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Hala jak marzenie

Po wielu latach starań Jaworze będzie miało halę sportową z prawdziwego zdarzenia. Powstała w bardzo krótkim czasie przy
dawnym gimnazjum. O tym, kiedy nowoczesny obiekt zostanie oficjalnie otwarty, przeczytacie w środku numeru, na stronie 3.
Fot. Tomasz Wolff

Są pieniądze na radiowóz i patrole

Konkurs na maskotkę Eszka

Gospodynie wiejskie świętowały

Jaworzańska majówka coraz bliżej

nie takie straszne rodo, jak je malują
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NA PieRwSZYM PLANie
Są PIENIąDZE NA RADIOWóZ
I PATROLE
Na marcowej sesji Rady Gminy pojawił się dzielnicowy mł.
asp. Zbigniew Bohucki, który podsumował ubiegły rok w policyjnych statystykach. W 2017 roku na terenie naszej gminy policja
interweniowała 766 razy. 242 zdarzenia zakwalifikowano jako wykroczenia – 50 z nich zakończyło się w sądzie, 39 mandatem karnym, a 153 pouczeniem.
Najczęstsze zdarzenia to spożywanie alkoholu oraz śmiecenie w miejscu publicznym oraz akty wandalizmu. W minionym
roku na terenie naszej gminy doszło również do dwóch wypadków drogowych. Zatrzymano ponadto pięciu nietrzeźwych kierujących. Na terenie naszej gminy odnotowano również dwie kradzieże. Warto dodać również, że w asyście pracowników urzędu
Gminy Jaworze policjanci dokonywali również kontroli kotłowni.
W swoim wystąpieniu dzielnicowy podsumował również
szczegółowo dodatkowe piesze patrole realizowane ze wsparciem funduszy gminnych. Gmina Jaworze co roku dofinansowuje dodatkowe policyjne patrole. W ubiegłym roku na ten cel
przeznaczono 5600 zł. W tym roku decyzją wójta Radosława
Ostałkiewicza oraz po akceptacji uchwałą Rady Gminy, zwiększono tę kwotę do 8000 zł.
Z budżetu gminy przekazane zostanie również 12 tysięcy złotych na zakup nowego samochodu, który będzie służył również do

ARcHITEKTONIcZNE
PODSuMOWANIE

Młode i piękne spojrzenie na Jaworze. Fot. ARc

Studenci zainspirowali się Jaworzem. Koncepcje architektoniczne dwóch zespołów zabudowy w Jaworzu do konkursu urbanistyczno-Architektonicznego organizowanego przez Wydział
Architektury Politechniki śląskiej w Gliwicach i gminę Jaworze
zgłosiło stu studentów. Najlepsze prace można było podziwiać
w ramach wystawy w Sali „Pod Goruszką”. W poniedziałek uroczyście zakończono wystawę. Finisaż odbył się w sali w Domu
Gminnym „Pod Harendą”.
To były bardzo odważne pomysły. Nie ograniczały je strefy konserwatorskie ani plan zagospodarowania przestrzennego. Na wystawę trafiły najciekawsze projekty zespołów zabudowy z funkcjami usługowymi przy ulicach: Zdrojowej, Alei,

Współpraca między Gminą Jaworze oraz Komisariatem Policji w Jasienicy
układa się wzorowo. Fot. urząd Gminy Jaworze.

realizacji policyjnych zadań na terenie Jaworza. O takie wsparcie
zwrócił się do wójta komendant Komisariatu Policji w Jasienicy,
któremu podlega Jaworze. Po przedstawieniu projektu uchwały
uzyskała ona akceptację radnych. Pieniądze zostaną przekazane na zakup hybrydowego radiowozu. Fundusze na ten cel przekazuje również gmina Jasienica.
urząd Gminy Jaworze

Wapienickiej oraz Zdrojowej, Folwarcznej. Każdy projekt to
trzy plansze przedstawiające m.in. schemat ilustrujący założenia funkcjonalno-programowe projektowanego zespołu zabudowy oraz jego powiązania z kontekstem urbanistycznym, przekroje i elewacje oraz rzuty projektowanego zespołu zabudowy,
a także realistyczne wizualizacje w kontekście istniejącej zabudowy otoczenia wraz z krótkim opisem.
W poniedziałek 12 marca w sali Domu Gminnego „Pod
Harendą” odbyła się uroczystość zamykająca wystawę i podsumowująca Konkurs urbanistyczno-Architektoniczny, który był
organizowany przez Wydział Architektury Politechniki śląskiej
w Gliwicach przy wsparciu Gminy Jaworze. uroczystość rozpoczął wójt gminy Jaworze, Radosław Ostałkiewicz, który szczegółowo opisał poszczególne etapy przeprowadzenia konkursu. Następnie głos zabrali dr hab. Dorota Winnicka-Jasłowska,
i kolejno: prof. dr hab. Jan Rabiej Kierownik Katedry Teorii, Projektowania i Historii Architektury oraz jaworzanin mgr inż. arch.
Tadeusz Kostoń współpracownik Katedry.
uczestnicy finisażu mogli poznać autorki prac, które można
było podziwiać w sali „Pod Goruszką”. Projekty dotyczące terenu położonego przy ulicach Zdrojowej, Alei Kościelnej, Wapienickiej zaprezentowały: Joanna Tarasek i Magdalena Moska –
zwyciężczynie konkursu w tej kategorii, Paulina żydek i Lilianna Zalejska (wyróżnienie) oraz Estera Bryning i Anna Kmiecik
(wyróżnienie).
Z kolei o projektach dotyczących terenu położonego przy ulicach Zdrojowej i Folwarcznej mówiły Agata czechowska i Dobrochna Lata – zwyciężczynie konkursu w tej kategorii oraz wyróżnione Marta Kamińska i Sonia Jarczyk. (dk)
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HALA GOTOWA, cZAS NA OTWARcIE
No i stało się. Dzisiaj. JAWORZE MA W KOńcu SWOJą
HALę – i to nie byle jaką, bo o wartości blisko 5 mln złotych –
napisał 17 marca na swoim profilu na Facebooku Radosław
Ostałkiewicz, wójt Jaworza. Pieniądze na budowę udało się pozyskać w ramach Programu Rozwoju Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki przez Sejmik Województwa śląskiego. Dlatego jaworzański włodarz podziękował publicznie Sylwii
cieślar, wiceprzewodniczącej Sejmiku, która „walczyła o to jak
lwica”, a także marszałkowi województwa śląskiego – Wojciechowi Sałudze i ministrowi Witoldowi Bańce. Dotacja wyniosła ok. 3
mln złotych.
Jak dodał wójt, do końca kwietnia potrwają jeszcze prace na
elewacjach, a otwarcie hali przy Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzu zaplanowano na czerwiec.
Osoby zainteresowane bieżącą działalnością wójta odsyłamy
między innymi na jego profil na Facebooku. Jest dostępny pod
adresem:
www.facebook.com/radoslaw.g.ostalkiewicz. (wot)

OBYWATELSKIE GŁOSOWANIE
Od 3 do 29 kwietnia trwa głosowanie na projekty w ramach
Budżetu Obywatelskiego. Projekty, które uzyskają najwięcej głosów będą realizowane. W tym roku decyzją wójta Gminy Jaworze z budżetu gminy Jaworze została wyodrębniona kwota 120

Hala przy dawnym gimnazjum prezentuje się naprawdę okazale.
Fot. Facebook/Radosław G. Ostałkiewicz

tys. zł na realizację obywatelskich projektów to o 1/5 więcej, niż
przed rokiem.
Formuła Budżetu Obywatelskiego jest realizowana od czterech lat w gminie Jaworze. – To ważna inicjatywa społeczna, gdyż
roczny budżet gminy to realizacja działań w skali makro, zaś budżet partycypacyjny pozwala na realizację Waszych spraw, które
często mogą ułatwić życie na konkretnej ulicy czy w danym rejonie. I temu właśnie służy Budżet Obywatelski 2018. To Wasz budżet – mówi wójt Jaworza, Radosław Ostałkiewicz.

ZeSTAwieNie PROJekTÓw:
L.p.
1.
2.
3

Wnioskodawca

Rada Rodziców SP1 i SP2 „Zdrowie dzieci zaczyna się w kuchni”
Mieszkańcy Gminy
Jaworze
Mieszkańcy Gminy
Jaworze
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Jaworzański uniwersytet
Trzeciego Wieku
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Ośrodek Promocji Gminy
Jaworze
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Mieszkańcy Gminy
Jaworze

7
8
9
10

Tytuł projektu

Mieszkańcy Gminy
Jaworze
Stowarzyszenie JaworzeZdrój
Młodzieżowa Rada Gminy
Jaworze
Rada Rodziców przy
Publicznym Przedszkolu
Samorządowym nr 1
Razem

„Doposażenie placu zabaw przy
Przedszkolu nr 2 w Jaworzu”
„Krąg kobiet Jaworza – spotkania i
warsztaty integracyjne 2018 rok – rozwój”
„Stworzenie systemu audio – video
wspomagającego wykłady audytoryjne,
prelekcje i zajęcia warsztatowe słuchaczy
Jaworzańskiego uniwersytetu Trzeciego
Wieku (Ju3W) w lokalach oraz w terenie”

krótki opis
wartość projektu
Zakup pieców konwekcyjno-parowych dla
30 000,00 zł
kuchni w SP1 i SP2.
Doposażenie istniejącego placu zabaw w nowe
29 999,70 zł
urządzenia.
Spotkania i warsztaty integracyjne.

6 000,00 zł

Stworzenie systemu instalacji audio-video
składającego się z: rzutnika multimedialnego z
6 500,00 zł
kursorem laserowym, przenośnego komputera,
przenośnego zestawu nagłaśniającego.

„Kontynuacja budowy chodnika wzdłuż
ulicy Południowej”

5 elementów prezentacji Gminy Jaworze:
widokówki, notesy magnetyczne na lodówkę,
24 900,00 zł
teczki ofertowe z nadrukiem, torby bawełniane
eko z nadrukiem, mapa turystyczna Jaworza.
Dostawa i montaż dwóch ławek gdzie można
bez skrępowania nakarmić i przewinąć małe
20 400,00 zł
dziecko. Strefy będą zlokalizowane koło Tężni
Solankowej i w Parku Zdrojowym.
Budowa chodnika, utwardzenie terenu, budowa
30 000,00 zł
odwodnienia

„Kurtyna”

Zakup kurtyny scenicznej wraz z montażem.

25 000,00 zł

„MuraLOVA szkoła”

Mural na ścianie sali gimnastycznej.

