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BOGDAN KASPEREK ZASŁużONY 
DLA ROZWOju jAWORZA

WSPOMNIENIE O MARII WARDAS

KOLEjNA GIEŁDA TALENTóWINWESTYcjE W BEZPIEcZEńSTWO

ZAPROś KOMINIARZA DO DOMu

2019 pod znakiem kolejnych inwestycji
Dopiero co oddane zostały do użytku Hala Spor-
towa oraz Dom Gminny „Pod Harendą”, a inwe-
stycyjny ekspres w jaworzu pędzi dalej. W tym 
roku rozpocznie się rewitalizacja budynku „30”. 
jest także szansa na zmniejszenie smogu w kil-
ku punktach naszej miejscowości. Wszystko dzię-
ki montażowi ogniw fotowoltaicznych na budyn-
kach użyteczności publicznej. jeszcze w tym roku 
powinna być gotowa motylarnia, która powsta-
nie obok Muzeum Fauny i Flory Morskiej i śródlą-
dowej. Z kolei dwa lata powinna potrwać kolejna 
duża inwestycja drogowa – chodzi o przebudowę 
ulicy Wapienickiej oraz budowę nowego parkingu 
na 100 miejsc. O tym wszystkim i o innych spra-
wach rozmawiamy z wójtem Radosławem Ostał-
kiewiczem oraz Zbigniewem Putkiem, przewodni-
czącym Rady Gminy jaworze. Wywiad publikuje-
my na stronie 2. (wot) Zdjęcia: ARc urzędu Gminyw tym roku powstanie motylarnia.

rozpocznie się rewitalizacja budynku „30”. 
w przyszłości będzie się prezentował okazale.

nowością będą ogniwa 
fotowoltaiczne na budynkach 

użyteczności publicznej.
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z punktu widzenia urzędu gminy jaworze, ale także 
mieszkańców, najważniejszym dokumentem jest budżet.  
w końcu każdy chciałby coś dla siebie uszczknąć. jakie 
będą najważniejsze inwestycje w 2019 roku w jaworzu?

zbigniew putek: Rada Gminy przy jednym głosie wstrzymu-
jącym się zatwierdziła budżet na ten rok na sesji, która odbyła się 
20 grudnia. Na pewno najważniejszymi inwestycjami będzie rewi-
talizacja „30”, budowa motylarni przy Muzeum Fauny i Flory Mor-
skiej i Śródlądowej oraz montaż kompletnych systemów ogniw fo-
towoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej.

radosław ostałkiewicz: Można powiedzieć, że będą to ta-
kie małe elektrownie fotowoltaiczne, które będą zaopatrywały te 
obiekty w prąd. Natomiast nadwyżka energii będzie sprzedawa-
na do firmy energetycznej. Powstaną na budynkach Urzędu Gmi-
ny Jaworze, obu podstawówek, muzeum (z instalacji będzie ko-
rzystać także hala sportowa), ośrodka zdrowia, kompleksu na 
Koralowej oraz Przedszkola nr 2. W sumie pojawi się 10 syste-
mów w siedmiu lokalizacjach. To inwestycja, która na pewno po-
prawi jakość powietrza – nie będziemy korzystać z prądu pocho-
dzącego z brudnej energii węglowej, ale ze słońca. Świata na 
pewno nie uratujemy, ale naszą małą cegiełkę w energię odna-
wialną dołożymy, tym bardziej że od kilku ładnych lat Jaworze 
jest w porozumieniu burmistrzów, które zakłada, że do roku 2020 
będziemy starali się zredukować tradycyjną energię węglową na 
rzecz odnawialnej. W budżecie zaplanowaliśmy na tę inwestycję 
ponad dwa miliony złotych, natomiast oferta przetargowa opiewa 
na niespełna półtora miliona, więc sporo zaoszczędzimy.

smog nie jest w jaworzu zjawiskiem obcym, ale na pew-
no jest dużo lepiej niż w wielu sąsiednich miejscowościach. 
co mówią dane na ten temat ze stacji pomiarowej zamonto-
wanej na szkole podstawowej nr 1?

z.p.: Córka ma psa, z którym lubię spacerować nawet kilka ki-
lometrów dziennie. Nie da się ukryć, że są takie miejsca w naszej 
pięknej miejscowości, w których nie ma czym oddychać. Nato-
miast to nie jest takie jednoznaczne, jak ktoś opala dom węglem. 
Na początku, kiedy rozpala się piec, węgiel jest zimny i pojawia 
się ogromny dym; nie jestem chemikiem, dlatego nie wiem, czy 
sam czarny dym daje od razu smog.

praktycznie każda gmina w polsce dofinansowuje zakup 
ekologicznych pieców. jak to wyglądało w 2018 roku?

z.p.: Z ostatnich danych wiadomo, że spada zainteresowanie. 
W Jaworzu jakoś to dziwnie wszystko wygląda. Kiedy pojawia się 
jakiś projekt, to na początku jest ogromne zainteresowanie. Kiedy 
jednak przychodzi do konkretów, czyli realizacji, w tym przypadku 
trzeba oddać stary piec, a jednocześnie dochodzą niemałe kosz-
ty, ludzie zaczynają się wycofywać. Wracając jednak do fotowol-
taiki, wpisaliśmy się również w projekt dla mieszkańców. Zapisa-
ło się ich około 120, czekamy na rozstrzygnięcie. Szkopuł w tym, 
że pieniędzy będzie prawdopodobnie 10 razy mniej niż chętnych.

r.o.: Rzeczywiście, w roku ubiegłym gmina złożyła wniosek 
o dofinansowanie projektu „Odnawialne źródła energii dla miesz-
kańców Gminy Jaworze” ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Śląskiego. Staramy się o 4,6 mln 
złotych, przy ogólnych kosztach projektu wynoszących blisko 5,5 
mln. Niestety gmina nie jest w stanie wyasygnować takich pienię-
dzy samodzielnie, nawet jeżeli chcielibyśmy to oprzeć na przy-
kład o mechanizm finansowania z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska. Zarząd województwa przeznaczył na ten 
cel w RPO niecałe 76 mln złotych, natomiast wpłynęło 125 wnio-

sków na łączną sumę 841 mln. Jak łatwo policzyć, na dofinanso-
wanie może liczyć co 11 wniosek.

Temat smogu istnieje i gmina aktywnie podejmuje działa-
nia, które w jakimś stopniu wspomogłyby jego rozwiązanie. Rze-
czywiście jest problem w znalezieniu chętnych na wymianę źró-
dła ogrzewania, tym bardziej że czasami w grę nie wchodzi 
wyłącznie wymiana źródła ciepła, ale dochodzi także termomo-
dernizacja całego budynku w przypadku przejścia na ogrzewanie 
gazowe czy wymiana całej instalacji centralnego ogrzewania. A to 
rodzi już naprawdę duże koszty. Dlatego na każdym kroku pod-
kreślam, że bez systemowych rozwiązań, które byłyby wsparte 
przez ogólnopolską politykę, możemy sobie walczyć tak, jak Don 
Kichot walczył z wiatrakami. Patrząc na dzisiejsze dane (rozmo-
wa została przeprowadzona 31 grudnia – przyp. red.) dotyczące 
pyłu zawieszonego, jesteśmy w strefie alarmowej. Kiedy jednak 
przeglądniemy wykres z ostatniego miesiąca, to jest to pierwszy 
taki dzień ze znacznymi przekroczeniami norm. Wynika to między 
innymi z pogody, mamy niż. 

z.p.: Trzeba też pamiętać o tym, że ogrzewanie domu gazem 
jest dwa razy droższe od opalania węglem. Gdyby były dopła-
ty dla osób przechodzących na gaz, to może wtedy udałoby się 
szybko zlikwidować problem smogu.

podobno w niedalekiej przyszłości pojawią się kolejne 
stacje pomiarowe w jaworzu…

r.o.: To prawda, przybędą dwie nowe lokalizacje – chodzi 
o Przedszkole nr 2 w Jaworzu Średnim oraz kaplicę w Nałężu. Je-
steśmy w trakcie ich montażu, w pierwszym kwartale powinny zo-
stać uruchomione. 

gdzie będzie można znaleźć dane? podobnie jak w przy-
padku sp nr 1 na stronie www.czyste.jaworze.pl?

r.o.: Wszystko na to wskazuje, ja się nie boję publikowania 
takich danych, nawet jak są niekorzystne. Informacje, nawet ne-
gatywne, muszą być dostępne dla mieszkańców.

wróćmy do najważniejszych inwestycji w tym roku. bu-
dynek „30” – co się będzie działo w tym zakresie?

r.o.: Rozpoczynamy tę inwestycję, na pewno ogłosimy prze-
targ na rewitalizację budynku. 

a co z nowym przedszkolem?
r.o.: W tegorocznym budżecie zaplanowaliśmy pieniądze na 

opracowanie koncepcji budowy placówki. Zanim zaprojektujemy 
samą bryłę, musimy się zdecydować na lokalizację oraz funkcje 
– czy na przykład nie pokusić się, żeby umieścić w nim oddział 
żłobkowy. Na tym etapie bierzemy pod uwagę dwie, trzy lokaliza-
cje – obecny ogródek szkolny, część placu wokół szkoły podsta-
wowej albo zupełnie nowe miejsce. 

z.p.: Najmniejszą szansę widzę dla tej drugiej opcji, ponieważ 
na skarpie przed szkołą, w kierunku ośrodka zdrowia, zostanie 
zamontowana część instalacji fotowoltaicznej (całość nie zmieści 
się na dachu placówki). 

