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Tradycji stało się zadość. 21 marca, w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny, wójt Radosław Ostałkiewicz oddał na kilkanaście godzin
swój fotel zwycięzcy konkursu na temat wiedzy o społeczeństwie. Została nim wiktoria wandor. Z kolei wicewójt Annę Skotnicką-Nędzką
zastępował kuba Heczko, sekretarza ewelinę Domagałę wiktoria Zabilska, a w rolę skarbnika wcieliła się kamila Gańczarczyk. więcej
oraz o spotkaniu wójta z młodzieżą piszemy na stronie 2.
Fot. Tomasz wolff
MłODZi w DZiAłANiU

wSPOMNieNie O MARiUSZU MAkOwSkiM

PANie ŚwiĘTOwAły

OBywATelSkie GłOSOwANie

POwRóT kRZyŻówki
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NA PIERWSZYM PLANIE
cAły DZień Z MłODyMi
21 marca był chyba najbardziej intensywnym dniem dla wiktorii
wandor, kuby Heczko, wiktorii Zabilskiej oraz kamili Gańczarczyk. O takim spędzeniu pierwszego dnia kalendarzowej wiosny,
zwanego też dniem wagarowicza, marzy zapewne wiele młodych
osób. Zamiast nauki wszyscy mogli bowiem zasmakować trochę
rządzenia. w Urzędzie Gminy Jaworze najlepsi uczestnicy tegorocznego konkursu wiedzy o społeczeństwie pojawili się już przed
9.00. „Pracę” skończyli po blisko 12 godzinach, po pierwszym
spotkaniu wójta z jaworzańską młodzieżą. wójt Radosław Ostałkiewicz zapoznał ich z pracą urzędu, mówił o najważniejszych inwestycjach, zabrał na sesję Rady Gminy. Żeby młodzi złapali trochę energii, mogli liczyć na powitalną kawę oraz obiad.
– Było ciężko. Jakoś udało mi się przeżyć. To był bardzo ciekawy czas, szczególnie podobało mi się w terenie – nie ukrywała po samorządowej dniówce/harówce wiktoria wandor. Jak zauważyła, bycie wójtem wymaga ogromnego poświęcenia, czasami także prywatnego czasu. Największe wrażenie na „pani wójt”
zrobiła wizyta w „30”, budynku, który już wkrótce zmieni się nie po
poznania.
Po południu, kilka minut po 17.00 w Domu Gminnym „Pod Harendą”, rozpoczęło się pierwsze spotkanie wójta z młodzieżą. Pojawili się na nim także jego zastępczyni Anna Skotnicka-Nędzka,
a także radni Agnieszka Nieborak i Tomasz Gwóźdź, którzy również włączyli się do dyskusji. Już na wstępie Radosław Ostałkiewicz zachęcał młodych do zadawania pytań. Mieli podzielić się
tym, co im się podoba, a także, co chcieliby zmienić. Młodzież
zwróciła uwagę, że program Majówki czy Jaworzańskiego września rozmija się z ich zainteresowaniami. – Z jednej strony problemem jest scena, z drugiej ﬁnanse. Mieliśmy kiedyś pomysł,
żeby zaprosić Myslowitz. Przyjechali nawet do nas, zobaczyli scenę i stwierdzili, że nie mogą zagrać. Musicie mieć świadomość,
że sprowadzenie gwiazdy typu Doda to koszt rzędu 70-90 tysięcy

złotych – mówił wójt. Młodzi z zadowoleniem przyjęli fakt, że dyskoteka w sobotę podczas Majówki potrwa aż do godziny trzeciej
nad ranem. Skoro już jesteśmy przy godzinach nocnych, to wójt
obiecał rozpocząć starania, żeby do Jaworza chociaż raz w tygodniu docierał nocny autobus.
inne pytania dotyczyły basenu otwartego, lodowiska, skateparku oraz pumptracku. Budowa basenu ze względów finansowych jest niemożliwa. Skatepark oraz pumptrack, zaplanowane
pod Młyńską kępą, są częścią większej inwestycji – czterokilometrowej ścieżki dla rolkarzy, rowerów, pieszych oraz biegaczy. wójt
zastrzegł jednak, że zawsze w przypadku inwestycji w turystykę
i rekreację, myśli o większych zadaniach, jakie czekają gminę, na
przykład remontach dróg. wszystko wskazuje natomiast na to, że
najszybciej uda się załatwić sprawę lodowiska. Być może ruszy
już podczas najbliższej zimy. Podczas spotkania młodzi pytali także, dlaczego w Jaworzu nie ma zajęć dodatkowych organizowanych przez dom kultury. w niedalekiej przyszłości ma to się zmienić. Ośrodek Promocji Gminy zostanie przekształcony w Dom kultury, który swoją siedzibę będzie miał w wyremontowanej „30”.
Tomasz wolf, Zdjęcia: Tomasz wolff

wójt Radosław Ostałkiewicz przez blisko dwie godziny rozmawiał z młodzieżą.

Początkowo nieśmiali, młodzi z czasem mieli wiele pytań.
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OD NASZycH RADNycH
MOŻNA SiĘ UcZyĆ
Na kolejnym posiedzeniu spotkała się Młodzieżowa Rada
Gminy. Miejscem sesji była tradycyjnie Szkoła Podstawowa nr 2
im. gen. broni Stanisława Maczka. Gościem byli wójt Radosław
Ostałkiewicz, dyrektor szkoły Barbara Szermańska oraz była
i obecna opiekunka młodych radnych – krystyna Szczypka
i Agnieszka kukla. Z kóz przyjechał Miłosz Zelek, przewodniczący Rady Gminy z przedstawicielami tamtejszej Młodzieżowej Rady Gminy. Obrady prowadziła przewodnicząc MRG, Sara
Pierściecka. Rozmawiano głównie o planach na 2019 rok. Swoje pomysły mają komisje środowiska i budżetu, turystyki i sportu czy edukacji. Jeżeli zbierzemy wszystkie razem, okaże się, że
przed Młodzieżową Radą Gminy bardzo intensywny rok. Na pewno najważniejszą imprezą będzie Jaworzański Festiwal Młodzieży, zaplanowany wstępnie na 28 września. celem imprezy ma
być spotkanie, integracja oraz dobra zabawa młodzieży nie tylko z Jaworza, ale także pobliskich miejscowości. istotą jest także zrozumienie przez młodzież, jak ważne ogniowo stanowią
w całej jaworzańskiej społeczności. czego możemy się spodziewać ponadto? w planie są organizacja konkursu wiedzy
o Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej, organizacja Dnia
logicznego Myślenia w szkołach podstawowych, organizacja lekcji ekonomii w klasach siódmych i ósmych, a także pomoc przy
Parafiadzie i innych imprezach czy wycieczki integracyjne. Z kolei
obecna na spotkaniu Agnieszka Nieborak, wiceprzewodnicząca
Rady Gminy Jaworze, zaproponowała wprowadzenie do kalendarza imprez nowej atrakcji. chodzi o zorganizowanie wielkiego
grania w planszówki.

247

Młodzieżowa Rada Gminy w Jaworzu pracuje pełną parą.

– Jest ﬁrma, która współpracuje z domem kultury w Żywcu. Wypożycza na cały dzień różnego rodzaju gry. Taka impreza mogłaby się odbyć w Domu Gminnym „Pod Harendą”. Byłaby
to jednak propozycja nie tylko dla młodzieży, ale także dorosłych
– mówiła Nieborak.
impreza odbędzie się w sobotę 18 maja w godzinach 14:0019:00.
wójt Radosław Ostałkiewicz, dla którego młodzi są bardzo
ważnym ogniwem, przyznał, że brakuje mu na co dzień kontaktu
z nimi. Dlatego zaprosił wszystkich na pierwszą debatę z młodymi (piszemy o niej w osobnym artykule). Zastrzegł jednak, że nie
może to być koncert życzeń. – Od razu powiem, co się uda, a co
nie uda zrobić – przyznał samorządowiec.
Pod wrażeniem samych obrad oraz całej Młodzieżowej Rady
Gminy był Miłosz Zelek z kóz. Przyznał, że koziański młodzieżowy samorząd dopiero raczkuje, a młodzi mogą się sporo nauczyć
od jaworzan.
Tomasz wolff, Fot. Tomasz wolff
mieszkańców wypełniło ankietę dotyczącą jakości życia
w Jaworzu. Tylko cztery osoby uznały, że są niezadowolone
z faktu, że mieszkają pod Błatnią. Zdaniem ponad połowy
uczestników ankiety (54,3%) sytuacja w naszej gminie jest dobra,
a 34% określiło ją jako bardzo dobrą. Pozytywnych głosów było
zatem blisko 90 procent. – Nie spodziewałem się tak dużego
oddźwięku na moją prośbę – przyznał Radosław Ostałkiewicz,
wójt Jaworza.
Praca mieszkańców, wypełnienie ankiety zajmowało
statystycznie od 10 do 60 minut, nie pójdzie na marne. Jaworzański
włodarz obiecał, że w maju przedstawi w ramach Raportu
o Stanie Gminy Jaworze wyniki ankiety. – Do tego czasu, krok po
kroku, będę uchylać rąbka tajemnicy na Facebooku, prezentując
informacje cząstkowe. Na razie jednak muszę się przegryźć przez
Wasze obserwacje, oceny i opinie – dodał samorządowiec. (wot)