10 000,00 zł

„Dumni z Jaworza – Jaworze oczami
mieszkańców i nie tylko …”
„Montaż ławek dla mam karmiących oraz
opiekunów przewijających dziecko”

„Jaworkowy Zakątek Zabaw”

Postawienie wiaty – altany drewnianej –
z piaskownicą i bujakami na sprężynach 27 500,00 zł
(zwierzątka do zabaw ruchowych).
210 299,70 zł

Aby zagłosować należy wypełnić kartę do głosowania, następnie dostarczyć ją do urzędu Gminy (pokój nr 106). Kartę do głosowania
można pobrać ze strony www.jaworze.pl. Prawidłowo wypełnioną kartę do głosowania można też wysłać na adres:
bo2018@jaworze.pl.
urząd Gminy Jaworze
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NIE TAKIE STRASZNE RODO,
JAK JE MALuJą
Od 25 maja na terenie całej unii Europejskiej zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (uE)
o ochronie danych osobowych. Siłą rzeczy do przepisów trzeba będzie się stosować także w Polsce. chociaż do maja zostało jeszcze trochę czasu, termin RODO już dziś wywołuje skrajne reakcje. Jedną z nich jest panika. czy rzeczywiście jest się
czego bać? W piątek 23 marca w Domu Gminnym „Pod Harendą” odbyło się szkolenie z tego zakresu. Poprowadził je Dariusz
Szostek, profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa i Administracji
uniwersytetu Opolskiego, specjalista od nowych technologii, od
15 lat mieszkaniec Jaworza. Najpierw w szkoleniu uczestniczyli pracownicy urzędu Gminy Jaworze oraz podległych placówek,
w drugiej turze ze skomplikowaną materią zostali zapoznani
przedstawiciele organizacji pozarządowych działających w naszej gminie. Jak przyznał na wstępie profesor, szkolenia przeprowadził „pro publico bono” (dla dobra publicznego – przyp. red.),
czyli w praktyce za darmo.
– Strach ma wielkie oczy. Główny cel RODO został osiągnięty
– przyznał Dariusz Szostek. chodzi o to, żeby dane osobowe
były należycie traktowane. Jeszcze kilka lat temu, gdybym zorganizował podobne spotkanie, sala pewnie świeciłaby pustkami.
A dziś… Jest spore zainteresowanie.
Przepisy o ochronie danych osobowych w Polsce istnieją nie
od dziś, a wejście w życie RODO ma tylko uporządkować całą
materię, przy okazji będzie trochę zmian. Nowe przepisy zakładają, że dane osobowe, które przechowują na przykład szkoły
czy stowarzyszenia, mogą wypłynąć. W świecie nowoczesnych
technologii nie jest to niczym nadzwyczajnym, wystarczy przytoczyć ostatnie przykłady. W marcu media na całym świecie informowały o wycieku danych milionów użytkowników, które mogły
być udostępniane niepowołanym firmom. Z kolei w grudniu portal

Bezpłatne szkolenie poprowadził prof. Dariusz Szostek. Fot. Tomasz Wolﬀ

„Zaufana Trzecia Strona” donosił, że dane 10 milionów użytkowników, w tym wielu z Polski, trafiły w niepowołane ręce.
– Taki wyciek danych może się zdarzyć także u państwa.
Chodzi o to, w myśl nowych zapisów, żeby poinformować o tym
użytkowników. Jeżeli do czegoś takiego dojdzie, będziecie mieli
na to 72 godziny. W przeciwnym wypadku będziecie ponosić odpowiedzialność administracyjną. Szkoły mogą o tym fakcie poinformować na swojej stronie internetowej lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Ważna sprawa jest taka, że musimy przetwarzać
dane, żeby były zgodne z prawem. Nie wolno nam przechowywać danych, jeżeli nie mamy do tego prawa – wyjaśniał profesor
uniwersytetu Opolskiego.
Jak przekonywał w czasie spotkania „Pod Harendą”, uporządkowanie spraw związanych z danymi osobowymi (kwerenda różnych dokumentów), powinno zająć stowarzyszeniom dwa popołudnia.
Tomasz Wolﬀ

iNFORMAcJe URZĘDU GMiNY i wÓJTA
SPRZĄTAMY PO SwOicH PSAcH
W Jaworzu znajdują się obiekty małej architektury – są ogólnodostępne – i to za darmo!
Spotkać je można na Goruszce, w parku i przy amfiteatrze. Specjalnie dedykowane dla
wszystkich właścicieli czworonogów.

PSIE STAcJE w JAWORZu ułatwiają właścicielom różnej maści i rozmiarów dobermanów oraz jamników sprzątanie po swoich przyjaciołach. Nasze kosze zostały dodatkowo wyposażone
w podajniki na woreczki, co sprawia, że psie kupy są znacznie
mniejszym problem – bo pozostawione na trawniku czy chodniku
mogą stać się utrapieniem naszej podeszwy i nosa.

Mój Pies kocha czyste Jaworze! – Pokochajmy je wszyscy… Tutaj!
Nie tylko sprzątamy, ale również się troszczymy.
Nasze psiaki warte są tego, by je chronić najlepiej, jak się da!

2018

KWIEcIEń

5

6

KWIEcIEń

2018

POJeMNiki NA ODPADY kOMUNALNe
W związku z powtarzającymi się nieprawidłowościami polegającymi na uszkodzeniu pojemników na
odpady komunalne przez firmę wywożącą odpady komunalne, urząd Gminy Jaworze przypomina, że
zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze, pojemniki
na odpady komunalne powinny spełniać wymagania określone odpowiednimi normami.
Polska norma PN-EN 840-1: 2013-05 określiła pojemniki jako: ruchome pojemniki na odpady – Część
1: Pojemniki dwukołowe o pojemności do 400 l do grzebieniowych mechanizmów załadowczych.
Pojemniki na odpady komunalne, spełniające obowiązującą w kraju normę, są przystosowane do mechanicznego opróżniania ich przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych.
Brak odpowiedniej konstrukcji pojemnika powoduje między innymi zaginanie/łamanie pojemnika
w czasie odbioru oraz wyłamywanie uchwytów.
w tym miejscu pojemnik winien być oznakowany polską normą oraz maksymalnym obciążeniem.
wobec powyższego zwracamy się z prośbą, aby podczas zakupu pojemników zwrócić uwagę, czy pojemniki posiadają wyżej opisaną polską normę,
gdyż wszystkie inne pojemniki nieposiadające charakterystycznych kołnierzy / chwytaków nie będą współpracowały z pojazdami specjalistycznymi
i tym samym nie będą mogły być opróżniane lub mogą zostać uszkodzone
podczas odbioru - nie z winy ﬁrmy świadczącej usługę.
Przykładowe pojemniki przeznaczone do odbioru odpadów komunalnych, spełniające wymagania polskich norm
Zwracamy uwagę, że często oferowane w sprzedaży pojemniki są pojemnikami ogrodowymi. Pojemniki te nie są przystosowane do
mechanicznego opróżniania ich przez specjalistyczne pojazdy za pośrednictwem chwytaków grzebieniowych, zarówno pod względem
konstrukcyjnym jak i wytrzymałościowym.
Poniżej przedstawiamy zdjęcia przykładowych ww. pojemników ogrodowych:

TĘŻNiA SOLANkOwA
Urząd Gminy Jaworze
informuje,
że po przerwie zimowej
została uruchomiona
tężnia oraz fontanna solankowa.
Serdecznie zapraszamy
w godz. 8.00-22.00

2018

7

KWIEcIEń

LGD ZIEMIA BIELSKA

Nabór wniosków dla przedsiębiorców z ziemi bielskiej
LGD Ziemia Bielska ponownie ogłasza nabory wniosków w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2020. Tym razem stowarzyszenie planuje ogłosić dwa nabory wniosków – na rozwijanie istniejącej działalności gospodarczej oraz na utworzenie nowego przedsiębiorstwa. Z naborów mogą skorzystać mieszkańcy regionu (Bestwina,
Buczkowice, sołectwa czechowic-Dziedzic – Bronów, Ligota, Zabrzeg, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Wilamowice, Wilkowice)
oraz przedsiębiorcy, którzy już prowadzą działalność, ale chcą ją rozwijać na naszym terenie (ważne jest, aby rozwijana firma miała
siedzibę lub oddział na obszarze LGD).
W przypadku naboru na podejmowania działalności gospodarczej oferta skierowana będzie głównie do osób planujących utworzenie
firmy z branży turystyki i rekreacji (pula środków 450 000,00 zł). Dotacje na rozwój działalności gospodarczej będą przewidziane dla
firm prowadzących działalność w zakresie ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii (pula środków – ponad 304 000,00 zł).
Osoby zainteresowane założeniem firmy mogą otrzymać bezzwrotną premię w wysokości 50 tys. zł (wypłacaną w dwóch ratach).
Osoby zainteresowane rozwojem firmy mogą otrzymać do 300 tys. zł w formie refundacji poniesionych kosztów (dofinansowanie – 65%).
Ogłoszenie o naborze wniosków zostanie zamieszczone na stronie www.ziemiabielska.pl w połowie kwietnia 2018 r. Nabór będzie
prowadzony na początku maja 2018 r. i potrwa 14 dni.
Aby złożyć projekt należy najpierw zapoznać się ze Strategią RLKS i Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Można też skorzystać z bezpłatnego
doradztwa oferowanego przez biuro LGD.
Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze LGD Ziemia Bielska. Zapraszamy do kontaktu!
Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska, ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała
Tel/fax. 033 8136964, e-mail:projekty@ziemiabielska.pl, www.ziemiabielska.pl.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Materiał opracowany
przez LGD Ziemia Bielska współfinansowany jest ze środków unii Europejskiej w ramach działania „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW
2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

MAJ 2018 - „wYSTAwkA” ODBiÓR ODPADÓw wieLkOGABARYTOwYcH
urząd Gminy Jaworze informuje, że w miesiącu maju odbędzie się zbiórka mebli i odpadów wielkogabarytowych na zasadzie tzw. „wystawki”, czyli wystawienia przez właścicieli nieruchomości (z wyjątkiem nieruchomości niezamieszkałych) ww. odpadów przed swoją
nieruchomość położoną na terenie Gminy Jaworze.
Wobec powyższego prosimy o wystawienie do godz. 8.00 mebli i odpadów wielkogabarytowych w następujących terminach:

5 maja – sektor 1 i 2

12 maja – sektor 3 i 4

19 maja – sektor 5 i 6

26 maja – sektor 7 i 8

Do odpadów wielkogabarytowych zalicza się odpady, które ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na
odpady, m. in. meble, dywany, rowery, wózki dziecięce, sztuczne choinki.
UwAGA!
ŻADNe iNNe wYSTAwiONe ODPADY Nie BĘDĄ ODBieRANe.
wYSTAwiONe MeBLe i ODPADY wieLkOGABARYTOwe Nie MOGĄ UTRUDNiAĆ RUcHU PieSZYcH NA cHODNikAcH
ORAZ RUcHU DROGOweGO NA DROGAcH.
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z życia biblioteki
Kwiecień to miesiąc, w którym przypadają dwa najważniejsze święta dla wszystkich miłośników literatury. 2 kwietnia minęła
kolejna rocznica urodzin Hansa Christiana Andersena, duńskiego pisarza wszechczasów i właśnie ten dzień został ogłoszony
w 1967 roku Międzynarodowym Dniem Książki dla Dzieci.
Święto ma na celu rozpowszechnienie książek dla dzieci oraz
wspieranie czytania przez najmłodszych. W 2007 roku zainicjowano akcję „Noc z Andersenem”. Dzieci spędzają tę noc w bibliotekach, czytając i słuchając bajek oraz biorą udział w licznych grach
i zabawach związanych z książkowymi bohaterami. Czytelnictwo
to ważna sfera w życiu dziecka, bowiem rozwija wrażliwość estetyczną, wpływa na rozwój intelektualny, kształtuje wyobraźnię
i postawę twórczą, rozwija życie emocjonalne, ma doniosłe znaczenie w dziedzinie wychowania społecznego. Nawyk kontaktu
z książką jest pewnym posagiem intelektualnym, który dziecko
wynosi z domu i to od rodziców zależy, czy dziecko ten posag
otrzyma. Decyduje nie tylko o jego wiedzy, ale również o pewnych
właściwościach charakteru, preferowanych wartościach i postawach. Czytelnikiem nikt się nie rodzi, czytelnika trzeba wychować
i to od pierwszych chwil życia.
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to z kolei doroczne święto obchodzone 23 kwietnia, organizowane przez
UNESCO w celu promocji czytelnictwa, edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich. Dzień ten po
raz pierwszy obchodzono w 1995 roku i od tego czasu z każdym
rokiem rozpowszechnia się coraz bardziej. Instytucje, organizacje i firmy związane w jakikolwiek sposób z książką organizują
różnego rodzaju wydarzenia i imprezy, by podkreślić znaczenie książki w życiu każdego człowieka. Znaczenie to jest trudne
do przecenienia, bo przecież dzieło literackie pełni wiele funkcji,
jak chociażby edukacyjną, rozrywkową, psychoterapeutyczną,
poznawczą…
Literatura ma ogromną siłę i dlatego nigdy nie zostanie zastąpiona przez inne sztuki, na przykład audiowizualne. Wynika
to głównie z faktu, że książka daje odbiorcy więcej możliwości
aktywnego w niej udziału. Sami uzupełniamy słowa obrazami.
Książka jest tylko scenariuszem, według którego czytelnik realizuje swój własny wyobrażony film. Czytanie wymaga wysiłku polegającego na uruchomieniu wyobraźni. Można przypuszczać, że
gdyby ludzkość nie korzystała z tego treningu wyobraźni, jaki oferuje literatura, nie dokonałaby wielu śmiałych odkryć i wynalazków, które są jej udziałem.
WARTO PRZECZYTAĆ
Tym razem chcemy zaproponować wyjątkową serię książek
dla dzieci „A to historia”, dedykowaną wszystkim , którzy lubią historię, a szczególnie tym, którzy za nią nie przepadają, a wręcz
jej nie lubią! Dzięki kolejnym książkom serii przekonają się, że historia Polski jest barwna i ciekawa, pełna nieoczekiwanych zwrotów akcji, dramatycznych wydarzeń. Cykl „Zdarzyło się w Polsce”
obejmuje pięć tomów, w których współcześni autorzy książek dla
dzieci i młodzieży, pasjonaci historii, ukazali bardzo ważne punkty
polskich dziejów widziane oczami zwyczajnych ludzi: mieszkańców miast, dworów i wsi – naszych przodków.
Tom I – Piastowskie orły – 10 opowiadań z czasów Piastów
„Piastowskie orły” to pierwsza pozycja z cyklu. Czytelnik stanie się świadkiem chrztu Polski i zjazdu gnieźnieńskiego, ujrzy

