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Pięcioosobowa rodzina, w której ojciec wraz z wszystkimi trzema synami działa
w Ochotniczej Straży Pożarnej? Witamy w rodzinie Bindów. W środku numeru
Adam Binda, opiekun Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, opowiada o codziennej
pracy oraz przekazywaniu strażackiego bakcyla kolejnym pokoleniom. Złożony do
Budżetu Obywatelskiego 2022 przez Ochotniczą Straż Pożarną i Młodzieżową Drużynę Pożarniczą projekt „Chcemy ratować” otrzymał 14 tysięcy 464 złotych dofinansowania.
(wot)
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Fot. Tomasz Wolff

Nauczyciel strażackiego
rzemiosła
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Jaworzanki nagrodzone

Od lewej stoją: Anna Skotnicka-Nędzka, zastępca wójta Jaworza, Małgorzata Koniorczyk, Jan Borowski, przewodniczący Rady Powiatu Bielskiego, Małgorzata Kobiela-Gryczka, Andrzej Płonka, starosta bielski.
Małgorzata Kobiela-Gryczka oraz Małgorzata Koniorczyk zostały docenione przez władze Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej. 6 kwietnia na dziedzińcu Zamku Sułkowskich w Bielsku-Białej, po dwuletniej przerwie spowodowanej przez pandemię koronawirusa,
odbyło się spotkanie z twórcami i animatorami kultury. Wyróżniono na nim ponad 30 osób i grup. Gminę
Jaworze na spotkaniu reprezentowały Anna Skotnicka-Nędzka, zastępca wójta gminy, oraz Jolanta Witkowska – dyrektor Ośrodka Promocji Gminy Jaworze. Przed
publicznością wystąpił zespół smyczkowy Beskid Quartet oraz harfistka Marta Sandurska.
Małgorzata Kobiela-Gryczka to córka Józefa Kobieli, twórcy między innymi amfiteatru w Jaworzu. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, od ukończenia studiów w 1962 r. aż po emeryturę związana była
zawodowo jako nauczycielka-polonistka, a od 1972
r. także jako wicedyrektorka w Liceum Medycznym,
przekształconym w Zespół Szkół Medycznych i Ogólnokształcących w Bielsku-Białej. Od wielu lat pracuje na rzecz naszej małej ojczyzny. O jej zasługach dla
Jaworza można przeczytać na oficjalnej stronie internetowej www.jaworze.pl. Z najważniejszych wymieńmy prace w zespole, który doprowadził do odzyskania
przez Jaworze samodzielności administracyjnej, przewodniczenie zespołowi redakcyjnemu lokalnego „Echa
Jaworza” w okresie powstawania i kształtowania się
profilu tego czasopisma (listopad 1991-grudzień 1992
r.). Bardzo aktywnie angażuje się w prace w Towarzystwie Miłośników Jaworza, od momentu jego powstania w 1984 r. do dziś: pracuje w zespole redakcyjnym

wydawnictwa Towarzystwa, które odpowiada za tworzenie periodyku „Nasz Głos” oraz Biblioteczki Towarzystwa Miłośników Jaworza, w ramach której ukazały się dotychczas 3 tomiki; jest współorganizatorką
i prowadzącą spotkania i wernisaże w Galerii „Pod Groniem” (wydarzenia te odbywają się systematycznie od
kwietnia 1999 r. i popularyzują różne dziedziny kultury oraz turystykę i zdrowie) – od 2002 r. spotkania noszą regionalną nazwę posiad – czytamy na stronie internetowej Urzędu Gminy Jaworze.
Kto z czytelników „Echa Jaworza” uczestniczy w lokalnych imprezach, pewnie nieraz widział na nich Małgorzatę Koniorczyk, sekretarza w Stowarzyszeniu Jaworze-Zdrój. Bardzo często można ją spotkać z aparatem – wykonała zdjęcia między innymi do przewodnika autorstwa Andrzeja Śliwki „Szlakiem pstrąga górskiego oraz jaworzańskich drwali”. Prowadzi fanpage na Facebooku stowarzyszenia. – Posiada uzdolnienia plastyczne, które wykorzystuje w pracy z dziećmi, organizując zajęcia i warsztaty plastyczne i rękodzieła. Rękodzieło to jej drugie imię – jest niewyczerpalnym źródłem pomysłów, jak ze zwykłych rzeczy stworzyć niezwykłe i oryginalne dzieła. Szydełkuje, haftuje, szyje, tworzy kompozycje florystyczne
i dekoracje okolicznościowe. Wielbicielka poezji,
zwłaszcza śpiewanej, literatury, kultury czeskiej i żydowskiej, sztuki współczesnej, starych wydawnictw
oraz propagatorka żeńskich form gramatycznych tzw.
feminatyw – czytamy na stronie www.jaworze.pl.
Tomasz Wolff

Wydawca: Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82,
43-384 Jaworze, tel. 33 828 66 00, 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.
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Budżet
obywatelskooświatowy
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Wiadomo już, które projekty zostaną zrealizowane
w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022. Jeżeli chodzi
o projekty nieinwestycyjne, czyli tzw. miękkie, będą to
„Chcemy ratować” (złożony przez OSP Jaworze i Młodzieżową Drużynę Pożarniczą) oraz JaworzeGra (złożony przez radną Agnieszką Nieborak; przewiduje organizację integracyjnych warsztatów i spotkań z grami planszowymi, figurkowymi oraz RPG od maja do
grudnia).
Mieszkańcy mogli oddawać głosy na pięć projektów inwestycyjnych. Najwięcej, bo aż 417, otrzymał projekt
„Bezpieczny i atrakcyjny ogród przedszkolny” przy
Przedszkolu nr 2, który zakłada wykonanie bramki
oraz chodnika wzdłuż ogrodzenia do wejścia do placówki oraz powiększenie parkingu dla pracowników
oraz dostawców. Ponadto na placu zostanie zamontowane nowe urządzenie – „statek z panelem edukacyjnym”. Koszt zadania to 74 tysiące 684 zł. Z kolei 330
głosów oddano na zakup i montaż wiaty wraz z ławkami dla uczniów korzystających z boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w trakcie zajęć i po nich, co pochłonie 75 tysięcy (projekt „Słonecznie, ale bezpiecznie”). Z budżetu uda się także sfinansować projekt złożony przez GKS Czarni Jaworze, który zakłada wyposażenie wiaty w meble drewniane i piknikowe, a także utworzenie zaplecza socjalnego wewnątrz budynku, zabudowę pomieszczenia sędziowskiego i gospodarczego (koszt 57 tysięcy 160 złotych; otrzymał 148
głosów). Ostatni projekt, który może liczyć na pieniądze z budżetu partycypacyjnego, to „Nowoczesna edukacja przedszkolaka z monitorem interaktywnym” (16
tysięcy 900 złotych; 81 głosów). Standardy edukacji zostaną podniesione w Przedszkolu nr 1.
– To prawda, że tym razem nie było projektów grup
mieszkańców, ale tylko w sensie stricte. Bo przecież
projekty do Budżetu Obywatelskiego składały nie poszczególne placówki edukacyjne, ale rady rodziców.
Ale trzeba powiedzieć to jasno – ten rok to nie tyle budżet obywatelski, co oświatowy – komentuje Radosław
Ostałkiewicz, wójt Jaworza.
Głosowanie odbywało się w tradycyjnej formie i elektronicznie, poprzez aplikację. Co ciekawe, więcej głosów oddano w tej pierwszej formie. Do głosowania dopuszczono osoby, które w ubiegłym roku skończyły 13
lat. 
(wot)
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów. Redakcja
zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych
materiałów, redagowania i opatrywania własnymi
tytułami. Redakcja zastrzega sobie także prawo do
odmowy przyjęcia reklamy lub ogłoszenia. Za treść
reklam, ogłoszeń i listów redakcja i wydawca nie
odpowiadają.
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Złote i Diamentowe Gody
przyznanymi przez prezydenta RP Andrzeja Dudę odznaczeni zostali: Ewa i Zdzisław Barzyccy, Lucyna
i Bogdan Dąbrowscy, Grażyna i Kazimierz Głowaccy,
Urszula i Jan Kaweccy, Maria i Jerzy Kobielowie, Irena i Adam Krzempkowie, Krystyna i Jan Niziowie, Alina i Jan Pyszowie, Zofia i Jerzy Rusinowie, Małgorzata
i Henryk Szemikowie, Ewa i Henryk Szimkowie oraz
Elżbieta i Włodzimierz Żakowie. Z kolei jubileusz 60-lecia małżeństwa obchodzili w 2021 roku: Teofila i Bolesław Bąkowie, Emilia i Stefan Gruszczykowie, Anna
i Zygmunt Lirowie, Joanna i Eugeniusz Osikowie, Jadwiga i Mirosław Stachowiakowie, a także Erika i Edward
Środowie.
Po oficjalnej ceremonii wręczenia odznaczeń zebrani wysłuchali mini-recitalu Joanny Korpieli-Jatkowskiej, absolwentki Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej w Łodzi. Pani Joanna brała udział
w wielu krajowych oraz międzynarodowych festiwalach wokalnych. Zabrała wszystkich gości w muzyczną podróż ścieżkami małżeństwa. Następnie przyszedł
czas na pamiątkowe zdjęcia dostojnych jubilatów oraz
zaproszonych gości.
Prowadząca uroczystość Izabela Stwora, kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego w Jaworzu, mówiła, że obchodzący Złote i Diamentowe Gody sakramentalne „tak”
wypowiedzieli w młodym wieku. Mimo to, udało im
się dochować przysięgi małżeńskiej. – Pomimo że na
Państwa wspólnej drodze pojawiały się nie tylko dobre
chwile, ale jak to w życiu bywa, rozczarowania, smutek, a nawet łzy, udowodniliście, że prawdziwa miłość
jest w stanie pokonać wszelkie przeciwności losu, co
może stanowić przykład dla waszych dzieci, wnuków

