje się 
dumę z bycia chrześcijaninem, a od członków Stowarzyszenia 
Opatrzność możemy się uczyć poświęcenia dla innych w myśl 
motta, którym się kierują „Nikt z nas nie żyje dla siebie”.

Wraz z nim dziękujemy tym, którzy włączyli się w przygotowa-
nie 4. Parafi ady oraz wszystkim, którzy w niej uczestniczyli. Do 
zobaczenia za rok.

Karolina Wizner, Michał Majdak. Zdjęcia: ARC

STOWARZYSZENIE OPATRZNOŚĆ
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50 000 zwiedzających w Jaworzańskim Muzeum
Jaworzańskie Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej, 

jeden z niewielu tego typu obiektów muzealnych w Polsce i je-
dyny w południowej Polsce, właśnie zanotowało 50 tysięczne-
go zwiedzającego.

Jaworze to niewielka miejscowość w pobliżu Bielska – Białej. 
Kiedy w latach 60-tych ubiegłego wieku bosman Erwin Pasterny, 
wychowanek szkoły podstawowej w Jaworzu, przekazywał swo-
je bogate zbiory szkole, zapewne nie przypuszczał, a pewnie  
i nie marzył, że na bazie tych okazów powstanie Muzeum Fauny 
i Flory Morskiej i Śródlądowej. Ofiarodawca zastrzegł, że prze-
kazane zbiory, zakonserwowane i zasuszone okazy a także sło-
je pełne okazów mokrych, zostaną w szkole. Na bazie tych oka-
zów zostało utworzone szkolne Muzeum Flory i Fauny Morskiej. 

Pierwsze eksponaty, w tym ponad 2 metrowy rekin, dotarły 
do Jaworza ok. 1963 roku. Trafiły one początkowo do budynku 
szkoły, do której uczęszczał bosman Pasterny, a w którym obec-
nie mieści się jaworzańskie przedszkole. Po wybudowaniu obec-
nego budynku szkoły 1000-latki, eksponaty, po wykonaniu sto-
sownych gablot, zostały umieszczone, w specjalnie w tym celu 
przystosowanych, dwóch klasach. Na tylnych ścianach gablot zo-
stały namalowane morskie glony. W muzeum znalazło się kilka-
set suchych i mokrych okazów. Były to głównie okazy z wód sło-
nych, najwięcej zwierząt występujących na rafach koralowych. 

Od samego początku swego istnienia szkolne muzeum zostało 

udostępnione dla zwiedzających. Przewodnikami zostali ucznio-
wie szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy w ciekawy i intere-
sujący sposób przekazują informacje o zgromadzonych okazach.

Muzeum miało okazy praktycznie z całego Świata natomiast 
wyraźnie brakowało informacji o Bałtyku. Bałtyk jest morzem mło-
dym, powstałym po zlodowaceniach i ma ciekawą historię. Z tego 
też powodu w 2009 roku Muzeum wzbogaciło się o stosowną eks-
pozycję. W nowej gablocie zostały umieszczone stosowne mapy 
obrazujące kolejne fazy jego rozwoju oraz okazy fauny Bałtyku.

Z przyczyn oczywistych muzeum nie było szeroko rozrekla-
mowane, liczba zwiedzających była ograniczona. Niemniej jednak 
przez ponad 40 lat istnienia szkolnego Muzeum przewinęło się 
przez niego dziesiątki przewodników i setki gości zwiedzających.

Tak nadszedł rok 2013, kiedy została podjęta decyzja o bu-
dowie nowego pawilonu Muzeum a zbiory uzyskały szanse na 
znacznie szersze upublicznienie. Uroczyste otwarcie Muzeum 
Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej nastąpiło 5 września 2014.

W nowym budynku mieści się sala wystawiennicza o po-
wierzchni 150 m², ponadto sala wykładowa o powierzchni 42 m² 
oraz pomieszczenie biurowe i zaplecze sanitarne, również dla 
niepełnosprawnych. 

W Muzeum zgromadzono tak wiele egzotycznych zwierząt 
występujących w morzach i oceanach Świata, w przeważającej 
części mieszkańców rafy koralowej. Istotne jest to, że są to oka-
zy naturalne. Nie wszystkie są w idealnym stanie, jednak w po-
łączeniu ze stosownymi tablicami, prezentowanymi filmami i pre-
zentacjami multimedialnymi muzeum stanowi unikatowe miejsce 
na mapie Polski.

Zobaczyć tu można kilkadziesiąt gatunków ryb obrazujących 
całe bogactwo różnych przystosowań do mikrośrodowisk, w któ-
rych żyją. Są tu przedstawiciele ryb chrzęstnoszkieletowych m.in. 

MUZEUM FAUNY I FLORY
MORSKIEJ I ŚRÓDLĄDOWEJ

Tegoroczne Święto Morza w Międzybrodziu Bialskim, któ-
re odbyło się 7 lipca, stanowiło preludium do przyszłorocznych 
obchodów Zaślubin Polski z Morzem. 10 lutego 1920 roku gen. 
Józef Haller w Pucku, a 18 marca 1945 roku kpr. Franciszek Nie-
widziajło w Kołobrzegu w imieniu powracającego nad Bałtyk pań-
stwa i narodu objęli w posiadanie ten istotny dla jego bytu teren. 
Fakt ten i jego znaczenie dla współczesności, dla gospodarki, 
obronności, rekreacji i wypoczynku jest od 1936 roku przypomi-
nany nad Jeziorem Międzybrodzkim. Ten naturalny związek rzek 
i jezior beskidzkich z zasobami wodnymi kraju i Bałtyku ukazała  
w swym wystąpieniu wójt Czernichowa, Barbara Kos-Harat. Sta-
łą rolę w kontynuacji tradycji świętowania morza w tym miejscu  
i w kraju odgrywa Liga Morska i Rzeczna, której 100- letnią dzia-
łalność uhonorował Senat RP poprzez „ustanowienie roku 2019 
Rokiem Ligi Morskiej i Rzecznej”. Od czasów proboszcza parafii 
św. Marii Magdaleny, ks. Jana Banasia, do obecnego ks. Marka 
Wróbla integralną częścią obchodów jest msza święta, podczas 
której mieszkańcy i goście dziękują Bogu i ludziom za możli-
wość korzystania w różnoraki sposób ze spiętrzonej Soły oraz 
innych rzek, jezior i morza. W tym roku, gdy woda pochłonęła 
już ponad 110 istnień ludzkich, modlono się szczególnie o roz-
ważne z niej korzystanie, by była źródłem radości, a nie tragedii. 

Niezwykle ważną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa,  
a w razie potrzeby w udzielaniu pomocy, odgrywają członko-
wie Beskidzkiego Wodnego Pogotowia Ratunkowego. Niestety 
w połowie marca spłonęła ich międzybrodzka stanica wodna. 
Świadomi odpowiedzialności za korzystających z tego akwenu 

pod kierownictwem prezesa WOPR w Bielsku-Białej Eryka Gaz-
dy oraz Jerzego Ziomka z oddziału żywieckiego wraz z grupą 
wolontariuszy natychmiast przystąpili do jej odbudowy i organi-
zowania niezbędnego sprzętu. Z finansową pomocą pośpieszyli 
parafianie, Gmina Czernichów, Starostwo Powiatowe w żywcu, 
okoliczni przedsiębiorcy oraz indywidualni darczyńcy. Dzięki ich 
zaangażowaniu możliwe było w tak krótkim czasie wybudowa-
nie nowej stanicy, poświęcenie jej i choć jeszcze nie całkowi-
cie gotowej, oddanie jej woprowcom. To dzieło pracy rąk i umy-
słów ludzi dobrej woli stało się główną wizytówką tegorocznego 
świętowania.

Edward Szpoczek

POTRAWA żYCIA
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rzadki rekin młot a także płaszczki z okazałym diabłem morskim, 
czyli mantą i rybą piłą. Wśród licznych ryb kostnoszkieletowych 
na uwagę zasługują zaopatrzone w mocne rogowe szczęki ro-
gatnice, drapieżna, zaopatrzona w wabik polująca z zasadzki, 
przydenna żabnica. Uwagę zwracają nadymki i najeżki a tak-
że ryby latające, opiekujący się potomstwem konik morski, ja-
dowita skorpena, kostery i wężokształtne mureny. W gablotach 
oglądać można suche i mokre okazy jadowitej skrzydlicy, a tak-
że efektowne rurecznice czy podnawkę – rybę z przyssawką na 
grzbietowej stronie ciała. Zwraca także uwagę poskoczek muło-
wy – ryba lasów namorzynowych otaczających Ocean Indyjski, 
która odbywa spacery po lądzie. Kilka okazów suchych jest za-
wieszonych pod sufi tem. 

