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ROZMOWA Z MIEcZYSŁAWEM BRZEZIcKIM 
PRZEWODNIcZącYM RADY GMINY JAWORZE

DZIAŁALNOść OśRODKA PROMOcJI GMINY – 
GRuDZIEń 2016 i ZAPOWIEDZI WYDARZEń 
NA STYcZEń i LuTY 2017

OGóLNOPOLSKIE WYRóżNIENIE 
W PLEBIScYcIE GALA BEAuTY STARS 
DLA „DOTYKu uRODY” Z JAWORZA

Za długoletnią służbę dla Jaworza

NOWE OPŁATY ZA WYWóZ śMIEcI 
i NOWE ZASADY SEGREGAcJI ODPADóW 2017
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Na pierwszym plaNie

MEDALE DLA PRAcOWNIKóW 
uRZęDu GMINY JAWORZE

 Z okazji 25-lecia samorządności Gminy Jaworze na wniosek 
wójta radosława Ostałkiewicza oraz wojewody śląskiego jaro-
sława wieczorka Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej andrzej 
duda wyróżnił pracowników urzędu Gminy Jaworze, którzy prze-
pracowali co najmniej połowę tego okresu na rzecz swojej małej 
ojczyzny.

Za Długoletnią Służbę Złoty Medal otrzymali:
• Halina bylok – Inspektor Wydziału finansów i Kontroli, 
• zygmunt czuj – Rzemieślnik Specjalista,
• Łucja Habdas – Główny Specjalista Wydziału Rozwoju 

i Inwestycji,
• Grażyna jagusiak – Inspektor Wydziału finansów i Kontroli,
• bernadeta Kluka – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, 
• jan Kuś – Specjalista,
• maria Łepecka – Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty,
• barbara pieczara – Inspektor Wydziału Stanu cywilnego 

i Spraw Obywatelskich.

Srebrny Medal otrzymały:
• danuta brandys – Inspektor Wydziału finansów i Kontroli,
• dorota sacher-wejster – Kierownik Gminnego Ośrodka Po-

mocy Społecznej.

Brązowy Medal otrzymała:
• anna skotnicka-Nędzka – zastępca wójta Gminy Jaworze.

Wyróżnienia pracownikom uG Jaworze w imieniu Prezydenta RP 
wręczył Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej stanisław szwed.

Wszystkim Paniom i Panom serdecznie gratulujemy!
Info: uG Jaworze

ROZMOWA Z MIEcZYSŁAWEM 
BRZEZIcKIM - PRZEWODNIcZącYM 
RADY GMINY JAWORZE

o jego pasjach, życiu, zamiłowaniach, refl eksji na temat 
polski i australii, oraz kilka słów o jaworzu wraz z życze-
niami noworocznymi dla mieszkańców.

 EJ: Skąd wzięło się Pańskie zamiłowanie do muzyki? Czy 
ukończył pan szkołę muzyczną czy też jest Pan samoukiem?
 m. brzezicki: Zwykle nie sięgamy pamięcią do samych źró-
deł zainteresowań, ale kiedy się nad tym zastanawiam, to na-
suwa się tylko jedna odpowiedź – jest to naturalna, wrodzona 
potrzeba człowieka, by kształtować, rozwijać i pielęgnować swo-
je pasje na przestrzeni całego życia. I robi się to z przyjemno-
ścią. W moim przypadku istotnie zaczęło się od muzyki. Jed-
nak bardzo szybko zrozumiałem, bo już w PSM drugiego stopnia 

i była to moja subiektywna ocena, z którą nie do końca wszyscy 
się zgadzali, że nie jestem zbytnio predysponowany i zaintere-
sowany tym, by zostać zawodowym muzykiem. Jednak dla przy-
jemności gram do dziś, bo po prostu lubię. Gram dla siebie, dzieci 
i z dziećmi, bo również na początkowym etapie życia postano-
wiliśmy z żoną je umuzykalnić, czasem zdarza mi się też grać 
dla innych. żona wydała płytę kolendową z chórem, który pro-
wadzi, więc zagrałem tam trzy utwory w aranżacji znakomitego 
bielskiego kompozytora Janusza Kohuta. Gram też kilka imprez 
w roku, które cechuje muzyka rozrywkowo- taneczna z gwoź-
dziem programu, czyli Sylwestrem w Bielskim centrum Kultury, 
z udziałem znakomitych muzyków z zespołu Beskid. czasem też 
jaworzanin, mój muzyczny autorytet, maestro Adam Pasterny 
przymyka oko na moje niedbałe poczucie frazy i pozwala mi za-
grać w Orkiestrze Diecezjalnej, którą Adam pięknie rozwija już 
przeszło 20 lat.
 W święta Bożego Narodzenia z Adamem właśnie, jego sy-
nem Michałem i Anią Dudzik w kwartecie saksofonowym kolę-
dujemy na Jutrzni. Przede wszystkim sam mam dużo zadowole-
nia ze swojego muzykowania i chyba o to chodzi.

iNfOrmacje urzędu GmiNy i wÓjta
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 EJ: Ekologia to kolejny temat, który jest dla Pana ważny, 
skąd wzięło się takie zainteresowanie?
 m. brzezicki: Ekologia to przede wszystkim troska o własne 
środowisko i budowanie świadomości innych w kwestii porząd-
ku, czystości i gospodarki śmieciowej.
 Nie jestem zadowolony z ustawy śmieciowej, którą wszystkie 
gminy muszą wdrażać od 2013 roku, bo po pierwsze zmonopo-
lizowała ona ten sektor, a po drugie spowodowała znaczną pod-
wyżkę dla każdego mieszkańca za usługę wywozu nieczystości. 
Inna sprawa to utrzymywanie czystości na obszarach, których 
wszyscy jesteśmy właścicielami, czyli w przestrzeni publicznej. 
I tu niezbędne jest budowanie świadomości ekologicznej wśród 
dzieci i młodzieży, dlatego popieram takie akcje jak wiosenne 
sprzątanie świata, Dzień Ziemi, czy piknik śmieciowy.
 EJ: Zmieńmy teraz obszar pytań, wiele mówi się o tym, 
że młodzi ludzie mają w Polsce ciężki start, jak to wygląda 
w Australii?
 m. brzezicki: Z Australii wróciłem już jakiś czas temu, więc 
nie jestem na bieżąco, jednak wiem, że trudny start w Polsce 
spowodowany jest zbyt dużymi obciążeniami i klinami podat-
kowymi, które skutecznie nie tylko utrudniają start młodym, ale 
również zabijają małą przedsiębiorczość. Kiedy, przed wybora-
mi do Sejmu w 2007 roku słyszałem słuszne postulaty obniże-
nia podatków do 3 razy 15%, bardzo się cieszyłem, jednak co 
z tego wyszło, to dziś sami widzimy. A różnice są takie - u nas 
VAT to 23%, a w Australii 10%, kwota wolna od podatku w Au-

stralii to ok 20 tys zł, a u nas do tego roku było to ok 3 tys. Do 
tego dochodzą wysokie koszty pracy i myślę, że stąd właśnie 
bierze się ten trudny start. Nie ma nic złego w tym, że młodzi 
wyjeżdżają z Polski, by zdobywać nowe doświadczenia i kapi-
tał, jednak optymalnie by było, aby po jakimś czasie chcieli wra-
cać właśnie z tymi nowymi doświadczeniami i kapitałem, który 
umożliwi ponowny start w naszym kraju.
 EJ: Co z perspektywy Pana doświadczeń jest najlepszym im-
pulsem do powrotu młodych emigrantów?
 m.brzezicki: Na pewno tęsknota za najbliższymi, czy tra-
dycją pomoże im w podjęciu decyzji o powrocie. Sam po sobie 
wiem, jak odmienne są święta Bożego Narodzenia obchodzone 
w skwarze letniego, australijskiego słońca od tych z mrozem, za-
pachem choinki i polskimi kolędami. 
 EJ: Czego w Nowym Roku chciałby Pan życzyć sobie 
i Jaworzu? 
 m.brzezicki: Sobie i jaworzanom życzę niezmiennie tego 
samego i najważniejszego – zdrowia, a reszta to dodatki, któ-
re każdy sam jest sobie w stanie zorganizować. Rok 2017 to 
rok wyzwań związanych z inwestycjami, na które wspólnie się 
zdecydowaliśmy. Te inwestycje, choć niełatwo będzie je zreali-
zować, znacząco zmienią obraz naszej miejscowości. W chwi-
li obecnej jest nią z pewnością budowa hali sportowej przy gim-
nazjum, a w najbliższej przyszłości przy szkole podstawowej w 
Jaworzu średnim. W planach jest również Dom Socjalny – in-
westycja, którą musimy zrealizować, poprawa komunikacji Ja-
worza z przebudową infrastruktury drogowej ulic Bielskiej, cie-
szyńskiej i Zdrojowej z rondem imienia.... no właśnie, rondo 
trzeba będzie jakoś nazwać, należy również pochylić się nad 
inwestycją w rejonie ulicy Sosnowej. Wraz z pozostałymi gmi-
nami powiatu bielskiego utworzyliśmy Beskidzki Związek Po-
wiatowo-Gminny, jest to partnerstwo, które pozwoli nam przejąć 
majątek PKSu i nim wspólnie zarządzać tak, aby zabezpieczyć 
w stu procentach potrzeby własnego transportu komunalnego, 
jak również świadczyć usługi na zewnątrz. To pozwoli na osią-
gnięcie przychodów, które z kolei zmniejszą nasze obciążenia 
w bieżącym zarządzaniu tą „spółką”. O rewitalizacji i stworze-
niu domu zdrojowego, czy szlaku rowerowo pieszym wokół Ja-
worza na razie nie wspominam, choć to kolejne ważne inwesty-
cje, które są przed nami. Wszystko to sprawia, że nasz obecny 
budżet jest budżetem dynamicznym i inwestycyjnym i taki wła-
śnie będzie rok 2017.

XXI SESJA RADY GMINY JAWORZE

relacja na podstawie protokołu

 13 października odbyła się dwudziesta pierwsza sesja Rady 
Gminu Jaworze, w której uczestniczyło 13 radnych (2 osoby nie-
obecne). Na początku obrad Radosław Ostałkiewicz wójt Gminy 
Jaworze podziękował dyrektorom oraz wszystkim pracownikom 
placówek oświatowych za osiągnięcia dydaktyczne, co przekła-
da się na sukcesy uczniów, za współpracę i efektywne zarządza-
nie placówkami. Wójt mówił o pozytywnych aspektach działania 
poszczególnych szkół i przedszkoli oraz o problemach związa-
nych z ich funkcjonowaniem, z którymi kadra zarządzająca oraz 
urząd muszą się zmierzyć (m.in. cofnięcie obowiązku szkolnego 
od 6 roku życia, stan budynków oświatowych, planowana zmiana 
systemu oświaty). Gospodarz gminy stwierdził, iż dotychczasowa 
współpraca i wzajemne zrozumienie pozwoliły na rozwiązywanie 
wszystkich dylematów.
 Natomiast w kwestii przyznanych nagród wójt Ostałkie-
wicz podkreślił, że wyróżnieni pracownicy są „przedstawicielami 

całego grona pedagogicznego, które pracuje w szkołach”. Wrę-
czył nagrody dla nauczycieli, uzasadniając ich przyznanie:
• Dyrektor Przedszkola Nr 1 jolanta bajorek 

– nagroda I stopnia,
• Nauczyciel Przedszkola Nr 1 Krystyna ejtel 

– nagroda II stopnia,
• Dyrektor Przedszkola Nr 2 czesława cybułka 

– nagroda I stopnia,
• Nauczyciel Przedszkola Nr 2 teresa Ślezińska 

– nagroda II stopnia,
• Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 ewa cholewik 

– nagroda I stopnia,
• Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 maria Kuś 

– nagroda II stopnia,
• Nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 1 tomasz zdunek 