Fot. pixabay.com

Prezydent rzeczpospolitej Polskiej nadaje Medale za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie parom, które w jednym, trwałym, zgodnym związku przeżyły co najmniej
50 lat. Medal ten jest dowodem uznania dla długoletności związku małżeńskiego i rodziny. W czwartek 31
marca ten piękny jubileusz świętowało 17 par z Jaworza. Na uroczystość, która odbyła się „Pod Harendą”,
zaproszone zostały pary świętujące w 2021 roku Złote
Gody oraz Diamentowe Gody – czyli małżeństwa, które wytrwały w związku 50 oraz 60 lat.
Medale w imieniu prezydenta RP wręczył wójt Radosław Ostałkiewicz. Ponadto jubilaci otrzymali z rąk
przewodniczącego Rady Gminy Jaworze Zbigniewa
Putka kwiaty oraz ufundowane przez gminę upominki. W uroczystości wzięły także udział zastępca wójta
Anna Skotnicka-Nędzka oraz sekretarz gminy Ewelina Domagała.
– Bardzo się cieszę, że przyjęli Państwo nasze zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Jestem wielce zaszczycony, że to mnie spotkał honor, aby Państwu pogratulować tego zacnego jubileuszu. Wstąpiliście w związek
małżeński w 1971 roku. Był to rok, w którym po raz
pierwszy nadano w polskiej telewizji program w kolorze, zaś w Bielsku-Białej historyczny, ostatni tramwaj
zjechał do zajezdni. W tym samym roku Marek Grechuta zaśpiewał po raz pierwszy: „Ważne są tylko te
dni, których jeszcze nie znamy, ważnych jest kilka tych
chwil, tych, na które czekamy”. Swoją wytrwałością
w związku małżeńskim udowodniliście Państwo, jak
ważne są chwile wypełnione miłością, spędzone razem na wspólnej drodze życia – mówił Radosław Ostałkiewicz. Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
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oraz następnych pokoleń, dla których wydawać by się
mogło, że przysięga złożona na ślubnym kobiercu nie
odgrywa już tak istotnej roli – mówiła kierownik USC.
Krótkie powitanie zakończyła słowami wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego: „Ile razem dróg przebytych”. Utwór stał się popularny dzięki Markowi Gre-

chucie, który śpiewał m.in.: „Ile razem dróg przebytych? Ile ścieżek przedeptanych? Ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami? Ile listów, ile rozstań,
ciężkich godzin w miastach wielu? I znów upór, żeby
powstać i znów iść, i dojść do celu”.
Joanna Łaciok

Ewa i Zdzisław Barzyccy.

Teofila i Bolesław Bąkowie.
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Lucyna i Bogdan Dąbrowscy.

Grażyna i Kazimierz Głowaccy.

Urszula i Jan Kaweccy.

Maria i Jerzy Kobielowie.
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Irena i Adam Krzempkowie.

Anna i Zygmunt Lirowie.

Krystyna i Jan Niziowie.

Joanna i Eugeniusz Osikowie.
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Alina i Jan Pyszowie.

Zofia i Jerzy Rusinowie.

Małgorzata i Henryk Szemikowie.

Ewa i Henryk Szimkowie.
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Elżbieta i Włodzimierz Żakowie.

Zdjęcia: Joanna Łaciok

Erika i Edward Środowie.
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Wszystko zależy
od energii!
Organizator konkursu – Fundacja Świadomi Klimatu – zaprasza młodzież urodzoną w latach 1999-2006
do udziału w czternastej edycji Krajowego Konkursu
Energetycznego „Wszystko zależy od energii!”. Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy pisemnej
lub prezentacji na jeden z tematów określonych regulaminem i przesłanie jej na adres koordynatorki konkursu do 1 lipca 2022 roku.
Ideą konkursu jest promowanie i wspieranie młodzieży uzdolnionej naukowo, posiadającej pasję badawczą. Celem jest budowanie społeczeństwa świadomego energetycznie i ekologicznie oraz rozwijanie umiejętności samodzielnego i krytycznego rozwiązywania
problemów współczesnej energetyki. Udział w konkursie pozwala młodzieży wykazać się wiedzą i kreatywnością w ramach swobodnej wypowiedzi na tematy zaproponowane przez Radę Programową Konkursu, której przewodniczy Edward Słoma, ekspert energetyczny. Podobnie jak w poprzednich edycjach prace nadesłane na konkurs będą oceniane przez jury złożone
z ekspertów z dziedziny energetyki – naukowców
i praktyków. Jury przewodniczy prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat z Politechniki Gdańskiej. Szczególnie
wysoko cenione będzie nieszablonowe podejście oraz
wartość badawcza nadesłanych prac.
Zwycięzcy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody
rzeczowe, które zostaną uroczyście wręczone podczas
konferencji podsumowującej projekt zaplanowanej na
14 września w Jaworzu.
Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć
na stronie internetowej www.swiadomiklimatu.pl

Centralna Ewidencja
Emisyjności Budynków
Od 1 lipca 2021 r. istnieje obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,
który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach
mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy obiekt, który
posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić, wypełniając odpowiednią deklarację. Można to zrobić samodzielnie, wypełniając deklarację na
stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Do
przesłania formularza potrzebny jest profil zaufany
albo podpis elektroniczny.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Jeżeli państwa
dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r., na złożenie deklaracji macie czas do 30 czerwca 2022 r. Jeżeli źródło ciepła lub
spalania paliw zostało zainstalowane po 1 lipca 2021
r. deklarację musicie złożyć w terminie 14 dni.
Jeśli nie posiadacie dostępu do internetu albo podpisu
elektronicznego – deklarację możecie złożyć w Urzędzie Gminy Jaworze osobiście lub listownie. Formularze deklaracji dostępne są na stronie www.jaworze.pl,
w zakładce Powietrze.
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Komunikat
Urząd Gminy Jaworze przypomina, iż odpady zielone
zgodnie z Uchwałą nr XIX/161/2016 Rady Gminy Jawo-

rze z dnia 14 lipca 2016 r. należy gromadzić w workach
o pojemności do 120 l.