W oddzielnych gablotach prezentowane są gady – żółwie wod-
ne a także węże morskie.

W kolejnych gablotach zgromadzono liczne bezkręgowce. 
Można tu zobaczyć liczne gąbki i koralowce – organizmy tworzą-
ce rafy koralowe. W kolejnej stawonogi, z należącym do szczęko-
czułkowców skrzypłoczem, efektowną langustą – skorupiakiem, 
u której I para odnóży krocznych nie jest zakończona szczypca-
mi, oraz liczne mniejsze rakowce np. łopaciarz czy rawka i kraby. 
W kolejnych gablotach zaprezentowano mięczaki, gdzie uwagę 
zwracają efektowne muszle egzotycznych ślimaków, wśród któ-
rych uwagę zwraca trąba trytona, morskie ślimaki bezmuszlowe 
a także małże z przydacznią, przegrzebkiem, czyli małżem Św. 
Jakuba, oraz endemitem Morza Śródziemnego – przyszynką szla-
chetną, a ponadto liczne głowonogi – ośmiornice, kalmary i mątwy.

Efektowny pokaz kończy gablota ze szkarłupniami – roz-
gwiazdami, jeżowcami, wężowidłami i strzykwami. Plansze nad 
gablotami objaśniają cechy charakterystyczne poszczególnych 
grup zwierzęcych.

W jednej z gablot zaprezentowano zwierzęta środowiska lą-
dowego z różnych stron Świata. Centralnym okazem jest w niej 
wąż – kobra indyjska z charakterystycznym rysunkiem okularów 
na grzbiecie a także lądowy waran oraz ciekawy ssak – mangu-
sta, która potrafi  walczyć i zwyciężać jadowitą kobrę. W gablo-
cie pokazane są również skorpiony i egzotyczny wij z grupy dwu-
parców oraz południowoamerykański pancernik. Ostatnio zbiory 
wzbogaciły się o wypchany okaz pingwina. 

W oddzielnej ekspozycji przedstawiono nasz Bałtyk. Poznać 
tu można historię Bałtyku od jego powstania do dziś a także obej-
rzeć wiele bałtyckich okazów zwierząt. Ciekawymi gatunkami są 
skorupiaki, relikt polodowcowy – podwój wielki oraz garnela czy 
krewetka bałtycka. Ozdobą tej części ekspozycji jest krab wełni-
stoszczypcy – przybysz aż z morza chińskiego. Na wystawie za-
prezentowane zostały wszystkie gatunki bałtyckich małży. 

W sali wystawienniczej oprócz łódki, w której specjalnie za-
montowanym monitorze, wyświetlana jest prezentacja o zwierzę-
tach Bałtyku i gablot z eksponatami, umieszczone są akwaria z eg-
zotycznymi rybami słodkowodnymi, które szczególnie wieczorem 
są dobrze widoczne przez główne przeszklenie elewacji frontowej. 

Dużym zainteresowaniem cieszą się organizowane przez 
pracowników Muzeum wystawy czasowe. Corocznie jest ich kil-
ka, że wspomnę tylko wystawy gupików i bojowników zorganizo-
wane w ramach Mistrzostw Europy Hodowców tych ciekawych 
ryb, wystawę motyli nocnych czy zwierząt egzotycznych w du-
żym stopniu gadów. 

Ciekawe były koncerty muzyki poważnej pt. „Muzyczne przy-
pływy” a także wystawy „Latarnie Morskie Polskiego Wybrzeża”, 
czy wystawa malarstwa I. Klukowskiego.

Każdego roku Muzeum jest licznie odwiedzane. Częstym wi-
dokiem są parkujące autokary. W 2018 roku odnotowano ponad 
13 000 zwiedzających. Największy udział w ogólnej ilości od-
wiedzających stanowią dzieci do lat siedmiu (ok. 35%), następ-
nie dzieci i młodzież w wieku 7 – 16 lat (ok. 30%), młodzież i do-
rośli w wieku przedemerytalnym (20%), a najmniej liczną grupę 
stanowią emeryci (poniżej 15%).

Muzeum było i jest w dużym stopniu wizytówką Jaworza. 
W najbliższym czasie wzbogaci się o akwarium słonowodne z ży-
wymi koralowcami i rybami rafy koralowej. Planowana jest rów-
nież budowa Motylarni, gdzie wśród egzotycznej roślinności będą 
fruwać kolorowe egzotyczne, ale także nasze motyle.

Muzeum zaprasza wszystkich chętnych umieszczonym na 
ścianie szkoły ciekawym muralem. Z takiego zaproszenia nale-
ży skorzystać, a zatem do zobaczenia w Muzeum Fauny i Flory 
Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu.

Marek Guzik

Oferujemy:
 Ciekawe zajęcia: plastyczne, muzyczno-ruchowe, 

kulinarne, integracyjne, sportowe, rekreacyjne,
 Zajęcia na świeżym powietrzu: gry i zabawy,
 Pomoc w nauce: pomoc w odrabianiu bieżących 

zadań, zajęcia korekcyjne,
 Organizację czasu wolnego: spotkania z ciekawymi 

ludźmi, wycieczki,
 Zajęcia socjoterapeutyczne: zajęcia podczas których 

dziecko uczy się współpracować z innymi, odkrywa 
swoje zdolności i zainteresowania, nabędzie ważne 
umiejętności społeczne,

 Wykwalifi kowaną kadrę pedagogiczną: pedagodzy, 
wychowawcy z wieloletnim doświadczeniem 
zawodowym,

 Codzienne posiłki przygotowywane wspólnie 
w świetlicy

Ilość miejsc ograniczona: zapisy odbywać się będą od 
19.08.2019 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Jaworzu, ul. Zdrojowa 82 w dniach: poniedziałek, 
wtorek, środa w godz. 7.00 – 15.00; czwartek w godz. 7.00 – 
17.00: piątek 7.00 – 13.00, 
tel. 33 8286 672, osoba do kontaktu: Ewa Winek

ŚWIETLICA KORALOWA
Jaworze, ul. Koralowa 19

Zaprasza na zajęcia w roku szkolnym 2019/2020 dzieci w wieku od 7 do 16 roku życia.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych: 

poniedziałek, wtorek, środa i piątek 14.00 – 18.00.
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XV MIĘDZYNARODOWY KONCERT 
CHÓRÓW EWANGELICKICH ZIEMI 
CIESZYńSKIEJ

22 czerwca w jaworzańskim amfi teatrze odbył się po raz pięt-
nasty Międzynarodowy Koncert Chórów Ziemi Cieszyńskiej. Zo-
stał on zorganizowany przez parafi ę ewangelicką i chór kościel-
ny w Jaworzu. Prowadzący koncert ks. Władysław Wantulok wraz 
z małżonką powitali chóry oraz honorowych członków jaworzań-
skiego chóru – wójta gminy Radosława Ostałkiewicza i akto-
ra teatrów muzycznych Arkadiusza Dołęgę. Koncert rozpoczął 
się wspólną pieśnią Stanisława Moniuszki pt. „Ojcze z niebios” 
pod dyr. Krystyny Gibiec. W festiwalu pieśni wzięły udział chóry 
z Republiki Czeskiej: z Trzyńca „Lutheran Chorus” pod dyr. Józe-
fa Podoli oraz z Nawsia chór żeński „Melodia” MK PZKO pod kie-
runkiem Aleksandry Zeman. Ponadto wystąpiły chóry z Ustronia, 
Goleszowa, Skoczowa i Starego Bielska oraz z Jaworza, prezen-
tując pieśni o charakterze religijnym i ludowym.

W drugiej części wystąpił Arkadiusz Dołęga z krótkim recita-
lem, bawiąc widzów śpiewem i żartem. Koncert zakończony został 
godzinnym występem Orkiestry Dętej „Jablonkowianka” z Jabłon-
kowa z Republiki Czeskiej pod dyr. Mirosława żukowskiego.

Sponsorami koncertu byli: Urząd Gminy w Jaworzu, Bank 
Spółdzielczy w Jasienicy i Śląski Urząd Marszałkowski. Spon-
sorom serdecznie dziękujemy.

renata podstawny, Zdjęcia: Wioletta Maindok

Już wkrótce mieszkańcy Jaworza będą mogli ściągnąć na swój 
telefon specjalną aplikację. Nad jej stworzeniem pracuje spółka 
Carbonet, która powstawała w ramach Agencji Rozwoju Regio-
nalnego w Bielsku-Białej. – Aplikacja będzie miała wiele funkcjo-
nalności – zapowiada Marcin Gawlas, prezes Carbonetu. – Ostat-
nio coraz większą popularnością cieszą się ankiety, w których 
samorządowcy chcą poznać opinie mieszkańców na różne tematy. 