Radosław Ostałkiewicz - Wójt Gminy jaworze
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r.o.: Na pewno problemem będzie 
fi nansowanie tej inwestycji, ponieważ 
fundusze unijne dziś są już praktycznie 
wyczerpane i nie możliwości, żeby pozy-
skać środki na tego typu działania. Być 
może pojawią się w nowej perspektywie 
fi nansowej, która zostanie uruchomiona 
w 2021 roku. Inna sprawa, nie mamy się 
co czarować, że na pewno nie zacznie-
my realizować tej inwestycji wcześniej 
niż w 2021 roku. W tym roku skończy 
się na koncepcji, w przyszłym będzie 
projekt na budowę oraz uzyskanie po-
zwoleń, a dopiero potem rozpoczniemy 
szukanie funduszy. Może się okazać, że 
będziemy prowadzić tę inwestycję wy-
łącznie z własnego budżetu.

uda się tę inwestycję zakończyć 
do końca kadencji, a więc jesieni 
2023 roku?

z.p.: Chcielibyśmy, mamy na to pięć 
lat. Czas ucieka jednak bardzo szyb-
ko. Trzeba w tym miejscu podkreślić, że 
gdybyśmy się zdecydowali na budowę 
przedszkola z własnych środków, to biorąc pod uwagę koszt ta-
kiej inwestycji, w znaczny sposób ograniczyłoby to możliwości in-
westycyjne w tym okresie – mam na myśli między innymi inwe-
stycje drogowe.

skoro jesteśmy już przy drogach. jak wygląda sprawa 
z parkingiem w sąsiedztwie kościoła katolickiego?

r.o.: Rozmowy na temat pozyskania terenu – ogrodu ple-
banijnego, toczyły się przez całą minioną kadencję. Otrzymali-
śmy go w użyczenie. Planujemy wybudowanie parkingu na 100 
miejsc. Musimy położyć kres dalszemu rozjeżdżaniu parku zdro-
jowego, co dobrze widać w niedziele, kiedy kierowcy parkują 
praktycznie gdzie popadnie. Mamy już opracowaną koncepcję, 
w tym roku chcemy uzyskać prawomocne pozwolenie na budo-
wę. Trochę jednak przed nami, ponieważ czeka nas zawarcie sto-
sownego porozumienia z władzami powiatu bielskiego. Żeby nie 
zachodziła konieczność budowy murów oporowych, które by cał-
kowicie zmieniły oblicze parku, konieczne jest przebudowanie uli-
cy Wapienickiej – na odcinku od amfi teatru do fontanny trzech 
sióstr. Jestem po wstępnych rozmowach ze starostą Andrzejem 
Płonką, który zadeklarował, że starostwo będzie chciało partycy-
pować w kosztach, które roboczo szacuję na ponad 2,5 mln zło-
tych. Inwestycja jest zaplanowana na dwa lata, gdyby więc uda-
ło się ją rozpocząć jeszcze w tym roku, to na początku 2021 po-
winna być zakończona.

ostatni problem do załatwienia – ośrodek zdrowia. co no-
wego w tym temacie?

z.p.: To zupełnie nowy projekt, chociaż o potrzebie rozbudo-
wy ośrodka mówi się od dawna. Nie da się ukryć, że mieszkań-
ców Jaworza przybywa. A skoro tak się dzieje, to przybywa rów-
nież pacjentów. A skoro jest coraz więcej pacjentów, to ośrodek 
staje się za ciasny. W tym miejscu trzeba powiedzieć sobie ja-
sno – budowa nowego ośrodka nie wchodzi w rachubę. Według 
naszego rozeznania, co muszą jeszcze potwierdzić projektanci, 
istnieje możliwość rozbudowania istniejącego obiektu od strony 
wschodniej. To jednak jest dopiero w stadium pomysłu. 

r.o: Przed nami jest opracowanie koncepcji, ale na pewno 
nie powstanie w tym roku budżetowym, ponieważ musimy mie-
rzyć siły na zamiary. Chciałbym ostudzić jednak zapędy nie-
których osób – kliniki w Szwarcwaldzie w Jaworzu nie będzie. 
Jesteśmy za małą miejscowością, żeby mieć tutaj drugą przy-
chodnię przy Komorowickiej czy Szpital Wojewódzki pod Szyn-

dzielnią. Rozmawiałem z panią kierow-
nik, która zwróciła uwagę, że jest pro-
blem z lekarzami. Żeby ściągnąć kogoś 
takiego, trzeba mu zaproponować odpo-
wiednie warunki fi nansowe, a czasami 
nawet mieszkanie. Poza tym, cały czas 
nie wiemy, jaka będzie formuła podsta-
wowej opieki zdrowotnej, w kontekście 
planów zmian Ministerstwa Zdrowia 
w jej organizacji. Po trzecie wreszcie, 
nawet gdyby udało nam się zdobyć kon-
trakt na przykład dla lecznictwa geria-
trycznego, kardiologii, o co pytają lu-
dzie, to trzeba mieć świadomość, że to 
nie będzie usługa dedykowana tylko dla 
mieszkańców Jaworza. Na początku ko-
lejek może nie być, ale po jakimś czasie 
mieszkaniec być może będzie czekał do 
specjalisty rok albo jeszcze dłużej.

z.p.: Dobrym przykładem jest Be-
skidzki Zespół Leczniczo-Rehabilita-
cyjny, w którym mieszkańcy mogą ko-
rzystać z tzw. pobytu ambulatoryjnego. 
Na dziś czeka się rok do lekarza. Kiedy 

więc mówimy o rozbudowie ośrodka zdrowia, to głównie w kon-
tekście podstawowej opieki lekarskiej, bo będzie potrzebny trzeci 
czy czwarty lekarz pierwszego kontaktu.

r.o.: To działa także w drugą stronę. Na ponad 7000 miesz-
kańców Jaworza deklarację w ośrodku jaworzańskim ma złożo-
ną nieco ponad 4000. Jeżeli dojdzie do podejmowania decyzji 
odnośnie rozbudowy ośrodka zdrowia, to na pewno zostanie ona 
poddana konsultacjom społecznym, w jakim kierunku mieszkań-
cy oczekują zmian i poprawy.

budżet obywatelski wystartował ze 100 tysiącami złotych 
zarezerwowanymi dla projektów złożonych przez mieszkań-
ców, a docelowo ma być dużo więcej. budowanie społeczeń-
stwa obywatelskiego w jaworzu idzie jak po maśle…

z.p.: Budżet obywatelski cieszy się tam popularnością, gdzie 
ludzie potrafi ą się skrzyknąć, dogadać ze sobą. Nie czarujmy się, 
każdy może zgłosić wniosek, ale wygrywa ten, kto ma najwięk-
sze poparcie.

r.o.: Te projekty są coraz ciekawsze. Zresztą w urzędzie też 
wyciągamy lekcje z kolejnych budżetów partycypacyjnych, pa-
miętam, że w pierwszym budżecie dwa albo trzy projekty zjadły 
całą sumę, dlatego w kolejnym dokonaliśmy podziału na projek-
ty twarde (inwestycje) oraz miękkie. Potem ograniczyliśmy jesz-
cze kwotę danego projektu do 30 tysięcy złotych. Ale widzimy, 
że to nie do końca było dobre, bo niektóre projekty mieszkań-
cy wyceniali nam do 30 tysięcy, a de facto, po analizie rzeczo-
wo-fi nansowej, okazywało się, że dana inwestycja dalece była 
niedoszacowana. W takiej sytuacji w innych gminach skończyło-
by się na pewno na odrzuceniu wniosku z przyczyn formalnych, 
my natomiast nie chcieliśmy wylewać dziecka z kąpielą. Dlatego 
na przykład jeżeli chodzi o zakup pieców konwekcyjno-parowych, 
stwierdziliśmy, że zrealizujemy ten projekt w połowie – w SP nr 1 
w ramach budżetu obywatelskiego, a w dawnym gimnazjum wpi-
saliśmy to zadanie na listę projektów inwestycyjnych do budżetu 
gminnego na kolejny rok budżetowy, tj. 2019.

W tym roku budżet obywatelski wzrósł do 150 tysięcy zło-
tych. Społeczeństwo obywatelskie to jednak nie tylko budżet, ale 
także liczne organizacje pozarządowe, którym nie skąpimy gro-
sza. Nie żałujemy ani złotówki, bo wykonują kawał dobrej roboty. 
W tym roku otrzymają blisko pół miliona złotych przy 35 miliono-
wym budżecie.

Rozmawiał: Tomasz Wolff 

Zbigniew Putek - Przewodniczący Rady Gminy jaworze
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INWESTYcjE W BEZPIEcZEńSTWO

12 tysięcy złotych na potrzeby Komendy Miejskiej Policji  
w Bielsku-Białej z przeznaczeniem na pokrycie wydatków inwe-
stycyjnych związanych z zakupem samochodu hybrydowego dla 
Komisariatu Policji w jasienicy wyasygnowano z budżetu Gminy 
jaworze w 2018 roku. Dodatkowo przekazano także kolejne 10 
tysięcy na zakup sprzętu transportowego.

– Pieniądze, które przekazujemy na współfinansowanie za-
kupu nowych radiowozów, nigdy nie są zmarnowane – podkreślił 
Radosław Ostałkiewicz, wójt jaworza. – To inwestycja w bezpie-
czeństwo naszej gminy, naszych dzieci i rodzin, naszych domów, 
a przede wszystkim nas samych.

uroczystość przekazania dziewięciu nowych radiowozów 
(sześciu opli astra, dwóch fiatów doblo oraz jednej toyoty) dla 
bielskiego garnizonu policji odbyła się w połowie grudnia przed 
Komendą Miejską. Zakup dziewięciu nowoczesnych samocho-
dów pochłonął łącznie ponad 700 tysięcy złotych, z czego 353 
tysiące wyłożyły lokalne samorządy. – Wsparcie to z całą pew-
nością przekłada się na podniesienie bezpieczeństwa w naszym 
regionie, a właśnie na tym nam zależy najbardziej – mówił w cza-
sie uroczystości Piotr Kucia, zastępca komendanta wojewódzkie-
go policji w Katowicach.