Pogodnych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych,
spędzonych w rodzinnej atmosferze oraz wiosennym nastroju,
życzą wszystkim mieszkańcom
wójt Jaworza Radosław Ostałkiewicz
wraz z pracownikami Urzędu Gminy,
przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Putek
wraz z radnymi.
Do życzeń dołączają się
wszystkie placówki podległe Urzędowi Gminy.
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MARIUSZ MAKOWSKI
– KU WIECZNEJ KWERENDZIE
Co przekażemy innym w tym dziedzictwa darze?
Każdy na to pytanie własną da odpowiedź...
Uczmy się od tych co odeszli, z ich życia wydarzeń:
oni odbyli już ze swego życia dobrą spowiedź!
Krystyna GUTAN, „Jutro”
„W 2005 r. Gmina Jaworze wraz z Muzeum Śląska Cieszyńskiego otrzymały w formie depozytu cenne Archiwum hrabiów Saint-Genois d’Anneaucourt z Jaworza. Obejmuje ono 97
jednostek archiwalnych (8660 stron), gromadzących dokumenty genealogiczne, rodzinne, majątkowe, prawne, administracyjne i osobiste wielu generacji tego hrabiowskiego rodu i rodzin
spokrewnionych. Archiwum to, gromadzone przez Saint-Genois
od średniowiecza, pomnażane było w wiekach następnych. Przemieszczało się wraz z przedstawicielami tego rodu poprzez liczne
majątki i siedziby, które posiadali, by w końcu XVIII w. znaleźć się
w Jaworzu. Po sprzedaży Jaworza w 1906 r. przewiezione zostało do Austrii, gdzie odziedziczone zostało przez potomków rodu
w linii żeńskiej. Na powrót scalone, decyzją ich, zostało przekazane Gminie Jaworze i cieszyńskiemu Muzeum” – napisał (J. Roik,
M. Makowski, Saga Rodu Saint Genois d’Anneaucourt – Panów
na Jaworzu, Urząd Gminy Jaworze, Jaworze 2011, s. 63).
OSOBĘ, a właściwie wyjątkową i jedyną w swoim rodzaju OSOBOWOŚĆ (gdyż bez wątpienia o tym Człowieku należy
w ten sposób mówić) Pana Mariusza Makowskiego (piszę
„Pana”, jako że nigdy nie przeszliśmy na „Ty”) kojarzę od mniej
więcej 2005 roku, kiedy to w Jaworzu pojawiły się spadkobierczynie hrabiowskiego rodu Saint Genois d’Anneaucourt – niegdysiejszych właścicieli naszej miejscowości. Wtedy to właśnie on
wespół z śp. Jadwigą Roik sprowadzili dokumenty dawnych właścicieli naszej miejscowości do Jaworza. Dzisiaj osierocone czekają na nowego opiekuna lub nową opiekunkę w magazynie obok
jego gabinetu w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie.
Mariusza Makowskiego poznałem oko w oko dopiero około

2008 roku, kiedy nasza gmina pozyskała dofinansowanie unijne
na realizację projektu pn. „Digitalizacja najcenniejszych dokumentów rodziny Saint Genois d’Anneaucourt wkładem w upamiętnienie dziedzictwa historycznego południowej części województwa śląskiego” – ostatecznie zrealizowanego w latach
2008-2009. Wówczas wspólnie z wójtem Zdzisławem Bylokiem
zastanawialiśmy się, na co można by przeznaczyć tzw. „pieniądze na kulturę”. Zadecydowaliśmy, że musimy coś zrobić z cennymi dokumentami opisującymi historię Jaworza, które znajdują się w depozycie Muzeum Śląska Cieszyńskiego. Jako że
w ramach ówczesnych ram „Programu Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego” znaleźliśmy takie działanie,
jak „digitalizacja zasobów archiwalnych…” (pod warunkiem powszechnego i bezpłatnego ich upowszechnienia), zaświtała nam
jedna myśl, że musimy wykonać krok w stronę mieszkańców, aby
mogli się zapoznać z dziedzictwem tej ziemi, na której przyszło im
żyć, aby przybliżyć im historię Jaworza.
Rozmawiając o tym projekcie, przyszło nam do głowy jedno
nazwisko – Mariusz Makowski. To właśnie on swego czasu sugerował, że te dziewięć tysięcy stron dokumentów dawnych właścicieli Jaworza można by kiedyś tam zeskanować i oddać we
własność publiczną – mieszkańcom i badaczom historii. Dzisiaj
mogę powiedzieć, że to dzięki Jego idei mamy jaworzańskie dzieje na jedno kliknięcie komputerowej myszki. Sam pamiętam doskonale okoliczności tego projektu, gdyż byłem za niego od początku do końca odpowiedzialny. I to połączyło mnie z Panem
Mariuszem na zawsze…
Spotykaliśmy się wiele razy przy okazji działań w ramach tego
przedsięwzięcia. Wspólnie przygotowywaliśmy te zabytkowe materiały do digitalizacji, nadzorując ich cyfryzację i końcową obróbkę plików. Razem też pracowaliśmy nad porządkowaniem plików w celu ostatecznego ich udostępnienia i upowszechniania,
co stało się faktem. Panu Mariuszowi pomagał w tym względzie
jego bratanek. Ich wspólną pracę mam do dzisiaj w swoim biurze
w postaci setek stron zbindowanych maszynopisów. To była iście
mrówcza praca, jaką mógł wykonać prawdziwy muzealnik, archiwista, pasjonat, zakochany w Jaworzu. O ostatnim męskim potomku rodu, Juliuszu (obraz w tle, autorem jest Christian Schad),
MM powiedział: „Jego życie jest jak jego poszetka, czyli swoisty
ogień – pasja, namiętność, miłość”. Śmiem twierdzić, że Jaworze
było tym samym dla Pana Mariusza…
Dzisiaj muszę głośno powiedzieć te bolesne słowa: „Nie żyje
Mariusz Makowski” (wciąż nie mogę w to uwierzyć) – postać
wielce zasłużona dla Jaworza, prawdziwy przyjaciel naszej gminy, współautor książki pt. „Saga rodu Saint Genois d’Anneaucourt – Panów na Jaworzu”, kustosz i dobroczyńca zbiorów Archivum Familiae St. Genois d’Anneaucourt, tworzących tzw. Depozyt Gminy Jaworze (sygn. MC/Dep./680/1-89) i przechowywanych w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie.
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To właśnie za Jego sprawą staro-jaworzańskie archiwum,
liczące 96 jednostek archiwalnych, zawierające akta genealogiczne, rodzinne, majątkowe hrabiów Saint Genois oraz spokrewnionych i spowinowaconych z nimi szlacheckich rodzin,
m.in. cselestów z cselestiny, laszowskich z laszowa, logauów ze Starej wsi, Trachów z Brzezia, Pröcklów z Proksdorfu czy
Dworzaków z Boru, dyplomy herbowe, kontrakty kupna-sprzedaży, korespondencja, drzewa genealogiczne, portrety, fotografie,
akta gospodarcze, kroniki i inne (z lat 1429–1976, a w odpisach
od 1301 roku), zostało zdigitalizowane i udostępnione mieszkańcom Jaworza oraz wszystkim zainteresowanym naszą historią
(dostępne na stronie www.kultura.jaworze.pl). Był on zarazem
autorem katalogu i inwentarza oraz szczegółowego opisu tychże
dokumentów i zabytków piśmiennych historii Jaworza.
To nie był jednak koniec. Dzięki Panu Mariuszowi zeskanowane uprzednio dokumenty „ożyły” – jak w każdej dziedzinie życia, tak i w tym przypadku potrzebna była odpowiednia promocja
i marketing…
w tym przekonaniu Mariusz Makowski wspólnie z Jadwigą
Roik napisali wydaną za sprawą Gminy Jaworze książkę pt.
„Saga rodziny Saint Genois d’Anneaucourt – Panów na Jaworzu”, która stała się w istocie rzeczy bogato ilustrowanym woluminem wydanym aż w sześciu językach: polskim, niemieckim, czeskim, słowackim, węgierskim i angielskim.
Mnie osobiście na zawsze w pamięci pozostanie jego pomoc przy powstawaniu pomnika – Ławeczki Hrabiego Maurycego Jana Nepomucena Saint Genois d’Anneaucourt. Jego rada
w tym zakresie była nieodzowna, gdyż przy projektowaniu zwracał uwagę na zbyt toporne dłonie czy buty, które nie były właściwe dla szlachty, tylko dla chłopstwa. Poprawki rzeczywiście
wykonano – z małym błędem, na co zwrócił uwagę śp. Mariusz
Makowski – a mianowicie w czasach hrabiego sznurówki były
wkładane do butów i nie eksponowano w owych latach na nich
znanej nam dzisiaj „kokardki” ...
kiedy dotarła do mnie smutna wiadomość, że ten wybitny historyk, działacz społeczny, miłośnik sztuki i kultury Śląska cieszyńskiego, a na co dzień skromny pracownik Muzeum Śląska
cieszyńskiego oraz autor wielu publikacji i artykułów dotyczących Jaworza odszedł na wieczną kwerendę archiwów żywotów ludzkich, prawdziwie uroniłem łzę – a nawet wiele łez. Oto
bowiem odszedł prawdziwy przyjaciel Jaworza i jego wielki admirator. Odszedł ktoś, kogo ceniłem, podziwiałem i komu całkowicie
ufałem. Nie mogę pojąć, że Pan Mariusz już nigdy nie pojawi się
u nas podczas wielu przedsięwzięć, konferencji, spotkań czy wernisaży, poświęconych dziejom i historii naszej gminy. To wielka
i niepowetowana strata... Dla mnie, dla ciebie, dla Nas…
„Życie przemija, pamięć pozostanie” – szczególnie tutaj w Jaworzu, które wiele zawdzięcza Jego pracy, pasji i poświęceniu.
Stąd też w imieniu całej społeczności Gminy Jaworze składam
ci, Drogi Panie Mariuszu, wyrazy podziękowań za to, że w swoim biurku miałeś szufladę poświęconą właśnie Jaworzu. Za to, że
ta szuflada była jedną z tych górnych...
Mariusz Makowski napisał: „Archivum Familiae Saint-Genois d’Anneaucourt” po stu latach powróciło po długiej tułaczce do
miejsca swej pierwotnej lokalizacji – na Śląsk Cieszyński. Dzięki
temu badacze przeszłości Jaworza a także historii Śląska zyskują nowe badawcze pola. Najnowocześniejsze techniki cyfrowe
umożliwiają z kolei, iż cenny ten zbiór przestanie być zamkniętym i niedostępnym skarbem, lecz stanie się częścią społecznego systemu poznania, wiedzy i tradycji”.
To również Twoja zasługa, Panie Mariuszu… Dziękujemy.
Cześć Twojej Pamięci!