Nie inaczej jest w Jaworzu. Posiadacz aplikacji w smartfonie bę-
dzie mógł w bardzo prosty sposób uczestniczyć takich ankietach 
oraz otrzymywać powiadomienia SMS z Urzędu – dodaje Gawlas.

To jednak dopiero początek zalet. W przyszłości poprzez apli-
kację będzie można na przykład złożyć petycję do Urzędu Gmi-
ny, sprawdzić poziom smogu w Jaworzu czy nawet – być może 
już w 2020 roku – oddać głos w Budżecie Obywatelskim Jawo-
rza. Zastosowań, jak mówią pomysłodawcy, będzie dużo więcej.

Na razie trwają prace nad wersją roboczą. Taką właśnie pro-
totypową aplikację będzie można ściągnąć już w sierpniu ze stro-
ny internetowej www.i-voting.pl. Zapraszamy do testów.  (wot)

Trwają prace nad stworzeniem aplikacji, dzięki której mieszkańcy Jaworza będą mogli odpowiadać na pytania w różnych ankietach. Fot. Materiały prasowe

WIRTUALNY GŁOS

Aplikacja mobilna i-Voting 
 

 
 
Zeszłoroczne zmiany w ustawie o samorządzie z dnia 11 stycznia 2018 roku wprowadziły 
szereg nowych przepisów, których celem jest zwiększenie udziału obywateli w procesie 
wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. 
 
Ustawa wprowadziła w 66 miastach na prawach powiatu obowiązek organizacji budżetu 
obywatelskiego zaczynając od roku 2019, którego pula środków musi wynosić co najmniej 
0,5% budżetu JST. Wprowadzono również obowiązek monitorowania przebiegu sesji i 
komisji w samorządzie. 
 
Popularność budżetów obywatelskich zwiększa się z roku na rok. W roku 2018 ok. 400 
Jednostek Samorządu Terytorialnego przeprowadziło budżety obywatelskie. 
 
W 2017 roku w całej Polsce na projekty ujęte w budżetach obywatelskich zagłosowało blisko 
2 miliony osób. To niemal 10% uprawnionych do głosowania. Zgłoszonych zostało ponad 17 
tysięcy pomysłów. W całym kraju rocznie w ramach budżetów obywatelskich wydaje się 
ponad 300 mln złotych. 
 
Niestety systemy głosowania oparte o strony internetowe są podatne na włamania i 
oszustwa ze względu na ich słabe zabezpieczenia. Znane są przypadki, że w wyniku źle 
zabezpieczonych głosowań w budżetach obywatelskich wyłania się do realizacji pomysły, 
które zostały zgłoszone przez wąskie grupy interesu lub osoby indywidualne, które posiadają 
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NAsZe DZieci, NAsZA MŁODZieŻ

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 
W JAWORZU

przedszkolna zabawa
Najważniejszą imprezą Publicznego Przedszkola Samorzą-

dowego nr 1 w Jaworzu jest Piknik Szkolny. Jego kolejna edycja 
odbyła się w najlepszym możliwym momencie, czyli Dniu Dziec-
ka. Atrakcji jak zawsze, co widać na zdjęciach, nie brakowało.

Zdjęcia: Tomasz Wolff 
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PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 
W JAWORZU

Otwarty angielski
Końcem maja w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia otwarte 

z języka angielskiego z udziałem rodziców. To jedna z form współ-
pracy przedszkola z rodzicami, w czasie której mają oni okazję 
zapoznać się ze sposobami pracy dydaktyczno-wychowawczej 
oraz przekonać się, jak wiele ich pociechy potrafią w zakresie ję-
zyka angielskiego. Podstawową formą aktywności dziecka w wie-
ku przedszkolnym jest zabawa, dlatego ta zasada obowiązuje na 
wyżej wspomnianych zajęciach. 

Podczas zajęć każda z grup prezentowała poznane w cią-
gu roku słówka, piosenki oraz ulubione zabawy, m.in. zabawę ru-
chową „Spider and flies”, zabawę taneczno-muzyczną „Garden”, 
zabawa „Fish” i „Colours” z wykorzystaniem kart obrazkowych 
„flash cards”, zabawę ruchową „Feed the squirrel and mouse”. 
Grupy starsze opowiedziały rodzicom ciekawostki na temat Anglii  
i Irlandii oraz pokazały najsłynniejsze zabytki, symbole i zwyczaje 
związane z tymi krajami. Przedszkolaki wspólnie z rodzicami oraz 
pacynką – angielskim misiem Bruno prezentowały umiejętności  
w zakresie komunikacji w języku angielskim. Warto dodać, iż wspól-
na zabawa i praca bardzo zbliża, daje radość nie tylko dzieciom. 

Zajęcia otwarte z języka angielskiego to jedna z form współpracy przed-
szkola z rodzicami.

Podsumowując, przedszkolaki jak zwykle chętnie i aktywnie 
uczestniczyły w proponowanych formach zabaw z językiem an-
gielskim, dając wyraz swojemu zainteresowaniu i zaangażowaniu  
w działanie. Dziękujemy wszystkim rodzicom za udział w zajęciach. 

Nauczycielka Magdalena Ćmok

W świecie baśni
W poniedziałek 27 maja odbył się konkurs podsumowujący 

naszą wiedzę i umiejętności w zakresie gotowości szkolnej 
„Przedszkolak w świecie bajek i baśni”, a także „Matematyka jest 
zawsze ciekawa”. Dzieci miały do wykonania różnego rodzaju za-
dania związane z baśniami i legendami, z którymi poradziły sobie 
znakomicie. Najtrudniejszym, z którym musiały się zmierzyć, było 
napisanie przy pomocy rodziców własnej bajki i przeczytanie wy-
branego jej fragmentu. Tego zadania podjęło się siedmioro star-
szaków. Główny bohater – wesoły piesek przedstawiony w fanta-
zji, wyobraźni jest często przyjacielem dzieci w ich realnym świe-
cie. Baśnie i bajki rozwijają wyobraźnię, uczą przestrzegania zasad  
i norm społecznych, odróżniania dobra od zła. I właśnie wszystkie 

te funkcje zostały doskonale zaprezentowane przez małych pisa-
rzy z naszego przedszkola. Ponieważ celem konkursu było rozbu-
dzenie w przedszkolakach zainteresowań czytelniczych nie było 
przegranych, a każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dy-
plom i nagrodę. Na szczególne wyróżnienie zasługuje jednak baj-
ka pt. „Zagubiony pantofelek królowej zimy”, napisana przez Emil-
kę M. z grupy Kangurki I.

Dzieci z grup najstarszych stanęły w tym dniu naprzeciw sie-
bie, rozpoczynając również rywalizację i współzawodnictwo, roz-
wiązując trudne zadania matematyczne, bawiąc się przy tym i kon-
kurując jednocześnie. 

Nauczycielka Renata Urban

Żyjmy zdrowo na sportowo
Jak co roku przedszkolaki świętowały Dzień Mamy i Taty oraz 

Dzień Dziecka. Tym razem spotkaliśmy się w Hali Sportowej Ja-
worze, a tematem przewodnim było hasło „żyjmy zdrowo na spor-
towo”. 1 czerwca wszystkie dzieci tańcem i piosenką wyraziły mi-
łość i wdzięczność swoim rodzicom pod czujnym okiem pani dy-
rektor i wszystkich wychowawczyń grup.

Po cudownych występach, w których dzieci zaprezentowały 
swoje zdolności wokalne i taneczne, na twarzach rodziców moż-
na było zauważyć dumę i wzruszenie. Po zakończonym progra-
mie artystycznym dzieci wręczyły swoim rodzicom piękne, wła-
snoręcznie zrobione certyfikaty dla najlepszej mamy i najlepsze-
go taty, magnesy i wspaniale serca. 

Celem całej imprezy było pokazanie, że dzieci, ich rodzice, całe 
grono pedagogiczne i wszyscy pracownicy naszego przedszkola 
chcą i potrafią bawić się zdrowo na sportowo. W trakcie całej im-
prezy został przygotowany przez pracowników przedszkola „zdro-
wy kącik” ze smakołykami, owocami i sałatkami ze zdrowych pro-
duktów. Odbyły się ponadto liczne konkursy sportowe. Dodatkową 
atrakcją imprezy było przygotowanie zajęć aerobowych dla mam, 
tatusiów i ich pociech. Śmiechu było co nie miara.

