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BUDŻET OBYWATELSKI DLA JAWORZA #2019

GŁOSUJESZ
WYBIERASZ

Po raz piąty zdecydują mieszkańcy
Wystartowała piąta edycja Budżetu Obywatelskiego. W przeciwieństwie do roku ubiegłego, łączna pula pieniędzy na projekty zgłoszone
przez mieszkańców wzrosła ze 120 do 180 tysięcy złotych. Wnioski będzie można zgłaszać do 8 marca. Głosowanie natomiast potrwa od
18 marca do 12 kwietnia. – Budżet Obywatelski to multum wspaniałych i ciekawych zarazem inicjatyw, które nas – powiem szczerze – z roku
na rok coraz bardziej interesują, a nawet zadziwiają. Roczny budżet gminy to taka skala makro, zaś budżet partycypacyjny pozwala na realizację spraw małych, których załatwienie często może ułatwić mieszkańcom życie na jakiejś konkretnej ulicy czy w danym rejonie. Tak więc
mieszkańcy Jaworza, do działania! – skomentował Radosław Ostałkiewicz, wójt Jaworza.
Więcej o Budżecie Obywatelskim na 2019 rok piszemy w środku numeru. (wot). Fot. ARC

Historyczny Orszak Trzech Króli

Jacek Czader przepytany

Po raz kolejny zagrała Orkiestra

Krwiodawcy zapraszają

Czas utrudnień
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tysięcy 116 złotych udało się zebrać w czasie jaworzańskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Impreza zorganizowana przez 11. Grunwaldzką Wielopoziomową Drużynę Harcerską „Impessa” oraz Urząd Gminy Jaworze odbyła się w drugą
niedzielę stycznia na Hali Sportowej Jaworze. 27. Finał WOŚP
rozpoczął się w Jaworzu na sportowo. Po raz pierwszy bowiem
Stowarzyszenie „Bieg po zdrój” zorganizowało I Zimowy Półmaraton Górski. Na starcie stanęło ponad 200 biegaczy, którzy
w trudnych warunkach atmosferycznych musieli pokonać trasę
na Błatnią i z powrotem. Zarząd stowarzyszenia zdecydował, że
20 procent z opłaty startowej przekaże na Orkiestrę – dało to
nieco ponad 2300 złotych.

W Jaworzu nie brakuje chętnych do włączenia się w wielkie dzieło zapoczątkowane przez Jurka Owsiaka prawie 30 lat temu.

Po południu na Hali Sportowej odbyła się część kulturalnosportowa. Rozegrano mecze w koszykówkę (gościem była drużyna Hills z Bielska-Białej), licytowano m.in. przejazd w korowodzie dożynkowym w bryczce w towarzystwie wójta Radosława
Ostałkiewicza, lot helikopterem z byłym przewodniczącym Rady

Gminy Jaworze, Mieczysławem Brzezickim czy piłkę podpisaną
m.in. przez ministra sportu, Witolda Bańkę. Publiczność rozgrzał
zespół Red Snow. O 20.00 popłynęło światełko do nieba.
– Bardzo dziękuję wszystkim wolontariuszom za ten dzień, za
waszą pracę. Dziękuję wszystkim rodzicom za wszelką pomoc
i wsparcie w naszych działaniach. Dziękuję wszystkim przyjaciołom za kanapki, ciasta, gofry, herbaty, kawy, czekolady na gorąco. Dziękuję wszystkim darczyńcom fantastycznych gadżetów,
które zostały przekazane do licytacji na rzecz WOŚP. Dziękuję za pomoc w organizacji imprezy Młodzieżowej Radzie Gminy,
obsłudze hali, zespołowi Red Snow oraz orkiestrze „Glorietta”,
OSP za przygotowanie światełka do nieba – powiedziała Joanna Buzderewicz, harcmistrz 11. Grunwaldzkiej Wielopoziomowej
Drużyny Harcerskiej „Impessa”.

Główne wydarzenia odbywały się na Hali Sportowej Jaworze.

Harcmistrz Joanna Buzderewicz i wójt Jaworza Radosław Ostałkiewicz
to główni muzykanci WOŚP w Jaworzu.

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Jaworzu rozpoczął
się na sportowo, od I Zimowego Półmaratonu Górskiego.
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W całej Polsce Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała ponad 90 milionów złotych, najwięcej w blisko 30-letniej historii. Ogólną radość przyćmiły jednak wydarzenia w Gdańsku,
gdzie podczas puszczania światełka do nieba zaatakowany nożem został wieloletni prezydent tego miasta, Paweł Adamowicz.
Zmarł na drugi dzień w szpitalu. Kondolencje nad morze popłynęły także z naszej gminy. Wójt Radosław Ostałkiewicz napisał: „W imieniu władz samorządowych Gminy Jaworze wyrażam
wielki smutek z powodu zabójstwa Prezydenta Miasta Gdańsk
Pana Pawła Adamowicza. Nie znajduję słów, aby opisać, jak
bardzo jestem wstrząśnięty tym jakże smutnym, ale zarazem

HISTORYcZNY ORSZAK
Po raz pierwszy ulicami naszej miejscowości przeszedł Orszak Trzech Króli. Tym samym Jaworze dołączyło do ponad 750
miejscowości w całym kraju, w których królowie Kacper, Melchior
i Baltazar pokłonili się dopiero co narodzonemu Jezusowi.
– Historia orszaków w Polsce rozpoczęła się w 2009 roku –
przypomniała Małgorzata Sikora, przewodnicząca Stowarzyszenia „Opatrzność”, które wspólnie z Parafią Rzymskokatolicką pw.
Opatrzności Bożej zorganizowało wydarzenie 6 stycznia. – Aż
trudno uwierzyć, że impreza zakrojona na tak szeroką skalę – angażująca dziesiątki tysięcy osób idących w wielobarwnych orszakach w wielu miejscowościach – narodziła się z małego, szkolnego przedstawienia wystawianego najpierw w szkole żagle, w roku
2005, a następnie w Teatrze Buffo. Każda z miejscowości nadaje mu swój koloryt i tworzy własną historię. Bo orszak to inicjatywa lokalnej społeczności, a takie my tutaj, w Jaworzu, cenimy najbardziej – dodała.
Trasa Orszaku Trzech Króli wiodła z parkingu przed Lewiatanem, następnie ulicami Zdrojową i Wapienicką, do amfiteatru.
Przed wyruszeniem wszyscy usłyszeli słowa: „Królowie wyruszają za gwiazdą betlejemską, by odkryć w ubogiej, niepozornej szopie najprawdziwszego Boga. Mieli wszystko to, za czym pędzi

Historyczny Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Zdrojową i Wapienicką.