– nagroda II stopnia,
• Dyrektor Gimnazjum barbara szermańska 

– nagroda I stopnia,
• Wicedyrektor Gimnazjum jadwiga spodzieja 

– nagroda II stopnia,
• Nauczyciel Gimnazjum Grzegorz Olejnik 

– nagroda II stopnia.
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 życzenia dla dyrektorów i nauczycieli przekazali także przed-
stawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie 
gminy, jak i Związku Nauczycielstwa Polskiego. Po zatwierdzeniu 
protokołu Rada Gminy obradowała nad uchwałami:

a) w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie fi-
nansowej Gminy jaworze – Krzysztof śliwa Skarbnik Gmi-
ny Jaworze omówił poszczególne zmiany zgodnie z objaśnie-
niami do WPfu w tym również te, które dotyczą konkretnych 
przedsięwzięć. Głównie chodzi o: „Opracowanie lokalnego Pro-
gramu Rewitalizacji dla Gminy Jaworze”, który jest niezbędny 
przy wnioskowaniu o środki na rewitalizację budynku nr 30 oraz 
o zadanie pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej 4417S 
świętoszówka-Bielsko”. Krzysztof śliwa podkreślił, że zmiany 
szczególnie dotyczące drugiego przedsięwzięcia spowodowa-
ły m.in. zwiększenia wydatków majątkowych, przy jednocze-
snym zwiększeniu dochodów z kredytów i pożyczek. Podsu-
mowując, Skarbnik stwierdził, że zmiany wpływają na wzrost 
zadłużenia gminy. Natomiast odpowiadając na pytanie doty-
czące kosztów obsługi kredytu, poinformował, iż okres spła-
ty przewidziano na lata 2025-2028, ponieważ do końca 2024 
spłacana jest pożyczka zaciągnięta na kanalizację. Koszt kre-
dytu oszacowano na około 600 tys. zł. uchwała nie zosta-
ła przegłosowana (6 głosów za, 6 przeciw, 1 wstrzymujący 
się). Wójt Gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz wyjaśnił, iż 
w związku z niepodjęciem uchwały o Wieloletniej Prognozie fi-
nansowej Gminy Jaworze wnioskuje o wycofanie z porządku 

obrad kolejnej, która traktuje o zmianach w budżecie gmi-
ny. Skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof śliwa uzasadnił, iż na 
obecną chwilę uchwała w sprawie zmian w budżecie zawiera 
prawny błąd, który sprawia, że nie jest do przyjęcia.

b) wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę jaworze pra-
wa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej ewi-
dencyjnie jako działka nr 27/2 stanowiącej część nierucho-
mości województwa Śląskiego, w drodze darowizny- temat 
przedstawił Marcin Bednarek Naczelnik Wydziału Spraw Ko-
munalnych i uzdrowiska podkreślając, że uchwała jest efek-
tem wieloletnich starań o pozyskanie terenu, który znajduje się 
miedzy stawem w parku, a terenem Młodzieżowego Ośrod-
ka Wychowawczego. Przejęcie działki wymagało zaopiniowa-
nia przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. W kwestii 
braku połączenia Alei kościelnej ze ścieżkami w parku Marcin 
Bednarek podkreślił, że prowadzone są rozmowy, do których 
włączy się również proboszcz parafi i Rzymsko-Katolickiej. 
uchwałę przegłosowano 13 głosami.

c) zatwierdzenia kandydatury do Nagrody imienia Księdza 
józefa londzina – 7 głosami za, 5 przeciw i 1 wstrzymującym 
się zatwierdzono kandydaturę Danuty Mynarskiej.

cały protokół z dwudziestej sesji rady Gminy jaworze oraz 
interpelacje i zapytania radnych dostępne są w urzędzie 
Gminy jaworze oraz na stronie bip.

XXII NADZWYcZAJNA SESJA 
RADY GMINY JAWORZE

relacja z przebiegu obrad na podstawie protokołu

 24 października odbyła się dwudziesta druga, nadzwyczajna 
sesja Rady Gminy Jaworze, w której uczestniczyło 13 radnych (2 
radnych nieobecnych). Po zatwierdzeniu porządku obrad Rada 
Gminy obradowała nad uchwałami:

a) w sprawie zmiany uchwały o wieloletniej prognozie fi-
nansowej Gminy jaworze – Krzysztof śliwa Skarbnik Gmi-
ny Jaworze omówił zmiany dotyczące nowych przedsięwzięć, 
zgodnie z objaśnieniami do WPfu. W kwestii zadania pod na-
zwą: „Opracowanie lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gmi-
ny Jaworze” przypomniał, iż program jest niezbędny w celu 
wnioskowania o środki na rewitalizację budynku nr 30. Nato-
miast przybliżając radnym drugie zadanie pod nazwą: „Roz-
budowa drogi powiatowej 4417S świętoszówka-Bielsko” w ra-
mach tzw. Schetynówek, przedstawił zakres realizacji zadania, 
koszty z nim związane oraz sposób dofi nansowania. Krzysztof 
śliwa wyjaśnił, że zmiany dotyczące głównie drugiego przed-
sięwzięcia wymusiły wprowadzenie szeregu zmian w WPfie 
szczególnie w 2017 roku, a chodzi głównie o zwiększenia 
wydatków majątkowych, przy jednoczesnym zwiększeniu do-
chodów z kredytów i pożyczek. Skarbnik Gminy Jaworze od-
nosząc się do pytania dotyczącego wysokości kwoty inwesty-
cji po przetargu wyjaśnił, iż w 90% kwota ta powinna spaść, 
a wówczas WPf zostanie dostosowany do realnych kosz-
tów inwestycji. Obecnie gmina musi zabezpieczyć w budże-
cie kwotę wynikającą z kosztorysu inwestorskiego. Krzysztof 
śliwa dodał, że jeśli inwestycję uda się zrealizować zgodnie 
z przewidywaniami starosty – czyli kwota przetargu spadnie, 

a starostwo rozłoży fi nansowanie zadania na raty – to wów-
czas koszt przedsięwzięcia nie będzie aż tak dużym obcią-
żeniem dla Jaworza. Gmina musi spełnić wszystkie wskaź-
niki „budżetowe”, w przeciwnym wypadku może dojść do 
uchylenia uchwały i opracowania budżetu przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową. Budżet byłby wówczas pozbawiony za-
dań inwestycyjnych, a zawierałby tylko bieżące. Odnosząc się 
do kwestii związanej z zapisami umowy traktującymi o sposo-
bie udzielania dotacji (chodzi o to czy będzie ona proporcjo-
nalna) powiedział, że w umowie została zawarta maksymalna 
kwota dotacji 1,7mln oraz zapis o fi nansowaniu procentowym, 
który szczegółowo przedstawił. Podsumowując, Krzysztof śli-
wa podkreślił, że powiat zapłaci taką samą kwotę, jak gmina. 
Ponieważ wniosek został złożony we wrześniu, dlatego musiał 
spełniać wszystkie formalne wymogi. uchwałę przegłosowano 
przy 7 głosach za, 5 przeciw i 1 wstrzymującym się.

b) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 – temat 
także omówił Krzysztof śliwa, wyjaśniając, że przedstawione 
zmiany powodują zmniejszenie nadwyżki budżetowej. Omówił 
szczegółowo nowe zadanie inwestycyjne dotyczące podłącze-
nia szkół do szerokopasmowego internetu. uchwałę przegło-
sowano 13 głosami za.

cały protokół z dwudziestej sesji rady Gminy jaworze oraz 
interpelacje i zapytania radnych dostępne są w urzędzie 
Gminy jaworze oraz na stronie bip.
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UWAGA!
OD 1 STYCZNIA 2017 r. ZMIANIE ULEGAJĄ STAWKI OPŁAT ZA ŚMIECI

urząd Gminy Jaworze informuje, że zgodnie z uchwałą nr XXIII/182/2016 Rady Gminy Jaworze z dnia 25 listopada 2016 r. od dnia 
1 stycznia 2017 r. wzrosną stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wszystkich nieruchomości położonych 
na terenie Gminy Jaworze tj. zamieszkałych, mieszanych i niezamieszkałych.

Od 1 stycznia 2017 r. stawki opłat będą wynosiły:

W PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH:
zabudOwa jedNOrOdziNNa

Lp. Ilość osób stawka miesięczna NOwa
Odpady segregowane Odpady niesegregowane

1. 1-4 os. 11,00 zł

20,00 zł2. 5-6 os. 10,00 zł
3. 7-8 os. 9,00 zł
4. co najmniej 9 osób 8,00 zł

zabudOwa wielOlOKalOwa
Lp. Ilość osób stawka miesięczna NOwa

Odpady segregowane Odpady niesegregowane
1. 1-15 os. 11,00 zł

20,00 zł2. 16-30 os. 10,00 zł3. 31-60 os.
4. powyżej 60 osób 9,00 zł

W PRZYPADKU NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH, NA KTÓRYCH POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE:

Lp. Pojemność pojemnika/kontenera stawka miesięczna NOwa
Odpady segregowane Odpady niesegregowane

1. 0,055 m³ (55 litrów) 6,50 zł 11,00 zł
2. 0,06 m³(60 litrów) 7,00 zł 12,00 zł
3. 0,08 m³ (80 litrów) 9,50 zł 15,00 zł
4. 0,11 m³(110 litrów) 13,00 zł 21,00 zł
5. 0,12 m³(120 litrów) 14,00 zł 23,00 zł
6. 0,24 m³(240 litrów) 28,00 zł 45,00 zł
7. 1,1 m³(1100 litrów) 130,00 zł 190,00 zł
8. 1,5 m³(1500 litrów) 155,00 zł 250,00 zł
9. 5,0 m³(5000 litrów) 520,00 zł 830,00 zł
10. 7,0 m³(7000 litrów) 730,00 zł 1150,00 zł
11. 10,0 m³(10000 litrów) 1050,00 zł 1700,00 zł

 uwaga!
w związku ze zmianą stawki opłaty nie ma obowiązku składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości. 
urząd Gminy jaworze w drugiej połowie stycznia 2017 r. wyśle zawiadomienia o wysokości nowej, należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.

Opłatę podaną w zawiadomieniu należy wnosić w roku 2017 bez wezwania w terminach płatności tj.:

• do dnia 15 luteGO,
• do dnia 15 KwietNia,
• do dnia 15 czerwca,
• do dnia 16 sierpNia,
• do dnia 15 paŹdzierNiKa,
• do dnia 15 GrudNia.

 
Należy również pamiętać, że w sytuacji gdy na nieruchomości zmienia się składnik mający wpływ na wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi (osoby lub pojemniki na odpady komunalne), właściciel nieruchomości winien w ciągu 
14 dni od daty zaistnienia zmiany złożyć nową deklarację uwzględniającą zaistniałe zmiany.
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UWAGA!
Od 1 stycznia 2017 r. segregujemy szkło opakowaniowe!

szKŁO – zielony worek
(szkło opakowaniowe bezbarwne i kolorowe)

wrzucamy
BuTELKI I SŁOIKI SZKLANE PO NAPOJAch I żYWNOścI

SZKLANE OPAKOWANIA PO KOSMETYKAch

Nie wrzucamy
PORcELANY I cERAMIKI, DONIcZEK

żARóWEK, LAMP NEONOWYch, fLuOREScENcYJNYch I RTęcIOWYch

SZKŁA STOŁOWEGO, żAROODPORNEGO

fAJANSu

KINESKOPóW I LAMP TELEWIZYJNYch

luster, szyb okiennych i samochodowych

zaNim wrzucisz dO wOrKa! Opróżnij wyrzucane przedmioty z resztek produktów. zdejmij zakrętki, kapsle, korki itp.

zadbaj o czystość szkła i nie tłucz go przed wrzuceniem do worka.
Szkło można przetworzyć w całości i nie potrzebuje dodatkowych elementów, by powstał z niego kolejny produkt.
wOrKi Na szKŁO zOstaNą dOstarczONe przez firmę Odbierającą Odpady KOmuNalNe.

Odbiór szkła nastąpi zgodnie z harmonogramem w miesiącach: lutym, KwietNiu, czerwcu. 