Pod koniec imprezy dzieci otrzymały zasłużone medale i dy-
plomy. Gratulacjom i owacjom nie było końca.

Mama Dawidka 
Dzień Mamy i Taty oraz Dzień Dziecka miał sportowy przebieg.
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 
W JAWORZU

Wygraliśmy w Budżecie Obywatelskim
Dziękujemy wszystkim rodzicom za głosowanie na projekt dla 

naszego przedszkola złożony w ramach Budżetu Obywatelskiego 
2019. Zdobyliśmy rekordową liczbę głosów: 361. Brawo! Hura! Ser-
deczne podziękowania szczególnie dla Rady Rodziców i dla tych 
państwa, którzy zaangażowali się w to przedsięwzięcie.

Żegnamy już przedszkole
„Tak szybko minął okres przedszkolny i trzeba będzie iść do tej 

szkoły”… Dziś kończy się ważny etap w życiu 6- latków. W piątek 
14 czerwca nastąpił ten wyjątkowy dzień – czas pożegnania. Łza 
w oku się kręci. To czas rozstań z naszymi paniami i z zabawka-
mi. Tu po raz pierwszy dzieci zetknęły się z nowym otoczeniem, 
ucząc się samodzielności, zaradności, pewności siebie. W przed-
szkolu poznały nowych kolegów, uczyły się zasad współpracy 
i współdziałania. Kończąc pierwszy etap edukacji, jesteśmy bogat-

Śladami żubrów
Czerwcowa pogoda sprzyja wakacyjnym podróżom. W tym 

roku nasze przedszkolaki wybrały się na wycieczkę do zagrody 
żubrów w Pszczynie. Pobyt w rezerwacie zachwycił nasze dzie-
ci, które onieśmielone pięknem natury zaczerpnęły wiedzy na te-
mat leśnych zwierząt. Pani przewodniczka w ciekawy i przystępny 
sposób przekazała nam wiele informacji z życia nie tylko żubrów, 
ale także innych dzikich zwierząt. Piękny samiec pawia zaprezen-
tował się nam w całej okazałości, próbując przy tym skosztować 
naszych pysznych drożdżówek. Po krótkim odpoczynku udaliśmy 
się na spacer do pobliskiego zamku. Podczas spaceru dzieci snu-
ły historie o księżnej Daisy, rycerzach i lwach strzegących wejścia. 
Dzień pełen wrażeń zakończył się przejazdem autokarem, w którym 
nasi najmłodsi zdążyli się zdrzemnąć. Choć zmęczenie dało o so-
bie znać, to tych wspomnień nikt nam nie zabierze. Mamy nadzie-
ję, że za rok znów uda nam się przeżyć równie ciekawą przygodę.

Nauczycielka Karolina Wilczek

Przedszkolaki pozdrawiają z Pszczyny.

si o nowe doświadczenia i spostrzeżenia. Potrafi my pięknie mó-
wić, czytać, liczyć, pisać po śladzie i rysować. Zdobyte umiejętno-
ści na pewno wykorzystamy w szkole. Dziś dzień podziękowań dla 
pani dyrektor i wszystkich pań, pracowników przedszkola za trud 
i pracę włożoną w wychowanie najmłodszego pokolenia. W tym 
szczególnym dniu 6-latki zaprezentowały swój program artystycz-
ny. Występy rozpoczął dostojny taniec polonez. W imieniu wszyst-
kich pań starszaki pożegnała pani dyrektor, życząc im powodze-
nia w szkole, radości, sukcesów i samych piątek, szóstek. W re-
pertuarze występów dzieci znalazły się indywidualne recytacje, 
w których nie zabrakło podziękowań dla pani dyrektor, pań: inten-
dentki, pomocy, kucharek, które gotowały nam smaczne obiady. 
Przed nami wakacje. Zaczaruj nam lato słońce, morze, góry, po-
pluskaj się w jeziorze i na dyskotekę zaproś też. Na pożegnanie 
średniaki wręczyły starszakom wykonane przez siebie upominki. 
Na pamiątkę pobytu w przedszkolu dzieci otrzymały książki, zdję-
cia, zakładki i dyplomy. życzymy wszystkim słonecznych wakacji.

Nauczycielka Lidia Kubala

innowacje pedagogiczne w Jaworzu 2018/2019

Rok szkolny 2018/2019 był ostatnim, w którym był realizowa-
ny projekt innowacyjny „Edukacja przyrodnicza szansą na rozwój 
kompetencji uczniów”. Zajęcia odbywały się zgodnie z planem 
i realizowano zaplanowane tematy. Zajęcia jak poprzednio prowa-
dzili: ze strony szkoły mgr Grzegorz Olejnik, ze strony UP prof. dr 
hab. Alicja Walosik i dr Marek Guzik.

13 października 2018 r. odbył się wyjazd na Wyżynę Kra-
kowsko-Częstochowską, do Parku Krajobrazowego Dolinki Kra-
kowskie. W zajęciach oprócz stałej kadry uczestniczyła mgr Anna 
Boguś, specjalistka ds. edukacji w Zespole Małopolskich Parków 
Krajobrazowych.

Uczniowie zapoznali się z różnymi formami ochrony przyro-
dy na terenie Polski. Są to m.in. Natura 2000, park krajobrazowy, 
park narodowy, rezerwat przyrody, ochrona ścisła, gatunkowa. 

Prowadzący wskazywali i omawiali problemy bioróżnorodno-
ści roślin i zwierząt w danym typie środowiska oraz miejscu ich 

występowania. Uczestnicy pracowali w oparciu o karty pracy, wy-
konywali ćwiczenia dotyczące rozmieszczenia roślin i różnorod-
ności gatunkowej drzew i innych roślin żyjących w leśnym runie 
i podszycie. Ponadto oznaczali gatunki zwierzęce występujące 
w ściółce (wije, chrząszcze) i w wodzie (bezkręgowce takie jak 
wypławek, kiełż, larwy chruścików i jętek). Uczniowie nauczyli się 
ponadto, na jakiej wysokości i jak mierzy się obwód drzew i skąd 
wzięła się jego nazwa – pierśnica. W czasie ćwiczeń w lesie ucznio-
wie wykonując ćwiczenia poznali metodę obliczania ilości drzew/
roślin na dużym obszarze i metodę określania ich rozmieszczenia 

Druga część zajęć odbyła się na Pustyni Błędowskiej. Zosta-
ły wskazane i omówione charakterystyczne gatunki roślin i zwie-
rząt żyjących na pustyni. Wskazane zostały przystosowania ro-
ślin i zwierząt do życia w warunkach pustynnych. Uczniowie wy-
konywali ćwiczenia obrazujące cechy populacji. Na kartach pra-
cy znaczyli rozmieszczenie, obliczali zagęszczenie. 

Zajęcia 24 listopada 2018 r. rozpoczęły się od wycieczki w te-
ren, której tematyka związana była z zagadnieniami dotyczącymi 
geologii. Uczestniczący w wycieczce mgr Bartosz Czader omówił 
problemy związane z budową podłoża geologicznego Jaworza – 
powstawanie skał osadowych budujących Płaszczowinę Śląską 
i wpływ ruchów górotwórczych na układ skał. W brzegach głęboko 
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wciętego Szerokiego Potoku uczniowie obserwowali naprzemian-
ległe warstwy piaskowców, zlepieńców, łupków oraz margli i wa-
pieni. Każdy z uczestników mógł dotknąć tzw. łupków cieszyń-
skich – najstarszych skał osadowych Karpat fliszowych, których 
tworzenie ocenia się na ponad 100 mln lat temu, na dnie istnie-
jącego tu morza. W trakcie wycieczki prowadzący zwracali rów-
nież uwagę na występujące po drodze rzadkie rośliny i zwierzę-
ta. Zainteresowanie wzbudziły szczególnie śluzowce – organizmy 
o nieustalonym do końca stanowisku systematycznym, a także 
na występujące w miejscach wilgotnych wątrobowce. Uczniowie 
obserwowali występujące w potoku zwierzęta wskaźnikowe czy-
stości wody – larwy chruścików, wypławki i kiełże. W drodze po-
wrotnej zadaniem uczniów było dokonanie zbiorów liści pospoli-
tych drzew i krzewów.