nikczemnym wydarzeniem, które miało miejsce w dniu, w którym wszyscy cieszyliśmy się z kolejnego, 27. już, ﬁnału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Śmierć Prezydenta Gdańska
spowodowała wielką pustkę w sercach wszystkich, którzy go
znali i kochali, a przede wszystkim Jego Rodziny – rodziców,
żony i córeczek. Odejście Prezydenta Gdańska to również smutek dla nas – samorządowców, dla których był On od wielu lat
ważną i znaczącą postacią.
Łączę się w bólu z Rodziną śp. Prezydenta oraz pracownikami magistratu Urzędu Miasta Gdańska. Cześć Jego Pamięci!”.
(wot) Zdjęcia: Daniel Skrobol, ARc
współczesny świat – bogactwo, wiedzę, ale szukali tego, który
jest odpowiedzią na pragnienia serca, jest dawcą zbawienia. Wyruszmy wraz z nimi ze śpiewem kolęd. Otwórzmy usta, a przede
wszystkim serca, bo niedaleko mały Jezus czeka, by narodzić się
w twoim sercu, ogrzać się w nim i zamieszkać”.
W amfiteatrze królowie z Afryki, Azji oraz Europy przekazali
dary oraz pokłonili się Jezusowi. Nie zabrakło też kolęd oraz występów uczniów z Jaworza. Licznie zgromadzona publiczność,
w większości z charakterystyczną papierową koroną na głowie,
wysłuchała wierszy i krótkich opowiastek nagrodzonych w bożonarodzeniowym konkursie recytatorskim (pomocą przy jego przeprowadzeniu służyła siostra Eliasza). Poniżej prezentujemy jego
laureatów. Szkoła Podstawowa nr 1; dzieci z klas I-III: 1. Julia
Pojda Ic („choineczka”), 2. Julia Kania IB („Wigilijny wieczór”),
3. Franciszek Jaworek IA („Kolęda płynie”) i Magdalena Pudełek
III A („Gwiazdka”); klasy IV-VI: 1. Franciszek Owczarek („Z opłatkiem”), 2. Zofia Kornacka VIB („Gwiazda”), 3. Julia Krasiejko VD
(„Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia”), Szkoła Podstawowa nr 2: 1. Zuzanna uczniak IV, 2. Malwina urbaś IV („choinka”),
3. Lenka Powroźnik II („Aniołek świąteczny”), 3. Emilia Gąsiorek
IV („W stajence”).
Dodajmy, że w rolę królów wcielili się: wójt Radosław Ostałkiewicz, radny powiatowy Jacek czader oraz Bartłomiej Mieszczak.
(wot) Fot. Tomasz Wolff
Fotoreportaż z orszaku publikujemy na ostatniej stronie.
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Budżet obywatelski – najważniejsze informacje

Najważniejsza informacja dla osób lub organizacji pozarządowych, które chcą zgłosić projekty do Budżetu Obywatelskiego,
jest taka, że mogą to zrobić najpóźniej do 8 marca (konkretnie do
godziny 13.00). Można to zrobić na dwa sposoby: złożyć wniosek
osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Gminy Jaworze (w godzinach jego pracy) albo za pośrednictwem poczty (Urząd Gminy
Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze, z dopiskiem „Budżet
obywatelski”). Warto wiedzieć, że decyduje data wpływu naszego
wniosku do Kancelarii UG.
Złożone wnioski zostaną bardzo szybko sprawdzone przez
urzędników, bo już 18 marca rozpocznie się głosowanie. Każdy mieszkaniec, który najpóźniej 31 grudnia 2018 roku skończył
16. rok życia, będzie mógł zagłosować na dwa sposoby: osobiście, na karcie w Urzędzie Gminy albo drogą elektroniczną, wysyłając prawidłowo wypełnioną kartę do głosowania na adres:
bo2019@jaworze.pl. Osobiście będzie można zagłosować do
piątku 12 kwietnia, on-line o dwa dni dłużej, do niedzieli włącznie.

Łączna pula środków na projekty złożone przez mieszkańców
została zwiększona ze 120 do 150 tysięcy. W przypadku projektów inwestycyjnych, ich wartość nie może przekroczyć 40 tysięcy, jeżeli chodzi o tzw. projekty miękkie, maksymalna stawka to
15 tysięcy. Na tym jednak nie koniec dobrych wiadomości. Decyzją wójta Radosława Ostałkiewicza, w ramach rezerwy ogólnej
budżetu Gminy Jaworze na ten rok zostanie dodatkowo „zwolnione” 30 tys. złotych. W tym ostatnim przypadku chodzi o zadania wnioskowane przez Młodzieżową Radę Gminy lub inne organizacje działające na rzecz młodzieży (10 tys. zł), Jaworzański
Uniwersytet Trzeciego Wieku albo inne organizacje działające na rzecz seniorów (10 tys. zł) oraz organizacje pozarządowe
w związku z obchodami 30-lecia III RP (10 tys. zł). Jak więc łatwo
policzyć, łączna pula na projekty obywatelskie wyniesie w tym
roku 180 tysięcy.
Po szczegółowe informacje odsyłamy na oficjalną stronę
Urzędu Gminy Jaworze: www.jaworze.pl. (wot)

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY JAWORZE W SEZONIE 2018/2019
I. Zimowe utrzymanie sieci dróg Gminy Jaworze
Koordynacja akcji zimowej w sezonie 2018/2019: Referat Obsługi Techniczno-Gospodarczej Urzędu Gminy Jaworze –
tel. (33) 828 66 63 (Uwaga! Ze względu na bezpieczeństwo, a także zapewnienie odpowiedniej jakości świadczonych usług wszystkie rozmowy telefoniczne są nagrywane).
USUWANIE ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ DRÓG (POSYPYWANIE):
Rejon usuwania śliskości zimowej
(posypywania) dróg

Koordynacja usuwania śliskości zimowej dróg

Telefon kontaktowy

Drogi na terenie Gminy Jaworze (za
wyjątkiem dróg powiatowych)

Referat
Obsługi
Techniczno-Gospodarczej
Urzędu Gminy Jaworze

(33) 828 66 63

II. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Jaworze
Nadzór: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, ul. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała
Telefony kontaktowe: (33) 818-40-33, (33) 817 40 63, (33) 817 83 98, (33) 81 83 066
Drogi powiatowe na terenie Gminy Jaworze: ul. Cisowa , ul. Słoneczna, ul. Wapienicka, ul. Zdrojowa (od „Cholewika” do „Gospody
Zdrojowej”).
Ul. Bielska i Cieszyńska od 1 stycznia 2019 r. są drogami wojewódzkimi. W związku z tym zimowe ich utrzymanie znajduje się w gestii Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Katowicach.
W sytuacjach warunków ekstremalnych dotyczących utrzymania zimowego koordynację przejmuje Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 32 256-56-01, 32 255-21-95 fax. 32 256 22-13 e-mail: czkws@katowice.uw.gov.pl ) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego do którego przesyłane są kompleksowe informacje w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich.
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HONOROWE DYPLOMY
Już w lutym odbędzie się II Forum Organizacji Pozarządowych Gminy Jaworze. Podczas tej uroczystości Radosław Ostałkiewicz po raz pierwszy wręczy Honorowy Dyplom Wójta Gminy
Jaworze „Omnes Ex Nobis” (pol. „Nie Wszyscy z Nas”) w dwóch
kategoriach: „Społecznik Roku” i „Organizacja Roku”. – Osobą,
której chcę w ten sposób szczególnie podziękować za zasługi dla
naszej gminy jest pani Joanna Ewa Buzderewicz. Z kolei organizacją, którą wyróżnię w ten sposób, jest 11. Grunwaldzka Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Impessa”. Za wasze wsparcie
na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – poinformował
wójt Radosław Ostałkiewicz.
Gmina Jaworze w związku z powyższym ufunduje przejazd
skautom z Jaworza do Włoch na obchody 75. rocznicy Bitwy
o Monte cassino. – Za postawę wam się to po prostu należy...
Dziękuję Wam z całego serca i chylę przed wami czoła – dodał samorządowiec.
urząd Gminy Jaworze