ZABIEGI PIELęGNAcYJNO – 
KONSERWAcYJNE ZIELENI 
NA TERENIE GMINY JAWORZE

„zabiegi pielęgnacyjno - konserwacyjne na pomnikach przy-
rody na terenie Gminy jaworze”
 W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców dotyczący-
mi wycinki drzew na terenie Parku Zdrojowego, urząd Gminy Ja-
worze informuje, że w okresie od 23.06.2016 r. do 17.10.2016 r. 
realizowane było zadanie pn. „Zabiegi pielęgnacyjno - konserwa-
cyjne na Pomnikach Przyrody na terenie Gminy Jaworze”.
 Prowadzone prace polegały na wykonaniu cięć sanitarnych 
(usunięciu posuszu) oraz cięć korekcyjnych zapobiegających roz-
łamaniom koron i wyłamaniom konarów. celem zadania było uzy-
skanie właściwego stanu zdrowotno - sanitarnego cennych oka-
zów drzew, poprawa warunków bezpieczeństwa w ich sąsiedz-
twie oraz likwidacja ognisk chorób grzybowych i szkodników roz-

przestrzeniających się na inne skupiska drzew. 
 Koszt realizacji zadania wyniósł 44 280,00 zł, z czego 80 % 
stanowiła dotacja z Wojewódzkiego funduszu Ochrony środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, pozyskana dzięki stara-
niom urzędu Gminy Jaworze. 
„rewitalizacja zieleni parku zdrojowego w jaworzu”
 Gmina Jaworze realizuje zadanie pn. „Rewitalizacja zieleni 
Parku Zdrojowego w Jaworzu”. Zakończenie zadania planowane 
jest na dzień 30.06.2017 r. 
 W ramach zadania planowana jest wycinka 118 drzew za-
mierających, uszkodzonych i stwarzających zagrożenie dla oto-
czenia oraz wykonanie cięć pielęgnacyjno-konserwacyjnych 213 
drzew. Ponadto zostanie uzupełniona zieleń poprzez posadzenie 
nowych drzew z gatunku klon jawor. 
 Drzewa, które zostały zakwalifikowane do usunięcia są  
w złym stanie zdrowotnym – posiadają znaczny posusz niedający 
szans na przeżycie, uszkodzenia pnia lub zachwianą statykę. Zły 
stan zwrotny drzew stwarza zagrożenie dla otoczenia. 
W koronach drzew przeznaczonych do pielęgnacji występu-
je znaczny posusz, w niektórych przypadkach sięgający 100 %. 
usunięcie posuszu podyktowane jest względami bezpieczeń-
stwa. Konieczne jest przeprowadzenie cięć korekcyjnych zapo-
biegających rozłamaniom koron i wyłamaniom konarów. Przyczy-
ni się to do zachowania cennych egzemplarzy drzew i zlikwiduje 
zagrożenie dla otoczenia. 
 Zgodę na wycięcie drzew oraz przeprowadzenie cięć korek-
cyjnych (po weryfikacji drzew) wydał Wojewódzki urząd Ochrony 
Zabytków w Katowicach, Delegatura w Bielsku-Białej. 
 Koszt realizacji zadania wynosi 192 244,25 zł, z czego 79,91% 
stanowi dotacja z Wojewódzkiego funduszu Ochrony środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, pozyskana dzięki stara-
niom urzędu Gminy Jaworze.
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AKCJA ZIMA 2017 - ODŚNIEŻANIE ULIC

rejON i - jawOrze NaŁęŻe
uLIcE: Grabka, Górecka, Myśliwska, Mała, Jeżynowa, Pogodna, Złocista, Rodzinna, Maków, Jarzębinowa, Wrzosowa, Jodłowa, 

Smrekowa, Jasienicka, Zaciszna, Brzoskwiniowa, folwarczna, Za Goruszką, Szkolna, Lecznicza, Plac obok Kaplicy, Parking za mostem.

rejON ii - jawOrze GÓrNe
uLIcE: Turystyczna, Brzozowa, Zawilcowa, Bukowa, Jaśminowa, Orzechowa, Jaworowa, Pod Lasem, Pod Brzegiem, Schowana, 

Wąwóz, Nagietkowa, Bławatkowa, Promienista, Kwiatowa, Modrzewiowa, Liliowa, Stokrotek, Akacjowa, Zielona, Różana, chabrowa, 
Kaczeńcowa, Zdrojowa, Sosnowa, Poziomkowa, Motylkowa, Widok, Wypoczynkowa, Tulipanowa, Wiosenna, Zajęcza, Jałowcowa, 

Panoramiczna, Borsucza, Kalinowa, od Panoramicznej w górę – bez nazwy, Bratków, Azaliowa, Dawny Trakt.

rejON iii - jawOrze ŚredNie
uLIcE: Kalwaria, Wczasowa, Letniskowa, Ogrodowa, Jaskółcza, Zdrowotna, Słowicza, Kolonia Górna, cicha, Pagórkowa, Podgórska, 

Spadzista, Legendarna, Kolonia Dolna, Leszczynowa, Stroma, Na Stoku, Boczna, Południowa, Poprzeczna, Konwaliowa, Miodowa, 
Narcyzowa, Pszczela, Niewielka, Zielna, Klonowa, Nad Rudawką, Sarnia, ustronna, Morwowa, średnia, Topolowa, Wschodnia, Ładna, 

Astrów, Górska, Morelowa, Malinowa, Łukowa, Wiśniowa, Romantyczna, Rumiankowa, Piękna, żurawinowa, Graniczna, Kaszyska, 
Malwowa, świerkowa, Bażantów, Willowa, Irysów, Zagrodowa, Magnolii, Krótka, Dawny Trakt, Storczyków, Gimnazjum Parking, 

Krokusowa, Parking Przedszkole, Koralowa, Sielska, ukryta.

rejON iV - jawOrze dOlNe
uLIcE: Dzwonkowa, Groszkowa, Łubinowa, Olszynowa, Grabowa, Polna, Kryształowa, Wiejska, cyprysowa, Pod Młyńską Kępą, 
Pod harendą, Pałacowa, Nadbrzeżna, Skowronków, Dębowa, Niecała, Lipowa, Agrestowa, Kasztanowa, Jesionowa, Zagajnikowa, 

Słonecznikowa, cedrowa, Głogowa.

rejON V - parKiNGi i place
Parking Kościół Katolicki, Parking Kościół Ewangelicko-Augsburski, Parking Ochotnicza Straż Pożarna, Parking obok Bendorf, Parking 

i teren obok Szkoły podstawowej, Amfi teatr i miasteczko, Parking nad fontanną, Parking górny ul. Koralowa/Wapienicka, Parking 
Goruszka, Parking centrum Jaworza, Ośrodek Zdrowia, Aleja Kościelna, Pawilon handlowy „Kłos”.

  odśnieżanie w pierwszej kolejności  Koordynator akcji zima: Zygmunt Czuj tel. 33 828 66 63

 ruszył Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze inicjatywy dla 
społeczności lokalnych z udziałem Osp i samorządów flO-
riaNy!
 Głównym celem Konkursu fLORIANY jest inspirowanie, pre-
zentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego 
bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i elimi-
nowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców ma-
łych i większych miejscowości, integracji oraz rozwoju lokalnych 
środowisk, przeciwdziałania wykluczeniu.
 OSP są siłą sprawczą, motorem lub partnerem niemal wszel-
kich tego rodzaju inicjatyw społecznych, często podejmowanych 
wspólnie z samorządami i lokalnymi organizacjami pozarządowy-
mi, instytucjami, pracodawcami i przedsiębiorcami.
w Konkursie flOriaNy nagradzane będą projekty i inicjaty-
wy w 11 kategoriach:

 infrastruktura,
 bezpieczeństwo,
 środowisko i ekologia,
 estetyka przestrzeni publicznej,
 edukacja,
 sport, rekreacja i turystyka,
 kultura, tradycja,
 aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń,
 integracja społeczna,
 innowacje oraz integracja cyfrowa – zwiększanie dostępno-

ści do internetu,
 współpraca zagraniczna.
ustanowiona została również kategoria, w której uczestnicy będą 
mogli zgłaszać do nagrody najbardziej zaangażowanych spo-
łecznie pracodawców wspierających lokalne inicjatywy oraz śro-
dowiska.
 Organizator: związek Ochotniczych straży pożarnych 
rzeczypospolitej polskiej oraz miesięcznik „strażak” zapra-
szają do udziału w Konkursie flOriaNy wszystkie Osp i 
mdp, które mają na swoim koncie ciekawe i pożyteczne ini-
cjatywy realizowane w latach 2015/2016.
 Szczegółowe informacje, Regulamin Konkursu oraz formula-
rze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie internetowej: 
www.fl oriany.pl
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Kultura

Z żYcIA BIBLIOTEKI

 Z Nowym Rokiem zaczynamy planować tzw. dodatkową 
działalność biblioteki w obszarze kulturalno-edukacyjnym. Za-
zwyczaj są to konkursy, wystawy czy spotkania inspirowane wy-
darzeniami związanymi z obchodami różnych świąt, rocznic 
historycznych i literackich. Rok bieżący zapowiada się interesują-
co. Sejm RP podjął uchwały ustanawiające rok 2017 rokiem rzeki 
Wisły, Josepha conrada-Korzeniowskiego, Józefa Piłsudskiego, 
Adama chmielowskiego, honorata Koźmińskiego oraz Tadeusza 
Kościuszki. 
 Rok rzeki wisły ma uczcić 550 rocznicę pierwszego wolne-
go fl isu na Wiśle. Jak zapisano w uchwale Sejm RP oddaje hołd 
pokoleniom rodaków, którzy dzięki Wiśle i w oparciu o nią budo-
wali tożsamość i potęgę państwa polskiego (...) Wisła – królowa 
polskich rzek, będąca symbolem polskości i patriotyzmu – to na-
sze naturalne oraz historyczno-kulturowe dziedzictwo. Ta wyjąt-
kowa rzeka, przez stulecia tak różnorodnie kształtowana przez 
naturę i ludzi, wymaga obecnie zrównoważonego rozwoju. Jest 
dla nas wyzwaniem cywilizacyjnym – potrzebuje przemyślanej 
strategii oraz odważnych, dalekowzrocznych działań – czytamy 
w uchwale. 
 ustanowienie roku 2017 Rokiem josepha conrada-Korze-
niowskiego ma być formą uczczenia 160-lecia urodzin pisarza, 
autora takich powieści, jak m.in. „Jądro ciemności”, „Lord Jim”, 
„Smuga cienia” czy „Tajny agent”. „Był on pisarzem uniwersal-
nym, podejmował tematy ważne dla Starego Kontynentu. Już po-
nad 100 lat temu nakreślił wizję Europy bez granic, stanowiącą 
podstawę trwałego pokoju między europejskimi narodami. Wpływ 
twórczości Josepha conrada na współczesną literaturę ma wy-

miar ponadczasowy, a jego dzieła (...) na zawsze weszły do kano-
nu lektur. Powstały pod wpływem literatury polskich romantyków 
dorobek pisarski Josepha conrada zawiera uniwersalne wartości 
etyczne” – podkreśla uchwała. 
 uczczenie marszałka józefa piłsudskiego ma związek 
z przypadającą w 2017 r. 150 rocznicą urodzin – jak zaznaczo-
no w uchwale – „niezłomnego bojownika o wolność i niezawisłość 
Polaków”. 
 W tym roku przypada także 130 rocznica przywdziania habitu 
przez adama chmielowskiego, św. brata alberta. „Jego wielki 
talent oraz poświęcenie dla drugiego człowieka przyczyniły się do 
utrwalenia wśród Polaków najważniejszych postaw społecznych 
oraz dały im nadzieję na niepodległość i sprawiedliwość społecz-
ną na kolejne dziesięciolecia” – podkreślono w uchwale. 
 W roku bieżącym mija również 100 rocznica śmierci 
błogosławionego Honorata Koźmińskiego, kapucyna, który – 
jak zaznacza uchwała – całym swoim życiem dowiódł, że war-
tości, którymi się kierował i działania, jakie podejmował, służyć 
miały drugiemu człowiekowi, a zwłaszcza temu najbiedniejsze-
mu, najbardziej potrzebującemu – jego rozwojowi zarówno du-
chowemu jak i społecznemu. 
 W 2017 r. ma także miejsce 200 rocznica śmierci tadeusza 
Kościuszki – Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej 
ogólnonarodowego powstania, zwanego insurekcją kościusz-
kowską, polskiego i amerykańskiego generała, „niezłomnego bo-
jownika w walkach o niepodległość”. „Tadeusz Kościuszko zaj-
muje szczególne miejsce w panteonie narodowych bohaterów. 
Jest symbolem wolności i wzorem patrioty nie tylko dla obywate-
li Rzeczypospolitej Polskiej. uosabiał najlepsze wartości: toleran-
cję i równość; Thomas Jeff erson, jeden z autorów amerykańskiej 
Deklaracji Niepodległości, nazwał Tadeusza Kościuszkę najpraw-
dziwszym synem wolności, oddając mu hołd w związku z jego 
działalnością w Stanach Zjednoczonych Ameryki” – zaakcento-
wano w przyjętej uchwale.