W drugiej części zajęć, w Muzeum Fauny i Flory Morskiej  
i Śródlądowej, uczestnicy obejrzeli prezentację przygotowaną 
przez pana Bartosza o warunkach życia i organizmach żyjących 
w poszczególnych erach geologicznych. Na zakończenie zajęć 
uczniowie na podstawie przygotowanych kart pracy wykonywa-
li obserwacje zebranych liści drzew i krzewów a w konsekwencji 
po kształcie, użytkowaniu i innych cechach morfologicznych ozna-
czali okazy i poznawali dendroflorę okolic Jaworza.

26 stycznia 2019 zajęcia odbyły się w Instytucie Biologii UP  
w Krakowie. Pierwsza część dotyczyła problemów ekologii. Omó-
wione zostały problemy wzajemnych zależności pomiędzy gatun-
kami. Szczególną uwagę zwrócono na sposoby odżywiania się 
zwierząt, co skutkuje tworzeniem się między nimi różnorodnych 
zależności w postaci łańcuchów pokarmowych. W trakcie zajęć za-
stosowano metody aktywizujące, np. metody definiowania pojęć, 
metody hierarchizacji, które uczą klasyfikowania i porządkowania 
wiadomości, metody twórczego rozwiązywania, a także metody 
pracy we współpracy np. „zabawa na hasło” czy „układanka”. Me-
tody te pobudzają wyobraźnię, poszerzają zainteresowania oraz 
dają możliwości każdemu uczniowi uczestniczenia w procesie dy-
daktycznym w zakresie doboru i selekcji informacji oraz tworzenia 
wiedzy, organizowania i oceny własnej pracy. Uczniowie wypełnia-
li przygotowane karty pracy oraz podzieleni na grupy konstruowali 
różnogatunkowe łańcuchy pokarmowe w ekosystemach lądowych 
i wodnych. Następnie uzasadniali swoje propozycje. 

Druga część zajęć dotyczyła wpływu człowieka na otaczają-
ce środowisko. W jego trakcie została przedstawiona prezenta-
cja przedstawiająca gatunki zwierząt, które wyginęły od ostatnich 
10 000 lat. W zdecydowanej większości wpływ na ten fakt mie-
li ludzie polujący na te gatunki. W prezentacji nawiązano do wy-
jazdu do Wrocławia, gdzie uczniowie, w muzeum zoologicznym, 
mieli okazję do obejrzenia kilku gatunków, które wyginęły w ostat-
nim okresie czasu. Dotyczy to alki olbrzymiej, wilka workowatego 
czy jelenia olbrzymiego.

W dniach 10-12 maja 2019 odbyły się zajęcia terenowe  
w Rytrze, na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Pierw-
szy dzień (piątek) został przeznaczony na pokonanie trasy Jawo-
rze – Rytro. W trakcie postojów zorganizowano zajęcia. Pierwszy 
przystanek znajdował się w okolicy Nowego Targu, gdzie odbyły się 
zajęcia na terenie kompleksu leśnego i Rezerwatu „Bór na Czer-
wonem”. Ścieżka edukacyjna w rezerwacie umożliwiła poznanie 
unikatowego torfowiska wysokiego oraz żyjących tam zwierząt  
i roślin. Uczestnicy wysłuchali informacji na temat powstawania 
torfowisk wysokich oraz zapoznali się ze specyficzną roślinnością 
zaliczaną się do gatunków rzadkich, ginących i chronionych, jak 
np. mchy – płonnik i torfowce, rosiczka okrągłolistna, żurawina 
błotna, wełnianka pochwowata czy sosna drzewokosa. W okoli-
cy torfowiska lęgi wyprowadza bocian biały, a w lesie przy rezer-
wacie bocian czarny. Na pomoście uczniowie obserwowali jasz-
czurkę żyworodną. Część szlaku poprowadzono na drewnianych 
pomostach. Szczególną atrakcją jest taras widokowy na kopu-
łę torfowiska. 

Kolejny przystanek miał miejsce w okolicy miejscowości Krem-
pachy na terenie Rezerwatu Przełom Białki pod Krempachami. 
przyniesionymi z Tatr i obrobionymi podczas tego transportu gra-
nitowymi otoczakami. Teren jest unikatowy tak pod względem fau-
nistycznym jak i florystycznym. Uczniowie poznali pospolite ga-
lasy występujące na drzewach i krzewach – smrekuna trzopka, 
ochojnika szyszkowego i bąbelnicę iwowca, ponadto zapozna-
li się z budową mrowiska pospolitego gatunku mrówki rudnicy. 
W okolicy jest wiele zastoisk wodnych, w których zostają odcię-
te z głównego nurtu ryby – pstrągi i strzeble, godują płazy głów-
nie żaba trawna i ropucha szara. Uczestnicy oprócz żaby traw-
nej obserwowali również kumaka górskiego – gatunek naturowy 
oraz jaszczurkę zwinkę. 

W okolicy znajduje się wiele jaskiń, w których w czasach pre-
historycznych przebywali ludzie. Są to najstarsze ślady człowieka 
w Pieninach – pochodzą sprzed 40 tys. lat. Podczas badań prowa-
dzonych w latach 1989-1995 w jaskiniach znaleziono m.in. dobrze 
zachowany, pochodzący sprzed 30 tys. lat bumerang z ciosu ma-
muta. Jest to najstarszy bumerang na świecie. Znaleziono także 
szczątki zwierząt z tego okresu, m.in. nosorożca włochatego, lwa 
jaskiniowego, hieny jaskiniowej. Zdjęcia tych obiektów obserwo-
wano na umieszczonych tablicach poglądowych. Po dotarciu do 
Rytra, zakwaterowaniu i posiłku odbył się krótki spacer po okolicy.

W drugim dniu (sobota) zajęcia odbywały się na terenie Gmin-
nego Parku Ekologicznego. Został on utworzony w celu ochrony 
unikatowych stanowisk flory i fauny charakterystycznej dla tere-
nów podmokłych w górach. W parku wytyczono ścieżkę dla zwie-
dzających i zaopatrzono ją w tablice informacyjne. Występują tu 
liczne gatunki gadów i płazów, które w wielu miejscach Polski sta-
nowią wielką rzadkość lub całkowicie wyginęły. Są to m.in. zaskro-
niec zwyczajny, żmija zygzakowata, padalec zwyczajny, jaszczurka 
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zwinka i jaszczurka żyworodna. Gromada płazów jest reprezento-
wana przez: ropuchę szarą, kumaka górskiego, żabę trawną, trasz-
kę karpacką, traszkę grzebieniastą, traszkę zwyczajną i traszkę 
górską oraz salamandrę plamistą. 

W zajęciach przedpołudniowych większość tych gatunków 
uczestnicy odławiali i obserwowali. Szczególnie efektownie pre-
zentowały się godujące traszki grzebieniaste i zwyczajne, których 
samce posiadają pięknie rozwinięte grzebienie godowe. W oparciu 
o przygotowane przez prowadzących klucze do oznaczania zwie-
rząt uczniowie sami rozpoznawali, analizując ich cechy gatunko-
we. Na zajęciach w terenie dominowała metoda poglądowości, 
oparta na bezpośredniej obserwacji obiektów i zjawisk przyrodni-
czych oraz ich analizie. Obserwacja jest spostrzeżeniem planowa-
nym, przygotowanym i kierowanym. Zawsze jest poprzedzona za-
interesowaniem i oczekiwaniem. Dobrze przemyślana obserwacja 
zapewnia uczniom możliwość interesującego badawczego pozna-
wania środowiska, pozwala dostrzegać powiązania w przyrodzie, 
umożliwia całościowe postrzeganie rzeczywistości i uświadamia, 
że człowiek, będąc jej elementem, odgrywa w niej istotną, ale nie 
jedyną rolę. Poznawanie obiektów przyrodniczych przebiega na 
drodze od żywego spostrzegania do kształtowania wyobrażeń, 
ale samo spostrzeganie tu nie wystarcza. Udzielamy więc wyja-
śnień, podajemy różne informacje, porządkujemy spostrzeżenia, 
prowadzimy do uogólnień. Dzięki obserwacji uczestnicy docho-
dzą do stwierdzeń ogólnych, a nie wyuczają się ich na pamięć. 
Z łatwością opanowują wiedzę na określony temat. Jest to wie-
dza samodzielnie zdobyta przy aktywnym udziale wielu zmysłów 
i czynności. Taka też była wiedza uczniów zdobyta w czasie za-
jęć terenowych w Parku Ekologicznym. Po dokonaniu odłowów 
w stawkach na terenie Parku, uczestnicy obserwowali i ozna-
czali liczne zwierzęta występujące w zbiornikach wody stojącej, 
min. poznali różnice pomiędzy larwami ważek różnoskrzydłych 
i równoskrzydłych – drapieżników wodnych. Ciekawym doświad-
czeniem była również obserwacja jaszczurek zwinek i żyworod-

nych, które każdy z uczestników mógł potrzymać na ręce. 
Z kolei zajęcia popołudniowe skupiały się na poznaniu zwie-

rząt lądowych i występujących w wodzie bieżącej. Poznano kolej-
ne galasy – szypszyńca różanego i iwiwca różyczkowca. Obser-
wowano kolejne okazy jaszczurek, a także szarańczaki, motyle 
i ważki różno i równoskrzydłe. Dokonując odłowu w potoku Rozto-
ka, zebrano larwy widelnic, jętek i chruścików. Prowadzący zwróci-
li uwagę na przystosowanie zwierząt do życia w wodzie bieżącej.