christian Schad – Juliusz St. Genois

Na kwietniowej sesji Rady Gminy Jaworze radni zajmą się
moim wnioskiem o przyznanie TRZECH Medali „Zasłużony dla
Rozwoju Gminy Jaworze” dla osób, które „napisały” najnowszą
historię Jaworza...
Jeszcze w marcu zawnioskuję o przyznanie tychże odznaczeń dla Wójta Gminy Jaworze w latach 2002-2014 –Zdzisława
Byloka i dla Przewodniczącego Rady Gminy Jaworze dwóch kadencji 2006-2010 i 2010-2014 – Andrzeja Śliwki oraz śp. Mariusza Makowskiego – kustosza zbiorów hrabiowskich naszej gminy.
Radosław G. Ostałkiewicz
wójt Gminy Jaworze

MARIUSZ MAKOWSKI:

ur. 18 sierpnia 1958, zm. 26 lutego 2019,
polski historyk i działacz społeczny,
prezes Macierzy Ziemi cieszyńskiej w latach 1997-2010,
kustosz Muzeum Śląska cieszyńskiego w cieszynie,
autor szeregu publikacji poświęconych dziejom Śląska cieszyńskiego, w tym Jaworza,
• kustosz depozytu hrabiowskiego Gminy Jaworze – Archivum
Familiae St. Genois d’Anneaucourt, tworzących tzw. Depozyt
Gminy Jaworze (sygn. Mc/Dep./680/1-89) i przechowywanych w Muzeum Śląska cieszyńskiego w cieszynie,
• współautor napisanej z śp. Jadwigą Roik książki pt. „Saga
Rodu Saint Genois d’Anneaucourt - Panów na Jaworzu”,
• gość i gospodarz wielu historycznych przedsięwzięć w Jaworzu i na temat Jaworza – konferencji, spotkań czy wernisaży,
• patron odsłonięcia pomnika – ławeczki Hrabiego Maurycego Jana Nepomucena Saint Genois d’Anneaucourt, podczas
którego ze znanym mieszkańcom Jaworza zamiłowaniem,
przedstawiał kolejne fakty historyczne dotyczące dziedzictwa
Jaworza.
#MariuszMakowski #ZasłużonyDlaRozwojuJaworza
•
•
•
•
•
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Obywatelskie głosowanie
Do piątku 12 kwietnia potrwa tradycyjnie głosowanie na projekty zgłoszone do tegorocznego Budżetu Obywatelskiego.
O dwa dni dłużej będzie można głosować w trybie elektronicznym. Do wyboru jest aż dziewięć projektów. Ze wstępnym kosztorysem z największą kwotą mamy do czynienia w przypadku
remontu ulicy Zajęczej. Obecnie, jak czytamy w uzasadnieniu,
ulica jest wykonana z połamanych płyt betonowych z wystającymi drutami. Taki stan ma wpływ na bezpieczeństwo oraz stan samochodów. Zdarzyły się przypadki przebicia opon, pogięcia felg
czy naderwania miski olejowej. Koszt zadania wynosi 40 tysięcy
złotych. Nieco tańszy jest projekt złożony przez zarząd Gminnego Klubu Sportowego Czarni Jaworze. Chodzi o zaplecze szatniowe dla zawodników klubu. Zadanie obejmuje wykonanie modułu kontenerowego typu K1N – biurowo-socjalnego z szatniami,
niezbędnego do organizowania zawodów sportowych, szkolenia
dzieci i młodzieży oraz zachęcenie mieszkańców do uprawiania
sportu, integracji i prowadzenia zdrowego trybu życia. Projekt został oszacowany na 39 tysięcy 950 złotych. Z kolei na 30 tys.
99 złotych opiewa wstępny kosztorys projektu „Bezpieczna droga
do przedszkola oraz bezpieczna zabawa w ogrodzie przedszkolnym”. Jak czytamy w formularzu zgłoszeniowym, projekt składa
się z trzech części. Chodzi więc z jednej strony o przebudowę
chodnika przed bramą wejściową na teren placówki wraz z położeniem nowego bruku i umieszczeniem barierki zabezpieczającej
od strony jezdni, sfinansowanie projektu przebudowy chodnika
położonego wzdłuż zewnętrznej strony płotu przy Wapienickiej,
ale również doposażenie placu zabaw w nowe, bezpieczne urządzenia ogrodowe, takie jak pociąg ze zjeżdżalnią, panel edukacyjny oraz zadaszenie piaskownicy.
Tradycyjnie już ciekawe projekty zostały zgłoszone przez obie
szkoły za pośrednictwem rady rodziców i MRG (SP2). Dlatego jest
szansa, że przed „jedynką” powstanie „Mobilne miasteczko ruchu
drogowego” (koszt to 35 tys. zł), a „dwójka” wzbogaci się o kolejny
mural (projekt „MuraLOVA szkoła”, wartość 10 tys.). Mobilne miasteczko, jak sama nazwa wskazuje, nie będzie stałym elementem
krajobrazu. „To przenośny zestaw do szkolenia i egzaminowania
dzieci w zakresie ruchu drogowego, w szczególności do przygotowania do egzaminu na Kartę Rowerową. Zestaw zawiera antypoślizgowe maty gumowe tworzące układ dróg i skrzyżowań, komplet
znaków drogowych, sygnalizację świetlną oraz sygnalizator kolejowy”. W przypadku muralu na byłym gimnazjum, chodzi o artystyczne zatroszczenie się o niewykorzystaną dotąd powierzchnię części
elewacji budynku sali gimnastycznej, co z pewnością wpłynie na
poprawę wizerunku całej placówki oświatowej.
Własny projekt do Budżetu Obywatelskiego złożyli także strażacy. Ochotnikom marzy się zamontowanie pięciu tablic informacyjnych „Pierwsza pomoc przedmedyczna” (koszt 4800 zł). Jak
podkreśla Czesław Malchar, prezes OSP w Jaworzu, celem projektu jest zwiększenie świadomości wśród mieszkańców, jeżeli
chodzi o pomoc przedmedyczną w nagłych przypadkach. Nie da
się bowiem ukryć, że znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy znacząco podnosi szasnę na przeżycie. Pod uwagę branych jest kilka lokalizacji, m.in. tężnia, początek szlaku na Błatnią
w Jaworzu Górnym lub Nałężu czy okolice Urzędu Gminy.
Chociaż mamy już wiosnę i o smogu powoli zapomnieliśmy,
za kilka miesięcy rozpocznie się kolejny sezon grzewczy. Projekt
„Badanie jakości powietrza na terenie Gminy Jaworze” (10 tys.
zł) ma na celu wynajęcie specjalistycznego drona, który sprawdzi stan powietrza.
Listę projektów zamykają inicjatywy Ośrodka Promocji Gminy
Jaworze („Dumni z Jaworza – Jaworze oczami mieszkańców i nie

Dziewięć projektów walczy o sfinansowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego. Naprawdę jest z czego wybierać.

tylko…, 15 tys. zł) oraz Kręgu Kobiet Jaworze (spotkania i warsztaty integracyjne, 6000 zł). W tym pierwszym przypadku chodzi
o wykonanie pięciu rodzaju widokówek, magnesów na lodówkę
z nadrukiem, ekologicznych toreb bawełnianych z nadrukiem
oraz map z uwzględnieniem szlaków turystycznych. Z kolei Krąg
Kobiet planuje kolejne inicjatywy, m.in. warsztaty upcyklingowe
(danie drugiej szansy rzeczom, które na pierwszy rzut oka nadają się do wyrzucenia), szereg warsztatów, a także malowanie intuicyjne czy zajęcia z ceramiki.
Ważna informacja jest taka, że głosować na projekty mogą
mieszkańcy Jaworza, który najpóźniej 31 grudnia 2018 roku
ukończyli 16. rok życia. Szczegóły na stronie internetowej:
www.jaworze.pl.
***
Głosowanie na projekty do Budżetu Obywatelskiego właśnie
trwa. Część rozstrzygnięć już jednak poznaliśmy. Wójt Radosław
Ostałkiewicz przekazał bowiem ze środków zgromadzonych w ramach rezerwy ogólnej 30 tysięcy złotych. Na tzw. „zadania celowe” wpłynęły tylko pojedyncze oferty w każdej kategorii, dlatego
po 10 tys. złotych otrzymały: Młodzieżowa Rada Gminy Jaworze
na organizację Jaworzańskiego Festiwalu Młodzieży, Jaworzański Uniwersytet Trzeciego Wieku za pośrednictwem Stowarzyszenia Wsparcia Społecznego „Feniks” na budowanie wsparcia
edukacyjnego, rehabilitacyjnego i rekreacyjnego seniorów Gminy
Jaworze oraz samorząd uczniowski działający przy Szkole Podstawowej Nr 2 im. gen. br. St. Maczka w Jaworzu na zadanie
„Runęły mury”.
Tomasz Wolff, Fot. ARC
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15 TySiĘcy NA 15-lecie
1 maja 2019 roku minie dokładnie 15 lat, odkąd Polska, a co za
tym idzie Jaworze, stały się integralną częścią Unii europejskiej.
w związku z okrągłą rocznicą przystąpienia Polski do wspólnoty
prosimy o przesyłanie pomysłów, w jaki sposób moglibyśmy ten
jubileusz uczcić lokalnie u nas w Jaworzu. liczymy na Państwa
kreatywność. Budżet na ten cel to 15 tysięcy złotych. Pomysły
należy przesyłać na adres: wydarzenia@jaworze.pl.
Urząd Gminy Jaworze