Na tym jednak nie koniec inwestowania w bezpieczeństwo. 
Na przełomie listopada i grudnia Komisariat Policji w jasienicy 
zakupił alkomat, który został zamontowany w holu. Teraz każdy 
kierowca, który ma wątpliwości co do swojej trzeźwości, może sa-
memu się przebadać. Wystarczy, że przyjdzie na Komisariat Po-
licji przy ulicy Zdrowotnej 1401.

– Sprzęt kosztował około 3000 złotych, pieniądze przekaza-
no dzięki uprzejmości wójta Radosława Ostałkiewicza. Przy tej 
okazji chciałem podziękować całej poprzedniej Radzie Gminy Ja-
worze na czele z Mieczysławem Brzezickim. W zakupie partycy-
powała także Gmina Jasienica. Każdy mieszkaniec gmin Jawo-

Mariusz Mrożek, komendant Komisariatu Policji w jasienicy, wydmuchał 
zero. Fot. Tomasz Wolff

rze i Jasienica oraz przyjezdny może przyjść o każdej porze dnia 
i nocy, i zupełnie anonimowo sprawdzić stan swojej trzeźwości. 
Zainteresowanie jest duże. Do tej pory taka możliwość też istnia-
ła, ale alkomat nie był ogólnodostępny. Nie zawsze przebiegało 
to sprawnie, bo przecież dyżurny jest zajęty i nie zawsze mógł po-
święcić tyle czasu, ile trzeba – przyznał Mariusz Mrożek, komen-
dant Komisariatu Policji w jasienicy.

– Bezpieczeństwo publiczne było dla mnie zawsze i wciąż jest 
priorytetem, zaś policja to właśnie ta służba, która jest jego gwa-
rantem. Co więcej, Polacy to widzą i cenią, gdyż od lat cieszy 
się najwyższym zaufaniem wśród obywateli. Niemniej jednak ni-
gdy za dużo nakładów na ten cel – dlatego też gmina Jaworze od 
lat stara się wspierać naszych funkcjonariuszy w różnoraki spo-
sób. Tym razem zdecydowaliśmy się ufundować naszej jednost-
ce stacjonarny alkomat, który, jak mam nadzieję, będzie służył 
mieszkańcom Jaworza oraz sąsiedniej Jasienicy. W tym miejscu 
chciałbym z całego serca podziękować naszym policjantom z ja-
worzańsko-jasienickiego komisariatu za ich służbę i dobrą współ-
pracę. Oceniam waszą pracę i służbę naprawdę wysoko – stwier-
dził Radosław Ostałkiewicz.

Tomasz Wolff

BOGDAN KASPEREK – ZASŁużONY 
DLA ROZWOju jAWORZA

Bogdan Kasperek – sekretarz Euroregionu „Těšínské Slez-
sko – śląsk cieszyński”, dyrektor Biura Stowarzyszenia Rozwo-
ju i Współpracy Regionalnej „Olza” oraz członek Rady Muzeum 
Fauny i Flory Morskiej i śródlądowej w jaworzu został z inicjaty-
wy wójta Gminy jaworze Radosława Ostałkiewicza przedstawio-
ny do odznaczenia Medalem „Zasłużony dla Rozwoju jaworza”. 
Stosowną uchwałę w dwudziestym roku istnienia Euroregionu 
„śląsk cieszyński” i piętnaście lat od podpisania umowy o podję-
ciu współpracy polsko-czeskiej między Gminą jaworze i Stowa-
rzyszeniem Gmin Dorzecza Stonawki, podjęła Rada Gminy ja-
worze 20 grudnia.

Bogdan Kasperek od blisko dwudziestu lat bardzo aktywnie 
działa na rzecz Gminy jaworze, w szczególny sposób przyczy-
niając się do rozwoju współpracy transgranicznej i międzyna-
rodowej prowadzonej przez naszą gminę. Bez jego osobistego 
zaangażowania, nieocenionej pomocy oraz fachowego doradz-
twa nie byłoby możliwe zrealizowanie wielu przedsięwzięć służą-
cych szeroko pojętemu rozwojowi lokalnej społeczności. Szcze-
gólne zasługi dla Gminy jaworze pan Bogdan posiada zwłaszcza 

w zakresie zainicjowania, podniesienia poziomu i wzmocnienia 
współpracy z gminami członkowskimi Stowarzyszenia Gmin Do-
rzecza Stonawki z Republiki czeskiej, co w efekcie przełożyło się 
na kilkanaście wspólnie zrealizowanych transgranicznych działań 
na rzecz rozwoju Gminy jaworze i pogranicza polsko-czeskiego.

Współpraca pana Bogdana Kasperka z naszą gminą, a zara-
zem jego bardzo aktywna działalność na rzecz jej rozwoju, roz-
poczęła się jeszcze w okresie pierwszych transgranicznych pro-
jektów, które realizowane były przy udziale dofinansowania ze 
środków PHARE cBc. już wówczas, nominowany do Medalu 
„Zasłużony dla Rozwoju jaworza”, służył swoją fachową pomocą 
i doradztwem w zakresie przygotowania i prowadzenia wspólnych 
transgranicznych inicjatyw, realizowanych z partnerami czeskimi. 

Wiele z projektów w jaworzu nie zostałoby w ogóle zrealizo-
wanych, gdyby nie osobiste zaangażowanie się pana Bogdana. 
jako przykłady należy podać przede wszystkim przedsięwzięcia 
dotyczące budowy zadaszenia jaworzańskiego amfiteatru (dofi-
nansowanie ze środków Programu Interreg IIIA czechy – Polska), 
arboretum koło budynku urzędu Gminy jaworze (dofinansowa-
nie ze środków Interreg VA Republika czeska-Polska). Ponadto, 
dzięki współpracy, a niejednokrotnie też inicjatywie własnej pana 
Bogdana Kasperka, Gmina jaworze oraz Ośrodek Promocji Gmi-
ny jaworze skutecznie, z wielką korzyścią dla lokalnej społecz-
ności, zrealizowały kilkanaście tzw. małych projektów, dofinanso-
wanych z Funduszu Mikroprojektów śląsk cieszyński (imprezy 
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sportowo-rekreacyjne i społeczno-kulturalne, publikacje dotyczą-
ce dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego). 

– Panie dyrektorze, drogi Bogdanie, poznałem Cię 15 lat temu 
jako pracownik UG Jaworze ds. funduszy unijnych – od tamtego 
czasu niezmiernie Cię cenię, bo jesteś właściwą osobą na wła-
ściwym miejscu. I wcale mnie nie dziwi wyróżnienie przyznane 
przez Eurodistrict PAMINA. Po prostu na nie zasługujesz w każ-
dym calu i pod każdym względem. Brawo i gratulacje – mam na-
dzieję, że władze Stowarzyszenia i Euroregionu Cię za to doce-
nią. Ja Cię za to szanuję od lat, a dzisiaj wyrażam słowa uznania. 
Stąd też wnioskuję do Rady Gminy Jaworze o przyznanie Ci jesz-
cze w 2018 roku Medalu „Zasłużony dla rozwoju Jaworza”, który 
przyznaje Rada Gminy Jaworze, gdyż to właśnie dzięki Tobie na-
sza gmina rozwinęła nie tylko w istotny sposób swoją współpracę 
zagraniczną, ale Twoja postawa i współdziałanie przyczyniły się 
do rozwoju we wszystkich dziedzinach gospodarki, kultury, sztu-
ki, promocji oraz do poprawy warunków życia mieszkańców Gmi-
ny Jaworze – napisał wójt Radosław Ostałkiewicz.

urząd Gminy jaworze
bogdan kasperek zrobił wiele dobrego dla jaworza.
fot. facebook/bogdan kasperek

cZAS NA cORAZ WIęKSZE 
WYZWANIA

Radosław Ostałkiewicz, wójt jaworza, drugą kadencję będzie 
stał na czele Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego, który 
zajmuje się organizacją transportu publicznego na terenie powia-
tu bielskiego. Inauguracyjne posiedzenie w nowej kadencji od-
było się 5 grudnia w Domu Gminnym „Pod Harendą”. chociaż 
BZPG istnieje dopiero od 2017 roku, ma już na koncie wiele suk-
cesów. jaworzański włodarz zaliczył do nich wprowadzenie dar-
mowych przejazdów dla osób, które skończyły 70 lat, przejęcie 
od powiatu bielskiego nieodpłatnie 100 procent akcji w PKS Biel-
sko-Biała, wdrożenie aplikacji „Kiedy przyjedzie”, a także złoże-
nie wniosku na zakup ponad 20 nowoczesnych autobusów zasi-
lanych gazem cNG. Ta ostatnia inwestycja ma zostać sfi nanso-
wana m.in. ze środków unijnych.

– Wiele jeszcze przed Związkiem, czyli przed nami... – napi-
sał na swoim profi lu na Facebooku wójt Radosław Ostałkiewicz. 
jakie są konkretnie plany? Na pewno wspólny bilet dla pasaże-
rów PKS-u i MZK w Bielsku-Białej, jedna siatka połączeń, zinte-
growany rozkład jazdy oraz rozwój linii. 

– Może to pierwszy krok ku stworzeniu Aglomeracji Beskidz-
kiej, która mogłaby w przyszłości stawić czoła Metropolii Śląsko-
Zagłębiowskiej i być dla niej rzeczywistym partnerem. W powiecie 

Pierwsze posiedzenie Beskidzkiego Związku Powiatowo-Gminnego w ka-
dencji 2018-2023 odbyło się w Domu Gminnym „Pod Harendą”. Fot. ARc

bielskim jesteśmy na to gotowi i czekamy już teraz w blokach 
startowych na pozostałych – miasto Bielsko-Białą, a także powia-
ty żywiecki i cieszyński – dodał wójt jaworza.