OśRODEK PROMOcJI 
GMINY JAWORZE

2 grudnia fiNaŁ projektu „jaworzańskie pl_u_sza_Ki...” 
realizowanego przez Ośrodek Promocji Gminy Jaworze w ra-
mach Budżetu Obywatelskiego Gminy Jaworze na rok 2016.
 Wśród licznych zadań projektu przeprowadzono konkurs 
plastyczno-literacki dla dzieci pt.: „Jaworze oczami dziecka” 
i warsztaty plenerowe grupy plastycznej „Pacykarze” działającej 
w Galerii Na Zdrojowej. W dniu 2 grudnia w sali sesyjnej w Ja-
worzu zorganizowane zostało uroczyste zakończenie konkursu. 
Z ogromną przyjemnością możemy przedstawić Państwu osoby, 
które pomogły stworzyć nowy i wyjątkowy przewodnik po Jawo-
rzu „Nasze prześliczne Jaworze”. 
 W spotkaniu udział wzięło blisko 100 osób, byli nimi wszyscy 
uczestnicy konkursu oraz ich rodzice i nauczyciele naszych obu 
jaworzańskich szkół. Spotkanie poprowadzone zostało wspól-
nie przez Panią Annę Skotnicką-Nędzką – Zastępcę Wójta, oraz 
Pana Leszka Barona – Dyrektora Ośrodka. Laureaci otrzymali 
bogate nagrody, a wielu wyróżnionych uczestników znalazło swo-
ją prace w przewodniku. Dodatkowo każdy uczestnik spotkania 
mógł zapoznać się z wszystkimi pracami konkursu podczas zor-
ganizowanej z tej okazji wystawy. 
 Przypomnijmy, że publikacja powstała dzięki uzyskanym 

głosom poparcia mieszkańców na realizację projektu złożonego 
przez Ośrodek Promocji Gminy Jaworze do Budżetu Obywatel-
skiego Gminy Jaworze w roku 2016. Wśród licznych zadań pro-
jektu odbyły się również plenerowe kina na terenie amfi teatru – 7 
seansów, jaworzański Grand Prix w szachach – 5 turniejów w tym 
ciekawe fi nały na plenerowej szachownicy. W tym czasie w Ga-
lerii Na Zdrojowej oraz w plenerach odbywały się spotkania ma-
larskie grupy „Pacykarzy”, ich prace wsparły materiały dzieci, któ-
re wzięły udział w konkursie plastyczno-literackim „Jaworze ocza-
mi dziecka”. 
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6 grudnia kolejne spotkanie z mikołajem
 W tegorocznym spotkaniu ze świętym Mikołajem organizo-
wanym przez Ośrodek Promocji Gminy Jaworze na sali „Pod 
Goruszką” wzięło udział ponad 50-cioro dzieciaków w przekro-
ju wiekowym od pół roczku do 10 lat. Dzieci oprócz prezentów 
otrzymały upominki ofi arowane przez fi rmę wader-wOŹ-
NiaK sp. z o.o. oraz słodkości od fi rmy trumpf mauxion cho-
colates sp. z o.o. część artystyczną spotkania przygotowali 
i poprowadzili wychowankowie z młodzieżowego Ośrodka wy-
chowawczego z jaworza pod kierownictwem pani doroty 
stańczyk. Podczas spotkania można było również zakupić ozdo-
by świąteczne na specjalnie zorganizowanym przez Galerię na 
Zdrojowej mini kiermaszu. Wszystkim którzy nas wspomagali, 
a w szczególności sponsorom jeszcze raz serdecznie dziękuje-
my i zapraszamy za rok.

8 grudnia mikołajkowy turniej szachowy w szkole 
podstawowej nr 1 
 W zawodach udział wzięło 35 uczniów szkoły, którzy roze-
grali 5 rund z zegarami szachowymi po 10 minut na każdą par-
tię dla zawodnika. Klasyfi kację generalną wygrał aleksan-
der dwojaczny (4,5pkt), drugie miejsce zajął Korneliusz pia-
skowski (4,5pkt), a trzeci był michał danel (4pkt). Nagrodę 
dla najlepszej dziewczyny odebrała Oliwia uciecha, najlep-
szy wynik wśród pierwszoklasistów uzyskała Ola curzydło, 
a w drugich klasach najlepiej wypadł Kamil chmielewski. W trze-
cich klasach najlepsza okazała się marika smołka, w czwartych 

szczepan białek, a w szóstych dawid curzydło. Organizatora-
mi turnieju byli Ośrodek Promocji Gminy oraz Szkoła Podstawo-
wa Nr 1 w Jaworzu. Nagrody zakupione zostały z funduszu Rady 
Gminy Jaworze. Dodatkowo wszyscy uczestnicy otrzymali słodki 
upominek i nowy przewodnik „Nasze prześliczne Jaworze”. 

15 grudnia warsztaty artystyczne – ozdoby świąteczne w Ga-
lerii Na Zdrojowej.

22 grudnia 2016 – pracownicy Ośrodka Promocji Gminy Jawo-
rze odwiedzili dzieci leczące się i uczące w beskidzkim zespo-
le leczniczo-rehabilitacyjnym w jaworzu. Było to kolejne 
w tym roku spotkanie. Głównym tematem było przedstawienie 
walorów, atrakcji Gminy Jaworze, zapoznanie z kalendarzem im-
prez. Dzieci miały okazję zobaczyć również krótki reportaż tego-
rocznego Jaworzańskiego Września. Dyrektor Ośrodka – Leszek 
Baron odpowiadał na liczne pytania i zorganizował mały konkurs 
z pytaniami o Jaworzu, poprawna odpowiedź spotkała się z wrę-
czeniem drobnego upominku. Nie wszystkie dzieci mogą wyjść 
na zewnątrz i zobaczyć wszystkie atrakcje, spotkanie na pewno 
zachęci do rozmów w rodzinnym gronie i ponownego odwiedze-
nia Jaworza.

31 grudnia sylwester w jaworzu na terenie amfi teatru od 
godz. 22.00. Zdjęcia z tego wydarzenia  dostępne są  na stronie 
internetowej OPG.
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GOrącO zapraszamy Na KOlejNe Nasze imprezy:
Warsztaty artystyczne dla dzieci – maski karnawałowe 5 stycznia spotkanie autorskie Zbigniew Popadiuch – wystawa 

pt. „Portret – moje pasje” – godz. 17.00 - Galeria Na Zdrojowej.

Warsztaty ceramiczne – w każdy wtorek o godzinie 14:00

Wystawa otwarta od 3 do 29 stycznia! – Zbigniew Popa-
diuch nie jest zawodowym malarzem, a nad wiedzą warsztato-
wą pracuje sam, działając w trudnej branży portretowej. Wśród 
prac odnajdujemy nie tylko twarze współczesne, ale i te znane 
już tylko z pożółkłych książek.

Spotkania „Pacykarzy” - grupy malarskiej – w każdą sobotę 
o godzinie 10.30

15 stycznia godz.18.00, sala sesyjna w Jaworzu – noworocz-
ny koncert jaworzańskiej Orkiestry Dętej „Glorieta” – nowe 
utwory w pięknej aranżacji orkiestry, niezwykła niespodzianka 
bez względu na pogodę.

Granie z orkiestrą dętą Glorieta – zapraszamy każdego, kto 
chce zagrać! – piątki godz. 18.00. Szczegóły dostępne 
w Biurze Ośrodka Promocji Gminy Jaworze – ul. Wapienicka 25 
(amfi teatr), tel.: 33 488-31-16

25 lutego Biesiada Ludowa, sala OSP w Jaworzu

suKces jawOrzańsKiej firmy

PIęKNO I NAJLEPSZA JAKOść 
W JAWORZu

 Nasza gmina może poszczycić się najlepszym salonem 
kosmetycznym w polsce według plebiscytu Gala beauty 
stars. taki tytuł otrzymał pod koniec tego roku „dotyk uro-
dy. centrum Kosmetyki estetycznej”, miejsce znane wszyst-
kim mieszkańcom jaworza i okolic, a także – jak się okazu-
je – polski.
 To kolejny przykład na to, że wielkość salonu nie ma znacze-
nia. Dotyk urody, który założyła mieszkanka Jaworza, istnieje od 
trzech lat, nie stoi za nim wielki kapitał, a jedynie pasja i ciężka 
praca. Marta Wawrzyczek marzyła o miejscu, w którym każda ko-
bieta poczuje się pięknie i wyjątkowo. Zrealizowała plany na tyle 
skutecznie, że usłyszała o  niej, a także o Jaworzu, cała Polska. 

wszystko zaczyna się od marzeń
 Marta Wawrzyczek urodziła się w Oświęcimiu, ale weszła do 
rodziny, która od pokoleń jest związana z naszą gminą. Zamiesz-
kała razem z mężem w Jaworzu i postanowiła działać w jej gra-
nicach. Z zawodu i pasji jest kosmetyczką, posiada kilkunasto-
letni staż. Wyrobiła sobie renomę i dobrą opinię, nazywana jest 
panią od urody „z dobrą energią i wiedzą”. Kilka lat temu posta-
nowiła otworzyć własny salon piękności na działce przy ulicy Wa-
pienickiej 68. Zapewne wielu zastanawiało się, co tam powstaje. 
 – Myśleliśmy, że buduje się tu ktoś nowy. Tymczasem okaza-
ło się, że to nasi Jaworzanie postanowili działać. Przyznaję, że 
ta nowina przypadła mi bardzo do gustu. Cieszę się, gdy coś się 
u nas dzieje, gdy widzę, że można się rozwijać i pracować jedno-
cześnie – podkreśla sąsiadka pani Marty.
 – Salon zbudowałam własnym rękami. Nie mieliśmy wielkich 
środków, ale udało się szybko dokończyć prace. Sama zatem, 
z pomocą męża, budowałam Dotyk Urody. Wszystko miałam za-
planowane w głowie, jak to powinno wyglądać. Musiałam tylko 
uzbroić się w cierpliwość – dodaje Marta Wawrzyczek.
 Dotyk urody, który znajduje się przy ulicy Wapienickiej 68 roz-
począł swoją działalność trzy lata temu i – to jest pewne – na 

stałe wpisał się w jaworzański krajobraz. Niemal wszyscy miesz-
kańcy naszego regionu kojarzą parterowy, stylowy domek w od-
cieniach szarości i fi oletu, który pojawia się, gdy mijamy Jawo-
rze średnie. W okresie zimowym można tam dostrzec zapalone 
świece, a w lecie piękne kompozycje z kwiatów. 
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Najlepsi w polsce
 dotyk urody zwyciężył, pomimo bardzo młodego wieku, 
w plebiscycie ogólnopolskim magazynu Gala. Został uznany 
przez czytelników, a w następnym etapie przez jury, najlepszym 
miejscem Beauty w kategorii Gabinety Kosmetyczne & Day Spa 
Beauty Stars 2016. 
 – To było dla mnie wielkie wyróżnienie. Cieszyłam się, gdy 
otrzymaliśmy informację, że jesteśmy w plebiscycie. Nie mogłam 
uwierzyć w to, że dostaliśmy się do ścisłej szóstki. To wszystko 
dzięki głosom naszych wiernych klientek. Byłam bardzo wzruszo-
na, gdy dowiedziałam się, ze wygraliśmy. Naprawdę nawet nie 
przypuszczałam, że taki mały salon z Jaworza jest w stanie po-
konać wielkie gabinety, które znajdują się w stolicy naszego kra-
ju. To dla mnie wielkie wyróżnienie i zaszczyt – podkreśla właści-
cielka Dotyku urody.

stawiają na jakość i efektywność
 Jak się okazuje salon pani Marty spełnia najwyższe standar-
dy jakości i obsługi klienta.
 – Zachwyca pod każdym względem. Zwraca uwagę dopraco-
wanym w każdym calu wystrojem. Oferta Dotyku Urody jest bar-
dzo bogata i dostosowana do klientek. Salon dysponuje najwyż-
szej jakości sprzętem. Przyjeżdżają panie z całego regionu, aby 
wykonać zabiegi laseroterapiii – przyznają klientki.
 Rzeczywiście salon proponuje szeroki wachlarz usług, dodat-
kowo w atrakcyjnej cenie.
 – Jestem dumna, że mój salon tak szybko się rozwija, że mogę 
inwestować w najlepszy sprzęt. Oferujemy zabiegi na twarz, na 
ciało, zabiegi pielęgnacyjne, wyszczuplające i modelujące na 
ciało, masaże i pielęgnację dłoni i stóp, stylizację rzęs, makijaż 
permanentny, wizaż, szeroki wachlarz z laseroterapii. Współ-
pracujemy z najlepszymi markami dermokosmetycznymi, wy-
różniającymi się na rynku efektywnością. W plebiscycie Gali to 
również zostało docenione. Doceniają to także klienci. Grafi k za-
biegów nie kłamie- naprawdę pęka w szwach – uśmiecha się 
Marta Wawrzyczek. 