Po kolacji odbyły się zajęcia w ośrodku. Uczestnicy obejrzeli 
prezentację i krótkie fi lmy obrazujące gody, tańce godowe i skła-
danie spermatoforów płazów ogoniastych oraz dowiedzieli się wie-
lu ciekawostek z okresu pory godowej płazów i gadów. Po pre-
zentacji uczniowie oglądali zebrane okazy pod lupą binokularną. 

W trzecim dniu (niedziela) uczniowie, którzy zgłosili taką po-
trzebę, mieli możliwość uczestniczenia we mszy św. Po śniadaniu 
odbyła się wycieczka na ryterski zamek z XIII w., z którego moż-
na oglądać panoramę doliny Popradu, miejscowości Rytro i oko-
licznych gór. Sama dolina Popradu jest mocno zarośnięta drze-
wami i tylko w niedużym fragmencie widać wijącą się rzekę. Ze 
wzgórza zamkowego uczestnicy rozpoznawali miejsca, w których 
w poprzednim dniu odbywali zajęcia.

W procesie kształcenia uczeń nabywa przekonania o pięknie 
krajobrazu, o tym, że należy je chronić. Młody człowiek zaczy-
na czuć się współodpowiedzialny za własne otoczenie, a ujmu-
jąc omawiany problem szerzej – umacnia się jego przywiązanie 
do ojczyzny. Zajęcia przyrodnicze w Rytrze spełniały zatem waż-
ne cele, kształtując wiele ważnych wartości związanych z pięk-
nem przyrody ojczystej. 

 Po zejściu uczestnicy wyruszyli w drogę powrotną, w trakcie 
której nastąpił postój na zaporze w Czorsztynie. Na koronie za-
pory prowadzący omówili problem tworzenia sztucznych zbiorni-
ków wodnych i ich wpływ na środowisko naturalne. Na planszach 
zapoznali się z ciekawymi gatunkami roślin i zwierząt występują-
cych w Pieninach. Następnie grupa udała się w drogę do Jaworza. 
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Ostatnie rozdanie w gimnazjum…
W zasadzie tytuł powinna kończyć jedna kropka. Bo to koniec  

i kropka. A jednak tyle wspomnień, historii, ludzi, zdarzeń, prze-
żyć…

W wyjątkowych okolicznościach odbywał się w tym roku trady-
cyjny komers przygotowywany dla absolwentów. Wspólnie bawi-
ły się ostatnie klasy gimnazjalne i ósmoklasiści. Była to więc za-
bawa na dwa piętra i dwa polonezy. Dekorację tworzył napis „Czy 
to już koniec?” a wokół niego 138 symbolicznych ptaków z foto-
grafiami każdego z absolwentów. Ale tych ptaków odfruwających 
było przecież znacznie więcej. Niektóre z nich z sentymentu od-
wiedzają nas na akademiach, choć są już dawno uczniami innych 
szkół, ale tęsknią tak samo jak i my i zawsze chętnie obserwują 
nas z galerii hali sportowej.

20 lat funkcjonowały (po wznowieniu) gimnazja w Polsce. Jak 
wspominają nauczyciele, tworzono je z właściwą wszystkim chy-
ba niechęcią do zmian (zwłaszcza dla pokolenia, które tak bardzo 
pragnęło stabilizacji i spokoju). To nie był łatwy etap edukacji, żeby 
nie powiedzieć – najtrudniejszy, bo przypadający na czas gwał-
townych przemian w głowach i ciałach młodych ludzi. Nauczyciele 
obawiali się tych nowych wyzwań, ale w ciągu tego czasu wyko-
nali gigantyczną pracę w swoim warsztacie i do końca chyba nie 
wierzyli, że ten wysiłek pójdzie do archiwum opatrzony napisem 
„Nieudany”. Bardziej gorzkie okazały się więc łzy żalu za gimna-
zjami niż łzy strachu przed nimi.

Rozdaliśmy ostatnie świadectwa ukończenia gimnazjum  
i pierwsze od lat świadectwa ukończenia klasy ósmej (niektórzy 
po raz drugi otrzymali świadectwo ukończenia szkoły podstawo-
wej). Zaszczytne tytuły Absolwenta roku otrzymali: Jagoda Pytlo-
wany i Konrad Niesyt, a Nagrodę Wójta otrzymała Wiktoria Za-
bilska. Cenne koszulki „Nauczyciel Roku 2018/2019” otrzyma-
li: pani Jadwiga Spodzieja (po raz czwarty!!!) oraz pani Marzena 
Wajda – Parzyk, a tytuł wychowawcy roku przypadł wśród okla-
sków na stojąco pani Annie Wiśniewskiej.

W czasie akademii kończącej rok szkolny sympatycznym ak-
centem uhonorowano tez uczennicę, która otrzymała najwyższą 
średnią w szkole (5,73!). Malwinka Urbaś z klasy pierwszej odważ-
nie wskoczyła na krzesło i pokazała muskuły – niewysokiej jesz-
cze ale jakże dzielnej i pracowitej czwartoklasistki.

Barbara Szermańska
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MŁODZIEżOWY OŚRODEK
WYCHOWAWCZY

Muzyczny rok
W minionym roku szkolnym koło poetycko-muzyczne działa-

jące w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu (ze-
spół DEMOW) tworzyli następujący uczniowie: Szymon, Krzysztof, 
Damian, Łukasz. Wszyscy oni to wychowankowie wybitnie uta-
lentowani muzycznie i rytmicznie. Opiekunami koła byli pani 
Jolanta, grająca na gitarze basowej i Zbigniew. Grupa od lat reali-
zuje materiał bluesowo-balladowy, wspierając się o poezję śpie-
waną i poetycką recytację. W tym roku zespół zaprezentował się 
w następujących miejscach: występ dla rodziców wychowanków 
w październiku podczas zjazdu rodziców, koncert w Klubie Na-
uczyciela w Bielsku-Białej dla członków Towarzystwa Miłośników 
Bielska-Białej, coroczna impreza dla wychowanków i pracowników 
MOW w Jaworzu „Pokolędujemy inaczej”, środowiskowy Konkurs 
Kolęd i Pastorałek w Rudzicy (II miejsce), koncert podczas spo-
tkania opłatkowego dla Stowarzyszenia Osób Niewidomych i Nie-
dowidzących w Bielsku-Białej, koncert dla pensjonariuszy Domu 
Pomocy Społecznej w Pogórzu, koncert w Parafi i NMP Królowej 
Polski w Pogórzu.

Drugi semestr to przygotowania do Ogólnopolskiego Prze-
glądu Zespołów Artystycznych MOW Kowadło 2019 w Kuźni Ra-
ciborskiej. W kategorii zespoły muzyczne zespół DEMOW zajął 
tam pierwsze miejsce, zdobywając również Brązowe Kowadło. 
W kwietniu wystąpili na Festiwalu Pieśni żeglarskiej w Bielsku-Bia-
łej (KEN 2019), gdzie zajęli III miejsce.

W maju odbył się kolejny występ dla rodziców wychowanków 
podczas zjazdu rodziców. W czerwcu zespół uświetnił XXIV Spo-
tkanie Rodzin Domu Pomocy Społecznej w Pogórzu i – jak co 
roku – zagrał podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 
2018/2019 w MOW w Jaworzu.

Bogate instrumentarium zespołu (2 gitary akustyczne, 1 gita-
ra klasyczna i 1 basowa plus konga i bongosy) tworzyły wyjątko-
wy nastrój nie tylko występów zewnętrznych, ale też prób i wspól-
nych śpiewań.