Dlaczego segregacja oleju
jest taka ważna?
Dlaczego segregacja oleju jest taka ważna? Często zadajemy sobie pytanie, czy to co robimy ma sens? Odpowiedź w przypadku segregacji oleju jest prosta – takie działania bez wątpienia mają sens. Wszystkie nasze starania, które prowadzą do poprawy jakości naszego środowiska są konieczne. Dlatego właśnie kolejnym nawykiem powinna być segregacja oleju i tłuszczu jadalnego w naszym gospodarstwie domowym. Codziennie przygotowujemy w swojej kuchni potrawy,
które generują olej, nie muszą być to duże ilości, jednak, gdy zbierzemy olej i tłuszcz wylewany do zlewu
czy toalety w każdym domu w mieście, województwie
czy całym państwie, to okazuje się, że nie mówimy tutaj o kilogramach oleju, ale nawet o tonach.
Co dzieje się z taką ilością oleju, który trafia do zlewu
czy toalety? Pierwszy problem to zapychanie rur spustowych w domach oraz zanieczyszczanie kanalizacji.
Dodatkowo oczyszczalnie nie są w stanie w 100 procentach oczyścić wodę z oleju, dlatego pozostałości zanieczyszczają środowisko przenikając do gleby wody
i całego ekosystemu.

Zadajemy sobie również pytanie, czy taki olej możemy wylać do kompostownika? Niestety nie, zużyty olej
nie jest produktem naturalnym i nie klasyfikuje się do
bioodpadów, jeżeli trafi do ekosystemu, zanieczyszcza
glebę, a nawet zabija drobne organizmy. W momencie, kiedy olej trafia do kompostu, spowalnia jego tworzenie. Dlatego właśnie nadaje się do segregacji, ponieważ jest niebezpiecznym odpadem i wrogiem środowiska naturalnego.
Gdzie w takim razie wylewać zużyty olej i tłuszcz jadalny? W domu przechowujemy taki olej w plastikowej butelce, w momencie, gdy butelka jest pełna, zanosimy ją i wrzucamy do jednego z czarno-pomarańczowych pojemników znajdujących się na terenie miasta czy gminy.
Mamy realny wpływ na środowisko, w którym żyjemy,
a naszym obowiązkiem jest o nie dbać. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej www.segregujolej.pl.
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Konstytucja dla młodych
„Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie” – słowa mają już ponad 400 lat, pochodzą bowiem z aktu fundacyjnego Akademii Zamojskiej w 1600
roku. A jeżeli już wychowywać młodych, to na pewno
nie można zapomnieć o Konstytucji – najważniejszym
akcie prawnym w Polsce. Tym bardziej trzeba docenić inicjatywę posła Przemysława Koperskiego, który
przekazał ósmoklasistom z Jaworza 100 sztuk Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z naukowym komentarzem prosto z wydawnictwa sejmowego. Poseł pojawił się razem z wójtem Radosławem Ostałkiewiczem
w Szkole Podstawowej nr 2 4 kwietnia.
– Uczniowie klas ósmych obu jaworzańskich podstawówek mogą wziąć udział w konkursie wiedzy
o Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej, w którym wygraną
jest wspólne z panem posłem zwiedzanie parlamentu w dniu 10 maja 2022 roku. Tutaj gospodarzem konkursu jest pan Grzegorz Dymarski – nauczyciel WOS
-u w obu szkołach, któremu z góry za to dziękuję – napisał tego dnia na swoim profilu na Facebooku wójt
Ostałkiewicz.
(wot)

Zmarł Józef Mikler
Najbliższym, żonie Irenie oraz dzieciom Jolancie, Bogusławie i Zbigniewowi wójt Radosław Ostałkiewicz
wspólnie z przewodniczącym Rady Gminy Jaworze
Zbigniewem Putkiem w imieniu wspólnoty samorządowej i władz gminy składają szczere wyrazy współczucia i żalu. Pan Józef pozostanie w naszej pamięci.
Dodajmy, że uroczystości pogrzebowe śp. Józefa Miklera odbyły się w ostatnią środę kwietnia w Kościele
Ewangelicko-Augsburskim w Jaworzu.
(wot)

Fot. ARC

W niedzielę 24 kwietnia w wieku 77 lat zmarł Józef Mikler, wieloletni prezes Kółka Rolniczego w Jaworzu.
Z racji profesji był blisko kolejnych Jaworzańskich
Wrześniów. W roku 1998 roku i 2005 roku pełnił honory starosty dożynkowego. – Panie Józefie, dziękuję
za to, że mogliśmy się poznać i współpracować. Dziękuję za ponad osiemnaście lat wspólnego działania na
rzecz Jaworza. Za Pana zaangażowanie, bezpośredni kontakt z rolnikami i sąsiadami, za reprezentowanie ich potrzeb i interesów w gminie
i nie tylko. Za lata poświęcone rolnictwu i naszej Małej Ojczyźnie. A prywatnie dziękuję za poczucie humoru
i ciepło. Będzie Pana nam wszystkim
tutaj w Jaworzu ogromnie brakować
– powiedział Radosław Ostałkiewicz,
wójt Jaworza.
Dodajmy, że żona zmarłego, pani Irena Mikler, to przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Nr 2 w Jaworzu oraz
radna Rady Gminy Jaworze w latach
2006-2014.
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Detale naszego krajobrazu
8 kwietnia w Galerii Sztuki na Zdrojowej odbył się wernisaż beskidzkich akwareli Leszka Henryka Dryi. Artysta zaczął aktywnie zajmować się malarstwem w 2016
roku i w ciągu kilku lat uczestniczył w ponad 20 wystawach zbiorowych i czterech indywidualnych. Zanim
obejrzeliśmy kolekcję prac, mieliśmy okazję posłuchać
jego ciekawej opowieści o drodze życiowej i przygodzie
z malarstwem. Wzorem swojego niedoścignionego mistrza Juliana Fałata, specjalizuje się w akwareli. Jako tematykę swoich obrazów wybrał oddanie klimatu bielskich uliczek, skwerów, placów oraz chwil spędzonych
na łonie przyrody, szczególnie w leśnych ostępach, które kojarzą mu się z okresem dzieciństwa i wyprawami na grzyby z mamą. Pan Leszek w swoim dorobku
szczególnie upodobał sobie krajobraz Beskidów, które
są dla niego prawdziwą szkołą malarstwa. Tu nauczył
się patrzeć na światło, słońce, powietrze, góry, miasta
i wsie oraz podziwiać ich bogactwo kolorów. W swoich
pracach malarskich ukazuje przede wszystkim rozległe krajobrazy przedstawiające leśne przesieki, śnieżne polany czy błotne łąki. Zajmuje się studiowaniem
detali polskiego krajobrazu, gdyż ten interesuje go najbardziej. Wystawa zasługuje na szczególne zainteresowanie, ponieważ przedstawia miejsca znane mieszkańcom Jaworza i Bielska-Białej. Mogliśmy usłyszeć
wymianę poglądów na temat lokalizacji kamieniczek,
ulic i przyrodniczych zakątków. Jednocześnie wszyscy
oglądający zachwycali się finezją kolorów malowanych
krajobrazów Beskidów.
Chwile spędzone na kontemplacji obrazów umilały
dźwięki gitary klasycznej, na której grał Tomasz Madzia.
Wystawę uroczyście otworzyły Jolanta Witkowska,
dyrektor Ośrodka Promocji Gminy Jaworze oraz ni-

Zdjęcia: Bogdan Wojtas, Monika Faruga, Aneta Kwaśna.