Katarzyna Górna-Oremus

OrGaNizacje pOzarządOwe

 Zarząd Klubu hDK PcK działający przy OSP Jaworze ser-
decznie dziękuje wszystkim KRWIODAWcOM zgłaszającym się 
na akcje, które organizowaliśmy w 2016 roku na terenie Gminy 
Jaworze.

zapraszamy na kolejne, które w 2017 r. odbędą się:

04.02.2017 - jaworze cH lewiatan – godz. 9:30 

02.05.2017 - jaworze cH lewiatan – godz. 9:30

02.09.2017 - jaworze cH lewiatan – godz. 9:30

02.12.2017 - jaworze cH lewiatan – godz. 9:30

 Pamiętajmy, że KREW jest potrzebna codziennie, w dużych 
ilościach, ponieważ jest bezcennym lekiem, którego nie da się 
wytworzyć syntetycznie. Krew jest niezbędna nie tylko ofi arom 
wypadków, ale także cierpiącym na szereg poważnych chorób, 
przetaczana podczas transfuzji.

TY TEż MOżESZ POMóc!!!

KtO mOŻe OddaĆ Krew:
• osoby od 18 do 65 roku życia, które ważą co najmniej 50 kg
• osoby, u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonano ta-

tuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała
• osoby, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie były leczone 

krwią lub jej składnikami
• 6 miesięcy po dużych zabiegach chirurgicznych
• 2 tygodnie po przebyciu grypy lub infekcji z gorączką powy-

żej 380c
• 2 tygodnie po zakończeniu leczenia antybiotykami
• 7 dni po wykonaniu małego zabiegu chirurgicznego (np. usu-

nięcie zęba)
• 3 dni po zakończeniu miesiączki.

ze str.www.krewniacy.com

WAżNE! ODDAWANIE KRWI JEST BEZBOLESNE. 
PRZYJDŹ I PRZEKONAJ SIę SAM.   E. Gubała

KLuB hONOROWYch 
DAWcóW KRWI
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STOWARZYSZENIE 
MIŁOśNIKóW SZTuKI

 Dopisały humory, dopisała frekwencja i kreatywność, i jedynie 
pogoda spłatała nam fi gla. I kiedy 10 grudnia 2016 r. na przed-
świątecznych warsztatach plastycznych na całego zdobiliśmy 
pierniczki – za oknem było słonecznie, ciepło i prawdziwie wio-
sennie.
 To kolejny już rok, gdy Stowarzyszenie Miłośników Sztuki 
w Jaworzu zaprasza  wszystkie dzieci do twórczej pracy. Ozdo-
by świąteczne powstały z materiałów z recyklingu oraz z patycz-
ków. Takie „coś z niczego” bardzo rozwija dziecięcą wyobraźnię 
i przypomina, że nie są potrzebne wielkie nakłady fi nansowe, by 
dobrze się bawić. Było kolorowo, głośno i wesoło. Oczywiście, 
jak zawsze, największą radość sprawiło ozdabianie (i zajadanie!) 
pierniczków. 
 Bardzo cenimy sobie ten wspólnie spędzony czas, dziękuje-
my za towarzystwo wszystkim dzieciom (a pojawiło się ich po-
nad 50) i licznie przybyłym rodzicom! Odwiedzili nas również pod-
opieczni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Właśnie we 
wszelkich takich społecznych działaniach i we wzajemnej życzli-
wości tkwi siła naszego Jaworza! 
 Warsztaty odbyły się w ramach zadania publicznego Gminy 
Jaworze. 
 Dziękujemy Parafi i Opatrzności Bożej w Jaworzu za udostęp-
nienie salek katechetycznych i za zawsze życzliwą współpracę! 
Stowarzyszenie Miłośników Sztuki brało również udział w Tar-
gach Ekonomii Społecznej zorganizowanych przez Stowarzysze-
nie centrum Sztuki Kontrast. 12 listopada 2016 w Gemini Park 
Bielsko-Biała nasze Stowarzyszenie  zaprezentowało swoje pra-
ce i zakres działalności.
 Natomiast 11 grudnia 2016 uczestniczyłyśmy gościnnie 
w spotkaniu „III Josiynicko Wilija”, ta wspaniała impreza odbyła 
się w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy.

 Zapraszamy na naszą stronę, gdzie zamieszczamy aktualno-
ści z życia SMS:

www.sms-jaworze.pl, www.facebook.com/smsjaworze
Małgorzata Koniorczyk

III JOSIYNIcKO WILIJA 
Z JAWORZAńSKIM AKcENTEM

 11 grudnia Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy zorganizo-
wał po raz trzeci Josiynicką Wiliję. Podczas imprezy koła go-
spodyń wiejskich z sołectw Gminy Jasienica oraz jedno z Re-
publiki czeskiej zaprezentowały tradycyjne stoły wigilijne śląska 
cieszyńskiego w ramach przeglądu „Stoły świąteczne na ślą-
sku cieszyńskim”. Po degustacji potraw jury przyznało wszyst-
kim uczestnikom dyplomy i wyróżnienia. Podczas imprezy moż-
na było nie tylko podziwiać tradycyjne stoły wigilijne, skosztować 
różnorakich potraw wigilijnych obecnych jeszcze w wielu domach 
regionu, zobaczyć dzieła twórców regionalnych, zakupić ręcz-
nie wykonane ozdoby świąteczne bądź gustowne wyroby ręko-
dzielnicze np. na nietuzinkowy prezent pod choinkę. Jaworze re-
prezentowało stowarzyszenie miłośników sztuki, a warsztaty 
plastyczne dla najmłodszych prowadził Krzysztof czader (Go-
spodarz Dożynek 2016). Ale Josiynicko Wilija to nie tylko potrawy, 
stoły i kramy z wyrobami twórców ludowych. To także występy ko-
lędnicze, a w tym roku zaprezentowały się m.in. Zespół Kolędo-
wy urzędu Gminy w Jasienicy, Zespół śpiewaczy miasta Petrvald 
(czechy), Zespół Wokalny „fairy Taile”, Regionalny Zespół „Du-

doski”. Pojawili się również kolędnicy z gwiazdą i turoniem czyli 
Kapela ucha z widowiskiem „Kolęda w Straconce”.
Impreza „III Josiynicko Wilija” odbyła się w ramach projektu „Bo-
gaci tradycją. Doroczna obrzędowość na pograniczu polsko-cze-
skim”, współfi nansowanego z Europejskiego funduszu Rozwo-
ju Regionalnego.

Piotr filipkowski
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STOWARZYSZENIE 
JAWORZE ZDRóJ

Świąteczne spotkanie KGw nr 2 i stowarzyszenia jaworze 
zdrój
 W piątkowy wieczór 16 grudnia w Sali sesyjnej na wspól-
nym spotkaniu świątecznym zebrali się członkowie Koła Gospo-
dyń Wiejskich nr 2 z Jaworza średniego z przewodniczącą Ireną 
Mikler oraz członkowie Stowarzyszenia Jaworze Zdrój na czele 
z przewodniczącym Andrzejem śliwką. W spotkaniu uczestniczył 
Wójt Radosław Ostałkiewicz, wraz z zastępczynią Anną Skotnic-
ką-Nędzka, natomiast radnych reprezentował wiceprzewodniczą-
cy Zbigniew Putek. Przybyłych na spotkanie przy kawie i słodko-
ściach przywitali Irena Mikler i Andrzej śliwka, który korzystając 
z okazji zaprosił wszystkich do udziału w kolejnych przedstawie-
niach Teatru Kurort, działającego pod patronatem Stowarzysze-
nia Jaworze Zdrój.
 Obecna na grudniowym poczęstunku reżyser sztuk Barba-
ra Szermańska podziękowała wszystkim za udział w spekta-
klach i wspólnie z Andrzejem śliwką wyrazili wdzięczność miesz-
kańcom Jaworza za ostatnie głosowanie w ramach budżetu 
obywatelskiego i zakup składanej sceny na potrzeby teatru. Z ko-
lei wójt Radosław Ostałkiewicz oprócz życzeń świąteczno-nowo-

rocznych, przekazał obecnym informacje o najbliższych planach 
gminy w zakresie realizacji inwestycji jak i zmianach, jakie nas 
czekają w 2017 roku. Po części ofi cjalnej przyszedł czas na kolę-
dowanie w wykonaniu harcerzy i zuchów przygotowanych przez 
hm Joanny Buzderewicz i Zuzannę czader. światełko Pokoju  zo-
stało również przekazane przez naszych harcerzy szkołom i in-
stytucjom w Jaworzu, a także podczas spotkań organizacji poza-
rządowych i w kościołach. Ostatnią część spotkania wypełniły jak 
zawsze „długie Polaków rozmowy” o polityce i nie tylko.

Piotr filipkowski
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TOWARZYSTWO 
MIŁOśNIKóW JAWORZA

Korsyka – wyspa Napoleona
 W dniu 04.12.2016 r. o godz. 15.00 odbyły się kolejne posiady 
zorganizowane przez Towarzystwo Miłośników Jaworza w Galerii 
Pod Groniem w Gospodarstwie Agroturystycznym p. Steklów.
 Tematem spotkania był pokaz zdjęć oraz wspomnienia Piotra 
Stebla z wycieczki na Korsykę zwaną wyspą Napoleona.
 Na wstępie Grażyna Matwiejczyk przywitała wszystkich przy-
byłych na spotkanie oraz pokrótce przedstawiła naszego gościa 
Piotra Stebla przewodnika beskidzkiego, który uprawnienia do 
prowadzenia wycieczek po Beskidzie śląsko-Morawskim posia-
da od 2005 roku. Nasz gość prowadzi również wycieczki po tere-
nie czech i Słowacji, najbardziej lubi teren Małej fatry. Od pew-
nego czasu wyjeżdża na Daleki Wschód do Tajlandii, Kambodży 
i Laosu zwiedzać ich piękno. Podczas dzisiejszych posiad moż-
na było również podziwiać oraz zakupić wyroby rękodzieła wyko-
nane przez Panie zrzeszone w Kole Zainteresowań działającym 
przy Parafii Ewangelickiej w Jaworzu. 

 Korsyka – wyspa na Morzu śródziemnym, położona na za-
chód od Włoch i na południowy wschód od francji. cieśni-
na świętego Bonifacego oddziela ją od położonej na południu  
włoskiej Sardynii. Korsyka tworzy odrębny francuski region ad-
ministracyjny. W 1975 wyspę podzielono na dwa departamenty: 
Korsykę Południową i Korsykę Górną. Wcześniej Korsyka two-
rzyła jeden departament o numerze 20. Powstałe departamen-

ty są w większym stopniu wyrazem ambicji dwóch największych 
miast Korsyki – Bastii i Ajaccio – niż rozsądnej polityki regional-
nej, bowiem oba mają niewielki potencjał ludnościowy i ekono-
miczny. Korsyka jest bardzo słabo zaludniona. Na 1 km² przypa-
da nieco ponad 35 mieszkańców. Główną rzeką wyspy jest Golo 
o długości 89,6 km. Wnętrze wyspy jest bardzo górzyste. Ponad 
20 szczytów przekracza wysokość 2000 m.n.p.m. Położenie Kor-
syki sprawiało, że była ona zawsze ważną bazą operacji militar-
nych, stąd też toczone były przez wieki walki między państwami 
włoskimi a francją o jej zajęcie. Możliwość zjednoczenia z Sardy-
nią była postrzegana jako niebezpieczna ewentualność, zwłasz-
cza przez Wielką Brytanię, ponieważ dawałoby to zbyt silną po-
zycję na Morzu śródziemnym. W 1282 objęła wyspę w posiada-
nie Republika Genui, która kontrolowała ją przez pięć wieków.  
W 1736 na wyspie wybuchło powstanie przeciwko rządom Genu-
eńczyków. Powstańcy proklamowali Korsykę monarchią i wybrali 
na króla Theodora von Neuhoffa. W kwietniu 1755 rozpoczął się 
kolejny zryw przeciw genueńskiemu panowaniu. W listopadzie 
tego roku Korsyka ogłosiła niepodległość i proklamowana zosta-
ła Republika Korsykańska. uchwalono też pierwszą na świecie 
konstytucję (Konstytucja Korsyki), która została napisana w języ-
ku włoskim. W 1768 Genua zrzekła się (w zamian za darowanie 
długów) pretensji do wyspy na rzecz francji, która w tym samym 
roku wysłała na nią swoje oddziały. Walki trwały do 1769 i skoń-
czyły się zwycięstwem francuzów. Na Korsyce urodził się Napo-
leon Bonaparte, którego rodzice należeli do pomniejszej lokalnej 
arystokracji. W tym czasie Korsyka była pod francuską kontrolą  
i korsykańscy szlachcice mogli uzyskać francuskie tytuły szla-
checkie. Tak też zrobili rodzice Napoleona, którego posłano do 
francuskich szkół. Inną ważną postacią na wyspie był Pasquale 
Paoli (1725–1807) – korsykański generał i patriota, który wal-
czył o niepodległość Korsyki, najpierw przeciwko Genui, a potem 
francji. Korsykaninem był także Giuseppe fieschi, rewolucjoni-
sta, który dokonał zamachu na króla francji Ludwika filipa.
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Nasz dzisiejszy gość na Korsykę pierwszy raz pojechał samo-
chodem w 2006 roku z cieszyna do Liworno pokonując 1310 km, 
następnie promem mogącym zabrać 500 pojazdów i 2000 osób 
na wyspę. Na Korsyce nasz dzisiejszy gość zwiedził następują-
ce miasta:
• Bastia, które rocznie odwiedza 2mln turystów zbudowane 

w XV wieku z wieloma romańskimi kościołami;
• Porto Veccio, z najładniejszymi plażami na wyspie;
• Alta Rocca, masyw górski o wysokości od 1600 do 1700 

m.n.p.m. będący od 1968 roku parkiem narodowym, tam rów-
nież znajduje się najwyższy na wyspie wodospad o wysoko-
ści 70 m;