STOP PiRATOM DROGOwyM
kierowcy przekraczający dozwoloną prędkość to prawdziwa
plaga na polskich drogach. Szczególne zagrożenie mogą stwarzać w terenie zabudowanym. władze Jaworza wspólnie z policją
oraz zarządcami dróg zamierzają ukrócić ten proceder w naszej
miejscowości. Jeszcze w tym półroczu na ulicach Jaworza pojawią się cztery radarowe wyświetlacze prędkości. każdy zestaw
będzie zawierał kamery, radar oraz tablicę wyświetlającą prędkość. Nad dokładną lokalizacją władze gminy pochylą się razem
z radnymi, ale już wiadomo, że mierniki pojawią się tam, gdzie piratów drogowych można spotkać najczęściej, a w pobliżu znajdują się placówki oświatowe oraz budynki użyteczności publicznej.
Będą to ulice: cisowa, Słoneczna, Średnia, Turystyczna, wapienicka, wrzosowa i Zdrojowa. Podobne urządzenia są bardzo popularne w czechach i na Słowacji, gdzie pełnią rolę prewencyjną.
Zasada ich działania jest bardzo prosta.
– w sytuacji, gdy kierowca przekroczy dozwoloną na danym

obszarze prędkość, urządzenie wyświetli informację o tym fakcie
oraz o liczbie punktów karnych i wysokości mandatu grożącego
za to wykroczenie. ważne jest, że wyświetlacz będzie wskazywał
prędkość jedynie do wcześniej ustawionej maksymalnej wartości,
co pozwoli zapobiec ściganiu się pojazdów przed tablicą i „pobijania” rekordów. co więcej, urządzenie wyposażone jest w system zliczający statystyki natężenia ruchu w obu kierunkach jazdy
oraz pomiar i zapis natężenia ruchu drogowego z dokładnością
do jednej sekundy – czytamy na oficjalnym blogu wójta Jaworza,
Radosława Ostałkiewicza.
Uważny czytelnik dostrzeże z pewnością pewną rozbieżność
w cyfrach – urządzenia mają być cztery, a lokalizacji jest znacznie więcej. Mierniki będą bowiem mobilne, w każdej chwili będzie
je można ustawić w nowym miejscu. Taka rotacja powinna sprawić, że się zwyczajnie „nie opatrzą”.
wójt nowym pomysłem na poprawę bezpieczeństwa podzielił
się już w mediach społecznościowych. Nie ma się chyba co dziwić, że wszyscy przyklasnęli temu pomysłowi. (wot)

W kwietniu odbędą się
spotkania wójta
Radosława Ostałkiewicza
z mieszkańcami.
• 11 kwietnia (czwartek),
Dom Gminny „Pod Harendą”, godz. 16.00
• 25 kwietnia (czwartek),
Hala Sportowa Jaworze, godz. 16.00

Z taką prędkością można jechać obok dawnego gimnazjum i muzeum.
Szkoda, że nie wszyscy kierowcy to respektują. Zamontowanie miernika
prędkości powinno ukrócić ten proceder. Fot. ARc
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„WYSTAWKA”
ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Urząd Gminy Jaworze informuje, że w maju i czerwcu 2019 r. odbędzie się zbiórka mebli i odpadów wielkogabarytowych na zasadzie tzw. „wystawki”, czyli wystawienia przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Jaworze (z wyjątkiem nieruchomości niezamieszkałych) ww. odpadów.

Wobec powyższego prosimy
o wystawienie do godz. 8.00
mebli i odpadów wielkogabarytowych
w następujących terminach:
11 maja – sektor 1 i 2
18 maja – sektor 3 i 4
25 maja – sektor 5 i 6
1 czerwca – sektor 7 i 8

Do odpadów wielkogabarytowych zalicza się odpady, które ze
względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się do pojemnika na odpady, m.in.:

•
•
•
•
•

meble,
dywany,
rowery,
wózki dziecięce,
sztuczne choinki.
UWAGA!

ŻADNE INNE WYSTAWIONE ODPADY NIE BĘDĄ
ODBIERANE.
WYSTAWIONE MEBLE I ODPADY WIELKOGABARYTOWE
NIE MOGĄ UTRUDNIAĆ RUCHU PIESZYCH NA
CHODNIKACH ORAZ RUCHU DROGOWEGO NA DROGACH.

2019
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URZĄD GMINY JAWORZE INFORMUJE, ŻE PO PRZERWIE ZIMOWEJ ZOSTAŁA URUCHOMIONA

FONTANNA ORAZ TĘŻNIA SOLANKOWA.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY W GODZ. 8.00-22.00

KOMUNIKAT
Urząd Gminy Jaworze zwraca się z apelem do właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy
Jaworze o systematyczne ich wykaszanie.
Problem zarośniętych nieruchomości dotyczy głównie nieruchomości niezabudowanych. Po okresie kwitnienia traw oraz chwastów
następuje rozsiewanie nasion, co stanowi szczególną uciążliwość dla sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej oraz okolicznych gruntów.
Zarośnięte nieruchomości stanowią również siedliska dla gryzoni.
Ponadto zgodnie z zapisami Uchwały nr XIX/160/2016 Rady Gminy Jaworze z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości,
porządku oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego na terenie nieruchomości.
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KOMUNIKAT
Urząd Gminy Jaworze zwraca się z apelem do
właścicieli nieruchomości położonych przy chodnikach lub drogach na terenie Gminy Jaworze o przycinanie gałęzi drzew i krzewów od strony chodników
oraz dróg.
Systematyczne przycinanie gałęzi drzew i krzewów
poprawia bezpieczeństwo pieszych oraz pojazdów
poruszających się po drogach.

WAŻNY KOMUNIKAT
informujemy, że w dniu 19 kwietnia, tj. w Wielki Piątek, Urząd Gminy Jaworze, Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Zespół Oświaty, Ośrodek Promocji Gminy Jaworze oraz
Gminna Biblioteka Publiczna będą NIECZYNNE.
w tym dniu pracownicy korzystają z przysługującego urlopu wypoczynkowego.
Za utrudnienia przepraszamy.

2019
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Z ŻyciA BiBliOTeki
w czasie ferii zimowych w bibliotece zorganizowano zajęcia
plastyczne dla dzieci, głównie młodych czytelników. inicjatywa ta
jest podejmowana od wielu lat i zawsze takie warsztaty przynoszą pozytywne efekty w postaci zadowolonych uczestników oraz
ładnych, samodzielnie wykonanych prac plastycznych. Zajęcia te
wpływają na wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka, rozwijanie
umiejętności plastycznych, sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi, kształtują umiejętności współdziałania w grupie, uwrażliwiają na piękno. Różnorodność materiałów i technik stosowanych
podczas wykonywania prac jest ogromna, tym razem podstawowym materiałem była włóczka, wykorzystywana zarówno do wyplatania ozdobnych bransolet, jak i do zdobienia kartonowych

elementów dekoracyjnych. Drugi blok zajęć zdominowała krepina i wiosenne kwiaty, które z niej powstały. Było jak zawsze bardzo kolorowo, smacznie i wesoło.
Gminna Biblioteka Publiczna

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
DZień kOBieT
w kOłAcH GOSPODyń wieJSkicH
Napoleon Bonaparte miał powiedzieć: „Bóg także był autorem: jego proza to mężczyzna; jego poezja to kobieta”… Od 109
lat (bo po raz pierwszy miało to miejsce to w 1910 roku) obchodzone jest święto kobiet. w Jaworzu tradycją stało się, że pierwsza dekada marca jest hucznie fetowana przez panie z obu kół
Gospodyń wiejskich działających w naszych opłotkach. Z tej właśnie okazji przedstawiciele władz samorządowych Gminy Jaworze oraz działających na jej obszarze organizacji pozarządowych
spotkali się z blisko setką pań – w poniedziałek 4 marca z paniami z kGw Nr 2, któremu szefuje irena Mikler, a dzień później
z członkiniami kGw Nr 1, na czele którego stoi Danuta Mynarska.
– Dzień Kobiet to jedno z tych świąt, które wywołują różne
(najczęściej zupełnie niepotrzebne) emocje, ale bez cienia wątpliwości jest świętem radosnym i wesołym, kiedy to uchodzi z nas
bańka patosu i wszelkie zacietrzewienie. Pewnie dlatego je tak
lubię – mówi wójt Radosław Ostałkiewicz. – W związku z tym, że
w tym roku przypada trzydziesta rocznica pochówku Polski Ludowej (1989-2019, wszystkim paniom wręczyłem symboliczny