ZuZIA I JANEK NAJPOPuLARNIEJSI
Tam, gdzie nie ma dzieci, brakuje nieba – tak twierdził Algernon charles Swinburne i trudno się z tym twierdzeniem nie
zgodzić. W naszej gminie 2018 był rokiem narodzin 63 nowych
mieszkańców Jaworza. Na świat przyszło 32 chłopców i 31
dziewczynek.
Najpopularniejszym imieniem, które nadawali rodzice, był Jan
– takie imię nosi czterech chłopców. Popularne wśród dziewczynek jest imię Zuzanna – tak nazwane zostały trzy nowe mieszkanki. chętnie nadawano również imię Maksymilian – trzech
chłopców urodzonych w 2018 roku nosi takie imię, a także Amelia, Antoni, Iga, Mikołaj, Kuba i Laura – przedstawicieli tych imion
urodziło się w ubiegłym roku dwoje.
W minionym roku przyszli na świat też: Aleksandra, Anastazja, Emilia, Julia, Julita, Klara, Lena, Liliana, Maja, Maria, Marta, Małgorzata, Monika, Melania, Natalia, Nadia, Nina, Nikola,
Oliwia, Pola, Susan, Zofia, Adam, Aleksander, Amadeusz, Artur,

AKcJE HONOROWEGO
KRWIODAWSTWA
2 marca odbędzie się kolejna akcja honorowego krwiodawstwa w Jaworzu – poinformowała Danuta Pawlus, członek Zarządu Klubu HDK PcK, działającego przy Ochotniczej Straży Pożarnej. Ambulans z Regionalnego centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zaparkuje przed sklepem Lewiatan. Krew będzie można oddać w godzinach 9.30-13.00. Kolejne okazje nadarzą się: 9
czerwca (8.00-12.30, Jaworze Expo Zdrowie, parking pod ośrodkiem zdrowia), 7 września (9.30-13.00, parking koło sklepu Lewiatan) oraz 7 grudnia (9.30-13.00, parking koło sklepu Lewiatan).
– Zapraszamy wszystkich chętnych do oddania krwi. Ważna
informacja jest taka, że krwiodawcą może zostać każdy - zdrowy
obywatel w wieku od 18 do 65 lat – dodała Pawlus.
(wot)

Bartłomiej, Dominik, Filip, Florian, Gustaw, Ignacy, Jacek, Jakub,
Jerzy, Kajetan, Leon, Michał, Nikodem, Roman i Tymoteusz.
Wszystkim Rodzicom serdecznie gratulujemy.
urząd Gminy Jaworze
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OGŁOSZENIA URZęDU GMINY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pragnie podziękować firmie JAWOROWA PIWNIcA za pomoc przy organizacji Wigilii dla
starszych i samotnych mieszkańców Jaworza oraz przekazany na ich rzecz poczęstunek w postaci wędliniarskich wyrobów regionalnych. BARDZO DZIĘKuJEMY.

Sklep Firmowy mieści się w pasażu sklepu NETTO w Jaworzu.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

APEL DO MIESZKAŃCÓW JAWORZA!

ORGANIZUJEMY ZBIÓRKĘ DLA PSÓW I KOTÓW ZE SCHRONISKA REKSIO!
Co zbieramy?
• koce, legowiska, ręczniki, pościel
(prosimy nie przynosić kołder i poduszek wypełnionych czymkolwiek, materacy,
ubrań i dywanów),
• smycze i obroże w tym także guard (wkładane przez głowę)
• karmy dla kotów mokre i suche.
Wszystkie ww. rzeczy można dostarczyć bezpośrednio
do Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej, ul. Reksia 48.
Jeżeli nie możecie dostarczyć, a posiadacie potrzebne rzeczy, prosimy o informację poprzez
pocztę e-mail
Fundacji Psia Ekipa: robertpsiaekipa@gmail.com
DZIĘKUJEMY!

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

Budynek „Pod Goruszką” – sala obok Biblioteki

Termin spotkania:
Poniedziałek 25 lutego 2019 r. godz. 18.00
Miejsce spotkania:
Jaworze Centrum, ul. Szkolna 97

W programie także:
bezpłatny pomiar ciśnienia oraz poziomu cukru i cholesterolu we krwi
bezpłatny pomiar wydolności płuc – spirometria
możliwość zakupu preparatów witaminowych oraz ziół
degustacja zdrowej żywności oraz herbatek ziołowych

Iwona Deperas

Gościem specjalnym i prelegentem będzie mgr promocji zdrowia
edukator zdrowia Instytutu Komeńskiego

LuTY

Cukier jest niszczącą substancją chemiczną uzależniającą w podobny sposób jak kokaina czy
heroina, twierdzi wielu naukowców, w tym profesor Robert Lustig, pediatra i endokrynolog, który
zaskoczył świat kontrowersyjną propozycją, by zakazać sprzedaży nieletnim napojów gazowanych i
karać za sprzedaż słodyczy w szkołach. „Za każdym razem, gdy poznaję jakąś chorobę i szukam jej
pierwotnej przyczyny, trafiam na cukier” – mówi amerykański nefrolog dr Richard Johnson.
W naszych ciałach nie ma organu, który nie byłby dotknięty szkodliwym działaniem cukru.
Tymczasem spożycie cukru skoczyło z kilku kilogramów na osobę w XIX wieku do 70 kilogramów na
początku XXI wieku! Codziennie zjadamy 40 łyżeczek cukru, nie wiedząc o tym, ponieważ
substancja ta jest obecna w 80% produktów spożywczych! Tak duże spożycie cukru ma
bezpośredni związek nie tylko z nadwagą, ale także drastycznym spadkiem odporności oraz
z epidemią chorób psychicznych, krążeniowych i nowotworowych. Niemiecki biochemik Otto
Heinrich Warburg odkrył, że metabolizm guzów złośliwych jest w dużej mierze uzależniony od
spożycia glukozy. Za swoje odkrycie otrzymał w 1931 r. nagrodę Nobla. Aby dowieść istnienia
komórek nowotworowych w ciele człowieka, poszukuje się obszarów pochłaniających najwięcej
glukozy (cukru). Jeśli jakiś fragment ciała wyróżnia się nadmiernym pochłanianiem glukozy, to
przyczyną tego zjawiska jest zwykle rak. Dlatego też coraz więcej osób zastanawia się jak
ograniczyć cukier w diecie oraz czym go zastąpić, aby nie trzeba było zapomnieć o wszystkich
przyjemnościach podniebienia? Na powyższe pytania usłyszą Państwo odpowiedź podczas
kolejnego spotkania klubu zdrowia, a dla tych, którzy lubią nowe odkrycia kulinarne, pokażemy jak
przygotować pyszne ciasto bez cukru, mąki, jajek, mleka, proszku do pieczenia, a które można
zrobić na 600 i więcej sposobów :) Serdecznie zapraszamy.

CZYM GO ZASTĄPIĆ?

CUKIER

zaprasza na program z cyklu „Sekrety zdrowia i długowieczności”

Klub
zdrowia

JAWORZAŃSKI
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luDZIE JAWORZA
ZAMIAST FAcEBOOKA WOLĘ
BEZPOŚREDNIą ROZMOWĘ

Rozmowa z Jackiem czaderem, nowym radnym powiatowym w kadencji 2018-2023.