Dodajmy, że druga kadencja Beskidzkiego Związku Powiato-
wo-Gminnego, do którego należy dziewięć gmin z powiatu biel-
skiego oraz sam powiat, przypada na lata 2018-2013. Zastępcą 
Radosława Ostałkiewicza został wybrany Artur Beniowski, wójt 
Bestwiny. W sumie zarząd BZPG liczy 11 osób. (wot)

ZMIANA WARTY

Agnieszka Kukla, najmłodsza, bo zaledwie 22-letnia, rad-
na Gminy jaworze została opiekunką Młodzieżowej Rady Gmi-
ny. Wniosek wójta Radosława Ostałkiewicza, aby to właśnie 
Agnieszce Kukli, w dorosłej radzie członkini Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji (wiceprzewodnicząca), Komisji Rewizyjnej 
oraz połączonych Komisji Samorządu i Spraw Lokalnych i Ko-
misji Zdrowia i Polityki Społecznej, powierzyć tę funkcję, został 
zaakceptowany jednogłośnie. Decyzja zapadała na drugiej sesji 
MRG. Wybór nie powinien dziwić – chodzi nie tylko o młody wiek 
opiekunki, ale także jej doświadczenie w młodzieżowej radzie: 
była radną pierwszej kadencji (2011-2013), a następnie przewod-
niczącą w drugiej kadencji w latach 2013-2015. Na pewno więc 

Zmiana pokoleniowa w Młodzieżowej Radzie Gminy jaworze. jej no-
wym opiekunem została radna Agnieszka Kukla. Zastąpiła Krystynę 
Szczypkę. Fot. Facebook/Radosław Ostałkiewicz
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22-latka będzie świetną reprezentantką interesów młodego po-
kolenia w organach samorządowych naszej gminy.

Podczas sesji ponadto wójt podziękował Krystynie Szczyp-
ce, która przez trzy pełne kadencje opiekowała się młodymi raj-

cami i wprowadziła nowych radnych w czwartą już kadencję. 
Odchodząca opiekunka obiecała, że będzie wspierać swoją na-
stępczynię i służyć jej radą i pomocą. (wot)

W TROScE O ZDROWIE

Kupno oczyszczaczy powietrza do każdej sali w obu jawo-
rzańskich przedszkolach zapowiedział na swoim fanpage’u na 
Facebooku Radosław Ostałkiewicz, wójt jaworza. jak dodał 

samorządowiec, ma to być dopiero pierwszy krok. W miarę moż-
liwości finansowych gminy w przyszłości takie urządzenia zosta-
ną zamontowane w obu szkołach, w klasach, gdzie uczą się naj-
młodsi – uczniowie klas I-III. – To ważna inwestycja w zdrowie! 
– skomentowała post Barbara Szermańska, dyrektor Szkoły Pod-
stawowej nr 2. – Już się cieszymy – wtórowała jej jolanta Bajo-
rek, dyrektor Przedszkola nr 1. (wot)

KAżDY MOżE STWORZYĆ 
DOM TYMcZASOWY

Bardzo potrzebujemy domów tymczasowych, które dając 
nam wsparcie, zapewnią schronienie i opiekę nad odebranymi 
interwencyjnie zwierzętami. jeżeli jesteście Państwo zaintereso-
wani taką pomocą, zarejestrujcie się, zgłaszając gotowość przy-
jęcia zwierzęcia.

czym jest dom tymczasowy?
chodzi o stworzenie miejsca w swoim domu i sercu dla czę-

sto bardzo pokrzywdzonego zwierzęcia. Opieka nad nim jak nad 
swoim własnym do czasu aż znajdzie swój właściwy dom. To 
chwile radości i wzruszenia, ogromna satysfakcja niesienia po-
mocy, ale też sporo pracy. często takie zwierzęta potrzebują cier-
pliwości, leczenia ran na ciele i duszy. Wielokrotnie te zwierzęta 
trzeba na nowo uczyć żyć bez strachu, samotności i głodu. To za 
Waszą sprawą będą dużo bardziej przysposobione do życia przy 
człowieku.

jakie zwierzęta przyjeżdżają?
Małe, duże, od szczeniaka do staruszka.
w jakim stanie są psy?
Zdarza się, że pies znaleziony jest tylko brudny, wystarczy ką-

piel, odrobaczenie, odpchlenie, szczepienia, ewentualnie zabieg 
sterylizacji i zwierzak jest już gotowy do adopcji. Są jednak także 
sytuacje, że przyjeżdżają również psy chore, bardzo skrzywdzo-
ne psychicznie, którym trzeba pomóc, nauczyć czystości, cho-
dzenia na smyczy, nauczyć je żyć z ludźmi i innymi zwierzętami.

jak się przygotować na przyjęcie podopiecznego?
Pies trafi do Was odpchlony, czysty (chyba, że państwo bę-

dziecie chcieli się tym zająć sami). czworonoga po odbiorze ze 
złych warunków zawsze wieziemy na oględziny weterynaryjne. 

jeśli posiadacie inne zwierzęta, trzeba o tym koniecznie poinfor-
mować.

co dostaje się od fundacji psia ekipa?
Wsparcie – osobę z fundacji, która opiekuje się domem tym-

czasowym, karmę i opiekę weterynaryjną dla zwierzęcia, które 
bierze się pod swoje skrzydła oraz niesamowitą satysfakcję, że 
może nie zmieniło się całego świata, ale na pewno cały świat dla 
jakiejś skrzywdzonej istoty. jeśli dom tymczasowy zechce pomóc 
fundacji w większym zakresie i koszty wyżywienia oraz opieki le-
karskiej weźmie na siebie, będziemy bardzo wdzięczni. 

Bardzo zależy nam na mądrych, przemyślanych deklara-
cjach, ponieważ nasza fundacja nie dysponuje dużym zapleczem 
domów tymczasowych, środkami na hotele – dlatego przy na-
głej zmianie Państwa deklaracji często nie mamy gdzie umieścić 
zwierzęcia.

czekamy na telefony, liczymy na Twoją pomoc! Każdy może 
stać się częścią Fundacji Psia Ekipa. Informacji udziela Magdale-
na (tel. 881 655 905).

Fundacja Psia Ekipa

W artykule „100 lat Ligi Morskiej i 20-lecie Międzynarodowe-
go Szkolnego Koła Ligi Morskiej i Rzecznej w jaworzu”, który 
ukazał się w listopadowym „Echu jaworza”, błędnie podaliśmy 
autora, pisząc „Materiały prasowe”. Szkopuł w tym, że w błąd 
wprowadziło nas ostatnie zdanie w artykule, który otrzymaliśmy:  
„W podpisie Iwona Kominek, Andrzej Stąsiek i jerzy Ryrych”. 
Na całym świecie praktykuje się, że artykuł kończy się po prostu 
imieniem i nazwiskiem autora bądź autorów, a nie stwierdzeniem  

„W podpisie…”. Ponadto autorem zdjęć był Ryszard Stanclik,  
a nie ARc – jak podaliśmy.

„EcHO” NIE WSZęDZIE DOcIERA
Dochodzą do nas sygnały, że do niektórych miejsc w jaworzu 

w ogóle nie dociera „Echo jaworza”. Bardzo prosimy to zgłaszać, 
pisząc na adres: echo@jaworze.pl. Dołożymy wszelkich starań, 
żeby gazeta trafiała do jak największej liczby mieszkańców.

Tomasz Wolff, redaktor naczelny „Echa jaworze”

WYjAśNIENIE
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ogłoszenia urzędu gminy

ODBIÓR ODPADÓW 
KOMUNALNYCH W 2019 r.

Urząd Gminy Jaworze informuje, że harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2019 r. są 

dostarczane do właścicieli nieruchomości przez fi rmę odbierającą odpady komunalne, 

Dodatkowo harmonogramy dostępne są na stronie internetowej P.H.U. OPERATUS: 

www.operatus.pl/jaworze 

oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Jaworze 

www.czystejaworze.pl (zakładka ODPADY, pozycja HARMONOGRAM).

ODBIÓR ODPADÓW 
KOMUNALNYCH W 2019 r.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. zmianie ulega numer sektora dla ulic: 
Koralowa, Ogrodowa, Sielska, Ukryta, Wczasowa oraz Zdrowotna.

 Nowy sektor obowiązujący 
od 1 stycznia 2019 r. to sektor nr 6

Stary sektor Nowy sektor
 7 6
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Zapewnij właściwy dopływ powietrza do mieszkania, 
niezbędny do prawidłowego ciągu przewodów kominowych

Komin, który wdmuchuje spaliny lub wentylacja 
wdmuchująca powietrze do wewnątrz mieszkania, 

nie jest kominem zatkanym, 
tylko źle użytkowanym przez domowników! 

Aby kominy działały poprawnie, musimy mieć w mieszkaniu 
prawidłowo zaprojektowane i rozmieszczone nawiewniki. 

Zamontowane czujniki czadu sygnalizują sytuację, 
gdy spaliny z piecyka wracają do pomieszczenia. 

  

Przestrzegajmy tych zasad 
– to nasze zdrowie, a nawet ŻYCIE!