żej podpisana, kierownik Galerii, witając przedstawicieli Gminy Jaworze reprezentowanych przez zastępcę wójta Annę Skotnicką-Nędzką, przewodniczącego
Rady Gminy Zbigniewa Putka oraz wiceprzewodniczącą Rady Gminy Agnieszkę Nieborak.
Aneta Kwaśna
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Warsztaty dla dużych
i małych

Zdjęcia: Aneta Kwaśna

W pierwszą sobotę kwietnia „Pod Goruszką” odbyły
się Rodzinne Warsztaty Wielkanocne, zorganizowane
przez Ośrodek Promocji Gminy Jaworze. Te kreatywne
warsztaty dla dzieci i ich rodziców cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Wszystko utrzymane było
w wielkanocnych klimatach, z naciskiem położonym
na Śląsk Cieszyński. Sala budynku „Pod Goruszką”
zamieniła się na moment w pracownię plastyczną,
w której działo się wiele niesamowitych rzeczy. Celem warsztatów było rozbudzenie aktywności plastycznej dzieci i rodziców, zbudowanie więzi emocjonalnej
z rodziną, przywiązania do najbliższych oraz podtrzymywanie świątecznych tradycji. Warsztaty artystyczne miały na celu rozwijanie zdolności plastycznych
i odczuwanie radości z podjętej aktywności twórczej,
a także kształtowanie wrażliwości i ekspresji twórczej.
W rodzinnej atmosferze powstały pełne uroku dekoracje świąteczne. Rodzice i dzieci z zapałem wykonywali piękne ozdoby.
Uczestnicy wykonali regionalne wycinanki wielkanocne z papieru kolorowego w formie kartek pocztowych,
pisanki wyklejane kolorową włóczką oraz tradycyjne
palmy wielkanocne. Serdecznie dziękujemy wszystkim
za przybycie, zaangażowanie, pomoc, wspaniale spędzony czas i wspólną zabawę. Gratulujemy wszystkim
uczestnikom, przepięknie wykonanych ozdób. Jesteśmy
pod wrażeniem waszego talentu i inwencji twórczej.
Dziękujemy bardzo za poprowadzenie warsztatów instruktorom artystycznym: Dorocie Gogler, Urszuli Marczak oraz Anecie Kwaśnej z Galerii Sztuki na Zdrojowej.
Galeria Sztuki na Zdrojowej
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Malarskie sukcesy

Fot. ARC

Miło nam poinformować państwa o naszym sukcesie malarskim. W XXVIII Ogólnopolskim Konkursie Malarstwa Nieprofesjonalnego im. Ignacego Bieńka wzięli
także udział nasi uczestnicy warsztatów
artystycznych „Kalejdoskop Sztuki”, pracujących pod okiem instruktora artystycznego Anety Kwaśnej. Prace autorstwa
Krystyny Putek („O poranku w lesie”), Beaty Kwaśnej („Parasolki”) oraz Krzysztofa Wróbla („Jaworze, jesień na Buczniku”) zakwalifikowały się do pokonkursowej wystawy, której uroczyste otwarcie odbyło się 31 marca w Domu Kultury
Włókniarzy w Bielsku-Białej. Jury spośród
400 prac nadesłanych przez 151 autorów
zakwalifikowało na wystawę 123 obrazy
oraz przyznało nagrody i wyróżnienia.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu i życzymy dalszych sukcesów.
Galeria Sztuki na Zdrojowej

Energia z dzieł płynąca
Galeria Sztuki na Zdrojowej wraz z Ośrodkiem Promocji Gminy Jaworze zapraszają na wystawę malarstwa
pani Elżbiety Szołomiak, która potrwa do 27 maja. Elżbieta Szołomiak urodziła się 15 września 1940 roku
w Jarosławiu. Jest absolwentką Liceum Sztuk Plastycznych oraz Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Sztuk Pięknych pod kierunkiem
prof. S. Borysowskiego. Dyplom uzyskała w 1965 r.,
a w 1978 r. otrzymała roczne stypendium twórcze ministra kultury i sztuki. Artystka od czasu ukończenia
studiów związana była z Opolem, a następnie przeprowadziła się do Ustronia. Wiele podróżuje – odbyła niezwykłe wyprawy na Borneo i do Nowej Zelandii, Tajlandii, Indonezji, Birmy. Swoją twórczość zaprezentowała na ponad 200 wystawach w całej Polsce, a także
w Niemczech, Austrii, Szwajcarii, Czechach, Rosji, Japonii, Kanadzie, Danii, a nawet w Indonezji.
Malarstwo Elżbiety Szołomiak cechuje się radością życia, szlachetnością i pięknem. Za pomocą ciepłej palety barw, świetlistości, nieuchwytnych kształtów malarka sprawia, że z jej dzieł bije niebywała, porywająca energia.
(ak)
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Wiosenne wieści
W wiosenno-świątecznym czasie w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Jaworzu odbyło się kilka bloków warsztatowych, w których uczestniczyło blisko sto dzieci z jaworzańskich szkół i przedszkoli. Podczas zajęć uczestnicy wykonywali różnymi technikami prace związane
z Wielkanocą i wiosną – najbardziej wyczekiwaną porą
roku. Powstały przestrzenne kompozycje przedstawiające wiosenną łąkę. Dużo radości sprawiło uczestnikom
tworzenie świątecznych ozdób i kartek.
Warsztaty plastyczne poprzedzone były czytaniem wybranej literatury, przywoływano przysłowia i porzekadła, a dzieci chętnie wsłuchiwały się w opowieści
o dawnych zwyczajach i tradycjach związanych ze
świętami. Spotkania przepełniała twórcza, kreatywna atmosfera, a uczestnicy z zaangażowaniem i pomysłowością brali w nich udział.
Jednocześnie chcielibyśmy poinformować wszystkich
zainteresowanych, że jaworzańskie biblioteczki parkowe trafiły pod opiekę naszej placówki i od teraz będą to
bibliobudki. Będziemy regularnie przeglądać i uzupełniać ich zawartość, aby spełniały swoją rolę. Przypomnijmy, że inicjatorem i pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był wójt Radosław Ostałkiewicz. O ustawionych
w 2019 roku w jaworzańskim parku budkach pisał nawet Instytut Książki na swojej stronie internetowej.
Wraz z nadejściem wiosny otwieramy bibliobudki odświeżone i zaopatrzone. Zasada jest prosta: każdy, tylko
ma ochotę na lekturę, może pożyczyć książkę, przeczytać i oddać, a jeśli bardzo mu się spodoba, może ją zachować, a w zamian oddać inną, równie dobrą. Można
również uwolnić swoje książki (tylko te w dobrym stanie) i włożyć do bibliobudki, by inni również mogli je
przeczytać. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji zbioru gromadzonego w budkach – nie będziemy tolerować
obdartusów, brudasków i makulaturowych perełek.

Zdjęcia: ARC

Nasza placówka wspólnie z Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu ogłosiła Konkurs Literacki „KOKON”. Jest on skierowany do dzieci (8-11 lat)
i młodzieży (12-16 lat). Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy polegającej na napisaniu i zilustrowaniu bajki (I kategoria) lub opowiadania (II kategoria),
których główną postacią literacką będzie motyl. Głównym celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowań
literackich, motywowanie do wykorzystania wyobraźni i bogactwa językowego. Równocześnie temat konkursu kieruje uwagę na lokalną atrakcję, jaką są muzealne zbiory. Prace wraz z kartą zgłoszenia prosimy
składać w siedzibie GBP w Jaworzu lub w MFiFMiŚ
w Jaworzu do 25 maja. Więcej informacji na temat konkursu wraz z regulaminem oraz kartą zgłoszenia można znaleźć na stronie internetowej i profilu facebookowym organizatorów.
Gminna Biblioteka Publiczna
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Dwa dni w stolicy