bohaterów bitwy pod Legnicą i krwawej łaźni gąsawskiej, będzie
towarzyszył Bolesławowi Chrobremu, Władysławowi Łokietkowi
i Kazimierzowi Wielkiemu w najważniejszych chwilach ich życia,
ale także śmierci.
Tom II – Od morza do morza – 10 opowiadań z czasów
Jagiellonów
W tomie tym czytelnik zobaczy ostateczną klęskę zakonu
krzyżackiego, zmierzy się z czarną legendą królowej Bony oraz
będzie towarzyszył Zygmuntowi Augustowi w jego ostatnich chwilach. Spotka na swojej drodze nie tylko koronowane głowy, lecz
także uczonych, poetów i humanistów, dzięki którym Polska przeżywała swój złoty wiek.
Tom III – Husarskie skrzydła – 10 opowiadań z czasów
Rzeczpospolitej szlacheckiej
Czytelnik „Husarskich skrzydeł” przeniesie się w czasy Stefana Batorego, Zygmunta III Wazy, Jana III Sobieskiego, będzie
świadkiem pierwszej wolnej elekcji, bitwy pod Chocimiem i obrony Częstochowy. Dowie się o tragicznych losach Maryny Mniszchówny i Samuela Zborowskiego oraz o tym... skąd w Europie
wzięła się kawa!
Tom IV – Walka o wolność – 10 opowiadań z czasów
rozbiorów
Ten zbiór opisuje czasy, gdy Polska została wymazana
z mapy, lecz wciąż żyła w sercach ludzi. Czytelnik będzie towarzyszył napoleońskim żołnierzom, powstańcom styczniowym i rewolucjonistom. Usłyszy pierwszy koncert ośmioletniego Fryderyka
Chopina, zobaczy Adama Mickiewicza piszącego „Dziady”
i Marię Skłodowską, walczącą o prawo do edukacji kobiet.
Tom V – Odzyskana niepodległość – 10 opowiadań z XX
wieku
Ostatni tom cyklu ukazuje się w setną rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości i poświęcony jest burzliwemu okresowi w historii naszej ojczyzny. Współcześni autorzy książek dla
dzieci i młodzieży przedstawili w nim II Rzeczpospolitą, okupację
hitlerowską i PRL widziane oczami: powstańców śląskich, uczestników bitwy warszawskiej, żołnierzy Armii Krajowej i repatriantów
zza Buga. Za ich sprawą czytelnik stanie się świadkiem zamachu
na prezydenta Gabriela Narutowicza, przeniesie się do płonącego warszawskiego getta, będzie towarzyszyć tym, którzy do wolnej Polski szli u boku generała Andersa, a także tym, którzy o nią
walczyli podczas strajków robotniczych.
Gminna Biblioteka Publiczna
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ORGANiZAcJe POZARZĄDOwe
JEST W GOSPODYNIAcH
JAKAś SIŁA…
udało się – magiczna cyfra 100 została osiągnięta. Koło
Gospodyń Wiejskich nr 1 w Jaworzu liczy od walnego zebrania
właśnie taką liczbę osób. Odbyło się ono w nowo wybudowanym
Domu Gminnym „Pod Harendą” w środę 7 marca, w przededniu
Dnia Kobiet. Gospodynie wiejskie jako pierwsze miały wiec przyjemność skorzystać z przestronnej sali widowiskowej, która znajduje się na parterze. – Ten budynek ma służyć wszystkim, stąd
jego nazwa – gminny. Będziemy go otwierali przy okazji spotkań
różnych organizacji – mówił na spotkaniu Radosław Ostałkiewicz,
wójt Jaworza. Włodarz zapowiedział, że na razie udostępniona
została sala na parterze wraz z całym zapleczem. Pierwsi lokatorzy wprowadzą się do obiektu w wakacje. – Wtedy wstępnie zasiedlonych zostanie siedem, osiem mieszkań z dwunastu. Kilka
lokali musimy mieć w rezerwie, na wypadek pożarów i innych nieszczęśliwych zdarzeń – dodał Ostałkiewicz.
Koło Gospodyń Wiejskich nr 1 jest jedną z najprężniej działających organizacji w Jaworzu. Działa aktywnie przez cały rok. Ze
sprawozdania przedstawionego przez Danutę Mynarską, przewodniczącą Koła, wynika, że w 2017 roku panie uczestniczyły
w wielu imprezach i wydarzeniach. – 8 czerwca wzięłyśmy udział

w spotkaniu plenerowym w amfiteatrze, gdzie smażono jajecznicę na boczku oraz opiekano kiełbasę. Tydzień później nasze
członkinie wzięły udział w procesji Bożego Ciała w strojach ludowych. Z kolei w lipcu uczestniczyłyśmy w Powiatowym Przeglądzie Kulinarnym, gdzie serwowałyśmy między innymi gulasz
z koziny czy pasztet chłopski – mówiła przewodnicząca Koła.
Jak podkreśliła, członkinie Koła uczestniczą także we wszystkich
uroczystościach gminnych, w tym patriotycznych, a także ściśle
współpracują z innymi organizacjami. – Najbardziej ścisła współpraca jest ze Stowarzyszeniem „Nasze Jaworze”. Zresztą należy
do niego 20 naszych członkiń – zwróciła uwagę Mynarska. 2018
rok także będzie bogaty w różnego rodzaju imprezy.
W walnym zebraniu KGW nr 1, uczestniczyli liczni goście.
urząd Gminy Jaworze reprezentowali m.in. wójt Radosław
Ostałkiewicz, jego zastępca – Anna Skotnicka-Nędzka, oraz
sekretarz Ewelina Domagała; Radę Gminy jej przewodniczący – Mieczysław Brzezicki i jego zastępcy: Zygmunt Podkówka
i Zbigniew Putek. Przyjechała także Sylwia cieślar, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa śląskiego. Powiat bielski reprezentowali z kolei: starosta Andrzej Płonka i szef radnych, Jan
Borowski. Nie zabrakło przedstawicieli innych stowarzyszeń.
Po przedstawieniu sprawozdania za rok 2017, Danuta
Mynarska przeszła do dyskusji. Głosów nie było jednak praktycznie żadnych. (wot)
Fotoreportaż z tego spotkania znajdziecie na ostatniej stronie.

Koło Gospodyń Wiejskich nr 1 jest jedną z najprężniej działających organizacji w Jaworzu. Po walnym zebraniu liczy 100 osób.
Fot. Tomasz Wolﬀ

ODMŁADZANIE
W cHOcHOŁOWIE
8 marca wczesnym rankiem wyjechaliśmy do chochołowa,
aby skorzystać z basenów termalnych oraz uczcić święto Kobiet
w sposób nietypowy, czyli odmładzać się w basenach siarkowych, jodowych i innych. Wyjazd zorganizował Klub Emerytów
i Rencistów z Jaworza pod dowództwem Elżbiety Kulpy. członkowie klubu aktywnie odmładzali się w termalnych basenach, zapominając nawet o dniu 8 marca. Dlatego też nie było tradycyjnego kwiatka dla Ewy. Ale w drodze powrotnej były innego rodzaju
życzenia i serdeczności. Wyjazd został zorganizowany w ramach
przydzielonych środków finansowych przez Gminę Jaworze na
działalność organizacji pozarządowych.
Janina Holeksa

Nie mogło zabraknąć pamiątkowego zdjęcia. Fot. ARc
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Prężne „Nasze Jaworze”
Walne zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia „Nasze Jaworze” za rok 2017 odbyło się 14 marca 2018 w sali sesyjnej
„Pod Goruszką”. Uczestniczyli w nim, oprócz członków stowarzyszenia, m.in. wójt Radosław Ostałkiewicz oraz jego zastępca – Anna Skotnicka-Nędzka. Doroczne zebranie otworzył i przywitał wszystkich członków i gości przewodniczący „Naszego Jaworza” Zygmunt Podkówka. Obrady poprowadził jego zastępca,
Zdzisław Niemczyk.
W 2017 roku zarząd stowarzyszenia zajmował się przede
wszystkim realizacją zadania publicznego w związku z ogłoszonym przez wójta gminy konkursem dla organizacji pozarządowych. Sprawozdanie z działalności oraz realizacji zadania, poparte prezentacją multimedialną, przedstawiła sekretarz Danuta
Mynarska. Ze sprawozdania jednoznacznie wynikało, że założenia i cele zadania publicznego zostały w pełni zrealizowane.
Udało się stworzyć odpowiednie warunki dla mieszkańców gminy
i gości do miłego i ciekawego spędzenia wolnego czasu. Ponadto integrowaliśmy mieszkańców poprzez organizację imprez plenerowych, pokazów, spotkań, wspólnych wyjazdów, takich jak na
przykład Święto Pieczonego Ziemniaka. W organizowanych imprezach uczestniczyło kilkaset osób. Priorytetem zarządu było
ponadto kultywowanie tradycji i wartości regionalnych wśród
mieszkańców oraz gości. Najlepszym przykładem może być realizacja „Dożynek”, gdzie członkowie stowarzyszenia i KGW włączyli się czynnie w przygotowanie wieńców dożynkowych, ustrojenie Skansenu na Cyprysowej. Ponadto zrealizowaliśmy kolejny
cel – promowanie Jaworza poprzez pokazywanie jego historii.
dorobku kulturowego. Chodzi na przykład o dodruk folderu o Jaworzu „Spacer po Jaworzu” i „Spacer śladami hrabiego”. Udało się zrealizować kolejne cykliczne spotkanie przy kawie i tradycyjnym kołoczu dla kuracjuszy Beskidzkiego Zespołu LeczniczoRehabilitacyjnego.