PAMIĘTAJ!!!

prawidłowo zaprojektowane i rozmieszczone nawiewniki.
Zamontowane czujniki czadu sygnalizują sytuację,

KRAJOWA IZBA KOMINIARZY 
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TOWARZYSTWO 
MIŁOśNIKóW jAWORZA

organizacje pozarządowe

maryśka, która wyprzedziła czasy…
„Maryśka ze śląska” – to tytuł jednej z książek napisanych 

przez Marię Wardas, bohaterkę posiad zorganizowanych 18 paź-
dziernika przez Towarzystwo Miłośników jaworza. Prelekcję wy-
głosiła Dagmara Ewertowska, polonistka ze szkoły w jasienicy, 
która jest zafascynowana życiem i twórczością Marii Wardas.

Maria Wardas była niezwykłą kobietą, która wyprzedziła swo-
je czasy. Miała odwagę spełniać swoje marzenia i ignorować 
przyjęte konwenanse. urodziła się w 1907 r. w Roztropicach 
w wielodzietnej rodzinie chłopskiej. chodziła do 3-letniej Szkoły 
Ludowej i na tym miała zakończyć się jej edukacja – po prostu 
była potrzebna do pracy w gospodarstwie. Wywalczyła jednak 
dalszą naukę w Skoczowie, którą rozpoczęła w wieku 14 lat, bę-
dąc sporo starsza od reszty uczniów. Szybko nadrobiła zaległo-
ści i tam właśnie nauczyciel języka polskiego – Gustaw Morcinek 
odkrył jej talent pisarski. Podczas nauki też pracowała i po powro-
cie do Roztropic za zarobione pieniądze kupiła rower. Ponieważ 
w owych czasach jazda na rowerze nie była przyzwolona dla 
dziewcząt – wyklął ją ksiądz z ambony. uciekła wtedy do cie-
szyna, gdzie pracowała jako maszynistka w fi lii urzędu Woje-
wódzkiego i nieźle jej się powodziło. Za zaoszczędzone pienią-
dze kupiła motocykl DKW, na którym nauczyła się jeździć i znów 
budziła zgorszenie, jeżdżąc – o zgrozo – w spodniach w pepit-
kę. Wojewoda Michał Grażyński zwolnił ją z pracy, bo jazda na 
motorze przynosiła ujmę urzędniczce. Dlatego też Maria pogna-
ła motocyklem do Katowic, gdzie rozpoczęła pracę w Polskim 
Związku Motorowym. Wtedy też zaangażowała się w prace spo-
łeczne. Zrobiła kurs sędziego narciarskiego, zapisała się na kurs 
pilotażu, którego część teoretyczną ukończyła z bardzo dobrym 
wynikiem. Był tylko problem z dopuszczeniem kobiety za ste-
ry samolotu. jako że była kobietą energiczną i zdeterminowaną 
w dążeniu do celu, udało się jej uzyskać zgodę prezesa. W 1931 r. 

została pierwszą kobietą pilotem na śląsku, a drugą w Polsce. 
Z Katowic przeniosła się do Warszawy, gdzie zastała ją wojna. 
Wstąpiła w szeregi Podziemnej Organizacji Wojskowej „Wilki”. 
W pierwszych dniach wolności zabezpieczała porzucony sprzęt 
lotniczy i jeszcze w 1945 r. została komendantem Portu Lotnicze-
go w Łodzi, gdzie też zorganizowała aeroklub. Następnie praco-
wała w Polskich Liniach Lotniczych LOT w Warszawie. Od roku 
1966 mieszkała u bratanka w Wiśle, a w latach 1973-1975 prze-
bywała w Stanach Zjednoczonych.

Od lat trzydziestych Maria Wardas bardzo dużo pisała. część 
książek poświęcona była lotnictwu, a tytuł „Zew przestworzy” 
opowiada o pilotach żwirce i Wigurze. Pisała powieści dla mło-
dzieży, autobiografi ę „Maryśka ze śląska”, „Maryśka za wielką 
wodą”. Najważniejszą powieścią w jej twórczości jest saga rodu 
Rajwasów z Roztropic pt. „Wyłom”.

Maria Wardas za swoją twórczość otrzymała wiele nagród 
i odznaczeń, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 
a w 1962 r. Nagrodę Literacką. Mówią o niej, że była najlepszą pi-
sarką wśród pilotów i najlepszą pilotką wśród pisarzy. Nie wsty-
dziła się swego wiejskiego pochodzenia, często występowała 
w stroju cieszyńskim. Zmarła 17 kwietnia 1986 r. w Warszawie, 
spoczywa na cmentarzu komunalnym w cieszynie w kwaterze 
dla zasłużonych.

Z dużym zainteresowaniem i przyjemnością wysłuchaliśmy 
prelekcji, a przy kawie i kołoczu wymienialiśmy się wrażeniami.

Grażyna Matwiejczyk

STOWARZYSZENIE NASZE jAWORZE

dokąd zmierzamy?
28 listopada Stowarzyszenie „Nasze jaworze” zaprosiło 

mieszkańców jaworza na kolejne, cykliczne spotkanie z muzy-
ką i poezją. W tym roku gościliśmy Marię Małgorzatę Pomorską. 
Poetka należy do grupy literackiej „Apostrofa”. jej utwory poetyc-
kie ukazywały się w wydawnictwach zbiorowych. Pani Maria jest 
również malarką, uczestniczy w warsztatach malarskich grupy 
„Best”. jej prace malarskie są doceniane i wyróżniane na wysta-
wach malarskich. W swoim dorobku ma osiem indywidualnych 
wystaw malarskich. Ponadto chętnie spotyka się z publicznością, 
mogąc umilić spotkania literacko-plastyczne swoją grą na piani-
nie. Pani Maria czytała nam swoje wiersze ilustrujące pory roku: 
zimę, wiosnę, lato. Tę poezję mieliśmy odzwierciedloną w obra-
zach ustawionych na sztalugach w sali „Pod Goruszką”. Poet-
ka również bardzo ciekawie opisała naszą rzeczywistość, przy-
kładem niech będą wiersze: „Konsumpcjonizm”, „Komputery”, 
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„Wyścig Szczurów”, „Pod rękę z historią”. całość zakończyła bar-
dzo trafną konkluzją z tego ostatniego wiersza: „Każdy widzi, co 
dziś mamy, tylko dokąd my zmierzamy...?”. Wszystkim uczestni-
kom spotkania bardzo podobały się również nostalgiczne wiersze 
o jej wnuczkach – Paulince i Natalii. Wiersze o seniorach „Te star-
sze lata” i wiersz o starej kobiecie i o człowieku zapomnianym też 
wywarły duże wrażenie na słuchaczach.

Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. Po nim można było 
wypić kawę, zjeść ciastko i podzielić się wrażeniami, a ponadto 
poprosić autorkę o autograf na nowym tomiku wierszy „W podró-
ży przeżyć i wzruszeń”.

Elżbieta Zaguła
Zdjęcia: Zygmunt Podkówka, Zdzisław Niemczyk

wigilia dla najbardziej potrzebujących
W środę 19 grudnia Stowarzyszenie „Nasze jaworze” wspól-

nie z urzędem Gminy jaworze i Gminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej zorganizowały po raz piąty spotkanie opłatkowe dla 
osób samotnych, chorych, niepełnosprawnych i podopiecznych 
GOPS-u. Odbyło się ono w Domu Gminnym „Pod Harendą.

jak co roku spotkanie poprzedziła wspólna modlitwa probosz-
czów obu jaworzańskich parafii – ewangelicko-augsburskiej ks. 
Władysława Wantuloka oraz rzymskokatolickiej ks. Stanisława 
Filapka. Głos zabrał także przewodniczący Zarządu Stowarzy-
szenia „Nasze jaworze”, Zygmunt Podkówka.

Był barszczyk z uszkami, karp w panierce i bez, ciasto z her-
batą i kawą. Nie zabrakło również wspólnego śpiewania kolęd,  
a „Wśród nocnej ciszy” zaśpiewaliśmy razem całym gardłem. Tra-
dycyjnemu łamaniu się opłatkiem towarzyszył koncert kolędowy 
w wykonaniu artystki z Bielska-Białej. Atmosfera była wspaniała.

(red) 
Dom Gminny „Pod Harendą” wypełnił się 19 grudnia szczelnie gośćmi  
z całej gminy. Fot. ARc

TO już PIęĆ LAT!

Dotyk urody w jaworzu działa nieprzerwanie od pięciu lat. 
jego właścicielka nie spoczywa na laurach, wciąż poszukuje no-
wych rozwiązań i udogodnień. Wszystko dla dobra klientek. 23 
listopada salon obchodził swoje urodziny. Gościem wydarzenia 
była Pani Anna Skotnicka-Nedzka, zastępca wójta jaworza. 

– Jestem bardzo dumna z tych ostatnich pięciu lat. Szcze-
gólnie dużą radość sprawia mi sam personel, który udało mi się 
zaprosić do pracy. To także za jego sprawą klientki są zadowo-
lone i wracają w nasze progi. I bardzo jestem wzruszona z ży-
czeń, które otrzymałam. To wspaniałe uczucie, gdy ludzie, któ-
rych spotykam na swojej drodze, mnie wspierają – mówi Marta 
Wawrzyczek, założycielka i właścicielka Dotyku urody centrum 
Kosmetyki Estetycznej w jaworzu.  

Wydarzenie związane z urodzinami Dotyku urody centrum 
Kosmetyki Estetycznej odbyło się 23 listopada w Villi Barbara  
w jaworzu. Gościem specjalnym była Patrycja Wieja, znana  
z programu Projektu Lady. Bielszczanka zaprezentowała się tak-
że w ciekawej odsłonie – sportowej. Project jump, który sygnu-
je, cieszy się coraz większą popularnością. Nic dziwnego – sko-
ki na trampolinie są dynamiczne i dodają energii do działania. 
Goście, którzy przybyli na event, zapamiętają także pokaz mody  
w wykonaniu modelek z agencji Grabowska Models. Prezentacja 
najnowszych kolekcji włoskich marek, które wprowadza na rynek 
polski Fashion Boom International, przypadła do gustu wszyst-
kich gości. 