W dniach 25-26 marca przedstawiciele Bystrej i Jaworza mieli możliwość promowania swoich gmin w Sejmie RP. Wszystko dzięki posłowi Lewicy – Przemysławowi Koperskiemu, który zaprosił do Warszawy członkinie kół gospodyń wiejskich z Bystrej i Jaworza oraz
Zespół Regionalny „Jaworze”.
W Sejmie byliśmy umówieni o godz. 13.00 i sam poseł
czekał na nas przed wejściem. Po dwóch kontrolach
sprawdzających naszą tożsamość – ta druga przypominała kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku – wraz
z posłem udaliśmy się na zwiedzanie Sejmu. Po wejściu i jeszcze przed zwiedzaniem członkowie Zespołu
Regionalnego Jaworze” oraz część członkiń KGW przebrało się w stroje regionalne. Na samym początku czekała nas duża niespodzianka – spotkanie z trzecią osobą w kraju, z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim. Wspólnie udaliśmy się do sali obrad Senatu, gdzie
marszałek zapoznał nas z działalnością i pracą wyższej izby parlamentu. Był też czas na zrobienie zdjęć.
Następnie zostaliśmy oprowadzeni korytarzami Sejmu, a po drodze przewodniczka opowiadała o pracy
komisji sejmowych, o klubach poselskich, a następnie
przedstawiając portrety poszczególnych marszałków
Sejmu przybliżała ich osobowości.
Z posłem Koperskim udaliśmy się także do Sali Plenarnej, miejsca posiedzeń Sejmu, Zgromadzenia Narodowego, czyli wspólnych posiedzeń Sejmu i Senatu, a także składania przysięgi przez nowo wybranego prezydenta RP. Na sejmowych schodach odśpiewaliśmy „Szumi Jawor”, a nasze panie i panowie w strojach ludowych wzbudzali duże zainteresowanie obecnych gości i pracowników Sejmu. Następnie udaliśmy
się do sejmowej kaplicy , która została 1 maja 1993 poświęcona przez kardynała Józefa Glempa. Bardzo cennym elementem jej wyposażenia jest oryginalny fotel

papieża Jana Pawła II, wykorzystany w czasie wizyty
Ojca Świętego w Sejmie w 1999 roku. Zwiedzanie Sejmu trwała kilka godzin i na koniec zostaliśmy zaproszeni przez naszego posła na smaczny obiad w restauracji sejmowej. Po obiedzie pożegnaliśmy się z Posłem
Koperskim, dziękując za zaproszenie i umożliwienie
zwiedzania Parlamentu RP.
Pierwszego dnia naszego pobytu w stolicy wieczorem
przyleciał prezydent USA Joe Biden, dlatego przez kilka godzin było słychać policyjne samochody, tym bardziej że w naszym hotelu mieszkało wielu funkcjonariuszy prawa.
W sobotę pogoda się zmieniła – zrobiło się chłodno,
wiał silny, zimny wiatr. Po spotkaniu z przewodniczką udaliśmy się na Powiśle i tam przy Centrum Nauki Kopernik wsiedliśmy do metra i dojechaliśmy do
stacji „Świętokrzyska”, czyli niedaleko Pałacu Kultury
i Nauki. Tam też przewodniczka opowiedziała o placu
Defilad, Pałacu Kultury, o budowanym Muzeum Sztuki Nowoczesnej, obejrzeliśmy hotel Marriott, goszczący akurat amerykańskich gości z prezydentem USA
na czele. Metrem wróciliśmy z powrotem na Powiśle,
gdzie przy pomniku Syrenki zrobiliśmy sobie zdjęcia.
Następnie przeszliśmy bulwarami nad Wisłą – między
mostami Świętokrzyskim i Śląsko-Dąbrowskim. Spacer był bardzo długi i zakończył się na tyłach Zamku
Królewskiego i jego ogrodach. Ruchomymi schodami
– które ułatwiają pokonanie 12-metrowej różnicy poziomów między trasą W-Z a Kolumną Zygmunta – wyjechaliśmy na górę.
Pomnik Zygmunta III Wazy na placu Zamkowym – uroczyście odsłonięty 24 listopada 1644 r, był pierwszym
nowożytnym pomnikiem w Europie, przedstawiającym osobę świecką na kolumnie. Od tego czasu nierozerwalnie wrósł w panoramę Warszawy i jest jednym

20

maj 2022

Koła Gospodyń Wiejskich

z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta. Pod Zamek Królewski nie dało się nam podejść, bo był ogrodzony przez policję, ale bokiem udaliśmy się na rynek
Starego Miasta, gdzie obejrzeliśmy ładne kamieniczki, zniszczone podczas II wojny światowej, a następnie odbudowane. Aktualnie znajdują się tu placówki
muzealne, kulturalne, sklepy, stylowe kawiarnie i restauracje. Następnie, idąc koło Barbakanu i przez rynek Nowego Miasta, doszliśmy do autokaru, gdzie zagrzaliśmy się i odpoczęli po kilkugodzinnej wędrówce.
Na godzinę 13.00 mieliśmy zaplanowane zwiedzanie
POLIN – Muzeum Historii Żydów Polskich. Jego budowa rozpoczęła się w czerwcu 2009 i trwała do 2014 r.
Wprawdzie budynek został udostępniony publiczności już 19 kwietnia 2013, ale było to tzw. małe otwarcie, związane było z obchodami 70. rocznicy wybuchu
powstania w getcie warszawskim. Natomiast uroczyste otwarcie wystawy stałej – którą właśnie zwiedzaliśmy – „1000 lat historii Żydów polskich”, miało miejsce 28 października 2014 r. Słowo „polin” w języku
hebrajskim oznacza „tutaj odpoczniesz” a jednocześnie jest nazwą Polski w języku jidysz. Muzeum zwiedzaliśmy indywidualnie, więc każdy mógł zatrzymać
się przy tym, co go najbardziej interesowało, poczytać
i wysłuchać głosowych informacji.
Po obejrzeniu ekspozycji, wypiliśmy kawę w miejscowej restauracji i o godz. 15.00 udaliśmy się w drogę
powrotną.
Serdecznie dziękujemy organizatorom – Urzędowi
Gminy w Jaworzu i Urzędowi Gminy w Wilkowicach,
a przede wszystkim posłowi Przemysławowi Koperskiemu za zaproszenie, wspaniałe przyjęcie i umożliwienie gruntownego zwiedzenia Sejmu, Senatu oraz
promocję naszych gmin, a przy okazji zwiedzenia naszej stolicy, w tym ciekawego muzeum POLIN.
Grażyna Matwiejczyk

Kwiatki dla pań
wa Ostałkiewicza, a młody harcerz wręczył paniom
po kwiatku. Na prośbę gospodyń wiejskich miejscowi
harcerze przeprowadzili zbiórkę pieniężną na rzecz
Ukraińców. Łącznie zebrano 1924 zł. Z tej kwoty 1200
zł przekazano na konto Chorągwi Śląskiej ZHP, a 724
zł przeznaczono na zakup potrzebnych artykułów dla
uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie Jaworza.
Koło Gospodyń Wiejskich nr 1

Zdjęcia: KGW

Do tradycji należą już coroczne spotkania członkiń Koła
Gospodyń Wiejskich nr 1 z okazji Dnia Kobiet. Jedynie w ubiegłym roku pandemia uniemożliwiła paniom
wspólne świętowanie tego dnia. Natomiast tym roku,
w ramach tzw. małego grantu ze środków Urzędu Gminy postanowiono zorganizować dla członkiń obu kół
gospodyń wiejskich działających w Jaworzu koncert
„Za zdrowie Pań...”. Odbył się 8 marca w sali „Pod Harendą”, a Urząd Gminy reprezentowała Anna Skotnicka-Nędzka, zastępca wójta Jaworza.
Podczas koncertu wystąpił Tymoteusz Tomala – pianista, aranżer, akompaniator, absolwent PSM w Cieszynie oraz Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, laureat licznych konkursów pianistycznych, oraz wokalistka Natalia Bukowska, która od lat związana jest ze sceną muzyczną Śląska Cieszyńskiego. W trakcie półtoragodzinnego koncertu muzycy zaprezentowali utwory
muzyki klasycznej, rozrywkowej oraz filmowej.
Na zakończenie koncertu Anna Skotnicka-Nędzka przekazała wszystkim paniom życzenia od wójta Radosła-
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18 lat w Ochotniczej
Straży Pożarnej
Rozmowa z druhem Adamem Bindą,
opiekunem Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej w Jaworzu działającej przy
Ochotniczej Straży Pożarnej
Złożony do Budżetu Obywatelskiego 2022 przez
Ochotniczą Straż Pożarną i Młodzieżową Drużynę
Pożarniczą projekt „Chcemy ratować” uzyskał dofinansowanie. Jego wartość to 14 tysięcy 464 złotych.
Jak zamierzacie spożytkować te środki?
Celem jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków, a następnie MDP. Chcielibyśmy się, my strażacy, pewniej czuć
w czasie różnego rodzaju akcji. Każdy z nas ma ukończony podstawowy kurs pierwszej pomocy, natomiast
kwalifikowany kurs jest bardziej rozwinięty. Chodzi
między innymi o specjalistyczną wiedzę – jak korzystać z torby medycznej, co się w niej znajduje. Kolejnym krokiem, kiedy już sami zostaniemy przeszkoleni, będzie przekazywanie wiedzy adeptom, członkom
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Jaworzu. Warto
podkreślić w tym miejscu, że planujemy także szkolenie uczniów obu szkół w Jaworzu. Jesteśmy już wstępnie umówieni.