• Bonifacio, port leżący na południu Korsyki założony przez Ge-
nueńczyków, otoczony murami. Miasto to położone jest na 70 
metrowym klifi e wapiennym, dodatkowo otoczone murami. 
W Bonifacio znajduje się również pomnik legionisty przenie-
siony tam w 1963 roku z Algierii;

• Sartene, wszystkie domy wybudowane są w tym miastecz-
ku z szarego kamienia. W Wielki czwartek organizuje się tam 
procesję;

• Priopriano, wokoło tego miasteczka rozciąga się 6 kilome-
trowa plaża nad zatoką Walinko. W miasteczku tym oglądać 
można park żółwi, w którym zgromadzone są okazy z 5 kon-
tynentów, łącznie 40 rodzajów gadów. Zwiedzać można XV 
wieczne cytadele i wieże zbudowane przez Genueńczyków;

• filitosa, wokoło tego miasta znajdują się fortyfi kacje oraz 
megality pochodzące z kultury toreńskiej szcowane na 8 tyś 
lat, bardzo podobne do megalitów z Wyspy Wielkanocnej, 

wszystkie posągi są zwrócone twarzą na wschód.
• Ajaccio, miejsce narodzin i pierwszych dziewięciu lat życia 

Napoleona Bonaparte. W domu, w którym urodził się Napo-
leon, mieści się obecnie muzeum poświęcone życiu i działal-
ności Napoleona Bonaparte.

 Po wyspie wiedzie również szlak turystyczny liczący 150 km, 
na którym znajduje się 14 schronisk i można go przejść w 10 
dni. Na wyspie wybudowano linię kolejową o długości 112km, jest 
również dużo dróg o różnej jakości. W centrum wyspy znajdu-
ją się pola porośnięte Makią będącą zwartymi krzewami bardzo 
trudnymi do przejścia. 
 Wszystkie te wspomnienia z wyprawy na wyspę Napoleona 
były ilustrowane zdjęciami wykonanymi podczas wyprawy przez 
naszego gościa.
 Po wysłuchaniu tych wszystkich bardzo interesujących infor-
macji przyszedł czas na pytania, dyskusję, kawę, herbatę oraz 
pyszne kołocze. Bardzo wielu ciekawych informacji wysłucha-
ło 35 osób, członków i sympatyków Towarzystwa Miłośników 
Jaworza.
 Prezes Ryszard Stanclik podziękował prelegentowi za bardzo 
ciekawą opowieść, następnie przekazał informację dotyczące 
wyjazdu na Koncert Noworoczny do Opola w dniu 14.01.2017r. 
oraz o planowanym na 28.01.2017r. Balu śląskim.
 Na kolejne posiady zapraszamy Państwa do Galerii Pod Gro-
niem w Gospodarstwie Agroturystycznym p. Steklów w Jaworzu 
w przyszłym roku, a tematy i terminy zostaną podane w terminie 
późniejszym.

Sekretarz Towarzystwa Miłośników Jaworza
Marcin BIŁEK

co nowego w Katowicach na terenach po byłej Kopalni wę-
gla Kamiennego Katowice?

 W dniu 17 listopada 2016 r. o godz. 13.00 wyruszyliśmy na 
zorganizowaną przez Towarzystwo Miłośników Jaworza wy-
cieczkę do Katowic. Pierwszym etapem wyprawy było Muzeum 
śląskie.
 Nowy kompleks budynków Muzeum śląskiego znajduje się 
na terenie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice”. Nowo-
czesna konstrukcja zaprojektowana przez austriackich architek-
tów z Grazu zakłada maksymalne wykorzystanie przestrzeni pod 
powierzchnią ziemi. Główną część muzeum stanowi siedmiokon-
dygnacyjny budynek, w którym aż trzy poziomy znajdują się pod 
ziemią. Początek przygotowań do budowy muzeum to rok 2004 
– a rozpoczęcie to marzec 2011. 27 czerwca 2015r. nastąpiło uro-
czyste otwarcie.
 W Galerii Sztuki Polskiej 1800 – 1945 oglądaliśmy dzieła m.in. 
Jana Matejki, Józefa chełmońskiego, Aleksandra Gierymskie-
go, Leona Wyczółkowskiego, Olgi Boznańskiej. W Galerii Sztu-

ki po 1945r. poznaliśmy współczesnych artystów takich jak: Tade-
usz Kantor, Władysław hasior, Zdzisław Beksiński. Oprócz tych 
dwóch wystaw, w Galerii Depozytów widzieliśmy obrazy Wojcie-
cha Kossaka i Jacka Malczewskiego. Jest tam też Galeria Plasty-
ki Nieprofesjonalnej z wieloma pracami. „żywy album przyrody” to 
wystawa prac fotografi cznych z okresu jesienno-zimowego. Ob-
razy i zdjęcia wystawione są na dużej przestrzeni, więc bez tłoku 
można było spokojnie je obejrzeć.
 Dwa piętra niżej – na poziomie 4 jest rewelacyjna wystawa 
„światło historii – Górny śląsk na przestrzeni dziejów”.
 Na 1364 m2 wystawa pokazuje, jak okoliczności i wydarzenia 
historyczne ukształtowały ten region i mieszkających tu ludzi, jak 
formowała się świadomość społeczna, jak rewolucja przemysło-
wa umożliwiła na wielką skalę eksploatację bogactw naturalnych. 
Mogliśmy też zobaczyć, jak nasilały się antagonizmy narodowe, 
jakie były postawy wobec II wojny światowej oraz zmiany po 1945 
roku i w latach osiemdziesiątych.
 Wystawa – wspaniale zorganizowana, z ogromną ilością eks-
ponatów – dała nam bardzo dużo do myślenia. żeby to wszyst-
ko dokładnie obejrzeć i zagłębić się w temat, nie wiem czy wy-
starczyłby na to cały dzień. Muzeum zwiedzaliśmy indywidualnie, 
więc każdy uczestnik wycieczki mógł tempo oglądania dostoso-
wać do swoich zainteresowań.
 Po muzeum był czas wolny – do wykorzystania na zwiedzanie 
okolicy, kawę lub posiłek – do spotkaniao 18.30 w NOSPR.
 Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia powstała 
w 1935 roku, kierowało nią wielu znanych dyrygentów, jak Boh-
dan Wodiczko, Kazimierz Kord, Jerzy Semkow. Od 1 październi-
ka 2014r. NOSPR ma nową siedzibę. Przepiękny nowy budynek 
mieszczący dwie sale koncertowe – wielką na 1800 miejsc i ka-
meralną na 300 miejsc. Budowla powstała na terenach po kopal-
ni „Katowice”, bardzo blisko Muzeum śląskiego, Międzynarodo-
wego centrum Kongresowego i Spodka. Jest to Katowicka Stre-
fa Kultury.
 Autorem projektu NOSPR-u jest Tomasz Konior, a akustykę 
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XII POWIATOWY ZJAZD 
TOWARZYSTW REGIONALNYch

 Warto rozpocząć od przypomnienia, że podobny zjazd miał 
miejsce w Jaworzu w ubiegłym roku, wówczas przy tej okazji 
świętowano 30 lat działalności Towarzystwa Miłośników Jaworza. 
W listopadzie 2016 roku na Zamku Sułkowskich w Bielsku-Bia-
łej odbył się XII Zjazd Towarzystw Regionalnych. Organizacją  
tegorocznej imprezy zajęło się Towarzystwo Przyjaciół Bielska-
Białej i Podbeskidzia pod przewodnictwem Grażyny Staniszew-
skiej. W zjeździe w tym roku uczestniczyli również przedstawicie-
le towarzystw regionalnych z powiatów: cieszyńskiego (Macierz 
Ziemi cieszyńskiej) oraz żywieckiego (Ziemi żywieckiej). 
 W przedsięwzięciu brali również udział: Starosta Bielski An-
drzej Płonka oraz wiceprezydent Bielska-Białej Zbigniew Mich-
niowski.

zaprojektował Yosuhisa Toyota. Budowę rozpoczęto w 2012 roku, 
więc trwała tylko dwa lata.
 Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia występowała w wie-
lu krajach europejskich, a także m.in.w Japonii, Australii, Nowej  
Zelandii, uSA, Kanadzie, Ameryce Płd. Współpracowało z nią 
wielu znanych dyrygentów i solistów. Na naszym koncercie –  
w wykonaniu filharmonii Brno usłyszeliśmy utwory Antonio Vival-
diego, Wolfganga Amadeusza Mozarta, Edwarda Elgara i Astora 
Piazzolli. Dyrygował Bastien Stil, a solo na akordeonie rewelacyj-
nie grał Richard Galliano. Galliano jest twórcą wielu popularnych 

utworów na akordeon, z których kilku mogliśmy wysłuchać pod-
czas wielokrotnych bisów. Po prostu zachwycona publiczność nie 
chciała wypuścić artystów ze sceny, oklaskami na stojąco dzięku-
jąc za wspaniały koncert.
 Zauroczeni przepiękną salą koncertową, akustyką, świetnym 
zespołem, pełni wrażeń wróciliśmy do Jaworza ok. godz. 23.00. 
Pogoda oczywiście dopisała, humory również tak jak na każdej 
wycieczce TMJ. Dziękując organizatorom, czekamy na następny 
wyjazd.

Grażyna Matwiejczyk

 Iwona Purzycka dyrektor Muzeum historycznego i Zamku 
Książąt Sułkowskich przedstawiła historię zamku, w którym go-
ścili uczestnicy zjazdu. Pośród prelegentów nie zabrakło dr Jacka 
Proszyka mówiącego o historii stowarzyszeń na terenie powiatu 
bielskiego w latach 1860-1939, a także Grzegorza Madeja opo-
wiadającego o Bielsku na starych mapach w latach 1557-1859. 
Niewątpliwą atrakcją imprezy było wystąpienie Jana Pichety  
i prezentacja kolejnego już 51 numeru „Kalendarza Beskidz-
kiego”, będącego prawdziwą kopalnią wiedzy o regionie. Mło-
dzi działacze z kolei przybliżyli zebranym dorobek „redakcji BB”,  
o którym mówiły Maja Dębowska i Anna cieślar.
 Podczas zjazdu nie zabrakło także jaworzańskiego akcentu,  
a więc obecności przedstawicieli zarządu Towarzystwa Miłośni-
ków Jaworza w osobach – Ireny Stekli oraz Ryszarda Stanclika. 
Warto wspomnieć, że obrady zjazdu prowadzili Juliusz Wątroba 
i Piotr Skucha.

Opracowanie na podstawie www.starostwo.bielsko.pl
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Nasze dzieci, Nasza mŁOdzieŻ

PuBLIcZNE PRZEDSZKOLE NR 2 
W JAWORZu

 „czy to jutro czy to dziś, wszystkim jest potrzebny miś”.
dzień pluszowego misia w przedszkolu nr 2.