W sprawozdaniu z działalności Stowarzyszenia Danuta
Mynarska podziękowała w imieniu zarządu członkiniom KGW 1
i 2, Kołu Emerytów i Rencistów, TMJ, Kołu Pań, Stowarzyszeniu Miłośników Sztuki. Składając sprawozdanie z działalności,
zarząd podziękował również władzom gminy za wsparcie finansowe. W sprawozdaniu skierowano również podziękowania do
dyrektora i pracowników Ośrodka Promocji Gminy Jaworze za
wsparcie i merytoryczną pomoc.
W trakcie zebrania udzielono absolutorium zarządowi. Głosowało 46 członków. Stan liczebny na dzień 31 grudnia 2017 roku
wynosił 66 członków. Ponadto podano terminy wyjazdów turystycznych: 30 kwietnia – Streczno, maj – Zagłębie (data do ustalenia) oraz 1-2 września – Małe Ciche, Chochołów SPA.
Elżbieta Zaguła
Zdjęcia: Zygmunt Podkówka
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ŁOWIEcTWO W cENTRuM
ZAINTERESOWANIA
Pierwsze promienie słońca, idealna pogoda na wspólny
spacer z rodziną. Tak wyglądała w Jaworzu druga niedziela
marca. Nic dziwnego zatem, że na kolejne posiady Towarzystwa Miłośników Jaworza przybyło wielu zainteresowanych
tematyką łowiectwa.
Zebranych przywitała Grażyna Matwiejczyk, która prowadzi
posiady. Zaznaczyła, że temat związany z łowiectwem jest interesujący, może budzić jednak kontrowersje. Goście spotkania
w bardzo przystępny sposób opowiedzieli, czym jest łowiectwo.
Tadeusz Borcz, mieszkaniec Jaworza, a także miłośnik lasów,
przybliżył historię polowań i łowów, która sięga bardzo dawnych
czasów. Zwrócił także uwagę na to, że tematyka związana z łowiectwem inspirowała artystów. Odniesienia do niego można odnaleźć w literaturze i sztuce. Weźmy choćby scenę polowania
w „Panu Tadeuszu”.
Trudne pytania…
Po krótkim wprowadzeniu przyszedł czas na zadawanie pytań. Tych zaś nie brakowało. Jaworzanie byli bardzo zainteresowani tematyką. Pytali między innymi, jaki zasięg terytorialny liczy
okręg łowiecki, do którego przynależy także Jaworze, jaka zwierzyna zamieszkuje jaworzańskie lasy, jak wygląda opieka myśliwych nad dziką zwierzyną, czy istnieje ryzyko, że z ambony postawionej na skraju lasu padnie strzał w kierunku domostw, ile
sztuk zwierzyny zostanie odstrzelonych w tym roku oraz czy istnieje problem kłusownictwa.
Pytania zostały zadane w perspektywie samego Jaworza.
członkowie koła łowieckiego chętnie udzielili na nie odpowiedzi,
zaznaczając, że rewir koła, do którego przynależą, liczy w naszym regionie 31 kilometrów kwadratowych i obejmuje Jaworze,
Grodziec, świętoszówkę i Jasienicę.
… i odpowiedzi
Okręg łowiecki, do którego przynależy także Jaworze, zamieszkuje obecnie 40 jeleni, 200 saren, kilkanaście dzików, pięć

Marcowe posiady cieszyły się dużym zainteresowaniem. Fot. Katarzyna
Górna-Oremus

wilków, ryś, który był widziany w Dolinie Wapienicy. Są także borsuki i lisy.
– To jest stan na 28 stycznia tego roku – zaznacza Olgierd
Kłopotowski. – Do tego dopasowuje się plan odstrzału zwierzyny.
Przewidujemy, że w tym roku będzie to 16 jeleni. Trzeba pamiętać, że zwierzyna drapieżna niszczy uprawy i sieje zniszczenie
na naszych polach. Za takie straty odpowiada finansowo nasze
koło. Myśliwi podkreślili także, że afrykański pomór świn nie dotarł jeszcze do naszego regionu, choć należy być do niego przygotowanym. Jest niebezpieczny tylko dla zwierząt.
– Ambona, która znajduje się w Jaworzu na skraju lasu, przy
zabudowaniach, zostanie zlikwidowana. Została zbudowana po
to, aby zimą policzyć zwierzęta. Nie powstała z myślą o polowaniach, ale do obserwacji przyrody – zastrzega Kłopotowski.
Zgromadzeni dowiedzieli się także, że istnieje kalendarz polowań. Każda zwierzyna ma ochronny okres. Jak się okazało, największym problem są quady, które niszczą przyrodę oraz zakłócają ciszę i spokój mieszkańców lasu.
Następne spotkanie, w ramach posiad, odbędzie się 12 kwietnia. Tym razem gościem będzie dr Jacek Proszyk, jaworzanin,
miłośnik historii. Wygłosi wykład dotyczący Jaworza w 1900 roku.
Miejsce spotkania – „Gościniec Szumny”.
Katarzyna Górna-Oremus

Minęła kolejna kadencja
21 lutego „Pod Goruszką” odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Towarzystwa Miłośników Jaworza, na którym został przedstawiony raport z działalności organizacji za 2017 rok.
Gości przywitał, po wspólnym odśpiewaniu pieśni „Szumi Jawor”,
prezes Ryszard Stanclik. Tuż po tym wystąpiły dzieci z zespołu
regionalnego, który działa przy Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzu. Spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem zebranych na
sali gości.
Przewodniczącą spotkania została Kinga Sosulska. Stanowisko sekretarza objął zaś Marcin Biłek. Przed odczytaniem poszczególnych sprawozdań nowi członkowie Towarzystwa otrzymali
z rąk Ryszarda Stanclika oraz jego zastępczyni – Ireny Stekli – legitymacje. Raporty odczytali: z działalności organizacji – Ryszard
Stanclik, finansowy – Irmgarda Gryczka, Społecznej Rady Ochrony i Odnowy Zabytków – Jerzy Kukla, sekcji Ornitologicznej

Posiedzenie rozpoczęło się od występu dzieci z zespołu regionalnego,
który działa przy Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzu. Fot. ARc
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– Mirosław Wiśniewski, komisji rewizyjnej – Leopold Kłoda. Po
czym podjęto uchwałę o ich przyjęciu i udzieleniu absolutorium
Zarządowi za poprzedni rok.
Wydarzyło się od 2013 roku…
W związku z końcem kadencji zarządu, prezes dokonał podsumowania pracy w latach 2013-2018. Zarząd tworzyli: Ryszard
Stanclik (prezes), Irena Stekla i Tomasz Wróbel (wiceprezesi),
Irmgarda Gryczka (skarbnik), Marcin Biłek (sekretarz), Kinga
Sosulska, Grażyna Matwiejczyk, Renata Dziamska i Jerzy Ryrych
(członkowie). W czasie tej kadencji zarząd zorganizował: 54 posiady,10 wycieczek (w tym dwie dwudniowe), 18 wystaw, cztery
wyjazdy na koncerty, dwa kuligi, pięć konkursów ekologicznych
dla młodzieży, a także trzy Bale Śląskie.
– W 2015 roku zorganizowaliśmy obchody 30-lecia TMJ,
a w 2016 XI Powiatowy Zjazd Towarzystw Regionalnych, w którym wzięło udział 140 osób. Wydaliśmy dwa periodyki „Nasz
Głos”: w 2013 z okazji 10-lecia Społecznej Rady Ochrony i Odnowy Zabytków Jaworza oraz rok później na 30-lecie naszego
Towarzystwa – mówił prezes TMJ. – Wydaliśmy również tomik
poezji autorstwa Gabrieli Śliwki z grafikami Malwiny Czechowskiej-Jachacz „Nieco-Dzienności”, za który autorka otrzymała nagrodę starosty powiatu bielskiego.
W 2017 roku została uruchomiona nowa strona internetowa.
W 2016 z inicjatywy Towarzystwa została odsłonięta pamiątkowa tablica na budynku starej szkoły w Jaworzu Średnim (obecnie Przedszkole nr 2), która od 1935 roku w 10. rocznicę śmierci kpt. Jana Łyska otrzymała jego imię. Tablica poświęcona jest

Ryszard Stanclik, prezes Towarzystwa Miłośników Jaworza. Fot. ARC

poległym bohaterom I i II wojny światowej: kpt. Janowi Łyskowi,
Pawłowi Starzykowi i Franciszkowi Kubotowi.
Te wszystkie inicjatywy nie byłyby możliwe bez dotacji i wsparcia Urzędu Gminy Jaworze. Ryszard Stanclik zwrócił także uwagę na wielki nakład pracy społecznej i zaangażowanie członków
samego Towarzystwa. Nic dziwnego, że TMJ zostało w ubiegłym
roku uhonorowane dyplomem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za szczególne zasługi w upowszechnianiu kultury.
Nowy zarząd
Na spotkaniu został wybrany nowy zarząd na lata 20182023 w składzie: Ryszard Stanclik (prezes), Irena Stekla, Kinga
Sosulska (wiceprezeski), Irmgarda Gryczka (skarbnik), Marcin
Biłek (sekretarz) oraz Urszula Kominek, Grażyna Matwiejczyk,
Renata Dziamska, Jerzy Ryrych (członkowie). (kgo)

Karnawał z tradycją w tle
Na tym balu zatańczyli. Nie zabrakło krzyżaoka, młyneczka,
czy szpacyr Polki. Osiem osób, które przez kilka tygodni przypominały sobie tajniki tańców związanych ze Śląskiem Cieszyńskim, i były na tyle odważne, aby zaprezentować je szerszej
publiczności. W tym wszystkim chodzi jednak o jedną sprawę.
– Kultywowanie tradycji i szacunek wobec naszych korzeni –
mówi Ryszard Stanclik, prezes Towarzystwa Miłośników Jaworza.
Strój najpiękniejszy w Polsce
W trzeciej edycji Śląskiego Balu, który jest organizowany
przez Towarzystwo Miłośników Jaworza, wzięło udział kilkadziesiąt osób. Do klimatycznych wnętrz Gościńca Szumnego przybyli
wszyscy ci, którym nie jest obca tradycja związana z naszym regionem.
– Dla nas najważniejsze jest przywrócenie tradycji. Mamy
strój cieszyński, który jest najpiękniejszy w Polsce. Kiedyś kobiety chodziły po śląsku ubrane. Do kościoła, od święta. Chcemy promować tę ideę. Także pośród młodych osób – podkreśla
Irena Stekla, wiceprezes Towarzystwa Miłośników Jaworza. Na
dowód tego wskazuje na zdjęcia, które zostały wykonane na samym balu, a także wcześniej, z okazji innych uroczystości.
Nasi rozmówcy podkreślają, że z dzieciństwa pamiętają jeszcze, jak „starki czy starzyki” chodzili do kościoła w regionalnych
strojach. Później w latach 70. i 80. XX wieku można je było spotkać w zespołach ludowych oraz w kościelnych chórach. Moda
na tradycję powróciła na początku XXI wieku, i wciąż poszerza
swój zakres. Być może, tak jak ma to miejsce w Norwegii (17
maja odbywa się tam Święto Króla. Każdy Norweg posiada strój
regionu, z którego się wywodzi i ubiera go tego właśnie dnia, aby
celebrować wolny czas), stanie się na tyle powszechna, że każdy

mieszkaniec Jaworza będzie z dumą nosił cieszyńskie kreacje.
– Bardzo zależy nam, aby młodzi ludzie poczuli tęskonotę za
tą tradycją – mówi prezez TMJ.
Tańce po śląsku
Bal rozpoczął się od powitania gości przez prezesa TMJ, odśpiewaniu hymnu Beskidów „Szumi Jawor” i wspólnej kolacji.
Cztery pary zaprezentowały tradycyjne tańce związane ze Śląskiem Cieszyńskim. Nie zabrakło zatem szpacyr polki, młyneczka, krzyżaoka, siwej gołąbeczki, szotyski czy szewca. Za choreografię była odpowiedzialna Renata Podstawny. Na akordeonie zaś grała Janina Czader. Pojawiły się także cieszyńskie
pieśniczki.
– Odbyło się sześć prób. Nie wzięłam udziału we wszystkich,
ale bardzo się starałam, aby wszystko dobrze wypadło – przyznaje Anna Skotnicka-Nędzka, wicewójt Jaworza, która wzięła
udział w Śląskim Balu. – Folklor należy pielęgnować i o niego
dbać. Mam nadzieję, że będzie coraz więcej chętnych do udziału
w tego typu przedsięwzięciach – dodaje.
Goście bawili się do białego rana do muzyki orkiestry Trio Max
ze Skoczowa.
Bal Śląski odbył się przy udziale środków gminnych.
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KRąG KOBIET WIOSENNIE
Wiosna mobilizuje siły i zachęca do działań. Nasze cotygodniowe spotkania odbywać się będą w tym właśnie duchu.
Serdecznie zapraszamy wszystkie panie w każdym wieku na
spotkanie w kręgu w Jaworzu. Spotykamy się, by ze sobą pobyć,
usłyszeć, wyrazić to, co dla nas ważne tu i teraz. Nie oceniamy,
nie krytykujemy. Słuchamy z uwagą i empatią. Plan najbliższych
spotkań przedstawia się następująco:
11.04 – spotkanie z Marzeną Jaworską, Joga twarzy czyli zadbaj
o swoją twarz na wiosnę.
18.04 – spotkanie z Anią Skiendziel, Myślograﬁa i debaty –
narysuj co myślisz.