Jacek czader w… motoryzacyjnym wydaniu.
Fot. ARc
Od wyborów minęło już trochę czasu. Ludzie dalej zwracają się do pana po imieniu czy – z uwagi na sprawowany
mandat radnego powiatowego – wolą jednak bardziej oﬁcjalną formę, pan?
Wychodzę z założenia, że najlepiej jest, jak mówią do mnie
normalnie, czyli po imieniu (śmiech). Jak byłem z kimś do tej pory
po imieniu, to dlaczego nagle ma być inaczej!?
Pierwsza myśl, żeby wystartować w wyborach, kiedy się
pojawiła?
W moim przypadku sprawdziło się znane przysłowie: „Do
trzech razy sztuka”. Była to bowiem moja trzecia próba. Po raz
pierwszy próbowałem dostać się do Rady Powiatu Bielskiego
osiem lat temu, natomiast przed czterema laty zabrakło mi siedmiu głosów.
Co się takiego zmieniło od tego czasu, że teraz ludzie
pana wybrali? Może lepsza kampania wyborcza?
To prawda, kampania była naprawdę lepsza. cały czas jednak powtarzam, że to nie jest moja zasługa. Nazwisko czader,
nie da się ukryć, jest znane w Jaworzu – coś dla tej miejscowości zrobili już moi rodzice, bracia. Miałem więc niejako ułatwione zadanie.

Czy możemy powiedzieć, że jednym z architektów sukcesu była pana córka Zuzanna. To ona rozkręciła kampanię
w mediach społecznościowych, w których pan nie istnieje…
Gdyby nie Zuzia, nie byłoby tego sukcesu. W tym miejscu
chciałbym jednak powiedzieć, że nie do przecenienia są także
zasługi wójta Radosława Ostałkiewicza, który także namawiał do
głosowania na moją skromną osobę. To efekt między innymi ich
współpracy, w końcu Zuzia udzielała się w Młodzieżowej Radzie
Gminy. Podczas kampanii wyborczej na własnej skórze przekonałem się, jaką moc mają portale społecznościowe. Sam nie posiadam konta na Facebooku i innych portalach i to się dalej raczej
nie zmieni. Póki nie będę musiał mieć konta w „social mediach”,
to go nie założę.
Nawet bycie radnym tego nie zmieni?
Nie, bo ja preferuję bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Lepiej porozmawiać z kimś w cztery oczy i tak omówić nurtujący
problem.
Został pan radnym chyba w najlepszym możliwym
momencie. Dwójka dzieci wyfrunęła już z rodzinnego gniazda, młodsze nie są na tyle małe, żeby pana potrzebowały
tak, jak choćby cztery lata temu, przy drugim podejściu do
powiatu…
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Można tak powiedzieć. Jestem też o cztery lata starszy, bardziej doświadczony, współpraca ze Starostwem Powiatowym
w Bielsku-Białej świetnie się układa. Niektórzy w starostwie cieszą się, że jestem jeszcze bliżej ich, niż do tej pory.
Kiedy pada nazwisko Czader, od razu nasuwa się jedno
słowo – społecznik.
Ja jestem najmłodszy z rodu czaderów i – chyba – jednocześnie najbardziej rozpieszczony. Jest nas wszystkich sześcioro
– Grzegorz, Krzysztof, Józef, Krystyna i Ignacy. Rodzice i starsze rodzeństwo cały czas gdzieś się udzielają, w szczególności
ksiądz Ignacy.
Na pewno nazwisko Czader zobowiązuje. Nie można
przejść, jak to się mówi, obok życia…
Robię wszystko, żeby nie skalać tego nazwiska, raz wychodzi lepiej, raz gorzej. chcę, by to nazwisko było szanowane, co
zresztą próbuję wpajać dzieciom.
Z dobrym skutkiem, nigdy nie widziałem, żeby w gazecie,
w kronice kryminalnej, pojawił się skrót Jacek C. (śmiech)…
To fakt (śmiech).
Mamy XXI wiek, kryzys narodzin. Większość rodzin ma
jedno, co najwyżej dwójkę dzieci. Jak to jest mieć tak dużo
rodzeństwa?
To ogromny atut. uwielbiam te chwile, kiedy się razem spotykamy. Najczęściej udaje nam się wszystkim razem zejść przy
okazji 1 listopada – najpierw na cmentarzu parafialnym, potem
w domu. cały czas utrzymujemy kontakt ze sobą, możemy liczyć
jeden na drugiego w różnych sytuacjach. Naprawdę to są bardzo
dobre relacje.
Jaki ma pan pomysł nie tyle na Jaworze, co na cały okręg
wyborczy, czyli także gminę Jasienica?
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Jest kilka rzeczy, którymi chciałbym się zająć, ale na razie wolałbym nie mówić o tym publicznie. Jak sprawy przybiorą
pomyślny obrót, z chęcią podzielę się wiadomościami z czytelnikami „Echa Jaworza”. Tak naprawdę dopiero rozpoznaję temat,
potrzebuję jeszcze kilku miesięcy. Mogę natomiast zapewnić, że
relacje ze starostą bielskim, Andrzejem Płonką, są bardzo dobre.
Na pewno sytuacja jest trochę skomplikowana, bo zostałem
wybrany z okręgu Jaworze – Jasienica. Może to zabrzmi trochę
egoistycznie, ale każdy ciągnie w swoją stronę, dlatego będę
chciał zrobić jak najwięcej dobrego dla Jaworza.
Proszę na koniec powiedzieć kilka słów o tym, co pan
robi na co dzień…
Administruję siecią ośrodków dla osób niepełnosprawnych
intelektualnie. Jest to placówka powiatowa, na dziś mamy 120
osób pod swoją opieką, głównie z powiatu bielskiego. Prowadzimy z nimi terapię zajęciową. Wszystko jest rozproszone w czterech budynkach. Pracuję w tym miejscu od 28 lat, przeszedłem
praktycznie wszystkie szczeble kariery. Prowadziłem zajęcia, byłem kierowcą… W tym miejscu muszę powiedzieć, że pomoc drugiemu człowiekowi zawsze była mi bliska, począwszy choćby od
pomocy sąsiedzkiej.
Jaworze ma mnóstwo atutów. Co by można jeszcze zrobić dobrego dla naszej miejscowości?
Bardzo by mi zależało – podejrzewam, że zgodzą się ze mną
zwłaszcza starsi mieszkańcy – żeby Jaworze uzyskało status
zdroju. choćby po to, żeby było nas wszystkich stać na przykład
na palenie ekologiczne.
Jaworze-Zdrój na pewno by przyciągnęło nowych gości.
Nie boi się pan, że miejscowość zostanie zadeptana?
Na pewno istnieje także zagrożenie i nie chciałbym, żeby Jaworze straciło swój klimat, taką intymność, z którą dziś ciągle
mamy do czynienia.
Rozmawiał: Tomasz Wolff