goździk. Niestety, na rajstopy z klinem nie starczyło mi… odwagi
– dodaje.
w obchodach Dnia kobiet, oprócz wójta, uczestniczyli: przewodniczący Rady Gminy Jaworze Zbigniew Putek, wicewójt Anna
Skotnicka-Nędzka, prezes Towarzystwa Miłośników Jaworza Ryszard Stanclik, prezes OSP czesław Malchar, prezes Stowarzyszenia „Jaworze-Zdrój” Grzegorz Nędzka, przewodniczący
Zarządu Stowarzyszenia „Nasze Jaworze” Zygmunt Podkówka,
prawa ręka szefowej kGw Nr 1 (i jej mąż zarazem) Tadeusz Mynarski oraz prezes kółka Rolniczego w Jaworzu Ryszard Milli.
Urząd Gminy Jaworze, Zdjęcia: Urząd Gminy Jaworze
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towarzystwo
miłośników jaworza
Popołudnie z profesorem
„Opowiada Anna Chybidziurowa” to tytuł jednej z książek,
które promował na posiadach Towarzystwa Miłośników Jaworza
w dniu 16 marca prof. Daniel Kadłubiec. Druga, wydana w tym
roku książka nosi tytuł „Śpiywo Anna Chybidziurowa i jej sómsiedzi”. Prof. Kadłubiec, urodzony 22 lipca 1937 roku w Karpętnej na Zaolziu, to polski etnograf i historyk literatury, badacz kultury, folkloru i gwary Śląska Cieszyńskiego. Jest synem Jana
Kadłubca, polskiego nauczyciela i działacza społecznego. Ukończył polską szkołę podstawową w Bystrzycy, polskie liceum
w Czeskim Cieszynie w 1955 roku i filologię słowiańską na Uniwersytecie Karola w Pradze w 1960 roku. W 1994 roku uzyskał tytuł
profesora. Pracował w Instytucie Pedagogicznym na Uniwersytecie Ostrawskim od 1964 roku, później na Uniwersytecie Karola
w Pradze. W latach 1990-1992 był kierownikiem Katedry Polonistyki i Folklorystyki, a od 1990 roku kierownikiem Instytutu Badań
Etnikum Polskiego Uniwersytetu Ostrawskiego. W 1996 roku został kierownikiem Zakładu Folklorystyki Ogólnej i Stosowanej na
Uniwersytecie Śląskim w Katowicach – Filii w Cieszynie. Pracuje także w Katedrze Pedagogiki, Psychologii i Antropologii Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Jest aktywnym członkiem Polskiego
Związku Kulturalno-Oświatowego. Pan Profesor został między
innymi uhonorowany w roku 2002 Laurem Złotej Cieszynianki,
a w roku 2012 Śląskim Szmaragdem. Daniel Kadłubiec przybył
do Jaworza już po raz piąty.
Po prezentacji, której dokonał Ryszard Stanclik, prezes Towarzystwa Miłośników Jaworza, nasz gość rozpoczął opowieść
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o tym, jak powstawały obie książki. Zbieranie materiałów profesor rozpoczął w 1969 roku, a zakończył spotkania z panią Chybidziurową w roku jej śmierci, czyli w 1980. Anna Chybidziurowa
urodziła się w Bukowcu, gdzie przez całe swe życie mieszkała
i pracowała na gospodarstwie. W latach jej młodości ludność Śląska Cieszyńskiego spotykała się przy różnych okazjach i opowiadała różne historie, bojki i śpiewała ludowe pieśniczki. Pani Anna
miała fenomenalną pamięć, potrafiła opowiadać historie przez
czterdzieści minut bez zająknięcia się, dostosowując jej przekaz
do słuchaczy. W dzieciństwie uczyła się w szkole powszechnej.
W czasach Monarchii Austro-Węgierskiej wszyscy nauczyciele
musieli umieć grać na skrzypcach i w większości byli zbieraczami
obrzędów ludowych z danego regionu. Bohaterka ostatnich posiad była duszą towarzystwa i bez niej nie mógł się odbyć żaden
bal czy zabawa, była też lokalną przywódczynią i niekwestionowanym autorytetem w Bukowcu.
W książce „Śpiywo Anna Chybidziurowa i jej sómsiedzi” autor zawarł pieśniczki z rejonu południowego Śląska Cieszyńskiego (po polskiej stronie są to Jaworzynka, Koniaków, Istebna,
a po czeskiej m.in. Mosty koło Jabłonkowa, Dolna i Górna Łomna,
Bukowiec, Herczawa). Fenomenem jest fakt, że wszystkie teksty
pieśniczek są autentycznie z tego regionu i napisane w gwarze
tego regionu, muzyka jest czasami zapożyczona z innych regionów cesarstwa. W książce znalazło się 450 pieśniczek śpiewanych przez 58 wykonawców z 13 miejscowości. Jedynymi instrumentami w tamtym okresie były huśle (skrzypce) i gajdy. Do obu
książek dołączone są płyty CD z autentycznymi nagraniami gawęd Anny Chybidziurowej oraz innych wykonawców pieśniczek.
Po wysłuchaniu tych wszystkich bardzo interesujących informacji przyszedł czas na pytania, dyskusję, kawę, herbatę oraz
pyszne kołocze.
Na następne posiady zapraszamy państwa do Galerii Pod
Groniem w Jaworzu 14 kwietnia na godzinę 15.00. Krzysztof Wielicki, jeden z najwybitniejszych polskich himalaistów w historii będzie mówił o górkach, górach i Himalajach. Będziemy ponadto
obchodzili jubileusz 20-lecia powstania Galerii pod Groniem.

W lipcu prof. Daniel Kadłubiec skończy 82 lata. Wciąż jest w świetnej kondycji.
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Absolutorium za 2018
27 lutego w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Jaworzu odbyło
się zebranie sprawozdawcze Towarzystwa Miłośników Jaworza.
Rozpoczął je prezes Ryszard Stanclik, który stwierdził jego prawomocność i przywitał zebranych. Pojawili się Radosław Ostałkiewicz, wójt Jaworza, Annę Skotnicka-Nędzka, zastępca wójta,
Zbigniew Putek, przewodniczący Rady Gminy Jaworze, czesław
Malchar, prezes OSP w Jaworzu, Grzegorz Nędzka, przewodniczący Stowarzyszenia „Jaworze-Zdrój”, Zygmunt Podkówka,
przewodniczący Stowarzyszenia „Nasze Jaworze”, ewa cholewik, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu, Jerzy kulesza,
prezes Parafialnego Oddziału Akcji katolickiej w Jaworzu
oraz Jacek Guziur, przewodniczący Stowarzyszenia Miłośników
Sztuki. Następnie wszyscy zebrani odśpiewali hymn Beskidów
„Szumi Jawor”. Ponadto minutą ciszy uczciliśmy zmarłych członków naszego Towarzystwa – ks. radcy Ryszarda Janika oraz Mariusza Makowskiego.
kolejnym punktem zebrania był występ Dziecięcego Zespołu
Regionalnego, działającego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzu pod opieką Agnieszki koniecznej. choreografem zespołu
jest lidia lankocz, a na akordeonie przygrywa Janina czader.
występ był bardzo udany i został nagrodzony gromkimi brawami.
Po występie zespołu prezes zaproponował na przewodniczącą zebrania kingę Sosulską, a na sekretarza zebrania Marcina
Biłka, obie kandydatury zostały zaaprobowane przez wszystkich
obecnych jednomyślnie.
Prezes Ryszard Stanclik wraz z wiceprezesem ireną Steklą
wręczyli nowym członkom legitymacje członkowskie TMJ.

Po przedstawieniu sprawozdań: z działalności Towarzystwa
w 2018 roku – Ryszard Stanclik, sprawozdania finansowego –
irmgarda Gryczka, sprawozdania z działalności Społecznej Rady
Ochrony i Odnowy Zbytków – Jerzy kukla, sprawozdania Sekcji Ornitologicznej – Mirosław wiśniewski, sprawozdania komisji
Rewizyjnej – leopold kłoda, zebranie podjęło uchwałę o przyjęciu powyższych sprawozdań i o udzieleniu absolutorium zarządowi za 2018 rok.
Następnym punktem było przedstawienie planu pracy na rok
2019, który został przyjęty przez zgromadzonych członków Towarzystwa jednogłośnie.
Marcin Biłek

w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym wzięło udział 59 członków
Towarzystwa Miłośników Jaworza.

ECHO PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNE
wiOSNĄ PRZyRODA wOkOłO BUDZi
SiĘ DO ŻyciA
20 marca to pierwszy w tym roku dzień kalendarzowej wiosny.
Po długiej zimie z tęsknotą wyczekujemy tego dnia i jest to duży
powód do radości dla wszystkich zmęczonych zimnem i wcześnie
zapadającym mrokiem. kiedy tylko zaczyna pojawiać się pierwsze wiosenne słońce, nogi zwykle same niosą nas do lasu czy
na łąkę, a później z każdym słonecznym dniem przybliżającym
nas do lata przyroda jest coraz bardziej bujna, pachnąca i trudno się oprzeć spacerom i wycieczkom. wykorzystajmy ten wspaniały czas w przyrodzie i dajmy się ponieść naturze, gdyż w marcu obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień lasów. lasy są rezerwuarem bioróżnorodności, oczyszczają powietrze i hamują zmiany klimatu, wiążąc w swoich komórkach dwutlenek węgla, zapobiegają erozji gleby i utrzymują odpowiednią jej wilgotność. Dla
ludzi na ziemi są one miejscem życia i źródłem utrzymania, dają
schronienie, dostarczają budulca, karmią i zapewniają substancje lecznicze.
w marcu przypadł również Światowy Dzień wody. chociaż
Ziemia w 70 procentach pokryta jest wodą, to tylko zaledwie 2,5
proc. to woda słodka, która nadaje się do picia. To nasz skarb –
dbajmy o niego, póki jeszcze mamy na to czas.
wiosna w naszych ogrodach to porządki na grządkach, nowe
nasadzenie różnych odmian kwiatów, owoców i warzyw. Różnorodność roślin pozwoli zaprosić do naszej zielonej przestrzeni zapylacze. Pszczoły są odpowiedzialne za zapylanie ok. 70 procent
gatunków roślin uprawnych na świecie, zapewniają lepszą jakość
owoców i warzyw oraz podnoszą wydajność upraw. Zapylają nie
tylko rośliny użytkowe, ale również rośliny dzikie, tworzące różne

Jedną z odznak wiosny są kwitnące magnolie. Pierwsze kwiaty możemy zaobserwować już na początku kwietnia. Fot. Pixaby.com

ekosystemy lądowe. Sadźmy i siejmy rośliny miododajne, czyli
takie, które dostarczają nektaru i pyłku, w ogródku, na balkonie,
na nieużytkach. Piękne, pachnące zioła i kwiaty nie tylko urozmaicą pokarm pszczół, dzięki czemu będą one zdrowsze, ale również upiększą nasze otoczenie. Zaprośmy do ogrodów ptaki, zawieśmy budki lęgowe.
Nie wypalajmy traw! Na łąkach czy nieużytkach wypalanie
traw nie przynosi żadnych korzyści. Ziemia się nie użyźnia tylko
wyjaławia. Ogień stwarza realne zagrożenie dla gospodarstw i lasów, niszczy miejsca lęgowe ptaków, zabija owady i inne zwierzęta oraz cenne gatunki roślin. wpływa to na zmniejszenie plonów
roślin. Z dymem do atmosfery przedostają się duże ilości dwutlenku węgla oraz substancji rakotwórczych.
Ania indianka Sobańska
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NASZE DZIECI, NASZA MŁODZIEŻ
PUBlicZNe PRZeDSZkOle NR 1
w JAwORZU
Odwiedziny starszych kolegów i koleżanek
w grupie przedszkolnej „wesołe Skrzaty” odbyły się zajęcia
otwarte dla klasy 2A i 3A. Przedszkolaki z niecierpliwością oczekiwały wizyty swoich starszych kolegów i koleżanek, a podczas

przedstawienia każdy starał się zagrać jak najlepiej swoje role.
Dzieci przedstawiły baśń „królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”, śpiewały piosenki do sztuki oraz tańczyły. w czasie zajęć
starsze klasy miały możliwość obserwowania swoich młodszych
kolegów oraz ich umiejętności aktorskich Przedstawienie zakończyły gromkie brawa gości, a na pamiątkę spotkania wszystkie
dzieci zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie.
Nauczycielka Justyna Smyrdek

PUBlicZNe PRZeDSZkOle NR 2
w JAwORZU
Wiosenne recytowanie
wiosna jest najbardziej oczekiwaną porą roku po długiej zimie. Na powitanie wiosny już po raz kolejny w przedszkolu zorganizowano konkurs recytatorski. Tym razem wiosny szukaliśmy nie
tylko w pogodzie, ale przede wszystkim w poezji. Na konkurs zapisało się 16 dzieci. Atrakcją w tym roku były: przerywniki, rymowanki o wiośnie, zagadki i wiosenne piosenki, przy których można
było pląsać, klaskać i tańczyć. Poprzez wspólną wyliczankę wybraliśmy panią wiosnę, która przypomniała nam fragment wiersza
o rozpoczynającej się porze roku i budziła kwiatem śpiące na dywanie niedźwiedzie. Dzieci pod okiem rodziców dobrze opanowały tekst w domu, ale same występy były dla nich nie lada wyzwaniem. Z recytacją nie mają problemów dzieci odważne, dla dzieci
nieśmiałych stanowi ona dużą barierę do przezwyciężania. Praca nad właściwą recytacją wymaga od dziecka chęci i zaangażowania. Tekst trzeba było powiedzieć głośno, zachowując przy
tym odpowiednie fazy oddechu. Nauczanie właściwej interpretacji
tekstu wymaga wielu ćwiczeń intonacyjnych, jak i oddechowych.
Sukces dziecka w konkursach zapewni praca nad poprawną wymową wyrazów i zdań, właściwą intonacją i akcentami logicznymi.