Specjalny panel został poświęcony urodzie. Specjalistki z fir-
my Diego Dalla Palma oraz RVB LAB the makeup opowiedziały 

o najnowszych trendach w makijażu i najnowszej generacji pie-
lęgnacji. Warto dodać, że Dotyk urody pracuje między innymi na 
powyższych markach. Przedstawiciel firmy Bogdani Dermatolo-
gia przypomniał o atutach zabiegów wykonywanych urządzenia-
mi: Venus Legacy i uLFIT z technologią HIFu. Każda z pań mo-
gła także przetestować pilingi i balsamy z firmy Natural Aromas. 

Ponadto prawniczka firmy MERITuM, jego właścicielką jest 
Katarzyna Piechówka, opowiedziała, w jaki sposób można do-
chodzić odszkodowań. Anna jopek zaś, która jest trenerką roz-
woju osobistego, przybliżyła zebranym, czym są marzenia,  
i jak można je spełnić. Na przykładzie Marty Wawrzyczek, która 
zaczynała praktycznie od zera, a zbudowała markę rozpoznawal-
ną w Polsce. Przypomnijmy, że Dotyk urody jest laureatem wie-
lu prestiżowych nagród, w tym także został uznany za najlepsze 
miejsce beauty w Polsce według magazynu Gala (2016). 
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nasze dzieci, nasza młodzież

PuBLIcZNE PRZEDSZKOLE NR 1 
W jAWORZu

każdy może być ratownikiem
26 i 27 listopada gośćmi w Publicznym Przedszkolu Samo-

rządowym nr 1 w jaworzu byli ratownicy medyczni. Anita Grzy-
bowska, Karol Sroka oraz Seweryn Drożdż należą do Ochotni-
czej Straży Pożarnej w świętoszówce. Było to nie tylko bardzo 
miłe, ale przede wszystkim bardzo ważne spotkanie, w którym 
udział wzięły wszystkie dzieci. celem zajęć przeprowadzonych 
przez wykwalifi kowanych ratowników medycznych było przygo-
towanie przedszkolaków do wykonywania prostych czynności 
udzielania pierwszej pomocy oraz prawidłowego zachowania się 
w czasie wypadku, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. 
Na samym początku ratownicy pokazali dzieciom, jak wygląda 
strój, który zakładają na co dzień i wytłumaczyli, dlaczego jest 
koloru czerwonego. Wyjaśnili również, na czym polega ich pra-
ca oraz czym zajmują się poszczególne służby ratunkowe. Na-
stępnie przedszkolaki miały okazję wysłuchać informacji na te-
mat udzielania pierwszej pomocy w przypadku oparzeń, skale-
czeń, zasłabnięć i złamań. Dzieci uczyły się, jak należy spraw-
dzać przytomność osoby poszkodowanej i w jaki sposób można 
komuś pomóc, zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Poza tym 
utrwaliły sobie numery alarmowe służb ratowniczych oraz zasa-
dy bezpiecznej zabawy.

Ponadto w trakcie prowadzonych zajęć dzieci obserwowały, 
w jaki sposób należy prawidłowo wykonać opatrunek medyczny 

warsztaty bożonarodzeniowe
święta Bożego Narodzenia to szczególny czas. Zapach pier-

nika, przystrojona choinka budują wyjątkowy, świąteczny klimat. 
I właśnie po to, aby i w naszym przedszkolu zagościła świątecz-
na atmosfera, zorganizowaliśmy warsztaty bożonarodzeniowe, 
na które zaprosiliśmy Sylwię Iskrzycką-Puzoń.

30 listopada nasze przedszkole zamieniło się na moment 
w pracownię plastyczną, w której działo się wiele ciekawych 
rzeczy. celem warsztatów było rozbudzanie aktywności i wy-
obraźni dzieci, rozwijanie zdolności i odczuwanie radości 
z podejmowanej aktywności umysłowej i plastycznej, a tak-
że kształtowanie wrażliwości i ekspresji twórczej. W świątecz-
nej atmosferze powstały pełne uroku kartki świąteczne. Dzie-
ci z zapałem wykonywały piękne i niepowtarzalne prace, 
wykazując przy tym wiele pomysłowości i kreatywności. Zorga-
nizowane warsztaty były niezwykle radosnym przeżyciem i prze-
niosły wszystkich w nastrój oczekiwania na utęsknione świę-
ta. Wszystkim towarzyszył dobry humor, radość tworzenia. Ta 
wspólna praca pozwoliła nam poczuć atmosferę przedświątecz-
nych przygotowań. Dziękujemy naszemu gościowi z Gminnego 
Ośrodka Kultury w jasienicy za współpracę i przeprowadzenie 
warsztatów.

Nauczycielka justyna Smyrdek

oraz zapoznały się z dostępnymi środkami opatrunkowymi. Na-
uczyły się, jak wygląda pozycja boczna ustalona (inaczej zwa-
na bezpieczną) i pod okiem instruktora ćwiczyły bezpieczne uło-
żenie ciała. Zdobyta wiedza i ćwiczenia praktyczne sprawiły, że 
dzieci poczuły się „małymi ratownikami”.

Mamy nadzieję, że spotkanie to pomogło zaszczepić ideę ko-
nieczności pomocy osobom potrzebującym i że dzieci już nigdy 
nie przejdą obojętnie obok człowieka potrzebującego ratunku 
i będą wiedziały, jak mu pomóc. Dzięki takiej lekcji dzieci nauczy-
ły się wielu ważnych rzeczy, które w przyszłości być może przy-
czynią się do uratowania komuś życia. 

Bardzo dziękujemy naszym gościom za przybycie do nasze-
go przedszkola i mamy nadzieję, że jeszcze się spotkamy.

Nauczycielka justyna Smyrdek

Pozycja boczna ustalona 
(inaczej zwana bezpieczną)
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PuBLIcZNE PRZEDSZKOLE NR 2 
W jAWORZu

miś przyjacielem dzieci
26 listopada nasze dzieci obchodziły jak co roku Dzień 

Pluszowego Misia. Historia pluszowej zabawki, przedstawio-
na dzieciom w bardzo obrazowy sposób za pomocą teatru cie-
ni, poruszyła serca małych odbiorców. Dlatego z wielką czuło-
ścią przytulały swoje ulubione maskotki, które towarzyszą im już 
od najmłodszych lat. Zabawa z misiami zaczęła się od porannej 
gimnastyki do piosenki „Kubusia Puchatka”, później były misiowe 
konkursy, zagadki i wspólne tańce.

Miś jest bardzo ważny dla dziecka. Mięciutki, puchaty, moż-
na go przytulić, a nawet zwierzyć mu się z dziecięcych sekretów.

Renata urban

tadzio z brązem
chcielibyśmy się pochwalić sukcesem 6-letniego Tadeusza 

Lubera, naszego przedszkolaka. Podczas Międzywojewódzkiego 
Otwartego Turnieju judo juniorów Młodszych, Młodzików i Dzieci 
w Sosnowcu, zdobył brązowy medal. Na podkreślenie zasługuje 
fakt, że były to pierwsze zawody judo, w których brał udział. Na co 
dzień Tadek trenuje w klubie PTS janosik w Bielsku-Białej. Ser-
decznie gratulujemy Tadeuszowi i życzymy mu kolejnych sukce-
sów w wybranej przez niego dyscyplinie sportu.

wizyta niecodziennego gościa
Radosna atmosfera zapanowała 10 grudnia w Przedszkolu 

Nr 2 w jaworzu, do którego zawitał św. Mikołaj. Ten niezwykły 
gość przyszedł do dzieci z workiem pełnym prezentów i radości, 
ze szczerym uśmiechem i niezwykłą magią, która wywoływała 
zachwyt wśród przedszkolaków. Przybycie św. Mikołaja poprze-
dziło przedstawienie teatralne „Mikołajkowy teatrzyk” w wyko-
naniu teatru „Skrzat” z Krakowa. Spotkanie z teatrem jest jedną 
z ulubionych form aktywności twórczej naszych dzieci, a wizy-
ta św. Mikołaja to jeden z najbardziej oczekiwanych przez dzie-
ci dni w roku. Przygotowują się do niego starannie. Każda grupa 
wykonuje bardzo ciekawe prace plastyczne, na których oczywi-
ście króluje Mikołaj. Oprócz prac plastycznych, wszystkie grupy 
uczą się piosenki lub wiersza, które będą mogły zaprezentować 
przed tak wyjątkową osobą. Dzieci uwielbiają te przygotowania 
i mimo, że zajmują im one wiele czasu, robią to z wielką przy-
jemnością. Po przywitaniu tego niecodziennego gościa, swo-
je występy zaprezentowały dzieci z poszczególnych grup. Ku 
naszemu zaskoczeniu, maluszki w ogóle się nie bały. św. Mi-
kołaj podziękował za ciepłe przyjęcie. Bardzo się ucieszył, że 
w tym roku również czekało na niego tak dużo dzieci. Rozmawiał 
z dziećmi, zachęcał ich, aby były grzeczne, słuchały rodziców 
oraz nauczycieli w przedszkolu. A w nagrodę zostawił dla każde-
go dziecka paczkę z prezentami.