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
TOWARZYSTWO
MIŁOŚNIKóW JAWORZA
londyn nie tylko z widokówek
Ostatnie w 2018 roku posiady zorganizowane przez Towarzystwo Miłośników Jaworza miały temat „Londyn nie tylko z widokówek”. W Londynie wielokrotnie gościłam w latach 2005 -2017, za
każdym razem robiąc mnóstwo zdjęć.
Sama historia miasta jest bardzo ciekawa. Wyspy podbił
w 43 r. n.e. cesarz Klaudiusz, założono port handlowy Londinium,
wybudowano jeden most i mury obronne. Do roku 410 mieszkało tam ok. 50 tys. ludzi. Po upadku Imperium Rzymskiego miasto wyludniło się. Następni osadnicy to Sasi, którzy zaczęli tam
krzewić wiarę w chrystusa, a także stale toczyli walki z duńskimi
i norweskimi wikingami. Od roku 1016 Londyn został stolicą królestwa. W roku 1065 król Edward Wyznawca wybudował opactwo Westminster. Od czasu Wilhelma Zdobywcy to właśnie tam
następuje koronacja wszystkich królów. W średniowieczu Londyn rozbudowywał się i zyskiwał na znaczeniu. Decyzja Henryka VIII o zerwaniu więzi z Rzymem dała początek narodzinom
Kościoła Anglikańskiego i przydała miastu rozległych terenów po
skonfiskowanych dobrach klasztornych. Po śmierci Henryka VIII

w roku 1547 królową została jego córka Elżbieta I, która przez 45
lat rządów doprowadziła królestwo do rozkwitu. Zwycięstwo nad
hiszpańską Armadą w 1588 r. zwiastowało świt Imperium. Brytyjska ﬂota wyruszyła na morza w poszukiwaniu bogactw, zajmując
coraz to nowe ziemie na angielskie kolonie.
W 1665 r. wybuchła epidemia dżumy i spustoszyła miasto, zabijając 110 tys. mieszkańców, a rok później Wielki Pożar strawił
miasto i 100 tys. ludzi zostało bez dachu nad głową. Sir christopher Wreu odbudowując – przywrócił miastu dawną świetność.
W XVIII i na początku XIX wieku Londyn rozwijał się jako stolica światowego mocarstwa. Koronacja 18-letniej Wiktorii na królową Anglii w 1837 r. dała początek stulecia podbojów. Okręty pełne bogactw z kolonii przypływały do Londynu, przywożąc także
przybyszów z obcych stron, którzy pomogli ukształtować to kosmopolityczne miasto. W 1851 r. w Hyde Parku odbyła się Wielka Wystawa, a z pieniędzy uzyskanych z niej książę Albert – mąż
Wiktorii ufundował Ośrodek Naukowy – Muzeum Wiktorii i Alberta. Jednak gdy bogacze opływali w luksusach, coraz cięższy stawał się los londyńskiej biedoty – opisywany przez Karola Dickensa. Pod koniec 1861 r. liczba mieszkańców sięgała 3 milionów,
a granice miasta przesunęły się, zajmując okoliczne wsie.
W 1863 r. uruchomiono pierwsze na świecie metro.
Podczas II wojny światowej miasto zostało bardzo zniszczone,
3,5 mln domów zburzyła artyleria niemiecka. życie w powojennej
Anglii upływało na usuwaniu gruzów i odbudowie. W latach 60.
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XX w., dzięki muzykom rockowym, a także ludziom z kręgu sztuki
i mody Londyn trwale zaznaczył się na artystycznej mapie świata.
Dzięki zdjęciom podczas prelekcji mogliśmy zobaczyć mnóstwo zabytków, takich jak Twierdza Tower, Tower Bridge, Buckingham Palace, Pałac Westminster, British Muzeum, Piccadilly
Circus, Trafalgar Square, Westminster. Odwiedziliśmy też muzea: Tate Britain, Imperial War Muzeum, British Muzeum, National Gallery, Madame Tussqand’s. Sam Londyn jest pełen zieleni,
ma dużo ogrodów i parków, takich jak Holland Park, Hyde Park,
Kew Gardens, Regent’s Park. Największy jest Richmond Park,
ma 950 ha, pasą się tam daniele i jelenie. Są to dawne tereny łowieckie Karola I.
Przez Londyn przepływa Tamiza, najdłuższa rzeka Anglii.
Dzięki statkom pasażerskim możemy udać się w rejs z Greenwich – gdzie jest Obserwatorium Królewskie i stoi Cutty Sark –
najszybszy żaglowiec świata pamiętający czasy kliprów herbacianych, aż do Hampton Court Palace, rezydencji Henryka VIII.
Komunikacja w tym ogromnym, liczącym ponad 8 mln mieszkańców, mieście jest bardzo dobrze rozwinięta. Wszędzie możemy dojechać metrem i autobusami. Mam nadzieję, że obejrzenie
przeróżnych zdjęć z Londynu zachęciło wiele osób do zwiedzenia
tego przepięknego i interesującego miasta.
Grażyna Matwiejczyk, Fot. Grażyna Matwiejczyk

PLAN POSIAD NA 2019 ROK
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 lutego Halina Szotek – 100. rocznica bitwy pod Skoczowem,
23 lutego Bal Śląski (został przesunięty na ten termin ze
względu na ogłoszoną w dniu 19 stycznia żałobę narodową;
szczegóły na plakatach i stronie internetowej www.tmj.jaworze.pl),
16 marca prof. Daniel Kadłubiec – Promocja książki „Opowiada Anna Chybidziurowa”,
14 kwietnia Krzysztof Wielicki – Górki, góry, Himalaje i 20-lecie Galerii pod Groniem,
19 maja Bartosz Czader – Muzeum Fauny i Flory w Jaworzu
9 czerwca Jerzy Ryrych – „Drzewa umierają stojąc” (finał konkursu dla młodzieży),
23 czerwca Noc Świętojańska i 35-lecie Towarzystwa Miłośników Jaworza,
21 lipca Rezerwat „Rotuz” – posiady wyjazdowe,
15 września Blanka Ochman – Kontrola ruchu lotniczego,
20 października Agnieszka Kawik Nietolerancja pokarmowa,
17 listopada Marek Czader –Gospodarka leśna,
8 grudnia Adam Absalon – Obserwacje zimowego nieba.

Ponadto
• 27 lutego Zebranie Sprawozdawcze – Sala „Pod Goruszką”,
• 31-2 czerwca wycieczka – Jaworzański epizod w Wielkopolsce,
• 14 października – Składanie kwiatów pod tablicą upamiętniającą nauczycieli – Przedszkole w Jaworzu Średnim.
***
WAŻNY KOMUNIKAT
Ze względu na ogłoszoną w dniu 19 stycznia żałobę narodową Bal Śląski został przełożony na 23 lutego. Serdecznie wszystkich zapraszamy, szczegóły na plakatach i stronie internetowej
www. tmj.jaworze.pl.
TMJ
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NASZE DZIECI, NASZA MŁODZIEŻ
PuBLIcZNE PRZEDSZKOLE NR 1
W JAWORZu
„Wesołe skrzaty” wygrały konkurs „Kolędnicy wędrownicy”
15 stycznia dzieci z grupy ,,Wesołe Skrzaty” wzięły udział
w XIX edycji Konkursu Kolęd i Pastorałek „Kolędnicy wędrownicy”. Został on zorganizowany przez Miejski Dom Kultury w Bielsku-Białej. „Wesołe Skrzaty” zaśpiewały kolędę pt. „Kolędnicy
wędrownicy”. Mali artyści prezentowali się w barwnych strojach
kolędników, aby jeszcze bardziej podkreślić charakter wybranego
utworu. Dodatkowo nasz 6-letni przedszkolak Jacek Wachmeta
zagrał wstęp do kolędy na perkusji. Jacuś zagrał na tym instrumencie jak doświadczony muzyk z zespołu rokowego. chłopczyk
ma przed sobą niewątpliwie wielką karierę.
Nasze przedszkolaki stanęły na wysokości zadania i zaprezentowały się doskonale, gdyż zajęły pierwsze miejsce. Dzięki temu występowi zdobyliśmy nowe doświadczenie. Jesteśmy
przekonani, że za rok znów weźmiemy udział w tym konkursie,
a atmosfera będzie równie ciepła i przyjazna jak w tym roku.