Uczenie się wierszy na pamięć i wdrażanie do recytacji jest doskonałym środkiem kształcącym pamięć, wyobraźnię, bogacącym przeżycia uczuciowe. wszystkie dzieci otrzymały dyplomy
i nagrody książkowe za wspaniałą prezentację wierszy. Dziękujemy wszystkim występującym oraz ich rodzicom.
Nauczycielka lidia kubala

Wyjazdy do Banialuki
Teatr to jedno z ulubionych miejsc, gdzie dzieci w wieku przedszkolnym lubią przebywać, rozwijają tam swoją wyobraźnię twórczą i mają okazję do kontaktu ze sztuką oraz aktorami. Dlatego
też po raz kolejny w tym roku szkolnym, 26 lutego udałyśmy się
z dziećmi 5- i 6-letnimi do Teatru lalek Banialuka w Bielsku-Białej,
na przedstawienie pt. „Pchła Szachrajka” J. Brzechwy, w reżyserii lucyny Sypniewskiej. Tytułowa bohaterka i jej nieoczekiwany

temperament, a także przygody i perypetie w kolorowej scenerii i pięknej oprawie muzycznej rozbawiły i zachwyciły naszych
małych widzów. Po powrocie do przedszkola dzieci narysowały
piękne ilustracje i jeszcze długo były pod wrażeniem obejrzanej
sztuki.
Następny wyjazd do Banialuki zorganizowałyśmy 20 marca.
Tym razem pojechały nasze 3- i 4-latki, które zobaczyły przedstawienie „Po nitce do kłębka”, w reżyserii lucyny Sypniewskiej.
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Bohater – mały kapciuszek szuka braciszka do pary, więc wyrusza na poszukiwania, w czasie których przeżywa nieoczekiwane
przygody. Miłe lalki i bardzo wpadające w ucho piosenki działały pozytywnie na dzieci, a bajka pokazała, że warto się przyjaźnić

i liczyć na bezinteresowną pomoc. Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć, mali miłośnicy sztuki teatralnej zadowoleni wrócili do
przedszkola.
Nauczycielka Małgorzata Gwóźdź

Zielone święto
Dzień Świętego Patryka, który obchodzimy 17 marca, nie jest
jedynie świętem narodowym irlandii, ale również jednym z najchętniej obchodzonych świąt na świecie. Organizowane są parady, imprezy, koncerty. w ten sposób irlandczycy witają wiosnę.
w naszej placówce również dzieci z grupy średniej i z grup starszych miały okazję zapoznać się z tradycjami irlandzkiego święta. Przedszkolaki zaznajomiły się z symbolami tej Zielonej wyspy, takimi jak trójlistna koniczyna, kolor zielony, flaga i godło
irlandii oraz postacią świętego Patryka. Ponadto dzieci obejrzały
w ramach zajęć tematycznych na temat irlandii prezentację multimedialną i miały okazję zatańczyć fragment tańca irlandzkiego.
Przedszkolakom bardzo spodobała się ta zielona wyspa…
Nauczycielka Magdalena Ćmok

Śpiewamy po angielsku
w naszym przedszkolu każdego roku organizowany jest Festiwal Piosenki Angielskiej, którego celem jest motywowanie do
nauki języka angielskiego, wspieranie dzieci zdolnych wokalnie
oraz umożliwienie im prezentacji umiejętności wokalnych w języku angielskim. Ponadto śpiewanie piosenek jest jedną z najpopularniejszych form działalności artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym. w tegorocznym festiwalu, który odbył się 13 marca,
wzięło udział 12 uczestników, perfekcyjnie przygotowanych przez
swoich rodziców. Nauczycielka języka angielskiego, przebrana
za królową brytyjską elżbietę zapowiadała kolejnych wokalistów,
którzy prezentowali swoje piosenki. Piękne stroje i dodatkowe rekwizyty uświetniły tę uroczystość. Nie zabrakło także wspólnego
śpiewania piosenek poznanych na zajęciach języka angielskiego. Na koniec uroczystości uczestnikom wręczono dyplomy i nagrody. To było wspaniałe muzykowanie po angielsku. Gratulujemy wszystkim „małym piosenkarzom” i dziękujemy rodzicom za
wspaniałe przygotowanie dzieci.
Nauczycielka Magdalena Ćmok

SZkOłA PODSTAwOwA NR 1
w JAwORZU
Jak się pracuje w urzędzie.
Aptekarz przygotowuje lekarstwa, pieczołowicie i ze szczególną uwagą dobierając składniki. Piekarz piecze chleb, a cukiernik ciasta. Artysta swoją wizję pokazuje w rękodziele. A co robią wójt i urzędnicy? To pytanie ciekawe, zwłaszcza dla najmłodszych. Niecodzienną wizytę w Urzędzie Gminy złożyli uczniowie, uczestnicy zajęć świetlicowych ze Szkoły Podstawowej nr 1
w Jaworzu.
Zajęcia świetlicowe w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzu,
często odbywają się w ciekawych miejscach. – Byliśmy z wizytą
w aptece, gdzie dzieci mogły zobaczyć, jak przygotowuje się lekarstwa. Na co dzień spotykają się z rękodziełem czy kulinariami
– tak staramy się im umilić czas oczekiwania na powrót rodziców.
Poznają nie tylko ciekawych ludzi i miejsca, ale też uczą się funk-

Z taką pomocą, rządzenie Jaworzem jest na pewno dużo prostsze.

cjonować w społeczeństwie – mówi Urszula Marczak, pedagog,
pracownik szkolnej świetlicy w Szkole Podstawowej nr 1.

18
W ostatnim czasie dzieci przybyły z wizytą do Urzędu Gminy. Tam zwiedziły właściwie wszystkie dostępne pomieszczenia.
– Okazało się, że uczniowie jeśli w ogóle byli w Urzędzie Gminy,
to ich wizyta kończyła się na parterze, a tym razem mogły zobaczyć o wiele więcej – dodaje Urszula Marczak.
W poszczególnych wydziałach patrzyły na segregatory pełne specjalistycznych dokumentów, zwiedziły Urząd Stanu Cywilnego, gdzie szczegółowo zostały omówione procedury związane
np. z wyrobieniem dowodu osobistego. Ponadto z zaciekawieniem analizowały wyrysy, projekty i mapy, którymi zainteresowali najmłodszych urzędnicy odpowiedzialni za inwestycje. Zajrzały
nawet do Referatu Obsługi Techniczno-Gospodarczej – tam poznały sprzęty wykorzystane w pracach porządkowych.
Ich wyjątkowym przewodnikiem był sam wójt Jaworza, Radosław Ostałkiewicz. Dzieci z powodzeniem rozgościły się też
w jego gabinecie i zajęły miejsce przy jego biurku. Z przyjemnością zajęły miejsca również innych pracowników urzędu. Chętnie zadawały również pytania. Ponadto poczuły ciężar insygniów
władzy – przymierzając łańcuch wójta. – Jesteście wyjątkowymi gośćmi – zazwyczaj goszczę tu starszych uczniów, ale wasza
wizyta dała nam wszystkim wiele pozytywnych emocji. Mam nadzieję, że dziś wiecie już, na czym polega praca w Urzędzie Gminy i będziecie o nas pamiętać – mówił Radosław Ostałkiewicz.
Wszyscy zostali zwycięzcami
Żeby tradycji stało się zadość, z nastaniem cieplejszych dni
w Szkole Podstawowej nr 1 odbył się Wiosenny Festiwal Piosenki. Formuła imprezy jest prosta – ma być rześko, jak wiosenne powietrze, wesoło i bezstresowo, dlatego nie ma zwycięzców
i pokonanych; albo inaczej – wszystkie występujące klasy były
wygranymi. W środę 20 stycznia w szkolnej auli zaprezentowały
się klasy od pierwszej do trzeciej, dwa dni później ich starsi koledzy. Zobaczcie na zdjęciach ich popisy. Wszyscy naprawdę bardzo się starali.
(wot) Zdjęcia: SP nr 1
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Dzieci zostawiły po sobie ślad w Urzędzie Gminy Jaworze.