Nauczycielka Magdalena Ćmok

sów w wybranej przez niego dyscyplinie sportu.
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wyjątkowy grudzień
Grudzień jest wyjątkowym miesiącem w ciągu roku. Wszy-

scy oczekujemy świąt Bożego Narodzenia. W naszym przed-
szkolu wykonywaliśmy dekoracje świąteczne, prace plastyczne 
o tematyce bożonarodzeniowej, uczyliśmy się kolęd i świątecz-
nych piosenek. Nasze rodzeństwo – cecilia i Danielek zaprezen-
towali nawet kolędę w języku francuskim na konkursie „Kolędu-
jemy w różnych językach”, zorganizowanym przez Niepubliczną 
Szkołę Podstawową „Akademia żaków”. Rodzice naszych przed-
szkolaków oraz pracownicy przedszkola także byli zapracowani 
– przygotowując ozdoby i dekoracje na kiermasz organizowany 
przez Radę Rodziców. W tym roku na kiermaszu świąteczny kró-
lowały ozdoby choinkowe, stroiki, choinki, bałwanki, domowe sy-
ropy, mydła glicerynowe, aniołki, wianuszki świąteczne, pierniki, 
świąteczne książeczki i kolorowanki oraz wiele innych wspania-
łych rękodzieł. jesteśmy pod ogromnym wrażaniem zdolności 
artystycznych jakie posiadają rodzice naszych przedszkolaków. 
Z tego też powodu kiermasz cieszył się dużym zainteresowa-
niem. Kulminacją świątecznego oczekiwania był dzień, w któ-
rym wszystkie dzieci i pracownicy przedszkola spotkali się przy 
stole zastawionym świątecznymi smakołykami, składając sobie 

wzajemnie życzenia i łamiąc się opłatkiem przy wtórze kolęd 
i roznoszącym się pięknie zapachu ozdabianych goździkami po-
marańczy. Dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy włączyli się 
w organizację kiermaszu świątecznego oraz za pomoc w przygo-
towaniu opłatkowego spotkania.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 
W jAWORZu

same talenty
16. już koncert Giełdy Talentów niestety za nami. I tym razem 

wystąpiły same gwiazdki. Nie zabrakło pasjonatów – hobbystów – 
utalentowanych rzeźbiarzy. Najliczniejszą grupę stanowiły jednak 
tancerki i tancerze, którzy indywidualnie i grupowo prezentowali 
swoje zdolności. Recytacja w wykonaniu najmłodszych oraz po-
pis aktorski, a właściwie kabaretowy, zostały przyjęte wręcz owa-
cyjnie. Sporą grupę stanowiły również wokalistki. Repertuar i tym 
razem był bardzo urozmaicony, a nawet wzruszający. Niejedna 
łza spłynęła po policzku, gdy przyszło wysłuchać pastorałkę „Ko-
lęda dla Nieobecnych”. Imponowała również gra na instrumen-
tach w wykonaniu pianistów, gitarzystki i młodziutkiej skrzypaczki.

Dziękujemy i tym razem wszystkim miłośnikom dziecię-
cego talentu za liczne przybycie. już dzisiaj zapraszamy na 

przyszłoroczną Giełdę Talentów. Obiecujemy, że nie zabraknie 
uśmiechów i wzruszeń.

mikołajki
czekaliśmy, czekaliśmy… i się doczekaliśmy… Wszystkie 

dzieci odwiedził dzisiaj święty Mikołaj. Dziecięca radość nie mia-
ła końca, a słodkie upominki znikały jak zaczarowane. Przecież 
wiadomo, że nawet „zima z Mikołajem jest pachnącym, ciepłym 
majem”.

festiwal koszykówki
Pierwsza edycja Basketball Festiwal już za nami. Dziękujemy 

wszystkim, którzy zechcieli spędzić to sobotnie przedpołudnie na 
hali sportowej i zmierzyć się pod koszem, a także – za wspólną 
zabawę. Do zobaczenia za rok.
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podzielili się życzliwością
Adwent to szczególny czas, kiedy z radością obdarowujemy 

innych. Wyjątkowymi prezentami nie są materialne upominki, ale 
przede wszystkim uśmiech, troska i życzliwość. One sprawiają, że 
jesteśmy wrażliwi na cierpienie innych. jednak nie chodzi o to, by 
współczuć, ale działać. Dlatego nasz szkolny teatr w poniedziałek 
4 grudnia wystąpił przed pacjentami i pracownikami Hospicjum 
im. św. jana Pawła II w Bielsku-Białej. Spektakl „Przestawienie 
musi trwać…” przekonuje, aby się nie poddawać. Wsparcie in-
nych ludzi, ich serdeczność i pomoc potrafią zdziałać cuda i zmie-
nić życie. O tym przypomnieli uczestnicy koła teatralnego w swo-
jej sztuce. A uśmiech i kręcąca się łza w oku były największym 
uznaniem. W przedstawieniu zagrali: Franek Owczarek, Natalia 
Nguyen-Dinh, Agnieszka Pasińska, Karolina Słomińska, Marta 
cholewik, Zuzia Kopeć, Oliwia Lach, Nikola żak, Zosia czader, 
Marta Grzeszek, Kasia Dziedzic, julia Sobkowicz, Zuzia Gruca.

M. cholewik

czyste powietrze
Ostatnio uczestniczyliśmy w warsztatach Fundacji Ekologicz-

nej „Arka” w ramach kampanii edukacyjnej pod nazwą „czyste 
powietrze w Gminie jaworze”. Zostaliśmy wyedukowani w zakre-
sie ograniczania niskiej emisji, zachęceni do poszanowania na-
turalnych surowców, stosowania zasady 3R oraz uwrażliwieni na 
temat szkodliwości palenia śmieci w piecach domowych.

Zespół Promocji Szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 
W jAWORZu

charytatywnie w 2. niedzielę adwentu
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w jaworzu w niedzie-

lę, 9 grudnia 2018 r. zorganizowali po nabożeństwie w Koście-
le Ewangelicko-Augsburskim w jaworzu kiermasz adwentowy,  
z którego dochód został przeznaczony na akcję charytatyw-
ną Pola Nadziei, która wspiera działalność Hospicjum im. jana 
Pawła II w Bielsku-Białej. 

uczniowie z klasy pierwszej, czwartej, siódmej oraz trze-
ciej gimnazjum do kiermaszu przygotowywali się prawie przez 
miesiąc. Wykonali ozdobne herbaciane kalendarze adwentowe  
z hasłem biblijnym, zakładki do Biblii, ozdobne szyszki-choinki, 
gwiazdki na choinkę, pudełka na prezenty, świeczniki oraz kart-
ki świąteczne. Towarzystwo Biblijne z Warszawy podarowało na 
kiermasz ekumeniczne tłumaczenia ksiąg biblijnych: Nowy Testa-
ment, Księgi dydaktyczne, Pięcioksiąg Mojżeszowy. 

W tym roku zebrano ofiarę w wysokości 1046 zł, która w cało-
ści została przekazana dla hospicjum w Bielsku-Białej.

Dziękujemy wszystkim za wsparcie akcji – sponsorom, 
uczniom, nauczycielom oraz wszystkim, którzy przyszli na kier-
masz i dołożyli swoją charytatywną cegiełkę dla hospicjum.
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drogi prowadzą zawsze do ludzi...
...pisał Antoine de Saint-Exupery w „Małym Księciu”. Miał ra-

cję. Gdziekolwiek zechcemy się udać, zwykle życie postawi na 
naszej ścieżce drugiego człowieka. W zeszłym roku, niby całkiem 
przypadkiem, zawiodło naszą uwagę na drugi kraniec Polski, do 
Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie. 
Ośrodek kształci i zapewnia opiekę dzieciom o różnym stopniu 
niepełnosprawności intelektualnej, pomagając im przejść drogę 
od przedszkola po dorosłość. część podopiecznych mieszka na 
co dzień w prowadzonym przez placówkę internacie, a ich rodzi-
ce i opiekunowie z trudem wiążą koniec z końcem.  

W okresie przedświątecznym, w jednym z naszych oddziałów 
gimnazjalnych zrodziła się spontaniczna chęć sprawienia tam-
tejszym dzieciom skromnej niespodzianki. Nawiązaliśmy współ-
pracę z panią Anną Minkiewicz – pracownikiem Zespołu. czworo 
wskazanych przez nią, najbardziej potrzebujących uczniów oraz 
szkolna świetlica otrzymało wówczas od jaworzańskich gimnazja-
listów świąteczne prezenty.

prezent pod choinkę dla dzieci na wschodzie
Tegoroczna akcja „Prezent pod choinkę” przygotowywana 

w ramach 18. edycji organizowanej przez centrum Misji i Ewan-
gelizacji w Dzięgielowie, odbyła się w listopadzie SP nr 2 w ja-
worzu. Nasi uczniowie przygotowali 16 paczek – prezentów świą-
tecznych dla dzieci.  

Paczki zebrane w całej Polsce w grudniu organizator akcji 
dostarczył na Białoruś, gdzie przekazał dzieciom 1535 paczek 
w Grodnie i Witebsku, na ukrainę (1103 paczki) głównie do char-
kowa, we wschodniej części kraju, do miejscowości Sibiu, Brasov 
i Iasi w Rumunii (2982 paczki) oraz do obozu uchodźców w Buł-
garii (312 paczek).

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w akcji i chcie-
li sprawić radość dzieciom w wojennej ukrainie oraz w Rumunii.

Szkolny koordynator akcji - Ewa Below

W tym roku nasi uczniowie zdecydowali ponownie wywo-
łać uśmiechy na buziach bobrowskich dzieciaków. Przeprowa-
dziliśmy zbiórkę artykułów szkolnych i plastycznych, gier, zaba-
wek, słodyczy, kosmetyków, książek i odzieży, które w trzech 
paczkach trafi ły do: dziewięcioletniego Krzysia, dwunastolatka 
– Sebastiana oraz szesnastoletniej Magdy. Tak jak w ubiegłym 
roku – do każdej przesyłki dołączyliśmy wykonane na lekcji wy-
chowawczej kartki ze świątecznymi życzeniami pisanymi po an-
gielsku. Tym sposobem dodaliśmy przedsięwzięciu wartość edu-
kacyjną – nasi uczniowie ćwiczyli pisanie, a adresaci – czytanie 
w najbardziej rozpowszechnionym języku świata. Od ich opieku-
nów wiemy, że sprawiło im to niemałą radość.

czy akcja „Drogi Prowadzą Zawsze do Ludzi” stanie się tra-
dycją naszej szkoły? czas pokaże. Póki co, życzymy naszym bo-
browickim znajomym jak najwięcej powodów do uśmiechu w nad-
chodzącym roku. I pamiętajmy: „najważniejsze jest niewidoczne 
dla oczu”.