 25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka, naj-
lepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypia-
niu – Pluszowy Miś. W naszym przedszkolu obchodzone dzień 
wcześniej bo 24 listopada było dla wszystkich świętem pełnym 
niezapomnianych, wspaniałych wrażeń.
 Tego dnia każde dziecko przyszło do przedszkola ze swoim 
przyjacielem – Misiem.
 Małe czy duże, nowe czy nieco zmęczone latami przytulania, 
wszystkie pluszaki były w centrum zainteresowania.
 uroczysty dzień w naszym przedszkolu rozpoczął się od ukła-
dania przyniesionych pluszaków w „Krainie Pluszowego Misia” 
czyli w salach poszczególnych grup. Następnie przedszkolaki zo-
stały zaproszone do wspólnej zabawy w misiowej krainie. Pozna-
ły historię święta, wspólnie recytowały wiersze o misiach, bawi-
ły się przy piosenkach: „Jadą jadą misie“, „Taniec z misiem“, czy 
„Mój stary dobry miś“. Oprócz wierszy i piosenek wielką atrakcją 
dla dzieci były również zabawy ruchowe, konkursy, quizy, zgady-
wanki.
 Mimo coraz nowocześniejszych i coraz atrakcyjniejszych 
zabawek, moda na misie jest ponadczasowa. Dowodem na to 

wizyta Świętego mikołaja w przedszkolu nr 2

 Wizyta świętego Mikołaja to najbardziej oczekiwany przez 
wszystkie dzieci dzień w ciągu całego roku. chociaż tegorocz-
na aura zasiała w sercach przedszkolaków pewien niepokój, to 
święty Mikołaj, który lubi odwiedzać dzieci w każdym miejscu na 
całym świecie, mimo braku białego puchu, 9 grudnia z workiem 
pełnym prezentów przyjechał również do naszego przedszkola. 
Pięknie udekorowaną salę wypełniała radość oczekujących dzie-
ci na spotkanie z dostojnym gościem. Wszystkie przedszkolaki 
już od kilku dni wyczekiwały pogodnego staruszka i były na tę 
wizytę dobrze przygotowane, gdyż od dawna ćwiczyły wiersze 
i piosenki.
 Pełen magii pobyt Mikołaja w naszym przedszkolu poprze-
dził występ aktorów, którzy w pięknej opowieści pt. „Dokąd po-
szedł Mikołaj”, wprowadzili wszystkich w nastrój prawdziwie sro-

w naszym przedszkolu była nie tylko zabawa z pluszowym przy-
jacielem, ale również zorganizowany wcześniej konkurs pla-
styczny pod hasłem „Wykonaj własnego misia”. Wyzwolił on 
w przedszkolakach i ich rodzicach pokłady pomysłowości, inicja-
tywy twórczej oraz artystycznych zdolności. Ponadto okazał się 
dla wszystkich wspaniałą okazją do wspólnego spędzenia cza-
su. Ogromna ilość prac konkursowych – własnoręcznie wykona-
nych misiaków, zaprezentowanych w szatni naszego przedszko-
la, jeszcze długo cieszyć będzie oczy dumnych z siebie dzieci 
i ich rodziców. Dyplomy i upominki, które otrzymały przedszkolaki 
podczas „misiowego święta” niech będą formą podziekowania za 
trud i zaangażowanie dla wspaniałych uczestników.
 Mamy nadzieję, że to wielkie misiowe przyjęcie zostanie 
w naszych wspomnieniach na długi czas.

Renata urban



STYcZEń 192017

giej zimy, jaka panuje w Jego krainie. uśmiech i wyjątkowa at-
mosfera zagościła dookoła. Przedszkolaki były bardzo szczęśli-
we, a w chwili kiedy znalazły się blisko Mikołaja – troszkę zawsty-
dzone. Oprócz worka pełnego prezentów św. Mikołaj przywiózł ze 
sobą dużo uśmiechu i cennych rad. Rozmawiał z dziećmi, zachę-
cał, aby były grzeczne przez cały rok. Miłym akcentem spotkania 
były także wspólne zdjęcia z zaproszonym gościem. Przedszko-
laki pożegnały Mikołaja w miłej i radosnej atmosferze. Dzień ten 
na długo pozostanie w pamięci wszystkich przedszkolaków. Do 
zobaczenia za rok św. Mikołaju!!!

 Dyrekcja Publicznego Przedszkola Nr 2 wraz z pracownikami 
wyraża gorące podziękowania wszystkim rodzicom, którzy anga-
żując się w organizację kiermaszu bożonarodzeniowego przyczy-
nili się do uświetnienia „Mikołajkowej uroczystości”. Dochód ze 
sprzedaży ręcznie wykonanych upominków został przeznaczony 
na zakup prezentów dla przedszkolaków.
Wszystkim rodzicom i ich dzieciom życzymy pięknych, rodzin-
nych i roziskrzonych śniegiem świąt Bożego Narodzenia oraz sa-
mych radosnych, spełniających marzenia dni w zbliżającym się 
2017 roku.

Renata urban
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 
W JAWORZu

Ocalić od zapomnienia

„Nasz Ślónsku Cieszyński
Tyś je gór ozdobom
Tu gwaróm praojców

Mówiymy ze sobóm …”
Krystyna Kurzyca

 Znajomość gwary cieszyńskiej jest dziś cenioną umiejętno-
ścią. choć bardzo rzadko słyszymy naszą gwarę w codziennych 
rozmowach, to coraz częściej mamy okazje podziwiać jej pięk-
no podczas konkursów, wydarzeń kulturalnych czy regionalnych 
posiad. uczniowie Szkoły Podstawowej w Jaworzu doceniają 
jej wartość i znaczenie – co dwa lata bardzo licznie uczestniczą 
w Szkolnym Konkursie „Mówimy gwarą”. Zwycięzcami nasze-
go ostatniego konkursu zostali jagoda pytlowany oraz fran-
ciszek pytlowany. zaprezentowali oni scenkę pt. „my sóm 
tu stela”, którą specjalnie dla nich napisała ich babcia, pani 
eryka binek – pytlowany. Inscenizacja połączona z piosenką, 
napisaną na tę okazję, jest świetną reklamą i promocją naszej  
miejscowości.

 Pięknie reprezentowali oni naszą szkołę i miejscowość pod-
czas Posiad Gwarowych w Jasienicy – „Bajtel i starzik rzondzom 
po naszymu – gwarowe spotkania pokoleń” zorganizowanych 
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Promocji Gminy Jasie-
nica. Na tym spotkaniu zaprezentowało się 29 wykonawców ze 
szkół podstawowych i gimnazjów z Jasienicy, Iłownicy, Grodźca, 
Rudzicy, Międzyrzecza, Jaworza i Pierśćca.
 jagoda i franek uczestniczyli również w Konkursie Gwar 
„po cieszyńsku, po obu stronach Olzy”, w którym zdobyli za-
szczytne wyróżnienie. W tym Konkursie naszą szkołę godnie 
reprezentował również uczeń iV klasy – michał Ogrodnik, który 
bardzo ładnie deklamował wiersz „Na złodziejce”. 
 To największa tego typu impreza na śląsku. Jej celem jest 
ocalić od zapomnienia piękno gwary używanej przez wiele po-
koleń mieszkańców naszego regionu. Konkurs organizowany 
jest przez sekcję ludoznawczą zarządu Głównego polskie-
go związku Kulturalno-Oświatowego na zaolziu, cieszyń-
ski Ośrodek Kultury „dom Narodowy” oraz Górnośląski Od-
dział stowarzyszenia „wspólnota polska” w Katowicach. 
Patronat objął urząd Marszałkowski Województwa śląskiego  

w Katowicach. W jury zasiedli prof. Jadwiga Wronicz (emerytowa-
na profesor Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk), 
Jadwiga Palowska (emerytowana dyrektor karwińskich szkół 
podstawowych, kierownik zespołów folklorystycznych), Adam 
cekiera (z Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota 
Polska”) oraz Leszek Richter (prezes Sekcji Ludoznawczej przy  
Zarządzie Głównym PZKO w Rc). Zwracali oni szczególną uwa-
gę na autentyczność gwary, wartość poznawczą tekstu – dobór 
tekstu do okoliczności i wieku prezentujących, strój i rekwizyty 
oraz ogólny wyraz artystyczny.
 Dziękujemy frankowi oraz Jagodzie (która jest już absolwent-
ką naszej szkoły) za pokazanie, że język gwarowy jest ważnym 
elementem naszej regionalnej tożsamości, który należy pielęgno-
wać i poznawać. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Małgorzata cholewik

X powiatowy turniej wiedzy o ruchu drogowym

 W dniu 30 listopada 2016r. w Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym w Grodźcu pod egidą Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Dro-
gowego w Bielsku – Białej, odbył się X powiatowy turniej wie-
dzy o ruchu drogowym „jestem bezpieczny na drodze”. 
Startowało 11 drużyn edukacji wczesnoszkolnej ze szkół podsta-
wowych powiatu bielskiego i cieszyńskiego. Każda z nich liczy-
ła po dwóch zawodników – uczniów klasy drugiej i trzeciej. Na-
szą szkołę reprezentowali sara urbaś – uczennica klasy IIc i mi-
kołaj urbaś – uczeń klasy IIId. Turniej składał się z 3 modułów: 
zadania typu pytania – odpowiedzi; zagadki, krzyżówki dotyczą-
ce zasad ruchu drogowego oraz tor sprawnościowy na rowerze 
dla ucznia klasy trzeciej, punktowany przez funkcjonariusza poli-
cji. Nasi uczniowie zaprezentowali wysoki poziom wiedzy i umie-
jętności, dzięki czemu wywalczyli I miejsce. Wspaniale!

Aleksandra Podstawny

w poszukiwaniu przyjaciela

Zastanów się… 
Co dla Ciebie jest najważniejsze? 
Komu lub czemu poświęcasz swój czas? 
Czy przed czymś uciekasz? Czy szukasz schronienia w wirtual-
nym świecie? 
Czy dostrzegasz innych wokół siebie?
Czy szukasz lojalności, oddania i przyjaźni?
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Czy w Twoim życiu jest miejsce na budowanie bliskich relacji z in-
nymi ludźmi?
Czego dotyczą twoje plany i marzenia? 
 Na te pytania próbowali znaleźć odpowiedź bohaterowie 
przedstawienia „W poszukiwaniu przyjaciela”, wystawionego 
przez szkolne Koło teatralne. Głównym tematem sztuki jest za-
gubienie człowieka we współczesnym świecie: uzależnienie od 
internetu, pochłonięcie pracą, egoizm, poczucie wyższości, obo-
jętność czy nieczułość. Na takie postawy natrafi a główna postać 
– Mały Książę. Dzięki niemu pozostali bohaterowie stopniowo 
zmieniają swoje życie i otwierają się na drugiego człowieka.
 Spektakl został przedstawiony podczas Viii wojewódzkie-
go Konkursu na małą formę teatralną o charakterze profi -
laktycznym „proforma”. Jest to konkurs wojewody śląskiego 
i śląskiego kuratora oświaty realizowany w ramach programu 
„Razem Bezpieczniej w Regionie”, odbył się 7 grudnia 2016 roku 
w Mysłowicach. Wielokrotne próby, doskonalenie umiejętności 
aktorskich, świetnie dobrana muzyka oraz starannie przygotowa-
ne rekwizyty, stroje i choreografi a zaowocowały efektownym wy-
stępem i sukcesem naszych uczniów. Młodzi aktorzy zdobyli za-
szczytne III miejsce.
 spektakl powstał pod okiem małgorzaty cholewik i tere-
sy adamus. w sztuce zagrali uczniowie klas 5 i 6: tomasz 
damek, julia Giel, wiktoria Górna, patrycja Łukosz, Oliwia 
moczała, urszula pasińska, Karolina piontek i remigiusz pi-
lorz. Aktorom gratulujemy sukcesu!