Wymienieni wyżej wychowankowie mieli duży wkład w prace 
aranżacyjne, interpretatorskie i kompozytorskie grupy. Był to wy-
jątkowy skład DEMOW, który przecież co roku zmienia się prawie 
w stu procentach. Zespół utrzymywał się w klimacie bluesa i bal-
lady, pracował nad wielogłosami, szukał piękna i feelingu w róż-
nych utworach muzycznych. Skupiali się jednak na występach 
charytatywnych, co stworzyło dodatkowy walor ich działalności. 

Jednak zespół DEMOW kształtuje również wrażliwość wycho-
wanków, umiejętność zachowania się w trudnych sytuacjach ży-
ciowych, uczy przewidywania skutków własnego postępowania, 

buduje alternatywne, społecznie akceptowane systemy wartości. 
Być może właśnie to są główne walory działalności artystycznej 
i wychowawczej tej zintegrowanej grupy.

rajd na Błatnią
8 maja wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowaw-

czego w Jaworzu jak co roku uczestniczyli w organizowanym przez 
PTTK O/Podbeskidzie i Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej raj-
dzie. Naszą placówkę reprezentowali wchowankowie Maksymi-
lian, Mateusz, Dawidek, Kacper, Jakub, Dawid, Kamil i Kuba. Na-
sza młodzież podczas imprezy utrwaliła zasady: poruszania się na 
szlaku turystycznym, bezpieczeństwa w górach oraz postepowa-
nia podczas imprez masowych. W trakcie rajdu w konkursie pio-
senki turystycznej zaprezentował się Kacper, prezentując piosen-
kę w klimacie rapu. Występ wychowanka bardzo się spodobał pu-
bliczności. Chłopiec został wyróżniony nagrodą. Wychowankowie 
podczas wycieczki zapoznali się z walorami Beskidu Śląskiego 
i działalnością ZHP. Poznawali topografi ę gór, faunę i fl orę lasu, 
wędrując szlakiem harcerskim z Jaworza Nałęża. 

Fotorelacja z rajdu na stronach FB SKKT GAWROSZ oraz na 
stronie internetowej MOW.

 J. Wojdan i D. Stańczyk

spOrTOWe JAWOrZe

WIELKA PIŁKARSKA RODZINA

Ostatnia sobota czerwca należała w Jaworzu do działaczy 
Gminnego Klubu Sportowego Czarni Jaworze. Po zeszłorocz-
nym, hucznie obchodzonym jubileuszu 15-lecia, przyszła pora na 
kolejne klubowe urodziny. Zostały one powiązane z V piknikiem 
„Zdrowo bo Sportowo”, a także z 15-leciem wejścia Rzeczpospo-
litej Polski do Unii Europejskiej.

Punktualnie o godz. 14.00 na deskach amfi teatru pojawił się 
zarząd klubu z jego prezesem na czele, Rafałem Stronczyńskim, 

który ofi cjalnie otworzył wydarzenie. Po tym nastąpiła prezentacja 
wszystkich zespołów, które tworzą jaworzańską GieKSę, począw-
szy od nowo powstałej sekcji siatkarskiej kobiet, poprzez drużyny 
skrzatów, żaków, orlików, młodzików młodszych, trampkarzy, junio-
rów, a skończywszy na drużynie seniorów występującej w Lidze 
Okręgowej. Warto podkreślić, że w jednym momencie na scenie 
znalazło się blisko 200 sportowców, co, jak na warunki wiejskie, 
jest wielkim osiągnięciem!

Po defi ladzie przyszła kolej na tematy związane z okrągłą 
rocznicą przystąpienia RP do Unii Europejskiej. Na scenie amfi te-
atru toczyła się zabawa, która mocno zbliżona była do popularnej 
w Telewizji Polskiej „Familiady”. W szranki stanęły dwa zespoły: 
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Już po raz piąty Stowarzyszenie „Bieg po Zdrój” zorganizowało 
Bieg po Zdrój. Pomocą służyły: Urząd Gminy Jaworze, Ośrodek 
Promocji Gminy Jaworze oraz Nadleśnictwo Bielsko. W niedzielę 
9 czerwca odbyły się dwa biegi: uliczny na 10 km oraz półmara-
ton górski. W tym pierwszym ponad setka zawodników pobiegła 
m.in. ulicami Zdrojową, Folwarczną, Turystyczną, Panoramicz-
ną, Podgórską i Wapienicką, w półmaratonie trzeba było za-
meldować się między innymi na zboczach Błatniej, Klimczoka 
i Szyndzielni. Najszybciej trasę biegu ulicznego pokonał Mateusz 
Wolnik z miejscowości Lyski, który osiągnął czas 35 minut i 58 
sekund. Drugi na mecie zameldował się Tomasz Wróbel z Gole-
szowa (37:25), trzeci Remigiusz Tański z Bielska-Białej (37:48). 
Najszybciej z pań dystans 10 kilometrów pokonała Jadwiga Dyb-
czyńska z Górek Wielkich (44:13). Najszybszym jaworzaninem 
okazał się Grzegorz Styczyński (16. w ogólnej klasyfi kacji, 44:32). 
Zawody ukończyło 140 biegaczy.

Z kolei w półmaratonie górskim najszybszy był Tomasz Ka-
wik (1:42,38), przed Marcinem Frankiem (1:50,15) oraz Markiem 
Paluchem (1:51,12). Bieg ukończyło 174 biegaczy.  (wot)

Bieg po Zdrój cieszy się coraz większą popularnością. 
Fot. Łukasz Klimaniec/„Dziennik Zachodni”

PO ASFALCIE I PO GÓRACH

Kibiców GKS Czarni Jaworze oraz Zawodników GKS Czarni Jawo-
rze. Mieli oni za zadanie poprawnie odpowiadać na pytania prowa-
dzącego dotyczące Unii Europejskiej. Dookoła sceny trwały różne 
gry i zabawy, nad których przebiegiem bacznie Maciej Maćkowiak.

Po zakończeniu „Familiady” w ruch poszły cegiełki oraz li-
cytacja głównej nagrody, jaką była koszulka klubowa Roberta 
Lewandowskiego z jego autentycznym podpisem. Jednak najbar-
dziej wzruszającym momentem było przekazanie nagrody (rowe-
ru) chłopakowi, cierpiącemu na ciężką chorobę.

Nasze imprezy kojarzone są także z występami artystyczny-
mi. Po godz. 16.00 na deskach zameldował się Tomasz „Tom” Fi-
lipczak, znany z występów w programie „All Together Now – Śpie-
wajmy Razem”. Wczesnym wieczorem (albo jak kto woli późnym 
popołudniem) widowni zaprezentował się disco polowa formacja 
LanceR, która zagrała takie kawałki, jak „Rower” czy „Szalona Wio-
la”. Gwiazdą wieczoru był jednak zespół „Baciary”, który szturmem 
poruszył całą widownię. Zapytali swoich fanów „Jak się bawią lu-
dzie”, swoim fankom wręczali „Siedem czerwonych róż”, a także 
tych spragnionych orzeźwiali słowami „Wódko ma”. Całą imprezę 
zakończyła zabawa taneczna, którą poprowadził DJ Merci Boque.

Echa, jakie do nas docierają, są bardzo pozytywne. Zwłaszcza 
występ zespołu „Baciary” przyciągnął rzeszę publiczności (brako-
wało miejsc nawet na terenach zielonych dookoła amfi teatru!). To 
nas napędza do kolejnych tego typu przedsięwzięć! Już rok temu 

wysoko zawiesiliśmy sobie poprzeczkę, tegoroczna impreza po 
prostu przerosła nasze oczekiwania.

Z tego miejsca pragnę serdecznie podziękować wszystkim 
osobom, które wzięły udział w żmudnych przygotowaniach do na-
szej imprezy (zarządowi, osobom blisko związanym z naszym klu-
bem, rodzicom i innym). Oczywiście nasza impreza nie odbyłaby 
się bez hojnych darczyńcom. Z tego miejsca nisko kłaniamy się 
sponsorom, m.in. Urzędowi Gminy Jaworze, fi rmie Polskie Mięso 
i Wędliny „Łukosz”, Pizzerii na Drzewiarzu w Jasienicy oraz głów-
nemu sponsorowi GKS Czarni Jaworze – fi rmie Marrodent. Dzię-
kujemy wam z całego serca, że los GKS Czarni Jaworze nie jest 
wam obojętny i przez cały rok pomagacie nam na tyle, ile was stać! 
Dzięki temu wiemy, iż nasza społeczna praca nie idzie na marne!