25.04 – spotkanie z Lucyną Klimczak, Bo ja jestem proszę pana
na zakręcie czyli jak wyjść na prostą metodą „POcO coaching”.
9.05 – spotkanie z Jackiem Frysiem, Relacje kobiety
i mężczyzny we współczesnym świecie.
16.05 – spotkanie z Agnieszką Węgrzynowską i Qurnik kulinarny.
23.05 – spotkanie z Beatą Insińską, co to jest szczęście, ciut
o psychologii pozytywnej.
30.05 spotkanie z Olą Kos, Zdrowe odżywianie dla kobiet.
Zapraszamy serdecznie w każdą środę, godzina 17.00,
Kawiarnia „Babeczka” Jaworze, warsztaty są bezpłatne; więcej
info: facebook/ Krąg kobiet – środa jest kobietą
Ania Indianka Sobańska

DużO POMYSŁóW,
PRAcY JESZcZE WIęcEJ...
W Walentynki odbyło się ostatnie spotkanie członków i sympatyków Stowarzyszenia Opatrzność. Skupiliśmy się na kilku
sprawach. Przede wszystkim omówiliśmy poszczególne etapy
przygotowań do kolejnej Parafiady. Nasze parafialne święto odbędzie się w niedzielę 17 czerwca. Tematem przewodnim tegorocznej imprezy będzie „Rodzina – Wspólnota – Ojczyzna”.
Wsłuchaliśmy się w Wasze ubiegłoroczne sugestie i staramy
się je uwzględnić w naszych przygotowaniach. Na razie możemy
zapewnić, że sporo się będzie działo. Jeżeli chodzi o konkrety, to
pojawią się one w następnym numerze „Echa Jaworza”, gdyż Parafiada nie jest jedyną imprezą, nad którą pracujemy.
chcemy także zwrócić uwagę na organizowany przez nas
konkurs związany tematycznie z Parafiadą, ale przede wszystkim
z jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Ogromnie się cieszymy, że swoim patronatem objął go Radosław
Ostałkiewicz, wójt Jaworza, który jest fundatorem nagród. Gorąco zapraszamy wszystkich mieszkańców do podzielenia się swoimi przemyśleniami na temat: „Rodzina – Wspólnota – Ojczyzna”.
Kolejna impreza, na którą czujcie się już dziś zaproszeni, odbędzie się 26 maja. W Dzień Matki organizujemy w amfiteatrze wy-

jątkowy koncert dla naszych mam w wykonaniu zespołów Aslan
i New Year’s Day – u2 Tribute Band. Następnie oglądniemy
wspólnie film pt. „August Rush”, a na koniec obdarzymy nasze
mamy wyjątkowym prezentem. I tutaj chcemy zachęcić wszystkie jaworzańskie dzieci oraz młodzież do wzięcia udziału w konkursie na projekt zaproszenia dla swojej mamy na to niezwykłe
wydarzenie. Spośród wszystkich prac wybierzemy to jedyne, unikatowe zaproszenie, przedrukujemy je i oddamy w wasze ręce,
by pomogły wam zaprosić wasze mamy. Przygotujcie się więc na
„Dżem mamy dla Mamy u2”.
Pomysłów mamy dużo, a pracy jeszcze więcej. Dlatego gorąca zachęta: każdy może do nas dołączyć i pomóc w organizacji licznych imprez.
Wszelkie informacje można znaleźć pod adresem: http://www.
katolikjaworze.pl/index.php/grupy/stowarzyszenie
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NASZe DZieci, NASZA MŁODZieŻ
PuBLIcZNE PRZEDSZKOLE NR 1
W JAWORZu
Zimowe powitanie wiosny
Budząca się do życia przyroda – pierwsze przebiśniegi, krokusy, śpiewające skowronki – przypominają nam o nadejściu nowej pory roku. Nasza przedszkolna tradycja powitania wiosny
rozpoczyna się od wspólnego wykonania słomianej kukły – Marzanny, czyli zimowej panny. W tym wyjątkowym dniu nie brakuje wspólnych zabaw, śpiewania piosenek oraz recytacji wierszy
o tematyce wiosennej.
„Marzanno, Marzanno, Ty zimowa panno! ciebie pożegnamy,
wiosnę przywitamy” – tymi słowami nasze przedszkolaki wyruszyły nad pobliską rzekę, by powitać najpiękniejszą porę roku, na
którą czekają z niecierpliwością dorośli i dzieci. Barwny korowód
dzieci z kolorowymi chustami i kwiatami okrążył całe Jaworze, by
przepędzić panującą zimę.
Aby tradycji stało się zadość – słomianą kukłę Marzannę
wszystkie grupy uroczyście pożegnały, recytując głośno wiersz:
„ŻEGNAJ MARZANNO!”
Hej! Marzanno,
płyń do morza.
My na wiosnę już czekamy,
zimę chętnie pożegnamy!
Chcemy słońca i pogody
już znudziły się nam chłody.
Bieli mamy także dosyć,
inne barwy chcemy gościć.
Wiosna zmieni świat na nowo,
będzie barwnie i wesoło!
Z wiosennym pozdrowieniem – Przedszkolaki
Nauczycielka Patrycja Kłaptocz

PuBLIcZNE PRZEDSZKOLE NR 2
W JAWORZu
Dzień dobry, Pani wiosno
„Na promyku słońca, tuż po pierwszej burzy,
przyszła do nas wiosna z dalekiej podróży.
Witały ją: bocian, skowronek i szpaki,
witały ją także wszystkie przedszkolaki...”
W środę 21 marca dzieci z wszystkich grup naszego przedszkola wzięły udział w tradycyjnym obrzędzie „pożegnania Pani
Zimy – powitania Pani Wiosny”. Przygotowania do tej uroczystości przedszkolnej odbywały się już wcześniej poprzez naukę piosenek, wierszyków i rymowanek o tematyce wiosennej, sianiem
trawki wiosennej oraz kiełków jadalnych. Grupy starsze przygotowały wiosenne przebrania do przedstawienia. Nasi młodsi koledzy i koleżanki z grup średniej i młodszej z pomocą swoich
pań, na powitanie wiosny przygotowali piękne stroiki – wiosenne bukieciki z baziami i żonkilami. całe przedszkole zamieniło się

Oj, działo się w Przedszkolu nr 2.

w wiosenny gaik dzięki pięknym dekoracjom, a kolorowe prace
plastyczne naszych przedszkolaków ozdobiły wnętrze szatni.
Kiedy wszystko było już gotowe i nadszedł ten długo oczekiwany dzień, wszystkie przedszkolaki ubrane na zielono wraz
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ze swoimi paniami zebrały się w jednej sali naszego przedszkola. uroczystość rozpoczęła wiosenna pszczółka – nauczycielka
Magda Ćmok. Na początku dzieci miały za zadanie odgadnąć zagadki wiosenne dotyczące ptaków i kwiatów. Oczywiście wszystkie poradziły sobie z tym doskonale. Wyjaśniliśmy również obrzęd topienia Marzanny pięknym wierszem, gdyż zimowa aura
uniemożliwiła nam poszukiwanie wiosennych zwiastunów w pobliżu przedszkola. Podczas uroczystości dzieci miały okazję
wykazać się znajomością i wiedzą o nadchodzącej porze roku,
wykonywały zadania dotyczące wiosny. Witały wiosnę piosenkami, a także bawiły się, tańcząc przy wesołej muzyce. Grupy starsze zaprezentowały krótki występ o wiośnie połączony z pięknym
walcem kwiatów, który kolejno zatańczyły pozostałe przedszkolaki. Obejrzeliśmy również na tablicy multimedialnej występ taneczno-muzyczny grupy Starszaków 2 na temat wiosny.
Na zakończenie ceremonii powitania wiosny dzieci zatańczyły taniec pszczółki i zgodnie stwierdziły, że święto powitania Pani
Wiosny było wspaniałą zabawą.
Nauczycielka Magdalena Ćmok

co nam dajesz wiosno?
Konkurs recytatorski cieszy się dużym zainteresowaniem
wśród dzieci w przedszkolu. Zorganizowany pod hasłem „co
nam dajesz wiosno?” związany był z pierwszym dniem kalendarzowej wiosny. 20 marca dzieci starały się poszukać odpowiedzi
na zadane pytanie. Pierwszych zwiastunów wiosny poszukiwały na podstawie wiersza J. Koczanowskiej „Nadchodzi wiosna”.
Wizja wiosny, jako najpiękniejszej pory roku, wszystkim bardzo
się spodobała. W tegorocznych zmaganiach wzięło udział 26 małych recytatorów. Dobór wierszy był dowolny. Dzieci wspólnie
z rodzicami uczyły się wierszy w domu, korzystając z szerokiej
oferty polskich poetów literatury dziecięcej. Zadanie nie było łatwe. Trzeba było stanąć przed zgromadzoną publicznością i recytować głośno, płynnie i wyraźnie. Dobra dykcja, mimika i gestykulacja były mile widziane. Dzieci przystąpiły do konkursu
dobrze przygotowane, dominowała tematyka wiosenna. Konkurs
recytatorski to jednak nie tylko sceniczne zmagania, lecz także

Good morning, przedszkolaki
W naszej placówce kolejny raz został zorganizowany Festiwal
Piosenki Angielskiej. 28 lutego przedszkolaki miały okazję zaprezentować swoje umiejętności wokalne w języku angielskim. Jest
to atrakcyjna i bardzo lubiana przez dzieci forma rozrywki, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. W festiwalu brali udział
reprezentanci każdej grupy wiekowej z naszego przedszkola,
a pozostałe przedszkolaki spisały się jako perfekcyjna widownia.
uczestnicy występowali solo. Wykonawcy byli doskonale przygotowani przez rodziców i prezentowali bardzo wysoki poziom.
Zgłoszonych zostało 12 uczestników. Dziękujemy rodzicom
za przyjęcie naszego zaproszenia oraz włożony wkład pracy i zaangażowanie w przygotowanie dzieci do występu na festiwalu.
Na początku dzieci z grup starszych rozpoczęły festiwal polskoangielską piosenką „Good Morning”. Następnie każdy zgłoszony
uczestnik zaśpiewał przygotowaną piosenkę. Wszystkim nauczycielom i dzieciom bardzo spodobał się dobór repertuaru, zdolności wokalne małych solistów, przygotowane rekwizyty oraz ogólny
efekt sceniczny. Dzieci otrzymały w pełni zasłużone dyplomy oraz
zestawy „małego rysownika”. życzymy dzieciom, aby ich odkryte
talenty były wszechstronnie rozwijane i pielęgnowane.
Nauczycielka Magdalena Ćmok
Zdjęcia: ARc

Wiosenna zabawa była przednia.