Małgorzata cholewik

 Gwiazdki przed Gwiazdką

 Stało się już tradycją Szkoły Podstawowej nr1, że gdy roz-
poczyna się grudzień, nasza scena wypełnia się Gwiazdka-
mi. Nie inaczej było w tym roku. W czwartkowe popołudnie, 8 
grudnia, odbył się kolejny koncert Giełdy Talentów. Swój udział 
w nim zgłosiło wielu uczestników, z których najliczniejszą grupę 
stanowili najmłodsi. Okazało się, że są miłośnikami poezji, gry na 
instrumentach, śpiewu i tańca. Ale i wśród nieco starszych nie 
zabrakło prawdziwych Talentów. Licznie zgromadzona publicz-
ność mogła podziwiać popisy gry na pianinie, skrzypcach i na gi-
tarze. Młodzi instrumentaliści zaprezentowali się w repertuarze 
muzyki klasycznej, rozrywkowej oraz świątecznej. Wdzięczny-
mi swoimi głosami wokalistki wyśpiewywały przeboje znane, jak 
i utwory mniej znane. Okazało się, że dziewczynki mają ogrom-
ne możliwości wokalne i wszyscy wróżą im prawdziwą karierę. Na 
scenie wystąpili również młodzi tancerze tańca towarzyskiego, 
jak i liczna grupa taneczna, która swym występem wprowadziła 

wszystkich w klimat zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. 
Na szczególne wyróżnienie zasługują też dwie mamy, które ak-
tywnie towarzyszyły swoim pociechom podczas popisów scenicz-
nych. I w tym miejscu chcielibyśmy zachęcić innych rodziców, aby 
w przyszłym roku liczniej wzięli udział w koncercie. Niech to bę-
dzie rodzinny popis. Serdecznie namawiamy. 
 Wszyscy artyści odebrali pamiątkowe dyplomy, a także mnó-
stwo pochwał i braw.
 W czasie trwania koncertu został również zorganizowany 
Kiermasz Świąteczny. Amatorzy oryginalnych ozdób bożonaro-
dzeniowych, a także smakołyków, wprost z babcinej spiżarni oraz 
przepysznych pierniczków mogli to wszystko nabyć i zasilić w ten 
sposób budżet Samorządu uczniowskiego.
 Na zakończenie utalentowane, a jakże, prowadzące koncert 
podziękowały wszystkim tak licznie przybyłym miłośnikom dzie-
cięcego talentu za wspólne spędzenie wieczoru i złożyły z serca 
płynące świąteczne życzenia. 

Już dzisiaj zapraszamy na przyszłoroczną Giełdę Talentów.
Zespół Promocji Szkoły
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laureci konkursu ekologiczego 

7 grudnia w Starostwie Powiatowym uroczyście rozstrzygnięto 
XIII Powiatowy Konkurs Ekologiczny „człowiek a środowisko”.
Wśród wyróżnionych znalazły się dzieci i młodzież z Jaworza.

prace plastyczNe 
Klasy I – III
Wyróżnienie: lena bukowska – sp nr 1 w jaworzu

prace multimedialNe 
Szkoły Podstawowe
I miejsce – Antoni Balcy – ZSP Rudzica
ii miejsce – zuzanna uczniak – sp nr 1 jaworze
III miejsce – Katarzyna Kulas ZSP Rudzica
Relację z wręczenia nagród i wyróżnień w Powiatowym Konkur-
sie Ekologicznym, którego inicjatorem jest Komisja Ochrony śro-
dowiska Rady Powiatu Bielskiego, zamieszczono  w grudniowym 
numerze biuletynu „Mój Powiat”.

Na podstawie: www.powiat.bielsko.pl – Piotr filipkowski

spOrtOwe jawOrze

GKS cZARNI JAWORZE

 Zarząd GKS „czarni” Jaworze chciałby serdecznie podzięko-
wać wszystkim instytucjom, które w 2016 roku wspierały Gminny 
Klub Sportowy „czarni” Jaworze. Są nimi:

• GMINA JAWORZE
• AuTO-IMPORTER / MOTO-ZŁOM
• AuTO cZęścI KAMIL
• BERNDORf BADERBAu
• BANK SPóŁDZIELcZY W JASIENIcY
• AVANTI 2
• BELL DRuK
• BLAch-DEK
• BRuGI
• BuDAMEX
• BuRIAN
• DEXA
• GABINET KOSMETYcZNY EM.BI
• GRABSKI
• hOMAXBIS
• INSTALPuNKT
• SuPERMARKET JAWORZE
• KWAśNY cARVINGS
• ŁuKOSZ
• MERKuRY
• OKMAR PLASTIK
• OMEGA – cENTRuM STOMATOLOGII I PROTETYKI
• APTEKA OSTOJA

• PARKSYSTEM
• PIEKARNIA JAWORZE DANuTA GREń
• PIZZERIA NA DRZEWIARZu
• REMAX INVEST
• SMAżALNIA JAWORZE
• SOBIK
• INżYNIERIA SAMOchODóW SPEcJALNYch 

„WAWRZASZEK”
• WOJ-TuR

oraz wiele osób i intytucji, wspierających fi nansowo i nie tylko róż-
ne atrakcje, organizowane przez klub, jak choćby nasz majowy 
piknik „Zdrowo bo Sportowo”.

 Bez Waszej pomocy nasz projekt o nazwie „GKS czarni Ja-
worze” na pewno nie przetrwałby!!! Liczymy na dalszą i owocną 
współpracę w nowym 2017 roku!!

Więcej na: czarnijaworze.futbolowo.pl
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mamy tO!!! 
 czarni Jaworze zakończyli rundę jesienną Bielskiej Klasy A 
na pierwszym miejscu i to w jakim stylu! Goniący nas peleton tra-
ci do jaworzan co najmniej 13 punktów! Ale wszystko po kolei...
 22 października przyszło nam się zmierzyć na wyjeździe z za-
wsze groźnym Pionierem Pisarzowice. Rywal za wszelką cenę 
chciał pokrzyżować nam plany i prawie mu się to udało. Ostatecz-
nie po trafi eniu wypożyczonego z Drzewiarza Jasienica Patryka 
Strzelczyka zwyciężyliśmy 1:0!  Równo tydzień później „Koralo-
wa Arena” po raz ostatni w tym roku kalendarzowym była miej-
scem zmagań naszych zawodników. Przeciwnikiem podopiecz-
nych Tomasza Duleby była Zapora Porąbka. Mecz toczył się pod 
dyktando jaworzan, jednak zarówno kibice jak i my, długo musie-
liśmy czekać na ten jeden decydujący cios. Stało się to dopiero 
w 65. minucie, a zwycięskie trafi enie zaliczył Adam Paleta.
 Rundę jesienną zakończyliśmy wyjazdowym starciem z ze-
społem rezerw MRKS czechowice-Dziedzice. co ciekawe, mecz 
rozegrany został przy sztucznym oświetleniu, co na warunki 
A-klasowe w naszym regionie stanowi ewenement. Obie jede-
nastki zaprezentowały radosny futbol, czego owocem było osiem 
trafi eń. Ostatecznie górą byli jaworzanie, którzy wygrali 5:3, a na 
listę strzelców wpisali się: Adrian Jasiński (dwukrotnie), Michał 
Sztykiel, Adam Waliczek oraz przy znaczącej pomocy jednego 
z obrońców rywali, który niefortunnie pokonał swojego golkipera.

 Na 13 spotkań aż dwunastokrotnie przechylaliśmy szalę zwy-
cięstwa na swoją korzyść, co dało nam mistrzostwo rundy jesien-
nej, zdobyte we wspaniałym stylu! Teraz udajemy się na zasłużo-
ny odpoczynek, by na wiosnę wrócić jeszcze mocniejsi i dokoń-
czyć naszą wspólną misję.
 Swoje rozgrywki ligowe zakończyły również pozostałe na-
sze drużyny. Zespół rezerw rywalizujący w Bielskiej Klasie B 
rundę jesienną zakończył na doskonałym czwartym miejscu, 
tracąc raptem sześć punktów do liderujących „rezerwistów” Re-
kordu Bielsko-Biała. Nieco gorzej wypadły nasze zespoły mło-
dzieżowe. Drużyna juniorów po 9. kolejkach z dorobkiem trzech 
punktów zajmuje ostatnią lokatę. Także ostatnie miejsce, ozna-
czające spadek do VI ligi, zanotowali nasi trampkarze. Jednak 
w obu przypadkach nie jest najważniejszy wynik, lecz rozwój mło-
dego zawodnika, by za kilka lat mógł się stać etatowym graczem 
zespołu seniorów.
 Kończąc ten wątek, chcielibyśmy podziękować wszystkim, 
którzy uczestniczyli w projekcie o nazwie „GKS czarni Jaworze”. 
Dziękujemy serdecznie Gminie Jaworze, sponsorom, zarządowi 
klubu, wszystkim zawodnikom, trenerom, osobom pomagającym 
nam dobrowolnie każdego dnia oraz kibicom, którzy zawsze nas 
wspierają swoją obecnością oraz głośnym dopingiem. Rok 2016 
był wspaniałym okresem (może z jednym wyjątkiem w połowie 
roku), oby 2017 rok był dla nas wszystkich jeszcze piękniejszy! 
do siego roku! – artur mazur wiceprezes GKs czarni jaworze.

 Większość z nas – obojętnie, czy przyznajemy się do tego 
czy też nie – dość często pozwala sobie na odwiedziny w krainie 
fantazji. Szczególnie, kiedy codzienność przytłacza szarością, 
a zmęczenie umysłu staje się nieomal chroniczne, uciekamy w 
świat marzeń. Jak twierdzą naukowcy, to one pomagają podsu-
mować to, co już zrobiliśmy, i wytyczyć kolejne cele. Tymczasem 
boimy się marzyć. Mają na to wpływ stereotypy nadal funkcjonu-
jące w naszym społeczeństwie. Jeśli otwarcie przyznajemy się do 
tego, iż czasami bywamy w krainie fantazji, dostajemy społeczną 
etykietę „myśli o niebieskich migdałach”. 
 Nie chcemy być źle postrzegani, dlatego nie pozwalamy sobie 
na „bujanie w obłokach”. Nadal marzymy, ale robimy to nieśmiało, 
z powątpiewaniem. Twierdzimy, że to i tak nic nie da. świadczyć 
to może zarówno o braku poczucia bezpieczeństwa, jak i o tym, 
że nie wierzymy we własny sukces. Oczywiście wpływ na tego 
typu postawę ma nie tylko niewiara w spełnienie naszych planów, 
ale również niestabilna sytuacja społeczno-polityczna i swego ro-
dzaju poczucie bezsensu podejmowania śmiałych wyzwań. Jed-
nak nie można poddawać się ogólnospołecznej frustracji. Prze-
cież to właśnie dzięki marzeniom dziś możemy jeździć samocho-
dami, latać samolotami czy zapobiegać poważnym chorobom cy-
wilizacyjnym. Jest tylko jeden warunek – trzeba wierzyć.

marzenia bez wiary są martwe
 Gdyby kilku zapaleńców nie uwierzyło , że możemy latać, do 
tej pory oglądalibyśmy tylko ciekawe obrazki z napowietrznymi 
maszynami. Te, jak wiadomo, nie dają niczego poza odczuciami 
estetycznymi. Jeżeli o czymś marzymy, musimy uwierzyć w suk-
ces i opracować strategię dojścia do celu. Nie można poprzestać 
li tylko na myśli, bo choć ma ona siłę materializacji, bez naszej 
wydatnej pomocy nic się nie stanie. Do tego jeśli wciąż będziemy 
powtarzać, że nie spotka nas nic dobrego, nic się nie zmieni, tak 
będzie w rzeczywistości. Podświadomie będziemy dążyć do po-
rażki, a nie do sukcesu. Dotyczy to każdej sfery życia, w tym tak-
że tego, czego pragniemy najbardziej – zdrowia. 
 Nasze marzenia mogą się spełnić pod warunkiem, że czyn-
nie w tym procesie weźmiemy udział. Jeżeli na przykład myśli-
my o zmianie pracy, musimy ułożyć plan działania, ale najpierw 
jednak bardzo precyzyjnie określić, czego chcemy. Potem podjąć 
odpowiednie kroki i zdawać sobie sprawę z tego, że by sprostać 
zamierzeniom, trzeba się trochę napracować. Słomiany zapał da 
nam jedynie odczuć gorzki smak porażki, niespełnienia i rozcza-
rowania sobą.

Z okazji Nowego Roku Redakcja Echa Jaworza
życzy wszystkim Czytelnikom, 

sympatykom jak i tym mającym zawsze inne zdanie,
spełnienia marzeń, pokoju, zdrowia.

uWIERZ, A MARZENIA SIę SPEŁNIą 
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 bielskie stowarzyszenie 
doradców zawodowych i personalnych „aktywni”

zaprasza 
na bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym 

w trzeci poniedziałek miesiąca 
• chcesz określić swój potencjał zawodowy? 

• stoisz przed wyborem kolejnego etapu edukacji lub 
zawodu?

• chcesz zmienić pracę lub jesteś bezrobotny?
Zapraszamy na spotkanie z nami. W trakcie konsultacji pomożemy 
ci poznać swoje predyspozycje zawodowe oraz usystematyzować 

swoje cele zawodowe i życiowe.
 trzeci poniedziałek każdego miesiąca 18.00-19.00

budynek pod Goruszką, ul. szkolna 97
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