Jak dużo członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przechodzi do Ochotniczej Straży Pożarnej?
Mogę się pochwalić sukcesami w tej materii – mówi
się, że jeżeli w ciągu kadencji opiekuna z drużyny młodzieżowej przejdzie do OSP dwóch strażaków, to należy traktować jako duży sukces.
Za kadencję, czyli w ciągu czterech lat?
Nie do końca. Oczywiście na co dzień mamy do czynienia z dużym przepływem ludzi – więcej odchodzi, niż
zostaje. Po ukończeniu 18. roku życia młodzi idą na
studia, znajdują pracę i nie każdy ma czas.
Jaka jest dolna granica wieku w przypadku Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Jaworzu?
Statut stanowi, że do MDP w Jaworzu mogą przystępować osoby, które skończyły siedem lat. Granica wieku
została mocno o obniżona, bo kiedyś mowa była o 12.
roku życia. Siedem lat to wiek, kiedy dzieci nie są już
tak rozkojarzone, potrafią trochę posłuchać, zachowują pewną dyscyplinę.

Chcecie nauczyć dzieci, żeby się nie bały, kiedy zobaczą nagle kogoś potrzebującego pomocy? Kilka
tygodni temu głośno było o Maksymilianie Szobliku ze Szkoły Podstawowej nr 2, który nie bał się podejść do przemarzniętej kobiety, która siedziała na
przystanku przed tą placówką…
Maks zachował się super i fajnie by było, żeby inne
dzieci, które znajdą się w podobnej sytuacji, też się nie
bały, tylko były odważne. W ramach tego projektu zakupimy także sprzęt, z którym dzieci będą się cały czas
zapoznawać. Mam tutaj na myśli przykładowo torbę
R1 PSP, szyny Kramera, deskę ratowniczą, przenośny
defibrylator AED. Cały ten sprzęt szkoleniowy będzie
na stanie OSP, ale do dyspozycji MDP. Nasze zajęcia są
otwarte, więc tak naprawdę każdy z ulicy może przyjść
i się im przyglądać czy wręcz w nich uczestniczyć.

A pan pamięta swoją pierwszą zbiórkę?
Oczywiście, że tak – takich rzeczy się nie zapomina. To
było 8 lat temu, w maju 2014 roku. Jeżeli chodzi o korzenie strażackie, to ciocia z wujkiem mieszkali w remizie. Zresztą wujek był swego czasu naczelnikiem całej straży i jednocześnie gospodarzem całego budynku. To były czasy, kiedy nie dzwoniło się bezpośrednio
na 998, ale wybierało numer do straży i oni na miejscu naciskali syrenę.
Kiedy przyszedł pan do straży pożarnej, pewnie na
początku było wielkie „wow”. Czy dziś, kiedy świat
tak poszedł do przodu i dostępne są takie środki,
dzieci też mówią „wow”, widząc na przykład wóz
strażacki?
Pod tym względem nic się nie zmieniło – przecież samochody strażackie nie są dostępne na co dzień, dlatego wciąż budzą zachwyt. Kiedy tylko zapowiadamy
na zbiórce, że kolejne zajęcia będą z samochodami, pojawiają się wszyscy.

Kiedy zaczniecie szkolić młodych?
Jak tylko my, starsi, będziemy mieli ukończony kurs.
Czterech strażaków zaczyna go 28 kwietnia (wywiad
został przeprowadzony tuż przed Świętami Wielkanocnymi – przyp. T.W.) i czekają nas dwa weekendy zajęć,
łącznie sześć dni.
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A pana synowie? Poszli w ślady ojca?
Czasami się śmieję, że mój najmłodszy syn
ma cztery lata, ale ma większe doświadczenie ode mnie. Dlatego, że ja jestem w straży tylko 18 lat, a on jest całe życie. Drugi syn
ma 13 lat, a najstarszy skończył 18 lat i jest
w trakcie kursu pierwszego stopnia.
A małżonka?
Nie jest w straży. Na pewno nie ma łatwo –
w domu jest czterech facetów i każdy związany ze strażą (śmiech). Niedziele zbiórki siłą
rzeczy na stałe wpisały się do naszego rodzinnego planu.
Kiedy wyje syrena, to…
Raz biegnę, jak jestem na dworze, a innym
razem – jadę samochodem.
Proszę na koniec powiedzieć kilka słów
o Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej
w Jaworzu.
Nasza drużyna na dziś liczy 25 członków – 10
dziewczynek i 15 chłopców. Mam w drużynie
5 adeptów. Opiekunami są również Jolanta
Lach i Arkadiusz Grygierczyk. Nasza drużyna, jak już powiedziałem, spotyka się w każdą
niedzielę od 17.00 do 19.00, co daje 80 godzin
szkoleń w roku. Cały czas coś się u nas dzieje,
w tym roku chcielibyśmy wziąć udział między innymi w Biegu Floriańskim, Memoriale Haliny Dzidówny, w zawodach gminnych
MDP czy Parafiadzie. Na koniec chciałbym
podziękować strażakom za pomoc, a wójtowi Radosławowi Ostałkiewiczowi za objęcie
patronatu nad naszą drużyną. Chciałbym też podziękować naszej wspaniałej młodzieży za zaangażowanie.
Rozmawiał: Tomasz Wolff

Skoro jest pan strażakiem od 18 lat, to na pewno
przeszedł pan fazę od bycia strażakiem, który wyjeżdża tylko do pożarów, do strażaka, który tak naprawdę jest człowiekiem od wszystkiego… Kiedyś
przecież nie jeździliście do wypadków…
To prawda, ale dziś trzeba pomagać w każdej sytuacji.
Tym bardziej że do zdarzeń jesteśmy wysyłani przez
Państwową Straż Pożarną i to oni oceniają stopień zagrożenia – czy w danej sytuacji jesteśmy potrzebni, czy
nie. Kiedy syrena wyje, znaczy, że jesteśmy potrzebni.
Pamięta pan jakieś szczególne zdarzenie w ciągu
tych 18 lat służby?
Pożar w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
w styczniu 2010 roku. Pamiętam, jak znaleźliśmy się
w środku z wieloma innymi strażakami i w pewnym
momencie zauważyliśmy, że sufit obwisnął. Zarządzono ucieczkę – i też tak zrobiliśmy, przedostaliśmy się
na ganek, a tym momencie zawalił się cały strop. Tak
naprawdę uciekliśmy w ostatniej chwili. Podsumowując tamtą akcję: spędziliśmy na miejscu 17 godzin – to
naprawdę szmat czasu.