Jeszcze jeden sukces
Nasze przedszkolaki zdobyły także I miejsce w konkursie
„Kolędujemy w różnych językach świata”, organizowanym przez
Niepubliczną Szkołę Podstawową „Akademię żaków” w BielskuBiałej. Piękna choreografia, misternie przygotowane stroje i talent
przedszkolaków zostały docenione przez jury konkursu.
Nasze przedszkole reprezentowała grupa V „Wesołe Skrzaty”. Przedszkolaki wykonały piosenkę „White christmas”, którą
po raz pierwszy w 1942 roku zaśpiewał Bring crosby. Piosenka
o Bożym Narodzeniu została nieco zmieniona – przedszkolaki
włożyły w nią mnóstwo pozytywnej energii i wspaniałą choreografię. Dziękujemy rodzicom oraz pani Natalii Suminie-Ficek, która
czuwała nad naszymi przygotowaniami oraz gratulujemy dzieciom pierwszych poważnych sukcesów.
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Konkursowe szopki
Początkiem grudnia Jolanta Bajorek, dyrektor Publicznego
Przedszkola Samorządowego nr 1 w Jaworzu ogłosiła rodzinny
konkurs związany ze świętami Bożego Narodzenia „Najpiękniejsza szopka bożonarodzeniowa”. Zostały do niego zaproszone
dzieci wraz z rodzicami. Celem konkursu było kształtowanie aktywnej i twórczej postawy wobec sztuki, tradycji kulturowej związanymi z obrzędami okresu Bożego Narodzenia oraz rozwijanie
wrażliwości estetycznej dzieci i uzdolnień plastycznych. Zadanie
polegało na wykonaniu szopki bożonarodzeniowej z dowolnych
materiałów. Każdy uczestnik mógł zgłosić tylko jedną pracę.
Przepiękne szopki bożonarodzeniowe zostały wyeksponowane
w szatni przedszkolnej. 4 stycznia odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczestnikom konkursu.
Wszystkim serdeczne gratulujemy i dziękujemy dzieciom
oraz ich rodzicom biorącym udział w konkursie za ogromne zaangażowanie i twórczą pracę.
Nauczycielka Patrycja Kłaptocz

publiczne przedszkole nr 2
w jaworzu
Nogi same rwały się do tańca
15 stycznia nasze przedszkolaki uczestniczyły w ciekawej
i wesołej audycji muzycznej poświęconej kolędom, pastorałkom
oraz muzyce karnawałowej. Nasze dzieciaki wzbogaciły swoją wiedzę z historii powstania znanej na całym świecie „Cichej
nocy”, a także na temat amerykańskich przebojów świątecznych.
Moc uśmiechów wywołała ,,bitwa na śnieżki” z bałwankiem,
a także wspólne tańce i śpiewy przy akompaniamencie akordeonu. Szalone rytmy karnawałowe sprawiły, że nogi same rwały
się do tańca i poruszyły całe przedszkole.

Cëchô noc
Cicha noc

Тихая ночь
Stilla natt

Silent Night

Tichá noc
Noite de paz

Bianco Natal
Csendes éj

Tyli naktis
Douce nuit
Stille Nacht

2019

LuTY

15

Szkolna wizyta
W drugi czwartek stycznia przedszkolaki odwiedziły Szkołę Podstawową Nr 2 w Jaworzu. Większość z naszych wychowanków już od września rozpocznie naukę w pierwszej klasie tej
szkoły, więc dzieci miały okazję zobaczyć miejsce, w którym spędzą kolejnych osiem lat swojego życia. Nasi podopieczni zostali bardzo miło przyjęci. Przedszkolaki wzięły udział w zajęciach
plastycznych „Zimowy bałwanek”. Wspólne kolędowanie, występ
noworoczny pierwszaków oraz zabawa integracyjna „Śnieżynka”
wszystkim bardzo się spodobała. Dzieci pełne wrażeń wróciły do
przedszkola, by podzielić się swoimi spostrzeżeniami z innymi
przedszkolakami oraz rodzicami. Serdecznie dziękujemy pani Lucynie, wychowawczyni klasy pierwszej, za zorganizowanie tego
spotkania.
Nauczycielka Magdalena Ćmok

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
W JAWORZu
Żyjemy nie tylko dla siebie…
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu od lat przyzwyczajeni są do pomagania. Każde kolejne pokolenie dzieci
uczy się pomagania od swoich starszych kolegów, a później zaraża tą potrzebą młodszych. Inspiruje nas też ofiarność i aktywność rodziców. Nie inaczej jest także w tym roku szkolnym.
Aktywność w tym zakresie rozpoczęliśmy w październiku
zbiórką używanych książek dla dzieci i dorosłych pod hasłem
„Drugie życie książki”. Podczas zebrania z rodzicami odbyła się
ich sprzedaż, a cały dochód (702 złote) przekazany został na potrzeby Stacjonarnego Hospicjum im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej. Jest to jedno z działań szkoły w ramach programu „Pola Nadziei”. Dodatkową korzyścią jest propagowanie czytelnictwa oraz
umożliwienie zakupu książek za niewielkie pieniądze. Przekonaliśmy się, że zainteresowanie książkami jest cały czas bardzo
duże. Również w październiku, we współpracy z Polską Akcją
Humanitarną, zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy dla ofiar niedawnego trzęsienia ziemi w Indonezji. Przed 1 listopada tradycyjnie już Samorząd uczniowski ze swoim opiekunem odwiedził jaworzańskie cmentarze, aby zapalić znicze na grobach zmarłych
nauczycieli i pracowników szkoły oraz znanych i zasłużonych jaworzan. Od listopada do końca roku kalendarzowego zbieraliśmy
„Górę Grosza”. Wspieramy w ten sposób od kilkunastu lat działania Fundacji Nasz Dom, wspomagającej rodzinne domy dziecka i rodziny zastępcze.
W listopadzie rozpoczęliśmy przygotowania do kiermaszu
świątecznego, który odbywa się w dwóch edycjach, a w tym roku
szczególnie zaktywizował rodziców. Dzięki ich zaangażowaniu,
pracy nauczycieli i uczniów oferta kiermaszu była bardzo zróżnicowana. Podczas Giełdy Talentów oraz konsultacji z rodzicami
sprzedawaliśmy rękodzieło artystyczne o tematyce świątecznej
oraz przekąski (na zdjęciu). Zarobione pieniądze sfinansowały
naszą szkolną akcję charytatywną „Paczka świąteczna dla Kolegi”. Przygotowano 10 takich paczek. Ponadto z tych funduszy finansujemy inne szkolne inicjatywy, dopłacamy do wyjazdów i wycieczek uczniów, gdy jest taka potrzeba, doposażamy klasy.
Równocześnie zorganizowaliśmy po raz kolejny „Szlachetną
Paczkę”. Wybraliśmy rodzinę, poznaliśmy dokładnie jej potrzeby i w ciągu dwóch tygodni zgromadziliśmy wszystkie wymienione rzeczy. Z pieniędzy zebranych dzięki ofiarności rodziców kupiliśmy lodówkę (900 zł). Kilkaset złotych przekazaliśmy w postaci
bonów płatniczych. Rodzice przekazali bony podarunkowe, kupili