Mali recytatorzy dali z siebie wszystko.

wspaniała zabawa, którą wypełniły zagadki i wiosenne piosenki. Wszystkie dzieci biorące udział w spektaklu poezji otrzymały
dyplomy i książki. Konkurs zakończono pamiątkowym zdjęciem
z nagrodami.
Nauczycielka Lidia Kubala

Nie zabrakło pamiątkowego zdjęcia.
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szkoła podstawowa nr 1
w jaworzu
Nagroda za biednego wilka
W środę 14 marca szkolna grupa teatralna „Żywioł” zdobyła pierwsze miejsce w Przeglądzie Szkolnych Teatrzyków „Małe
i duże igraszki ze sztuką”, który odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy. Młodzi aktorzy zaprezentowali sztukę
„O biednym wilku i przebiegłym Zielonym Kapturku”, przygotowaną pod czujnym okiem Małgorzaty Cholewik.
Gratulujemy.

Wiosno, dzień dobry!
21 marca wszystkie dzieci z naszej szkoły powitały nową porę
roku, wiosnę. Od teraz powinno być już cieplej.

Jest nadzieja
Ruszyła akcja charytatywna Pola Nadziei – Kiermasz Wielkanocny. Dziękujemy rodzicom, którzy tak licznie zaangażowali się
w przygotowanie tych cudeniek, a paniom: Uli, Natalce i Asi za
ozdoby i tak piękne ich wyeksponowanie. O efektach poinformujemy na stronie szkoły: www.sp1jaworze.pl.

Jaworzańska „jedynka” po raz kolejny włączyła się w Pola Nadziei.
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Czas na Kartę Rowerową
1 marca uczniowie klas czwartych spotkali się z Iloną
Michalczyk, policjantką z sekcji ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. To kolejny etap naszych przygotowań do zdobycia pierwszego dokumentu uprawniającego do
samodzielnej jazdy po drodze publicznej – Karty Rowerowej.
Od początku klasy czwartej, w ramach wychowania komunikacyjnego poznajemy przepisy o ruchu drogowym. Znamy już
przepisy ogólne dotyczące zachowania pieszych na drodze i poruszania się rowerzystów. Omówiliśmy podstawowe zasady obsługi technicznej roweru, jego przygotowanie do jazdy, elementy
obowiązkowe, w które musi być wyposażony.
Dzięki pomocy pielęgniarki Marzeny Szarek, wiemy, jak udzielić pierwszej pomocy w razie wypadku. Potrafimy też rozpoznawać i odczytywać informacje przekazywane uczestnikom ruchu
przez znaki drogowe. Jesteśmy po pisemnym sprawdzeniu naszej znajomości znaków drogowych.
Pani policjantka omówiła z młodymi cyklistami bezpieczne
wykonywanie manewrów na drodze, prawidłowe poruszanie się
po skrzyżowaniach i sprawę bardzo ważną, jaką jest odpowiedzialność rowerzysty za bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu. Jeszcze przed nami dokładne poznanie manewrów,
np. włączania się do ruchu, skrętu, zmiany pasa ruchu, omijania,
wymijania, zawracania, wyprzedzania. Wkrótce ich znajomość
będziemy też sprawdzać. Potem omówimy zasady przejazdu
przez różne rodzaje skrzyżowań i będziemy w pełni przygotowani
do egzaminu na Kartę Rowerową. Przystąpić do niego będą mogli wszyscy uczniowie, którzy do końca lipca 2018, skończą 10
lat. Młodsi przystąpią w terminie późniejszym.
Aby na koniec roku szkolnego można było otrzymać upragniony przez dzieci dokument, trzeba spełnić następujące warunki: ukończone 10 lat, oboje rodzice (opiekunowie) muszą wyrazić zgodę na wydanie dziecku Karty Rowerowej, wypełniając
arkusz zaliczeń; zgodę na wydanie dokumentu musi na nim także wyrazić wychowawca klasowy, zdać test teoretyczny z wiadomości o przepisach ruchu drogowego, pierwszej pomocy i technicznej obsłudze roweru (25 pięć pytań testowych), a także zdać
egzamin praktyczny z jazdy rowerem zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
Przypominam, że dziecku, które nie ma w kieszeni Karty Rowerowej, nie wolno samodzielnie jeździć po drodze publicznej –
ani jezdnią, ani poboczem, ani chodnikiem, może to zrobić tylko
pod opieką dorosłego opiekuna.
M. Hawełek
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
W JAWORZu
2 laureatów i 3 ﬁnalistki wojewódzkich konkursów
Przedmiotowych!!!
Przygotowania uczniów do Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych rozpoczynają się początkiem roku szkolnego, bywa
też często, że na sukces pracuje się kilka lat w czasie regularnych
cotygodniowych spotkań z nauczycielem. Jeśli czytają artykuł absolwenci, z pewnością uśmiechają się na wspomnienie tych spotkań – ostatecznie nie tylko naukowych.
Tradycją szkoły są już sukcesy w postaci tytułów laureata czy
finalisty, ale każdego roku o podtrzymanie tradycji trzeba walczyć
od nowa, z takim samym mozołem i wytrwałością. Nie bez znaczenia jednak jest wiara płynąca z sukcesów starszych koleżanek i kolegów, których dyplomy świadczą o tym, że poświęcenie
się nauce przynosi realne efekty. W czasie gdy inni piszą egzamin, laureat cieszy się już maksymalna punktacją i otwartą drogą
do wymarzonej szkoły średniej.
W tym roku Jadwiga Spodzieja przejęła pieczę nad Sarą
Pierściecką z klasy 3c, Patrycją kulpą z klasy 3b i konradem
kohutem z 3a. krzysiek Brychcy z 3c, przygotowywany przez
Dorotę Klajmon, praktycznie nie wychodził z klasy historycznej,
usiłując zapamiętać daty i ważne wydarzenia. „Bez pracy nie ma
kołaczy” – to powiedzenie na pewno nie jest obce Kamili Budzyn
(klasa 3b), która walczyła ze wzorami i poziomem rozszerzonym
z fizyki pod opieką pani Wajdy-Parzyk. Natalia Maruszczyk
„Pozwólmy dzieciom z Syrii przetrwać zimę”
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 realizowali projekt edukacyjny „Pomóżmy dzieciom z Syrii przetrwać zimę” opracowany i przygotowany przez uNIcEF od listopada 2017r. do
marca 2018r.
W pierwszej kolejności uczniowie zostali poinformowani, że
szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Pomóżmy dzieciom
w Syrii przetrwać zimę”. W oparciu o nadesłane przez uNIcEF
materiały zostały stworzone tematyczne gazetki oraz przeprowadzone we wszystkich klasach lekcje wychowawcze. W czasie lekcji pokazywaliśmy uczniom, jak wojna wpływa na życie człowieka
i jak je zmienia oraz w jaki sposób są weryfikowane marzenia ludzi. Ogromne wrażenia na uczniach robiły filmy, ukazujące okrucieństwo wojny i rozmiar zniszczenia. Bardzo poruszające były
historie ludzi, którzy próbują tworzyć namiastkę normalności.
uczniowie klas drugich na lekcjach języka polskiego pisali przemówienia w imieniu światowych przywódców, przedstawiając
swoje pomysły na zakończenie syryjskiego konﬂiktu.

z klasy 3c wykazała się ,,lekkim piórem’’, rozwiązując test
z j. polskiego, do którego przygotowywała ją pani Sylwia Pilarczyk.
Skupienie, zaangażowanie i długie godziny spędzone po lekcjach
z – o zgrozo – nauczycielami, przyniosły oczekiwany efekt. Tym
razem wszystkie panie zostały finalistkami, panowie zaś laureatami, co zwolniło ich z obowiązku pisania egzaminu: Konrada
z części przyrodniczej, a Krzysztofa z historycznej.
PS. W tym miejscu wspołautorka artykułu – Zosia Solarz – napisała znaczące: cDN…! ciekawe to, bo ona sam za trzy miesiące ma przecież nadzieję skończyć tą szkołę… to chyba dobry prognostyk na przyszły rok, to szczere życzenie i nadzieja
na wykorzystanie potencjału ostatniego rocznika gimnazjalistów
z „Maczka”.
Barbara Szermańska, Zofia Solarz

Najmłodsi uczniowie zostali zapoznani z tematem przez
uczennice klasy drugiej, które są członkami Szkolnego Klubu Wolontariusza. Dziewczyny przedstawiły, w jakich warunkach uczą
się dzieci syryjskie i wspólnie z pierwszakami porównywały je
z ich warunkami do nauki. Zaskakująca była trafność porównań
naszych uczniów. W dalszej części dzieci malowały i rysowały
swoje marzenia, które porównywały z marzeniami swoich syryjskich rówieśników. Zajęcia zakończono filmem pokazującym, jak
trudno w Syrii przetrwać zimę.
Pierwsza zbiórka pieniędzy została przeprowadzona
23.11.2017r. w czasie dyskoteki andrzejkowej. uczniowie, chcący wziąć udział w zabawie, wpłacali po symbolicznej „złotówce”.
W wyniku akcji zebrano 65zł.
Kolejna akcja miała miejsce w czasie zebrania rodziców
uczniów klasy pierwszej. Wychowawczyni klasy przygotowała
kiermasz, w czasie którego sprzedawane były kartki bożonarodzeniowe przygotowane przez starszych uczniów naszej szkoły.
W wyniku przedsięwzięcia zebrano 40zł.
Kolejne zbiórki były organizowane od stycznia do marca
w każdy czwartek. W akcję został włączony Samorząd uczniowski,
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który ogłosił konkurs na najbardziej zaangażowaną w zbiórkę pieniędzy klasę. W każdy czwartek kolejna klasa przygotowywała
stoisko, na którym sprzedawała słodkości (ciasta, ciasteczka,
waﬂe, galaretki), soki, lody, owocowe szaszłyki, popcorn i ciepłe przekąski (gofry z owocami, bitą śmietaną, tosty, tortilla). Najmłodsi przygotowali książeczkę z bajkami, do której przygotowali własne ilustracje, zrobili samodzielnie zakładki do książeczek,
a także sprzedawali posadzone przez siebie rośliny (owies, bazylia, rzeżucha). Dochód – 2305zł – w całości został przeznaczony na wsparcie akcji.
„Szkoła na opak” i „Zakazane piosenki”
Tradycyjnie „Pierwszy Dzień Wiosny” w naszej szkole stał
pod znakiem przebieranek i podmianek. Podmieniono plan lekcji
i okazało się, że to uczniowie prowadzili zajęcia, a nauczyciele zasiedli w ławach szkolnych. świat ze szkolnej ławki wygląda zupełnie inaczej niż zza nauczycielskiego biurka. Była to istna
„Szkoła na opak”. I tak właśnie nazywamy „Pierwszy Dzień Wiosny” w naszej szkole – 21 marca to dzień „Szkoły na opak”.
Po skończonych i „odwróconych” lekcjach, uczniowie zebrali
się w sali gimnastycznej, aby wziąć udział w konkursie piosenki.
W tym roku motywem przewodnim zmagań wokalnych młodzieży były „Zakazane piosenki”. cóż to są te „Zakazane piosenki”?
czy teraz można zakazać wykonywania jakiegoś utworu muzycznego? Pewnie nie, gdyż teraz każdy może sobie zaśpiewać, co
mu tam w duszy gra. Jednak „Zakazane piosenki” zawsze będą
się nam kojarzyć z okresem drugiej wojny światowej, gdzie okupant nie pozwolił wykonywać wielu utworów, a jeżeli się ktoś
odważył wykonać publicznie niedozwolony utwór muzyczny, to
wtedy groziło mu rozstrzelanie lub zsyłka do obozu koncentracyjnego. Schemat takiego myślenia o zakazie publicznego wykonywania niektórych utworów muzycznych utrwalił w polskim społeczeństwie film Leonarda Buczkowskiego pod tytułem „Zakazane piosenki”. To w nim usłyszeliśmy takie wojenne szlagiery jak:
„Siekiera, motyka”, „Dziś do ciebie przyjść nie mogę” czy „Serce
w plecaku”. W filmie widzieliśmy, jak do muzykantów strzelano,
bądź łapano ich, aby posłać do więzienia lub obozu koncentracyjnego. Jednak po ponad siedemdziesięciu latach od zakończenia działań wojennych młodzi twórcy, sięgając do repertuaru „Zakazanych piosenek”, uwspółcześniają je i tworzą nowe aranżacje
wojennych szlagierów.
Nie inaczej było podczas szkolnego konkursu. Wiele klas sięgnęło po współczesne wersje „Zakazanych piosenek”. Zwycięska klasa 3c pokazała znakomite połączenie klasyki ze współczesnością, prezentując utwór „Warszawo ma”. świetne wyczucie tempa pozwoliło młodym wykonawcom nie tylko śpiewać, ale
również tańczyć, a w końcowym fragmencie przyspieszyć rytm
i zarapować ostatnie wersy. Inną drogą poszły klasy drugie, które przygotowały znakomite kreacje z epoki. Pokazali duży przegląd płaszczy, żakietów, spódnic, spodni, butów, a nawet nakryć
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Do akcji włączyli się rodzice, którzy pomagali przy wypiekach,
dostarczali produkty na przekąski, tworzyli dekoracje na stoiska,
a najmłodszym uczniom sfinansowali wydruk książeczek. Dodatkowo rodzice uczniów klasy 2a wsparli akcję, wpłacając 290zł.
Łącznie zebrano kwotę 2700zł, która została wpłacona na
konto Stowarzyszenia uNIcEF Polska.
Wszystkim zaangażowanym: wychowawcom, uczniom, rodzicom bardzo serdecznie dziękujemy. Pamiętajmy: dobro powraca!
M. Gawenda, M. Janik, D. Klajmon