Zdjęcia: ARC

Jeżeli chodzi o duże zdarzenia, nie boi się pan powodzi w Jaworzu? W ostatnich miesiącach można zaobserwować wycinkę w wielu miejscach. Przyjdzie
większy deszcz i woda nie będzie miała gdzie ujść…
Uważam, że nie grozi nam powódź porównywalna do
tej z 1997 roku. Jaworze to nie są tereny zalewowe.
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Przedszkole nr 2

Wielkanocne zabawy
Święta Wielkanocne to dla wszystkich wyjątkowy czas,
w którym symboliczne obrzędy religijne, świat przyrody oraz tradycja ludowa splatają się w jedno. Święta te, choć poprzedzone postem, smutkiem oraz zadumą, są zwiastunem radości nadziei i miłości. Okres
świąteczny to dla wielu osób czas zatrzymania, zadumy oraz przemyśleń dotyczących naszego ziemskiego
życia. W tym okresie, nauczyciele podczas zajęć przybliżyli dzieciom zwyczaje i tradycje Świąt Wielkanocnych. Przedszkolaki malowały, wyklejały kolorowe pisanki oraz tworzyły piękne prace plastyczne. Dzieci poznały wiersze, piosenki o tematyce wielkanocnej oraz
ludowe zabawy związane z tymi świętami.
W środę 13 kwietnia do naszego przedszkola zawitał zaproszony gość – wielkanocna kura, która pojawiła się z koszem wielu kolorowych jajek, a w nich
były same muzyczne niespodzianki. Na twarzy każdego przedszkolaka pojawił się uśmiech oraz wielka
radość. Dzieci szybko zaprzyjaźniły się z kurką oraz
z entuzjazmem przystąpiły do zabaw muzyczno-ruchowych. Na początku wysłuchały bajki o ,,Zajączku psotniku” – w sposób naturalny i spontaniczny przedszkolaki reagowały na kolejne przygody bohatera wielkanocnego opowiadania. Następnie dzieci grały na kolorowych jajeczkach – marakasach, wtedy to dźwięki radosnej melodii było słychać nawet w przedszkolnym
ogródku. Przedszkolaki pomalowały również w zabawie muzycznej wielką pisankę, której wzór stał się ko-

dem do kolejnej zabawy ruchowej. Zagadki wielkanocne miały być dla przedszkolaków prawdziwym wyzwaniem, ale i tu okazało się, że dzieci dają sobie świetnie
radę. Wiele radości sprawiły dzieciom listy od zajączka wielkanocnego ukryte w sali, a zwieńczeniem zabawy było szukanie jajek w przedszkolnym ogródku.
Atmosfera zabawy i radości gościła wśród przedszkolaków przez cały czas zabaw wielkanocnych. Na koniec spotkania z kurką dzieci otrzymały małą słodką
niespodziankę w postaci jajeczka.

Góralskie odwiedziny
W okresie przedświątecznym na naszych przedszkolaków czekało mnóstwo atrakcji. 8 kwietnia odwiedzili
nas znajomi górale, by przedstawić nam tradycje świąteczne. Spotkanie to urozmaicili muzyką na żywo oraz
prezentacją ciekawych instrumentów. Przywieźli ze

sobą między innymi gajdy – ludowy dęty instrument
muzyczny z grupy aerofonów stroikowych, który składa się z dwóch piszczałek i mieszka ze skóry zwierzęcej, a także dudy, skrzypce, kontrabas i trombitę. Nie
zabrakło również zabaw muzyczno-ruchowych, które
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nasze dzieci lubią najbardziej. Podczas tego spotkania
zaprezentowali także góralski koszyczek wielkanocny – przedszkolaki miały nie lada wyzwanie, gdyż ich
zadaniem było nazwanie każdego produktu ze świę-

conki w gwarze góralskiej. Całość spotkania nasi goście
zakończyli piosenką i grą na prezentowanych wcześniej instrumentach. Dzieci długo jeszcze wspominały te odwiedziny.

Zdrowo jem, więcej wiem
30 marca w grupie starszej Mądre Sowy odbyły się zajęcia prozdrowotne pt. „Dzień Cytrynki”. Podczas zajęć
dzieci mogły poznać po zapachu, dotyku i smaku cytrynę. Starszaki oglądnęły film edukacyjny „Skąd pochodzi i jak rośnie cytryna” oraz bezbłędnie liczyły cytrynki w miseczkach, tworząc działania matematyczne. Ponadto dzieci wykonywały ćwiczenia gimnastyczne do
piosenki o literce „C jak cytryna”. Największą atrakcją
okazał się slalom z cytrynką na łyżce. Mądre Sowy bardzo dobrze poradziły sobie z wszystkimi konkurencjami cytrynowo-sportowymi. Dzieci miały ponadto okazję do zaprezentowania umiejętności czytania wyrazów metodą sylabową, ponieważ w przedszkolu dodatkowo realizowany jest program wczesnej nauki czyta-

nia metodą J. Cieszyńskiej. Starszaki odczytywały nazwy potraw i napojów z wykorzystaniem cytryn oraz
dowiedziały się, iż ten owoc jest stosowany w kosmetyce, produkcji lekarstw oraz jako środek czyszczący.
Najwięcej radości sprawiło przygotowanie lemoniady. Dzieciaki bardzo chętnie podejmowały wyzwanie
zjedzenia kwaśnej cytrynki, Wszyscy bardzo się starali i pracowali z wielkim zapałem, a napój cytrynowy
smakował wyśmienicie. Po południu starszaki wykonały pracę plastyczną „Lemoniada” z wykorzystaniem
ekologicznych rurek do napojów. „Dzień Cytryny” okazał się wcale nie tak kwaśny i podobał się wszystkim
Mądrym Sowom.
Przedszkole nr 2
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„W międzyczasie”, kiedy
odwiedzają nas inspirujący
ludzie

„Być może znajdzie się czytelnik poszukujący siebie
i w siebie wątpiący, dla którego moja opowieść o tym,
że wszystko jest możliwe i zależy wyłącznie od nas, ponieważ na nas się zaczyna i na nas kończy okaże się
pomocą, dobrym przykładem, inspiracją.” Słowa zawarte w książce, które idealnie pokazują całość wyczynów Pana Grzegorza Boguni, niesamowitego człowieka, który odwiedził 8 kwietnia klasy trzecie w Szkole
Podstawowej nr 2.
W czasie inspirującego spotkania nasz gość zaprezentował realizację swojego autorskiego projektu „7 maratonów 7 kontynentów”. Dzieci miały możliwość usłyszeć
wiele ciekawostek związanych z każdym kontynentem,
posłuchać o przygodach towarzyszących wyjazdom.
Dzieci z błyskiem w oku słuchały o zaskakujących wydarzeniach mających miejsce podczas wyjazdów, ale
również o tym jak wygląda zwykły dzień Pana Grzegorza. Miały również możliwość zobaczyć zdjęcia, relację
z wyjazdów, jak również trzymać medale zdobyte podczas wszystkich maratonów.

Grzegorz Bogunia realizację autorskiego projektu rozpoczął 5 lat temu. Trenuje - według planu rozpisanego przez specjalistę - codziennie, przez minimum 1,5
godziny. Bierze udział w większości maratonów i półmaratonów organizowanych w regionie.
Ostatni maraton z projektu Pan Grzegorz przebiegł na
Antarktydzie z czasem 3 godz. 53 minuty i 3 sekundy,
zajmując 1 miejsce. Jest to tym bardziej niesamowite,
że został wpisany na listę uczestników 3 lata temu, cierpliwie trenował i czekał. Pomimo przeciwności w czasach Covid19, wykonaniu niezliczonej ilości testów, niepewności jaki będzie ich wynik, jako jeden z 58 uczestników przybył na Antarktydę.
Uśmiech, pogoda ducha oraz otwartość, to cechy które utkwiły wszystkim po spotkaniu z naszym gościem,
ponieważ „niezależnie od okoliczności, z jakich wyrastamy, możemy dokonać wszystkiego...Wszystko zależy od nas i to my kształtujemy nasz los”.
Justyna Smyrdek
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Miłośnicy Jaworza