Na koniec w specjalnie przygotowanym dla najmłodszych
odwiedzających Urząd Gminy kąciku, goście, jak to zazwyczaj
w urzędowych wizytach bywa, zostawili swoje wyjątkowe podpisy
upamiętniające tą niecodzienną wizytę.
Urząd Gminy Jaworze
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SZkOłA PODSTAwOwA NR 2
w JAwORZU
Festiwal nauki
w dniu 6 lutego 2019r. braliśmy udział w Festiwalu Nauk Ścisłych organizowanym przez liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej. Podczas trwania festiwalu został
rozstrzygnięty Międzyszkolny konkurs Matematyczno-przyrodniczy na wykonanie modelu przestrzennego.
Uczniowie klas ósmych i trzecich Gimnazjum wykazali się
wielką kreatywnością i pomysłowością. Na konkurs wpłynęło prawie 50 prac z większości bielskich szkół podstawowych a także
z Jaworza, Świętoszówki, czechowic-Dziedzic i łodygowic. wykonane modele obrazowały procesy, zjawiska i zależności z zakresu matematyki, biologii, chemii, fizyki i geografii.
i i ii miejsce przypadło naszej szkole (i miejsce model kości – karolina Piontek kl. 8a pod kierunkiem nauczyciela biologii
Grzegorza Olejnika, ii miejsce model elektrowni wodnej Rafała
Gomoły kl. 3 gimnazjum pod kierunkiem nauczyciela fizyki i zajęć
technicznych Marzeny wajdy-Parzyk). w sumie z naszej szkoły
wysłanych zostało 12 prac, w tym prace pod kierunkiem nauczycieli: Małgorzaty Janik, władysława Saletnika. wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
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Szkoła na opak
„Szkoła na opak” to już wieloletnia tradycja SP2 rodem z byłego Gimnazjum nr 1. Co roku przychodzi do nas wiosna a wraz
z nią pączki puszczają fantazje i zakwita szaleństwo. Dyrektor
szkoły, pani Barbara Szermańska na trzy godziny pozwala młodzieży pokierować sztubą. Kierownicę (symboliczne insygnium
władzy) otrzymała Wiktoria Zabilska z klasy 3B Gimnazjum, która
na ten czas pełniła funkcję dyrektora. Grono pedagogiczne również przeszło metamorfozę. Uczniowie wcielili się w role swych
mentorów i mieli okazję stanąć twarzą w twarz ze swoimi kolegami z klas, by przekonać się, jakimi magicznymi umiejętnościami muszą dysponować nauczyciele. Pozostali pracownicy szkoły również zostali „odciążeni” w swych pracach w sekretariacie,
kuchni i na korytarzach szkolnych. – Dlaczego to tylko jeden
dzień... – dało się słyszeć. Oj, było wesoło!

Ten konkurs możemy sobie między bajki włożyć.
Kiedy młodzież porządziła już sobie szkołą, nadszedł czas na
coroczny konkurs piosenki. Tej wiosny tematyką piosenek były
bajki Disney’a. W szranki stanęło wszystkie jedenaście klas z
SP2 i Gimnazjum nr1. Podziwiać mogliśmy interpretacje utworów
z: „Króla lwa”, „Pocahontas”, „Mulan”, „Herkulesa” i innych bajek.
Moc kolorów, fantazyjne kreacje i popisy wokalne składały się na
bajeczne show.
Konkurs rozegrany został w dwóch kategoriach wiekowych:
klasy 1-4 SP i klasy 7, 8 i 3 gimnazjum. Jury miało nie lada problem, poziom był tak wyrównany, że wśród klas starszych trzeba było przyznać dwie pierwsze nagrody. Nagrodami ostatecznie podzielić musiały się: klasa 1 SP (miejsce pierwsze), klasa 2 SP (wyróżnienie), klasa 3A i 3C gimnazjum (równorzędne pierwsze miejsce). Wyróżnieni mogli oddać się przyjemności pałaszowania czekolady, zaś zwycięzców czeka przygoda
w Lodomanii.

„Czasami nieważny jest tylko cel, ale droga, którą podążamy”
W marcu dwukrotnie gościliśmy w murach naszej szkoły Wójta Gminy Jaworze Pana Radosława Ostałkiewicza, który w ramach doradztwa zawodowego spotkał się z uczniami kończącymi
w tym roku edukację w Maczku. Nasz gość przedstawił młodzieży
swoją drogę edukacyjną i zawodową. Zaczynając pracę w Urzędzie Gminy, najpierw pracował jako wolontariusz, by następnie

próbować swoich sił prawie we wszystkich możliwych wydziałach.
Mogliśmy też posłuchać o bardzo ważnych aspektach, na jakie zwraca uwagę pracodawca podczas zatrudniania nowych pracowników. Myślę, że zdanie „Pierwsze wrażenie robi się tylko raz”
zostanie w pamięci naszych uczniów.
W późniejszej rozmowie z uczniami zapytaliśmy, co utkwiło im w pamięci po spotkaniu. Niektórym bardzo spodobało się
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porównanie życia do drogi, którą uczniowie sami powinni wybrać
i przejść, ponieważ nikt tego za nich nie zrobi. inni byli pod wrażeniem pracy doktoranckiej, którą mogli obejrzeć. Jeden z uczniów
zwrócił uwagę na to, iż mimo zajmowanego stanowiska Pan Radosław Ostałkiewicz traktuje młodych ludzi poważnie, nie wywyższa się, czym szczególnie im zaimponował.
cieszymy się, że mogliśmy gościć wójta oraz chcemy podziękować za ciekawą lekcję i poświęcony czas.
Anna wiśniewska

Trzy laury zwycięstwa w SP nr 2
Jak już wici rozesłano, Generał Stanisław Maczek pręży dumnie pierś! i ma ku temu powód, bowiem Szkoła Podstawowa nr
2, której dzielnie patronuje, może pochwalić się nie lada zwycięstwem.
w roku szkolnym 2018/2019 trzech uczniów z SP nr 2
w Jaworzu zostało laureatami wojewódzkich konkursów Przedmiotowych. Julia Poradowska uczennica klasy 3. otrzymała tytuł laureatki z biologii, Aleksandra Zoń uczennica klasy 3. została
laureatką z języka polskiego, natomiast konrad Niesyt uczeń klasy 8. zdobył tytuł laureata z geografii.
Uwieńczeniem sukcesów jest nie tylko otrzymanie zaszczytnego tytułu laureata, ale także zwolnienie z egzaminu z danego
przedmiotu (dotyczy uczniów kończących gimnazjum). Ponadto
laureaci wojewódzkich konkursów Przedmiotowych mają pierwszeństwo w rekrutacji do szkół średnich. chciałoby się powiedzieć „szczęściarze”…
Julia nie spodziewała się, że zostanie laureatką. „Pytania konkursowe nie były łatwe i przynajmniej część z nich została sformułowana w sposób utrudniający zrozumienie. Oczekiwanie na
wynik było najbardziej stresujące. Zdobycie tytułu laureata bardzo mnie usatysfakcjonowało, ponieważ włożyłam w przygotowania dużo pracy. czułam ogromną radość oraz docenienie.”
Jak mówi sam konrad: „Dwa razy w eliminacjach wylosowałem 13 jako nr uczestnika. Na co dzień nie wierzę w przesądy,
ale od tego czasu ta liczba stała się moim amuletem. Nie jestem
w stanie określić, czy bardziej stresowałem się przed konkursem,
czy podczas oczekiwania na wyniki. cieszę się, że cała nasza
praca i czas włożony w przygotowanie został wynagrodzony.”
Z kolei Aleksandra wspomina tak: „Udział w wojewódzkim konkursie Przedmiotowym z Języka Polskiego był dla mnie

ciekawym doświadczeniem, ponieważ mogłam sprawdzić własne
możliwości. Motywacją była chęć dostania się do wymarzonego liceum. lubię czytać, jednak lista lektur konkursowych znacznie odbiegała od preferowanych przeze mnie gatunków. czytając
choćby „Nad Niemnem” czy „Pamiętnik z powstania warszawskiego” zmierzyłam się z innym, trudniejszym językiem. Musiałam
poszerzyć swoją wiedzę z nauki o języku, co sprawiło, że przygotowanie się do każdego z trzech etapów wymagało wiele czasu
i pracy pod okiem pani Sylwii Pilarczyk, również podczas ferii zimowych. cieszę się, że wysiłek włożony w naukę nie poszedł na
marne i zagwarantował nam sukces”.
Jak widzimy, gratulacje należą się nie tylko uczniom, ale również nauczycielom, którzy niewątpliwie niemało trudu włożyli
w przygotowanie do tak wymagającego konkursu. Tajemnice biologii przybliżał Julii pan Grzegorz Olejnik, wiedzę o świecie przekazywała konradowi pani Jadwiga Spodzieja, natomiast Oli w potyczkach z językowymi łamańcami pomagała Sylwia Pilarczyk.
Nie pozostało nic innego, jak życzyć naszym laureatom realizacji swoich marzeń i planów, a ich mentorom dalszych sukcesów dydaktycznych.
Sylwia Pilarczyk
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Zaślubiny z morzem
Delegacja Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr
2 w Jaworzu w dniach 15-18 marca roku wyjechała do Kołobrzegu na uroczystość zaślubin Polski z morzem. W pierwszym dniu
uczniowie wzięli udział w 16-kilometrowym rajdzie po Kołobrzegu,
podczas którego mogli zobaczyć całe miasto oraz poznać kawałek jego zawiłej historii, ponadto zdobyli puchar dla drużyny, która
przyjechała z najbardziej oddalonego miejsca. Kolejnego dnia delegacja uczestniczyła w inscenizacji bitwy o Kołobrzeg, którą miała
okazje zobaczyć z morza na pokładzie statku. Po pokazach delegacja udała się na cmentarz, żeby wziąć udział w uroczystościach
ku czci poległych w walkach o miasto. W poniedziałek przewodnicząca szkoły Wiktoria Zabilska złożyła przysięgę na uroczystości
zaślubin Polski z morzem poprzez symboliczne zanurzenie bandery we wzburzonych wodach Bałtyku. Pod koniec wyjazdu wszyscy
uczniowie wraz z opiekunem otrzymali legitymacje członka zwyczajnego Ligi Morskiej i Rzecznej.