Magda Kaczmarczyk

mikołajki
6 grudnia w murach naszej szkoły pojawił sie sympatyczny, 

dość tegi starszy pan w czerwonym stroju, czapce z pomponem 
i niezbyt długiej brodzie. Przybył w towarzystwie aniołka i diabeł-
ka i rozdawał słodkości wszystkim uczniom, nauczycielom oraz 
pracownikom szkoły. Okazało sie, ze to przedstawiciele samorzą-
du szkolnego zadbali o to, żeby tego dnia na buziach wszystkich 
obecnych zagościł uśmiech. Towarzyszyło im kilku uczniow kla-
sy 4a. Grupa ta wędrowala od klasy do klasy i w kilku zdaniach 
w języku angielskim przedstawiala mikołajowe i bożonarodzenio-
we zwyczaje panujące w wybranych krajach Europy i nie tylko. 
Był to z pewnością miły przedświąteczny akcent połączony z wąt-
kiem edukacyjnym.

Iwona Kominek
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konkurs „szkolna choinka”
Samorząd uczniowski SP2 w jaworzu w grudniu przeprowa-

dził konkurs na najładniejszą klasową choinkę, w którym brały 
udział wszystkie klasy szkoły podstawowej oraz oddziały gimna-
zjalne. Kryteria konkursu były następujące: choinka miała być wy-
konana samodzielnie przez daną klasę, z naturalnych lub eko-
logicznych, przetwarzalnych materiałów, miała być estetyczna, 
kreatywna i pomysłowa. Na wykonanie choinek uczniowie dosta-
li około dwa tygodnie.

W dniach 18-20 grudnia komisja konkursu, w skład której 
wchodzili nauczyciele: Aneta Kwaśny, Ewa Below, Władysław 
Saletnik i ks. Kamil Skoczylas oraz prezydium Samorządu 
uczniowskiego w składzie: Wiktoria Zabilska, Konrad Niesyt  
i jagoda Pytlowany. Oceniono wszystkie choinki wykonane przez 
uczniów. Wyniki konkursu zostały podane po zakończeniu jase-
łek świątecznych, które odbyły się w szkole w piątek 21 grudnia. 

Wyniki prezentują się następująco:
• Miejsce III zajęła klasa 4A, która w nagrodę otrzymała 

słodkości,
• Miejsce II otrzymała ex aequo klasa 3B wraz z klasą 1 i 2, 

które razem wykonywały choinkę, w nagrodę otrzymując do 
swoich klas pizzę,

• Miejsce I zdobyła natomiast klasa 8B, która wygrała wycieczkę 
do kina na wybrany przez siebie film.

Nagrody zostały ufundowane przez Radę Rodziców.
jagoda Pytlowany
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increase your iQ, your eQ emotional intelligence (zwiększ 
swoją inteligencję emocjonalną)
noVember

learn time management (naucz się zarządzania czasem)
be kinder to yourself (respect yourself, treat yourself 

well); (bądź milszy dla siebie: szanuj siebie i traktuj się 
dobrze)
december

create a positive attitude (become an optimist...) (miej po-
zytywną postawę (zostań optymistą)

spend unusual christmas (go somewhere nice and hot; 
meet someone who you lost touch with) (spędź niezwy-
kłe święta: wyjedź tam, gdzie jest miło i ciepło, spotkaj się 
z kimś, z kim straciłeś kontakt)

życzymy spełnienia własnych postanowień i zachęcamy 
do nauki języków obcych – już rozpoczynamy nabór na ii se-
mestr nauki!

ucz się z nami w jaworzu! zapisy i informacje: 

sjo world jaworze, ul. zdrojowa 93
tel. 604 835 859

e-mail: sekretariat@jezykijaworze.pl

tekst sponsorowany

nowy rok – nowe możliwości, nowe plany 
i nowe postanowienia... 

Każdego roku początkiem stycznia pojawia się temat nowo-
rocznych postanowień – new year’s resolutions. największy 
problem to fakt, że z reguły formułujemy je mało konkretnie, 
z myślą o realizacji w bliżej nieokreślonej przyszłości. Tym 
razem inaczej: na każdy miesiąc roku – 2 różne postanowienia.

W tym numerze lista mniej lub bardziej oczywistych postano-
wień noworocznych – może tym razem się uda...

new year’s resolutions

january
start a mediatation practice (joga) (rozpocznij praktykę 

medytacyjną (jogę)
upgrade yourjob skills (aktualizuj swoje umiejętności 

zawodowe)
february

learn something new (naucz się czegoś nowego)
learn spanish

march
pick up a hobby (znajdź hobby)
start your own business (zacznij własny business)

april
buy more experiences than things (go to the theatre, go 

on holiday and take people you love) (kupuj więcej przeżyć 
niż rzeczy)

create passive income (zadbaj o pasywny dochód)
may

eat fewer calories (it’s easier to lose your weight in 
spring-the summer is coming soon!) (jedz mniej kalorii; ła-
twiej schudnąć wiosną – lato już wkrótce)

invite someone to dinner and spend a wonderful time to-
gether (zaproś kogoś na obiad i spędź cudowny czas razem)
june

move more – try something new-maybe canoeing... (ru-
szaj się więcej – spróbuj coś nowego – może pływania kaja-
kiem)

try to sit and do nothing for half an hour (spróbuj usiąść 
i nic nie robić przez pół godziny)
july

read more
be more grateful (bądź bardziej wdzięczny)

august
stop procrastinating (przestań odkładać robienie rzeczy 

na później)
spend more time close to nature (spędaj więcej czasu bli-

sko natury)
september

enjoy the little things (walking barefoot on the grass...) 
(ciesz się z małych rzeczy: z chodzenia boso po trawie...)

become more confi dent (bądź bardziej pewnym siebie)
october

be more punctual, more organized (bądź bardziej punk-
tualnym, zorganizowanym)
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Dziękuję za modlitwę i wspierające myśli,
oraz udział w nabożeństwie żałobnym mego męża 

ks. radcy Ryszarda Janika
Ruta Janik z rodziną
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realizujemy noworoczne postanowienia
Z nastaniem Nowego Roku niemal każdy postanawia coś zmienić. Na lepsze. W swoim życiu czy w wyglądzie. Któż 
z nas nie wpisał kiedyś na listę postanowień hasła – idealna sylwetka, gładka skóra? Dotyk urody przygotował w stycz-
niu ofertę, która pomoże w realizacji zamierzeń. 
Początkowo mamy wolę do działania. I siły. chcemy coś zmieniać. Oczywiście w taki sposób, aby było lepiej, ładniej, wy-
godniej. Niemal każda kobieta wpisała na listę noworocznych postanowień pragnienie o idealnej sylwetce. „Schudnę 5 
kilogramów” – czytamy pod koniec grudnia to, co zanotowałyśmy kilkanaście miesięcy wcześniej i zastanawiamy się, co 
się wydarzyło, że zaprzestałyśmy działań w tym kierunku? Wystarczy jednak odrobina chęci i nasze wsparcie, aby zre-
alizować to marzenie. Dotyk urody chętnie pomoże w realizacji noworocznych zadań. 
– Naszym celem w styczniu jest idealna sylwetka i gładka skóra. Chcemy wesprzeć panie w ich dążeniach do osiągnięcia 
zamierzonego celu. Z jednej strony dieta, a z drugiej zabiegi, które oferujemy, to wszystko razem jest skazane na sukces 
– mówi Marta Wawrzyczek, właścicielka naszego jaworzańskiego Dotyku urody. – Dlatego Dotyk Urody wyszedł naprze-
ciw wszystkim tym potrzebom i przygotował ciekawą promocję, która zainteresuje panie świadome własnego ciała i po-
trzeb. Jeśli pragniesz jędrnych pośladków, ud bez cellulitu, gładkiego brzucha bez rozstępów, to jest to oferta dla Ciebie. 
Znamy Twoje potrzeby, dlatego oferujemy limitowaną super promocję, której nie możesz przegapić – dodaje pani Marta. 

szczegóły styczniowej promocji

Endermologia – 10 + 5 gratis
HIFu uLFIT 

– do zabiegu na twarz 3 x Venus Legacy gratis
– do zabiegu na ciało 5x endermologia gratis

Venus Legacy – 6 + 6 GRATIS 
- do pakietu na twarz, pakiet na szyję i podbródek gratis

- do pakietu na brzuch, pakiet na boczki gratis
- do pakietu na uda, pakiet na pośladki gratis

Radiofrekwencja mikroigłowa 2 + 1 gratis

Mezoterapia na twarz Filorga NcTF135HA 2+1 gratis

Regulamin promocji na www.dotykurody.pl oraz pod nr tel. 668 687 070.

Dotyk urody Marty Wawrzyczek, ul. Wapienicka 68, jaworze
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Bajkowa Błatnia

W końcu się jej doczekaliśmy. Zimy z prawdziwego zdarzenia. Przyszła na krótko w czasie świąt Bożego Narodzenia. Na chwilę 
pojawiły się roztopy, ale po Nowym Roku znowu zaczęło intensywnie padać. Zobaczcie, jak wyglądała Błatnia na początku stycznia.

Zdjęcia: Tomasz Wolff