Podróż sypaną dróżeczką

W pierwszą niedzielę kwietnia spotkaliśmy się na posiadach „Od Cieszyna sypana dróżeczka”, a naszym
prelegentem był profesor Karol Daniel Kadłubiec, etnograf, historyk literatury, badacz kultury, folkloru
i języka Śląska Cieszyńskiego, mieszkający na co dzień
w Mistrzowicach na Zaolziu. Studiował na Uniwersytecie w Pradze, dyplom magisterski uzyskał w 1960
r. za pracę poświęconą bajkom śląskim. Tam też się
doktoryzował, habilitował, a tytuł profesora uzyskał
w 1994 r. Jest członkiem Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej. Jednocześnie
pracował też naukowo i organizacyjnie w Polsce, kierował Radą programową Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”
i Zakładem Antropologii i Folklorystyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Jest autorem
wielu książek oraz 600 artykułów naukowych, a także
laureatem nagród, m.in. Złotej Cieszynianki, Nagrody
Szersznika, Honorowego Ślązaka Roku 2013 czy Śląskiego Szmaragdu.
Książki napisane przez pana profesora to m.in. „W cieszyńskim mateczniku”, „Płyniesz Olzo” – monografia
cieszyńskiej kultury ludowej, „Opowiado Anna Chybidziurowa”, „Śpiywo Anna Chybidziurowa aji jeji sóm-
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Zdjęcia: Towarzystwo Miłośników Jaworza

Profesor Daniel Kadłubiec jak zawsze zabrał słuchaczy w fascynującą podróż.

siedzi”, „Od Cieszyna do Bogumina” – zbiór opowiadań
i anegdot, „Od Cieszyna sypana dróżeczka” (zbiór 205
autentycznych pieśni obrzędowych, miłosnych, patriotycznych, ludowych).
Na początku naszego spotkania prof. Daniel Kadłubiec
opowiadał nam o ludowych obrzędach i tradycjach
związanych z Wielkanocą na Śląsku Cieszyńskim. Dawniej w Wielki Piątek – dniu pokuty – przed wschodem
słońca należało się umyć w płynącej wodzie, np. potoku, obmywano też zwierzęta. W Wielką Sobotę po „rozwiązaniu dzwonów” należało w sadzie trząść drzewami owocowymi – wróżyło to duży urodzaj owoców. Poświęcone w Niedzielę Palmową palmy włożone za framugę drzwi i święte obrazy – chroniły przed chorobami, burzą, pożarem.
W poniedziałek wielkanocny ubrane w stroje ludowe
dziewczęta chodziły z zielonym drzewkiem, ustrojonym dzwoneczkiem, jajkami i kolorowymi wstążkami. Odwiedzały domy sąsiadów i śpiewały pieśniczkę
ludową „Goiczek zielony, piyknie ustrojony” i jedną
z wielkanocnych pieśni kościelnych.
W drugiej części spotkania zapoznaliśmy się z dwoma ostatnimi książkami profesora – „Od Cieszyna do
Bogumina” i „Od Cieszyna sypana dróżeczka”. Daniel
Kadłubiec każdy temat związany z cieszyńskim folklorem potrafi przedstawić w fascynujący sposób, a jego
olbrzymia wiedza robi wrażenie na słuchaczach. Na
zakończenie spotkania, po wysłuchaniu wesołych historyjek, zaśpiewaliśmy wspólnie z profesorem kilka
pieśniczek z jego najnowszej książki przy akompaniamencie akordeonu, na którym grała Janina Czader.
Podczas kawy i kołocza zastanawialiśmy się, skąd się
wzięły świąteczne zwyczaje, a także, które z dawnych
tradycji przetrwały do dziś.
Grażyna Matwiejczyk

Posiady organizowane przez Towarzystwo Miłośników Jaworza cieszą się niesłabnącym powodzeniem.

Reklama/Ogłoszenia
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Poziomo:
1) Bohaterski prezydent zza wschodniej granicy
6) Przemysłowe centrum Ukrainy z największą elektrownią
jądrową
11) Dekoracyjna tkanina na Wawelu
12) Tytułowa bohaterka tragedii Sofoklesa
13) Poetycka przenośnia
14) Załącznik do umowy
16) Odtwarzacz płyt gramofonowych
20) Odnawialne źródło energii pochodzenia roślinnego
21) Towarzyszy niepewnym przedsięwzięciom
23) Topola lub brzoza
24) Liczne w pasiece
26) Flamaster lub mazak
29) Upominek
30) Jednostka oporu elektrycznego
32) Oddział banku, firmy
33) Życiodajny płyn
35) Ptak, symbol mądrości
36) Mięso na kotlety
39) W zasiekach kolczasty
41) Kombinator, udawacz
42) Zapas, rezerwa
44) Pracownik portowy
45) Japoński pas do kimona
46) Mnóstwo ludzi
48) Duże jezioro w Afryce
50) Mały pies pokojowy
52) Słynny duński bajkopisarz
53) Aktorzy grający w sztuce
54) Izraelski parlament
55) Roponośny stan w USA
56) Miasto w Holandii gdzie w 1944 r. walczyli Polacy pod
dowódcą gen. Sosabowskiego

Pionowo
1) Widmo, upiór
2) Państwo ze stolicą w Rydze
3) Obraz na kliszy fotograficznej
5) Dawna Persja
6) Królewskie rezydencje
7) Prawnik przed nominacją
8) Obniżanie się poziomu wody
9) Bliski nam teren
10) Alkohol etylowy
15) Groźny wirus afrykański
17) Twórca teorii ewolucji
18) Pierwsze przedstawienie
19) Grecki bajkopisarz
22) Zdrój u podnóża Gór Stołowych
25) Długi okres w dziejach
26) Powojnik lub bluszcz
27) Dokuczliwy upał, spiekota
28) Szyfr
31) Werset dla medytującego
34) Uczucie niepokoju, lęk
36) Wyciskany z owoców
37) Chilijski przylądek
38) Impertynent, grubianin
39) Tata rodzica
40) Mała wada
41) Publiczne uznanie, aplauz
43) Kundel z podwórka
47) Drobna kaszka
49) Norweski pisarz, autor m.in. „Dzikiej kaczki”
51) Słowa przysięgi
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Charytatywnie
na Błatnią
na się było nawet zatrzymać na obiad na górze. Rekreacyjnie do biegu podszedł Rafał Gałka z Jaworza.
– Lubię biegać na Błatnią, najczęściej żółtym szlakiem. Od strony Nałęża nie za często, chociaż po grani świetnie się biegnie – stwierdził pan Rafał, który
trasę pokonał razem z psem.
Na miejscu można było wpłacić pieniądze do skarbonki oraz dokonać wpłat na konto stowarzyszenia,
z dopiskiem na „cele bytowe dla przyjaciół z Ukrainy”.
(wot)

Zdjęcia Stowarzyszenie Ultra Błatnia Charytatywnie

Tym razem nie liczył się czas, ale samo pojawienie się na starcie. Czyli dokładnie tak, jak mówił
baron Pierre do Coubertin, wskrzesiciel nowożytnych igrzysk olimpijskich, były prezydent Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. W niedzielę 10 kwietnia odbyło się wydarzenie „Biegniemy
dla Ukrainy”. Start i meta były zlokalizowane w Jaworzu Nałężu, przy stanicy harcerskiej. Trasa prowadziła szlakiem harcerskim na Błatnią, powrót
wiódł czerwonym szlakiem. Bieg zorganizowały
Stowarzyszenie Ultra Błatnia Charytatywnie oraz
grupa „Biegam, żeby żreć więcej ciastków”, która od 3,5 roku istnieje na Facebooku. – Znamy się
z różnych biegów w regionie. Wiemy, że można na
nich liczyć, bo też organizują charytatywne wydarzenia. Wpadliśmy na pomysł żeby zorganizować
razem bieg z UBC – powiedziała „Echu Jaworza” Ira
z Ukrainy, od kilku lat mieszkająca w Bielsku-Białej.
– Nie mogło być innego wyboru, jak Błatnia. To taka
trochę góra magnes – przyznała Magdalena Krzemień z Ultra Błatnia Charytatywnie.
Biegacze dopisali – na starcie stanęło blisko 200 osób.
– To ludzie zaangażowani w różnych grupach pomagających Ukraińcom, niektórzy goszczą ich w swoich domach – dodała Krzemień.
Niektórzy pojawili się na mecie nawet po dwóch godzinach. Nic dziwnego, skoro nie liczył się czas i moż-
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