głowy. Dodatkowo klasa 2c przygotowała scenograficzny odpowiednik wagonu kolejowego, w którym handlowano żywnością
w rytmach piosenki „Kto handluje, ten żyje”. Równie pięknie
(podobnie jak starsi koledzy) zaprezentowały się „Pierwszaki”
z utworem „Łączko zielona”. świetnie przygotowane stroje z epoki w połączeniu z ruchem scenicznym spowodowały, że ta prosta,
ludowa piosenka zabrzmiała groźnie i złowieszczo. „Na deser”
otrzymaliśmy krótki, ale jakże treściwy mini spektakl wokalno-muzyczno-baletowy w wykonaniu klasy 3b. Słowa piosenki „Dziś idę
walczyć mamo” stały się pretekstem pokazania grozy wojny, jej
śmiercionośnego charakteru. Młodzi wykonawcy poprzez świetnie dobrane stroje, głównie w odcieniach czerni i bieli, skontrastowali niewinność walczącego dziecka z koszmarem wojny, która
na swojej drodze niszczy wszystko, co napotka. Po skończonym
przedstawieniu zapadła krótka, wymowna cisza, a potem brawa
długo nie milkły. Werdykt jury nie mógł być inny. Klasa 3b otrzymała „Grand Prix” czyli nagrodę specjalną, której jeszcze nikt
do tej pory nie uzyskał. Klasa „pod dowództwem” pani Marzeny
Wajdy-Parzyk wysoko postawiła poprzeczkę przyszłorocznym
wykonawcom startującym w szkolnym konkursie piosenki.
Dzień „Szkoły na opak” na pewno pozostaje długo w pamięci. Wielu absolwentów naszej szkoły często wspomina 21 marca, jako czas spędzony inaczej niż zwykle, jako czas, który pozwolił zobaczyć szkołę z innej perspektywy. I niech tak zostanie
dopóty, dopóki w kalendarzu jest data wskazująca na „Pierwszy
Dzień Wiosny”.
Piotr Bożek
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MŁODZIEżOWY OśRODEK
WYcHOWAWcZY
Pożegnanie zimy
Na koniec niezbyt zimowej zimy sypnęło śniegiem. Wykorzystaliśmy ten fakt do zabawy i rywalizacji międzygrupowych. Istotna podczas tworzenia śnieżnych dzieł była integracja małych
społeczności oraz kształtowanie umiejętności pracy w zespole.
W zorganizowanym przez Dorotę Stańczyk konkursie na najlepszą rzeźbę w śniegu – najatrakcyjniejsze okazały się: Krokodyl,
wykonany przez Grupę 3 i Krasnolud, autorstwa Grupy 5 (patrz
zdjęcia). Pozostałe: Zamek średniowieczny, czołg czy napispłaskorzeźba MOW Jaworze – też cieszyły nas, dopóki śnieg na
dobre nie stopniał. Nagrodzone słodkościami i drobnym sprzętem
AGD zostały wszystkie zespoły.

wielkanocne zapachy
Pod koniec marca trwały przygotowania do świąt.
Nie wszystkim wychowankom dane było wyjechać na
przepustkę do domu rodzinnego. Wszyscy jednak mieli szansę, by wykonać i wysłać kartkę z życzeniami, czy
stworzyć upominek z tej okazji dla najbliższych (na zdjęciu prezentujemy jedną z prac). Dzięki wychowawczyni Teresie Mojżesz, pełnej pomysłów, każdy podopieczny poradził sobie z wykonaniem takiego małego dzieła.

Mali przyjaciele
Trudno byłoby w warunkach MOW hodować zwierzęta. A jednak za sprawą kilku nauczycieli i wychowawców, którzy inspirują i uczą wychowanków – jest
to możliwe. Takie cechy jak: delikatność, systematyczność, wrażliwość i konsekwencja w działaniu zaowocowały hodowlą patyczaków i rybek akwariowych. Prym
w tej dziedzinie wiodą wychowankowie Grupy 3. Okazy
wypielęgnowanych patyczaków są imponujące. A i rybki też mają się dobrze.
SD
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SPORTOwe JAwORZe
KARATE ZAMIAST KOMPuTERA

Jest nadzieją polskiego sportu. Bardzo zdolna, pracowita
i zmotywowana do działania. Nie boi się ciężkich treningów. choć
marzy o reprezentowaniu naszego kraju na Igrzyskach Olimpijskich w 2024 toku, to żyje dniem dzisiejszym. – Ważne jest, co
dzieje się tu i teraz, a przyszłość zależy od naszych teraźniejszych działań. Na tym się skupiam. Na karate, szkole, rodzinie
– mówi jaworzanka Anna Kowalska.
Jej kalendarz spotkań, rozgrywek, treningów jest wypełniony
po brzegi. cały czas jest w biegu. żyje pomiędzy szkołą a zawodami. choć można ją spotkać w Jaworzu. Ma swoje ulubione
miejsca, gdzie trenuje i lubi biegać. Można ją zobaczyć koło tężni, w parku czy amfiteatrze.
– To jest mój czas, w którym wypoczywam. Łączę przyjemne
z pożytecznym – twierdzi.
kalendarz wypełniony po brzegi
W końcu udaje nam się Anię namówić na rozmowę. Wróciła
właśnie ze szkoły, a uczęszcza do bielskiego menedżera, gdzie
zdobywa wiedzę z zakresu informatyki. Za dwie godziny musi iść
na trening. – Tak wygląda mój tydzień. Wstaję o szóstej rano i pędzę do szkoły. Wracam do domu popołudniu, czasami się uczę
lub po prostu śpię. Od 18.00 do 21.30 mam treningi. W weekendy
sama narzucam sobie tempo. Nie lubię bezczynności. W niedzielę chodzę na siłownię i biegam. Innego wyjścia nie ma, jeśli chce
się osiągać sukcesy w sporcie, to trzeba cały czas pracować nad
sobą – mówi Ania. Po czym podkreśla, że karate jest świetną alternatywą dla komputerów. – To lepsze niż gry w sieci. Poza tym
mam poczucie, że robię coś dobrego ze swoim życiem.
igrzyska w zasięgu ręki
Jaworzanka swoją przygodę z karate rozpoczęła dziesięć lat
temu. chciała coś robić. Była i jest bardzo energiczną osobą,
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a sport daje jej wiele możliwości. Trenuje w Klubie Sportów Azjatyckich Atemi pod czujnym okiem Pawła Połtarzeckiego. Pomimo
młodego wieku ma na swoim koncie wiele sukcesów. Jest jedną
z najlepszych zawodniczek juniorek w Polsce. Zdobywa pierwsze
miejsca w Polsce i poza granicami naszego kraju.
– Oczywiście, że myślę o udziale w olimpiadzie. Bardzo
chciałabym reprezentować Polskę w 2024 roku w Limie. To jednak nie przysłania mi tego, co dzieje się teraz, i co jest ważne na
tę chwilę. Nie zbaczam z obranej ścieżki, nie paraliżuje mnie myśl
o tym, że mam realne szanse na to, aby pojechać na igrzyska. Po
prostu żyję i działam. Mam jeszcze do zdobycia czarny pas. Jedyne, co mnie w tym zakresie ogranicza, to wiek.
Siła mediów
Anka istnieje w sieci. Jej konta na Facebooku czy Instagramie obserwują tysiące ludzi. Najczęściej młodych, którzy być
może szukają swojej pasji. Nasz mistrzyni jest dla wielu z nich
inspiracją.
– Swoją przygodę z portalami, głównie na Instagramie, rozpoczęłam dwa lata temu. Myślę, że sporo osób lubi mój profil. Oczywiście na samym początku nie było łatwo, bo zdarzały się negatywne uwagi. Nie przejmuje się jednak nimi. Jak ktoś nie ma nic
konstruktywnego do powiedzenia, to ucieka się do takich tanich
chwytów. Ale ja na to nie zwracam uwagi – dodaje.
Na jej profilach można wypatrzyć także, jak piękne jest samo
Jaworze. Ania najczęściej robi zdjęcia w trakcie spacerów po naszej gminie. Promuje nie tylko karate, ale także naszą piękną
okolicę. Aby się o tym przekonać, wystarczy wpisać w instagramową wyszukiwarkę hasło kowalska.bb
karta zawodniczki

(za stroną http://www.atemibielsko.pl/)

imię i nazwisko: Anna Kowalska
Rok urodzenia: 2001
Trenuję od: 2008 roku
Pierwszy trener: Paweł Połtorzecki
Specjalizacja: Kata
Ulubione kata: Goju Shiho Sho
Hobby: Sen, sport
Największe osiągnięcia:
1. Kata indywidualne kadetek – central Europe Open – 2017
1. Kata indywidualne juniorek – central Europe Open – 2017 – 2017
1. Kata indywidualne młodziczek – Mistrzostwa Polski Shotokan –
2016
2. Kata indywidualne młodziczek – Mistrzostwa Polski WKF – 2016
2. Kata indywidualne juniorek – Mistrzostwa Polski WKF – 2017
1. Kata drużynowe juniorek - Mistrzostwa Polski WKF – 2017
2. Kata indywidualne juniorek – Harasuto cup – 2017
1. Kata indywidualne Kkdetek – Harasuto cup – 2017
(kgo)

TekST SPONSOROwANY
THe POweR OF SMALL TALk
często na zajęciach kursanci dzielą się swoimi spostrzeżeniami z praktycznej umiejętności posługiwania się językiem podczas zagranicznych wyjazdów... Wniosek? Większość przyznaje,
iż ma wystarczający zasób słownictwa, podstawy gramatyczne,
jednakże w sytuacji, gdy koniecznym staje się prowadzenie dość
spontanicznej rozmowy na trywialne tematy, często z przypadkowo poznaną osobą, czują się mało komfortowo, brak im pewności siebie...