potrzebną odzież i obuwie. Zaangażował się Komitet Rodzicielski
oraz klasy, które przekazywały pieniądze. Zebraliśmy też mnóstwo artykułów spożywczych, kosmetyków i środków czystości.
W sumie zgromadziliśmy 26 ogromnych paczek, które zostały dostarczone potrzebującej rodzinie przez wolontariusza 8 grudnia.
Jeszcze raz wspólnie zdziałaliśmy mały, świąteczny cud.
Nieco wcześniej, bo 4 grudnia szkolny teatr „żywioł”, prowadzony przez Małgorzatę cholewik, odwiedził bielskie Stacjonarne Hospicjum im. Jana Pawła II, aby jego pacjentom urozmaicić
czas spektaklem i odciągnąć ich myśli od choroby i bólu. Wyjazd był możliwy dzięki pomocy finansowej jednego z rodziców
naszych uczniów. Ogromnie za to jeszcze raz dziękujemy. O tej
wizycie można było przeczytać w styczniowym numerze „Echa
Jaworza”.
Mieliśmy też swój wkład w działania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W piątek 11 stycznia harcerze z 11. Grunwaldzkiej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej Impessa kwestowali
w szkole, a w niedzielę harcerze najpierw zbierali pieniądze
w wielu punktach w Jaworzu i okolicznych miejscowościach, a
podczas finału w Hali Sportowej uczniowie brali udział w rozgrywkach sportowych. WOŚP podsumowali światełkiem do nieba.
Wielkie podziękowania należą się rodzicom naszych uczniów.
Tylko z ich pomocą i współpracą możemy tak wiele zdziałać. Zawsze też możemy liczyć na wsparcie i realną pomoc Komitetu
Rodzicielskiego, którego przewodnicząca Katarzyna Pytlowany
chętnie angażuje się w nasze inicjatywy, aktywizując dodatkowo
rodziców.
Pierwsze półrocze mieliśmy więc dość pracowite. czas na odpoczynek w ferie, aby z podobną energią działać w drugim.
Joanna Lorańczyk-czader, opiekun Samorządu uczniowskiego
SP nr 1
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Piątek z Puchatkiem
W piątek 18 stycznia w naszej szkole obchodziliśmy Dzień
Kubusia Puchatka, ulubionego misia wielu z nas. Były maskotki, przebrania i czytanie książeczek. A teraz kilka cytatów, bliskich
sercu niejednego czytelnika:
„– A jeśli pewnego dnia będę musiał odejść? – spytał Krzyś,
ściskając Misiową łapkę. – Co wtedy?
– Nic wielkiego – zapewnił go Puchatek. – Posiedzę tu sobie
i na ciebie poczekam. Kiedy się kogoś kocha, to ten drugi ktoś nigdy nie znika”.
„– Jaki dziś dzień? – zapytał Puchatek.
– Dziś – odpowiedział Prosiaczek. Na to Puchatek:
– To mój ulubiony dzień”.
„– Przyjacielu, jeśli będzie ci dane żyć sto lat, to ja chciałbym
żyć sto lat minus jeden dzień, abym nie musiał żyć ani jednego
dnia bez ciebie”.
„– Puchatku?
– Tak Prosiaczku?
– Nic, tylko chciałem się upewnić, że jesteś”.
„– Kubusiu, jak się pisze MIŁOŚĆ?
– Prosiaczku, MIŁOŚĆ się nie pisze, MIŁOŚĆ się czuje”
„Wiesz, Prosiaczku… miłość jest wtedy… kiedy kogoś lubimy… za bardzo”.
SP 1, Zdjęcia: ARc

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
W JAWORZu
Z dobroci serca…
Z dobroci serca można wiele zrobić dla innych. W Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzu przekonujemy się o tym już od kilku lat,
organizując przeróżne zbiórki i kiermasze. W tym roku szkolnym
grupa nauczycieli realizująca innowację pedagogiczną uNEScO,
zmobilizowała uczniów wszystkich klas do przygotowania charytatywnych stoisk. Przy pełnej mobilizacji wszystkich wychowawców uczniowie stanęli do szkolnego konkursu, którego dokładny
regulamin ułożył Samorząd uczniowski. Najważniejszym celem
było zebranie potrzebnej kwoty dla zaadoptowanej przez nasza
szkołę Kenijki Lennah Karugi, podopiecznej Fundacji „czyńmy
Dobro”. Fundusze zbierane w kolejnych tygodniach przeznaczaliśmy dla potrzebującego jaworzanina, chorej Sary oraz na rzecz
stowarzyszeń i fundacji pomagających bezdomnym zwierzakom.
Łącznie zebraliśmy ponad trzy tysiące złotych. Przez dziesięć tygodni w każdy czwartek uczniowie organizowali stoiska z przeróżnymi słodkościami i przekąskami, ubarwiali odpowiednią dekoracją, świąteczną muzyką i zabawnymi własnymi strojami.
Młodsze klasy zdobywały nowe doświadczenia, świetnie się przy

tym bawiąc, a potem z satysfakcją przynosiły zebrane przez siebie pieniądze. Na koniec chcielibyśmy serdecznie podziękować
Rodzicom naszych uczniów za współpracę przy organizowaniu
stoisk charytatywnych i zaprosić do udziału w kolejnych działaniach szkolnego wolontariatu.
M. Gawenda, M. Janik, D. Klajmon
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Konkurs plastyczny “ChOINKI JEDYNKI” 2018
Konkurs organizowany był w naszej szkole w ramach zajęć
technicznych, plastycznych i religii ewangelickiej dla wszystkich
klas. Najchętniej wzięły udział w tym konkursie klasy IV.
Organizatorem Konkursu była Fundacja Anny Dymnej
„Mimo Wszystko”, dlatego dochód z wyróżnionych i zlicytowanych prac przeznaczony był na wsparcie tejże właśnie fundacji.
Konkurs rozpoczął się 22 października 2018 r. i trwał do 9 grudnia
2018 r. Prace przesłane były do 17 listopada 2018 r. W dniach 22
listopada - 1 grudnia 2017 r. Jury wybierało najpiękniejsze prace
plastyczne. Wszystkie wybrane prace sukcesywnie były omawiane na antenie Programu 1 i zostały zaprezentowane na stronach
internetowych Polskiego Radia. cieszymy się, że wsród nadesłanych przez dzieci z całej Polski prac znalazł się wyróżniony rysunek ucznia z klasy IV a – Maćka Okseniuka.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