16-lecie GKS Czarni Jaworze oraz V piknik „Zdrowo bo Spor-
towo” to już historia. My już jednak myślami jesteśmy skierowani 
ku kolejnym przedsięwzięciom, jednak jest jeszcze za wcześnie 
na afi szowanie się z nimi. Póki co zapraszamy was do wspiera-
nia „Czarnuchów” podczas meczów rozgrywanych na Komplek-
sie Sportowym w Jaworzu, ale także wyjazdowych. Wasz oddech 
jest przez nas odczuwalny!

Ze sportowym pozdrowieniem!

Artur Mazur, wiceprezes GKS Czarni Jaworze, #DumaJaworza
Fotoreportaż z imprezy na ostatniej stronie
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TeKsT spONsOrOWANY

Wakacje to czas wyjazdów... często związanych z pobytem 
w hotelu.

W tym numerze lista 20 najczęściej zadawnych pytań, któ-
re mogą pomóc w sytuacjach problematycznych. życzymy uda-
nych wakacji !!!

What time is the breakfast? What time is the breakfast/lunch/
dinner served? 
O której podawane jest śniadanie, etc.?

Is breakfast included in the price?
Czy śniadanie jest wliczone w cenę?

Is there a free WIFI?
Czy jest bezpłatny dostęp do Internetu?

Do I need a WIFI password?
Czy potrzebne jest hasło?

What time do I need to check out?
O której muszę się wymeldować?

Is there any chance to get a late check out?
Czy istnieje możliwość późnego wymeldowania?

Do I need to pay now or should I pay when I check out?
Czy muszę zapłacić teraz czy też przy wymeldowaniu?

Do you have any vegeterian/lactose free options on the menu? 
I’m allergic to …
Czy są jakieś propozycje dla wegetarian/osób nietolerujących 
laktozy w menu?

What time does room service fi nish?
O której kończy się …?

Is there any car park near here?
Czy jest w pobliżu parking?

How much does it cost per day/per week?
Ile on kosztuje za dzień/tydzień?

Is there somewhere I can leave my luggage?
Czy moge gdzieś zostawić bagaż?

I think there is a cockroach/spider/lizard under my bed. Can you 
send soebody to check it?
Pod moim łóżkiem jest karaluch/pajak/jaszczurka. Czy można 
kogoś wysłać, żeby to sprawdził?

Could I change my room, please? It smells of smoke.
Czy mogę zmienić pokój? Czuję zapach dymu.

We have a baby. Do you have a travel cot we could use?
Mamy niemowlę. Czy jest łóżeczko turystyczne, z którego 
możemy skorzystać?

Can you book me a taxi at 7 o’clock tomorrow morning?
Czy możesz mi zarezerwować taksówkę na 7 jutro rano?

Could I ask for some extra towels/blankets/pillows, please?
Czy mogę prosić dodatkowe ręczniki/koce/poduszki?

What fl oor is the restaurant/gym/swimming pool on?
Na którym piętrze jest restauracja/siłownia/basen?

Can you call a doctor/an ambulance for me? 
Czy możesz wezwać lekarza/karetkę?

My neighbours are really nosy. Could you do me a favour and ask 
them to stay quieter after 10 in the evening?
Moi sąsiedzi są bardzo głośni. Czy możesz mi wyświadczyć 
przysługę i poprosić ich aby zachowywali się ciszej po godzienie 
22?

chcesz dowiedzieć się więcej? 

Zapraszamy na 

Kursy językowe dla dzieci, młodzieży 

i dorosłych!

ZApisY 2019/2020 od 02.09!

skorzystaj z atrakcyjnej promocji FirsT MiNUTe!

10% zniżki przy zapisie do 06.09!

Artykuł redagowany przez:
szkoła Języków Obcych WOrlD 

ul. Zdrojowa 93
Jaworze ceNTrUM 

(budynek Galerii JAWOrZe)

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

20 OF THe MOsT cOMMON 
QUesTiONs AsKeD 

iN A HOTel
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poziomo:

1) Drzewo - pomnik przyrody w Jaworzu na 
    terenie sanatoryjnym
8) Upał, który czasem w lipcu bywa dokuczliwy
11) Lina do manewrowania żaglem
12) Wśród muzyków
13) Tytułowy bohater noweli Prusa
14) Mgiełka nad mokradłami
16) Mieszkańcy stolicy Czech
17) Imię córki ostatniego cara Rosji Mikołaja II

19) Imię Gandi - byłej premier Indii
23) Kolekcjonuje znaczki pocztowe
28) Łączy rękę z tułowiem
30) Mocny argument
31) Ssaki morskie z futerkiem
32) Rozkład substancji w naturalny sposób pod 
      wpływem enzymów czy bakterii
35) Zbiór map
36) Gwarantuje zwrot pożyczki
39) Duży instrument strunowy
44) Jest nim i aster i róża

45) Duże skupisko płynących ryb
46) Najemczyni mieszkania
48) Tytoń do kichania
49) Artysta kabaretowy triumfujący w Jaworzu 
      w rozgrywkach tenisowych
50) Gra planszowa
51) Lekka łódź sportowa
52) Jaworzańskie wzgórze (kępa) 409 m n.p.m.
53) Chilijska słona pustynia

pionowo:
1) Płócienne obuwie sportowe
2) Niemiecki czołg lub dziki kot
3) Leczy dzieci
4) Końcowy okres epoki kamiennej
5) Adnotacja np. do indeksu
6) Kraj nadbałtycki z Tallinem
7) Barania lub śniegowa
8) Początek ruchu
9) Bywa psychiczny, bywa tektoniczny
10) Dźwignia handlu
15) Człowiek umartwiający się
18) Bogusław - polski aktor
20) Reklamy świetlne
21) Hiszpańska wyspa lub model Seata
22) Słynna ulica w centrum Moskwy
24) Machina burząca mury zamków 
      średniowiecznych
25) Hunowie lub Wizygoci
26) Wyspa Odyseusza
27) Iglasty las syberyjski
29) Służył do mocowania szyb
33) Pojemniczek z olejem do smarowania
34) Nasilenie działań czy zjawisk
36) Część przewodu pokarmowego
37) żółty płyn odkażający
38) Łączona z ciągnikiem
40) Barwna obwódka na czapce wojskowej
41) Szklane naczynie laboratoryjne
42) Villa na ul. Wczasowej - centrum zdrowia i 
      rehabilitacji
43) Dział mechaniki albo brak ruchu
47) Czarny ptak gniazdujący w kominie

Krzyżówka

Jarosław Okrzesik

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

okrzesikjb@pro.onet.pl

„ecHO JAWOrZA” Nie WsZĘDZie DOcierA

Dochodzą do nas sygnały, że do niektórych miejsc w Jaworzu 
w ogóle nie dociera „Echo Jaworza”. Bardzo prosimy to zgła-
szać, pisząc na adres: echo@jaworze.pl. Dołożymy wszel-
kich starań, żeby gazeta trafi ała do jak największej liczby 
mieszkańców. Tomasz Wolff 
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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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Nowość w Dotyku Urody!

Najskuteczniejsze urządzenie medyczne do trwałej 
redukcji tkanki tłuszczowej!

CoolTech to skuteczna, bezinwazyjna procedura modelowania sylwetki poprzez 
kontrolowane, selektywne mrożenie komórek tłuszczowych.

Już po jednym zabiegu pozbędziesz się zbędnej, trudnej do zredukowania poprzez 
dietę i ćwiczenia tkanki tłuszczowej!

Jeszcze silniejsze efekty uzyskasz łącząc zabiegi z innymi technologiami dostępnymi 
w Dotyku Urody:

Endermomasaż Primelle 
redukuje cellulit i modeluje sylwetkę, zmniejsza obrzęki regulując przepływ limfy, 
dotlenia i odżywia skórę, działa wygładzająco i ujędrniająco, stymuluje procesy 
usuwania toksyn z organizmu, znacząco wpływa na redukcję obwodów ciała.

Fala radiowa Venus Legacy 
to silne ujędrnienie wiotkiej skóry, modelowanie smukłej sylwetki, redukcja cellulitu, 

zmniejszanie obwodów poprzez obkurczanie komórek tłuszczowych.

Umów się na bezpłatną konsultację z kosmetologiem, który zaproponuje Ci 
spersonalizowany plan terapii w oparciu o najnowocześniejsze urządzenia 

dostępne na rynku!
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Zdjęcia: Renata Nikiel

WielKA piŁKArsKA rODZiNA