Dlaczego?
Powyższy opis można uznać za roboczą definicję „small talk”,
takich właśnie krótkich, codziennych rozmówek, których przebieg
często wpływa na zawiązanie znajomości, jej kontynuowanie.
Zdaniem ekspertów językowy savoir-vivre, „small talk” w języku angielskim odgrywa niebagatelną rolę...
7 english Small Talk Topics for Starting Friendly conversations:
introduction (wstęp, przedstawianie się):
 Good morning! we always have coﬀee at the same time...
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My name is...(Dzień dobry! Zawsze pijemy kawę o tej samej porze, nazywam się …)
Universal topics (tematy uniwersalne):
a. weather (pogoda): This weather is great! it was a lovely
day yesterday, wasn’t it? (Pogoda jest świetna. wczoraj
był piękny dzień, czyż nie?)
b. current news (bieżące tematy): Did you watch the match
yesterday? (czy ogladałeś wczoraj mecz?)
c. sport, entertainment (sport, rozrywka)
The day (dzień): zapytaj o czyjś dzień lub powiedz o swoim:
 How was your day? (Jaki miałeś dzień?)
 what have you been doing today? (co dziś robiłeś?)
 Are you planning to do anything fun after breakfast? (czy
planujesz robić coś fajnego po śniadaniu?)
The workplace (miejsce pracy):
 what a busy day! Are you busy too? (co za dzień? czy też
jesteś taki zajęty?)
The observations (najbardziej spontaniczne small talk dotyczą sytuacji, w której znajdują się rozmówcy):
 i love your shoes today! (Bardzo podobają mi się twoje buty!)
 Hey-the dinner was delicious last night! (wczorajsza kolacja była pyszna!)

 is she 5 years old? (czy ma 5 lat)
 She looks much older... (wygląda na starszą)
Questions (pytania):
 How long are you staying here? (na jak długo się tu zatrzymaliście?)
 Do you like the hotel? (czy podoba wam się hotel?)
 Have you rented the car so far? (czy dotychczas wypożyczyliście samochód?)
Pamiętajcie, iż nie należy być zbyt natarczywym, wścibskim
(too snoopy).
Umiejętność prowadzenia small talk pomaga:
1. Unikać kłopotliwej ciszy
2. Szybko i naturalnie nawiązać kontakt
3. Sprawia, iż inni odbierają nas jako osoby bardziej
towarzyskie
4. inni odbierają nas jako osoby, nie tylko mówiące po angielsku, ale być postrzeganym jako „native speakers”.
Ucz się z nami w Jaworzu!
Zapisy na obecny i przyszły rok szkolny!
w przypadku grup konwersacyjnych-możliwość
dołączenia do grupy w trakcie całego roku szkolnego!
ZAPRASZAMY!
SJO wORLD Jaworze, ul. Zdrojowa 93, tel. 604 835 859
e-mail: sekretariat@jezykijaworze.pl

common interests (mówienie o ty, co rozmówce mają wspólnego, jako mama zawsze znajduję wspólny język z innymi rodzicami dzieci w podobnym wieku...
 Your daughter has just the same hat as mine... (Twoja córka ma dokładnie taką samą czapkę jak moja...)

Kupię mieszkanie
2-3 pokojowe
w Jaworzu.
Telefon 609 517 578
WŚCIEKLIZNA

uprzejmie informuję, że obowiązkowe szczepienie psów przeciwko wściekliźnie w 2018r.
w Gminie Jaworze odbędzie się w niżej wymienionych terminach:
Data
11.05.2017

12.05.2017

14.05.2017

Miejsce szczepienia

Godzina

Obok byłego sklepu Jaworek

18:00

Obok domu pana Ormańca

18:30

Obok domu pana Stroki

19:00

Nałęże, ul. cisowa

16:30

Nałęże obok kapliczki

17:00

ul. Podgórska 154

18:00

Obok domu pana Krehuta

18:00

Obok szkółki leśnej

19:00
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NZOZ PRZYCHODNIA
LEKARZA RODZINNEGO
43-386 Świętoszówka 84

lek. med. Józef SZARY
specjalista chorób wewnętrznych

lekarz uprawniony do badania kandydatów na kierowców
tel. przychodnia: 33/815 29 70 tel. kom.: 602 242 637
Badanie lekarskie kandydatów na kierowców są wykonywane po
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu badania.
Cena badania wg Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r.
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internet: www.opgj.pl/echojaworza.html; Zespół redakcyjny: Tomasz Wolff – Redaktor Naczelny, Katarzyna Górna-Oremus – Zastępca
Redaktora Naczelnego, Barbara Szermańska – korekta, Marcin Pytlowany – skład. Druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Spółka z o.o.,
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Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów, redagowania i opatrywania własnymi tytułami. Redakcja zastrzega sobie także prawo odmowy przyjęcia reklamy lub ogłoszenia. Za treść reklam, ogłoszeń i listów redakcja
i wydawca nie odpowiadają.
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Piękna na wiosnę
W jaki sposób odzyskać blask i świeżą cerę, a jednocześnie
cofnąć czas o kilka lat? Z pomocą przychodzi Dotyk urody centrum Kosmetyki Estetycznej w Jaworzu mający w swojej ofercie
zabiegi, które czynią cuda. Przekonaj się sama.
– Nasza cera po zimie jest szara i pozbawiona blasku. Dodatkowo zauważamy zmarszczki, których wcześniej nie było. Mamy
na te wszystkie bolączki sprawdony sposób. Doradzimy nie tylko
jak odzyskać gęstość i jędrność skóry, ale również sprawimy, że
będzie ona wyglądać po prostu młodziej – mówi Marta Wawrzyczek, właścicielka Dotyku urody.
Wszystko to uzyskamy dzięki zabiegom z wykorzystaniem
najbardziej nowoczesnych urządzeń, które są dostepne na rynku medycyny estetycznej. Są to: Venus Legacy oraz ulfit z technologią Hifu, które posiadamy jako jedyni w regionie. Z pomocą
przyjdą nam również kosmeceutyki sygnowane przez znane i cenione na całym świecie firmy takie jak: Dermaquest i Diego Dalla Palma.
krok pierwszy – oczyszczanie i złuszczanie
Od czego zatem można zacząć? Dotyk urody ma bardzo bogatą ofertę zabiegów, które mają na celu oczyszczenie skóry. Nowością jest ten, który przynależy do ekskluzywnej linii Diego Dalla Palma. Oparty na dermo-kosmetycznej pielęgnacji skóry, łączy
włoski kult piękna i urody, przynosi rewelacyjne efekty.
– Proponujemy odtruwanie komórkowe. Głównym wrogiem
skóry są toksyny. Kiedy nie jest ich w stanie sama wyeliminować, zalegające produkty uboczne „duszą” komórki skóry, nie dopuszczając nawet do tego, by składniki aktywne, wprowadzane
w trakcie domowych czynności, uwalniały pełny potencjał komórek. Zabieg Cell Detoxium zapewnia głębokie odtrucie komórek,
dzięki kompleksowi, który stymuluje eliminowanie substancji toksycznych i zmienionych komponentów komórkowych. Dla czystej
i zrównoważonej skóry, gotowej do regeneracji i absorpcji dostarczanych składników aktywnych. Zabieg może być połączony z oczyszczaniem manualnym – tłumaczy właścicielka Dotyku urody.
co istotne w Dotyku urody można skorzystać z całej bogatej
oferty marki Dermaquest. To przede wszystkim zabiegi, które pomogą każdemu w walce z najczęstszymi defektami skóry. To prestiżowe programy terapeutyczne, które oparte są na peelingach
chemicznych i enzymach.

krok drugi – nawilżanie i odżywienie
Po oczyszczeniu skóry warto pokusić się o zabieg, który odżywi i nawilży naszą cerę. Z pomocą przyjdzie nam na przykład
ten sygnowany przez Dermaquest, który jest bardzo skuteczny.
– To odżywczy rytuał Cem Stell 3D. Wysublimowany, sensoryczny program terapeutyczny oparty na zaawansowanych
składnikach roślinnych, olejach organicznych i Neodermylu. Zabieg łączy naturalne podejście do pielęgnacji z zaawansowanymi
substancjami nawilżającymi, odżywczymi i przeciwstarzeniowymi. Kuracja dzięki zastosowaniu ekstraktu Acmella Oleracea, nazywanego „ziołowym botoksem” działa miorelaksacyjnie, spłyca
zmarszczki i energetyzuje skórę.
Hitem od kilku sezonów jest mezoterapia, która polega na
śródskórnym podaniu koktaili, które nawilżają i odżywiają skórę, niwelując tym samym całe zmęczenie. W kontekcie nawiliżania warto również zainteresować się zabiegami luksusowej marki Diega Dalla Palma.
krok trzeci – lifting
Gdy odpowiednia pielęgnacja przywróci skórę dp normy, to
najlepszy moment na to, aby przystąpić do kolejnego działania.
Kiedy mamy już skórę oczyszczoną i właściwie odżywioną,
to najlepszy moment na rozpoczęcie zabiegów z wykorzystaniem urządzeń, czyli swoistego rodzaju przejście z działania powierzchniowego na bardziej głębokie. Dla wzmocnienia i utrwalania osiągniętych efektów.
Zabieg z wykorzystaniem maszyny uLFIT z technologią Hifu
jest po prostu rewelacyjny. To jest najsilniejsze do tej pory urządzenie na rynku estetycznym, które sięga najgłębszych partii skóry. Należy uzbroić się jednak w cierpliwość, ponieważ na
pełne efekty czekamy do trzech miesięcy. Jest to tak zwany lifting bez skalpela. I rzeczywiście wystarczy jeden zabieg, aby po
czasie cieszyć się pięknym owalem twarzy bez podwójnego podbródka, bez zmarszczek.
Venus Legacy, to inne urządzenie, tak zwany termolifting, które jednak wymaga zastosowania cyklu zabiegów, a które są ustalane indywidualnie, na miarę potrzeb klientki. Nim również osięgniemy poprawę owalu twarzy, gęstości i jędrności skóry, silnego
wygładzenia i redukcji zmarszczek, cieni i obrzęków pod oczami.
- Panie, które wykonały ten zabieg nie mogą wyjść z podziwu. To jest coś niesamowitego. To efekt WOW. Zapraszamy zatem na bezpłatne konsultacje, gdzie wykwalifowany personel zaproponuje odpowiednią terapię dla naszej skóry – uśmiecha się
Marta Wawrzyczek.

28
kwiecień
Jak gospodynie przetestowały
„Harendę”

2018

Zdjęcia: Tomasz Wolff

W walnym zebraniu uczestniczyło sporo gości, między innymi Sylwia Cieślar, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Śląskiego (z prawej) oraz
Mieczysław Brzezicki, przewodniczący Rady Gminy Jaworze (od lewej), Jan Borowski, przewodniczący Rady Powiatu Bielskiego, wójt Jaworza Radosław Ostałkiewicz i starosta bielski Andrzej Płonka.

Spotkanie odbyło się 7 marca, dlatego wszystkim paniom wójt Radosław
Ostałkiewicz złożył życzenia i wręczył kwiaty.

Nowa kuchnia w Budynku Gminnym „Pod Harendą” zdała egzamin.

Danuta Mynarska – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich nr 1
w Jaworzu.

Męskie śpiewanie…