TEKST SPONSOROWANY
Uprawianie sportu, a właściwie zwiększenie aktywności
ﬁzycznej w Nowym Roku plasuje się wysoko w większości
rankingów noworocznych postanowień.
W tym numerze wyrażenia idiomatyczne, zaczerpnięte ze
sportu, a używane w języku potocznym.
 BASEBAll. DROP ThE BALL (TO MAKE A MISTAKE)
I wanted to rely on him but he completely dropped the ball.
 FOOTBALL. tAKE A ShOt At/ GIVE It yOuR BESt ShOt
(tRy SOMEthING; tRy tO DO yOuR BESt)
I’m not sure if I passed my exam, but at least I gave it my
best shot.
 SAIlING. ShOW SOMEONE ThE ROPES (TO TEACh
SOMEONE hOW tO DO SOMEthING)
During my ﬁrst week at work, the manager showed me the
ropes.
 RuNNING. JUMP ThE GUN (TO DO SOMEThING TOO
EARLY, TOO SOON, BEFORE ThE CORRECT TIME); a gun
was used to give a signal to start a race
They jumped the gun and started selling it before they got
a licence.
 ARChERY (ŁUCZNICTWO). WIDE OF ThE MARK (NOT
ACCURATE; used to describe predictons)

his estimations in May were wide of the mark.
 hUNTING (MYŚLISTWO). SITTING DUCK (AN EASY
TARGET FOR AN ATTACK)
The soldiers in the camp were sitting duck for enemy’s
attack.
 FIShING. A CAN OF WORMS (PUSZKA ROBAKÓW;
DIFFICULT, UNPREDICTABLE PROBLEMS TO SOLVE)
A political situation in my country is just a can of warms.
 tENNIS. ThE BALLS IN YOUR’S COURT (YOU ARE
RESPONSIBLE FOR NEXT ACTION)
I oﬀered it for 100$, now the balls are in her court (she can
decide if she wants to buy it or not).
Zachęcamy do nauki języków obcych w Nowym Roku:
trwa nabór na II semestr nauki w grupach kursowych i na
zajęciach indywidualnych!
Ucz się z nami w Jaworzu! Zapisy i informacje:
Szkoła Języków Obcych WORLD
ul. Zdrojowa 93
Jaworze CENTRUM (Obok Sklepu Supermarket JAWORZE)
tel. 604 835 859,
e-mail: sekretariat@jezykijaworze.pl
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„Echo jaworza”
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”

Czasopismo „Echo Jaworza” – miesięcznik lokalny Gminy Jaworze. Wydawca: Urząd Gminy Jaworze z siedzibą: 43-384 Jaworze,
ul. Zdrojowa 82; adres redakcji: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82, tel.: 33 828 66 00, 33 828 66 11; faks: 33 828 66 01, e-mail: echo@jaworze.pl;
internet: www.opgj.pl/echojaworza.html;
Zespół redakcyjny: Tomasz Wolff – Redaktor Naczelny, Barbara Szermańska – korekta, Marcin Pytlowany – skład. Druk: Wydawnictwo
„Prasa Beskidzka” Spółka z o.o., ul. Dubois 4, 43-300 Bielsko-Biała.
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów, redagowania i opatrywania 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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Gładka skóra bez podrażnień po goleniu? To możliwe!
Depilacja laserowa staje się obecnie coraz popularniejsza.
Komfort gładkiej skóry bez wrastających włosków, podrażnień i zaczerwienienia po goleniu jest nieoceniony. Tym, którzy jeszcze się wahają, postanowiliśmy rozwiać wątpliwości.
Na najczęściej zadawane pytania dotyczące depilacji laserowej odpowiada Marta Wawrzyczek - kosmetolog, właścicielka centrum Kosmetyki Estetycznej Dotyk urody w Jaworzu.
Na czym polega epilacja laserowa?
Mówiąc w skrócie - mechanizm tego zabiegu polega na
tym, że melanina obecna we włosie pochłania wiązkę lasera
diodowego i dochodzi w nim do kumulacji energii. Skutkiem
jest bardzo wysoka temperatura, co powoduje zniszczenie
włosa z cebulką i komórkami macierzystymi. Niestety, nieodwracalne zniszczenie cebulki możliwe jest tylko w momencie
wczesnej fazy wzrostu włosa, a jak wiadomo, włosy widoczne
na naszym ciele są w różnych fazach wzrostu. Dlatego właśnie dla trwałego usunięcia nawet 90% włosków potrzeba wykonać nie jeden, a kilka zabiegów w ściśle określonych odstępach czasu.
Czy epilacja laserowa jest bezpieczna?
Tak, jest to bezinwazyjna, bezpieczna metoda epilacji. Zabieg ten nie powoduje uszkodzenia skóry, sprawdza się nawet
w tak wrażliwych miejscach jak pachy, bikini czy twarz. Bardzo
ważna dla bezpieczeństwa będzie natomiast jakość urządzenia, dlatego przy wyborze lasera i innych sprzętów do mojego salonu zawsze biorę pod uwagę tylko urządzenia klasy medycznej z najwyższymi certyfikatami. Zdecydowałam się na
laser X-Lase Plus, który w 100% spełnia te kryteria.
Czy zabieg jest bolesny?
Osoby bardziej wrażliwe mogą odczuwać dyskomfort. Jednak przy zastosowaniu lasera X-Lase Plus wyposażonego
w nowoczesną głowicę chłodzącą odczucia te są zredukowane do minimum.
Jak długo trwa zabieg?
czas uzależniony jest od wielkości danej partii ciała -

pachy czy bikini to z reguły 10-15 minut, ale już na przykład
na całe nogi należy sobie zarezerwować około godziny.
Czy trzeba się jakoś specjalnie przygotować przed
zabiegiem?
Tak, w momencie ustalenia terminu zabiegu zawsze
szczegółowo pouczamy klienta/klientkę, jak należy się do niego przygotować. Przede wszystkim włosy w okolicy poddanej epilacji laserowej muszą być zgolone. Do czasu zabiegu
należy dbać o dobre nawilżenie skóry, pielęgnować kremami odżywczymi. Zalecamy również odpowiednie nawodnienie
całego organizmu, a przynajmniej w dniu zabiegu wypić dużą
butelkę wody.
Czy skóra po zabiegu wymaga specjalnej pielęgnacji?
Zaraz po zabiegu skóra jest zaczerwieniona i występuje niewielki obrzęk, natomiast odczyny te znikają najczęściej
w przeciągu maksymalnie kilku godzin, nie pozostawiając śladu. Przez kilka dni po zabiegu radzimy ograniczyć gorące kąpiele, saunę, basen publiczny. Należy również chronić skórę
przed słońcem.
Czy zbliżająca się wiosna to dobry czas na rozpoczęcie serii czy lepiej zaczekać do jesieni?
Okolice takie jak np. pachy, bikini wykonujemy cały rok. Są
to partie ciała, których nie wystawiamy bezpośrednio na silne
promieniowanie słoneczne, a zawsze dodatkowo pouczamy
klientkę, jak we właściwy sposób zadbać o ochronę. co więcej, klientka rozpoczynająca serię w lutym/marcu będzie mogła już na najbliższym urlopie rozstać się z maszynką do golenia i cieszyć efektem gładkiej skóry. Rozpoczęcie zabiegów
teraz gwarantuje również skorzystanie z dotychczasowej promocji nawet do -50% oraz korzystnych pakietów.
Serdecznie zapraszam do zapoznania się ze szczegółową ofertą oraz promocyjnym cennikiem na www.dotykurody.pl.
Zapisanie się na pierwszy zabieg do końca marca jest
gwarancją promocyjnych cen na całą serię zabiegową!

Pierwszy Orszak
Trzech Króli
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