młodzieżowy ośrodek
wychowawczy

Wolność odmieniana przez wszystkie przypadki
Wychowankowie ośrodka opracowali projekt „100 wywiadów
na 100-lecie niepodległości”. Jego ideą było uczczenie 100-lecia
niepodległości, uświadomienie sobie i innym, jak wolność i niepodległość wpisują się w pojęcie tożsamości narodowej, ojczyzny i patriotyzmu. Chodziło także o rozbudzenie świadomości
uczniów i dorosłych, uświadomienie, że wolność jest wartością
potrzebną do prawidłowego rozwoju, dalszej edukacji, przyszłego życia i resocjalizacji; pokazanie w praktyczny sposób, jak wolność i niepodległość wpływają na codzienne życie człowieka,
nabywanie umiejętności społecznych poprzez poznanie mieszkańców Jaworza, instytucji jaworzańskich, nawiązanie kontaktu
z nimi i przeprowadzenie wywiadu; rozwijanie kreatywności poprzez podejmowanie działań projektowych; nawiązywanie współpracy z osobami, instytucjami Jaworza, zasięganie u nich opinii
na temat wolności, ich dróg do wolności i znaczenia wolności.
Czterech uczniów naszej szkoły: Dominik, Kamil, Dawid
i Szymon opracowało pięć pytań dotyczących wolności. Następnie zwróciło się z prośbą o wypełnienie ankiety do pracowników
ośrodka, wychowanków naszej szkoły podstawowej i trzeciej
klasy gimnazjum, przedstawicieli władz – wójta gminy, uczniów
i pracowników dwóch szkół podstawowych pracowników banku,
ośrodka zdrowia, biblioteki, Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej, dwóch aptek, restauracji, salonów kosmetycznych, kwiaciarni i innych sklepów, którzy przyjęli ich życzliwie i chętnie odpowiedzieli na zadane pytania. Jesteśmy im niezmiernie wdzięczni i w tym miejscu gorąco dziękujemy. Jesteście
wielcy.
Pytania z ankiety i najczęstsze odpowiedzi:
• Czym dla pani/pana jest wolność?
Możliwością wypowiadania swojego zdania, możliwością realizacji marzeń, podróżowania, respektowaniem demokracji,
konstytucji, wyjście z ośrodka z dobrą opinią…
• Co według pani/pana jest symbolem wolności?
Ptak, orzeł, gołąb, flaga biało-czerwona, nasz hymn…
• Czy jest pani/pan człowiekiem wolnym?
Tak, raczej tak, bywam, nie…
• Jakie są/były pani/pana drogi do wolności?
Uczciwość, praca, udział w wyborach, protestowanie przeciwko obecnemu łamaniu wolności, tolerancja, praca nad sobą,
nad swoim zachowaniem, nauka, praca…
• Jaki pani/pan znają cytat lub piosenkę o wolności?
„Wolność, kocham i rozumiem”, „Żeby Polska była Polską”,
„Jeszcze Polska nie zginęła”, „Mury”, „I Want To Break Free”…
Ten projekt wziął udział w IX edycji konkursu Nowej Ery „Projekt z klasą” i prosiliśmy wszystkich o głosowanie na nasz projekt przez media społecznościowe. Dziękujemy wszystkim za
1460 oddanych głosów. Szczególne podziękowania kierujemy do
uczniów Liceum Ekonomicznego w Bielsku-Białej i ich nauczyciela Romana Kruczka, a także wszystkich bliskim i znajomym. Gratulujemy uczestnikom projektu, opiekunowi oraz Wam – to nasz
wspólny projekt. Jesteście super!
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
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TEKST SPONSOROWANY

Requests, permission
and suggestions



To be honest, I don’t feel like going out. (Szczerze
mówiąc...)

W tym numerze rozpoczynamy cykl artykułów poświęconych
umiejętności zadawania pytań o pozwolenie, udzielania odpowiedzi, proponowania różnych możliwości.
Są one przydatne w różnych, codziennych sytuacjach,
w tym także w kontaktach towarzyskich.
I. Requests (zapytania): wszystkie mają podobny charakter,
różnią się jednak stopniem uprzejmości w stosunku do
rozmówcy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Could you pass the salt, please? (Czy mógłbyś mi
podać sól?)
Could you possible help me?
I wonder if you could do me a favour? (Zastanawiam się, czy mógłbyś mi wyświatczyć przysługę?)
May I open the window? (Czy mógłbym otworzyć
okno?)
Shall I close the door? (Czy mogłabym zamknąć
drzwi?)
Do you mind if I turn on the tv? (Czy nie masz nic
przeciwko żebym włączył tv?)
Is it ok if I park here? (Czy będzie dobrze jeśli tu zaparkuję?)
Can I sit here? (Czy mogę tu usiąść?)

Replies (odpowiedzi):
 Sure, no problem.
 Yes, of course.
 OK, great.
 I’m sorry but I can’t.
 Yes, help yourself.
 Sure, go ahead.
II. Suggestions (propozycje):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

How about going to a club? (A co z pójściem do
klubu?)
What shall we do tonight? (Co moglibyśmy robić
dziś wieczorem?)
Let’s go to the restaurant !(Chodźmy do resturacji !)
Do you fancy listening to music? (Czy chcesz posłuchać muzyki?)
Do you feel like eating out? (Czy masz ochotę zjeść
poza domem?)
Why don’t we go out instead of staying at home?
(Dlaczego nie wyjdziemy zamiast zostawać w
domu?)

Replies (odpowiedzi):
 Yes, that’s a good idea.
 That’s sounds good.
 Yes, If you like.
 Yeah, I don’t mind.
 Mm, I ‚d rather do something else. (Wolałbym robić
coś innego)

Z okazji Świąt Wielkanocnych składamy wszystkim czytelnikom i mieszkańcom życzenia radosnych chwil w rodzinnym
gronie, wiosennego optymizmu oraz odrobiny wytchnienia
od codziennych trosk.
Artykuł redagowany przez:
Szkoła Języków Obcych WORLD, ul. Zdrojowa 93
Jaworze CENTRUM (Obok Supermarketu JAWORZE)
tel. 604 835 859, e-mail: sekretariat@jezykijaworze.pl
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Krzyżówka

Pionowo:

1) Narciarka startująca w slalomie gigancie
2) Państwo nad Dunajem
3) część optyczna mikroskopu
4) inaczej włochy
5) cieszy handlowca
6) Najważniejszy akt prawny
7) Ajer, roślina nadwodna
8) warunki klimatyczne dla danych obszarów
9) Droga do przebycia
15) Balkon dla myśliwego
17) Zamordował Abla
19) Mulisty naniesiony osad rzeczny
21) kielich Jezusa z Ostatniej wieczerzy
22) 12 sztuk
23) Auto na telefon
25) czyn altruistyczny, przysługa
31) instrumenty muzyczne z naszego hymnu
32) człowiek łatwowierny
34) liczne w Święto Trzech króli
35) Zbiory starych dokumentów
36) Bezwzględny władca
37) Upiększa oczy
40) Duża rzeka w Niemczech
42) Absolutna doskonałość
44) człowiek śniegu w Himalajach
45) Myśl przewodnia, dewiza

Poziomo:
1) Były prezydent Gdańska
7) Może być drażliwy, może być aktualny
10) Mokry teren, bagna
11) Żądania protestujących
12) Afrykańska dynia służąca jako naczynie
13) Opera Pucciniego
14) Państwo graniczące z izraelem
16) Rzeka jak wisła szeroka

18) Jankeska lub rozkładany fotel
20) kamień jubilerski
24) Arabski dostojnik
26) kulminacja, największe nasilenie
27) Zdradziecka broń przeciwczołgowa
28) Generał, patron szkoły w Jaworzu Średnim
29) Aromatyczny trunek
30) Mieszkanie wynajęte dla ucznia lub studenta
33) kończyny zwierzaka
34) Szwedzka wyspa na Bałtyku

38) Autorka „Dziejów Jaworza na przestrzeni
wieków”
39) Drwina, domena kabaretu
41) kierunek w sztuce przełomu XiX i XX w.
43) Zakonnicy z Tyńca
46) Gorący stan w USA
47) Afrykańska antylopa
48) Urzędy duchownych muzułmańskich
49) Trawa ogrodowa zwana łzami Jobowymi

Rozwiązania prosimy prosimy przesyłać na adres Urzędu Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze do końca miesiąca.
Nagrodą będzie niespodzianka ufundowana przez UG Jaworze.

Biuro Rachunkowe

MIRMAR
Pełna obsługa ﬁrm.
Dojazd do klienta.
Jaworze, ul Konwaliowa 325
tel. 501 770 424
e-mail: biuromirmar@gmail.com

WŚCIEKLlZNA!!!

Uprzejmie informuję, że obowiązkowe szczepienie psów
przeciwko wściekliźnie w 2019 roku w gminie Jaworze
odbędzie się w niżej wymienionych terminach:
DATA

10.05.2019

11.05.2019

13.05.2019

MIEJSCE SZCZEPIENIA

GODZINA

OBOK BYŁEGO SKLEPU „JAWOREK”

18:00

OBOK DOMU PANA ORMAŃCA

18:30

OBOK DOMU PANA STROKI

19:00

NAŁĘŻE, UL. CISOWA

16:30

NAŁĘŻE, OBOK KAPLICZKI

17:00

UL. PODGÓRSKA 154

18:00

OBOK DOMU PANA KREHUTA

18:00

OBOK SZKÓŁKI LEŚNEJ

19:00

26

kwiecień

2019

FIRMA USŁUGOWA MARKUS
Kompleksowe remonty, wykończenia wnętrz,
remonty łazienek, hydraulika, płytkarstwo, gipsy,
malowanie itp.

TEL. 501 754 991
DRZEWA I KRZEWY OWOCOWE
ROŚLINY OZDOBNE
NA ŻYWOPOTY I SKALNIAKI
WSZYSTKIE ROŚLINY WŁASNEJ PRODUKCJI
JASIENICA, UL. ŁAZIAŃSKA 388
TEL. 518 260 739

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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wczesna wiosna to idealny czas na podjęcie działań ku zgrabnej i smukłej sylwetce. Zacznij działać z nami
już teraz, żeby cieszyć się jędrną skórą bez cellulitu w te wakacje! Poznaj naszą ofertę zabiegów na ciało
i wybierz coś odpowiadającego Twoim potrzebom spośród najlepszych technologii i aparatury medycznej:
NOWOŚĆ!
COOL TECH kriolipoliza
Odchudzanie przez zamrażanie!
Trwałe usuwanie tkanki tłuszczowej za pomocą niskiej temperatury, nieinwazyjna alternatywa liposukcji
ENDERMOLOGIA
10 zabiegów 800 zł zamiast 1200 zł + kostium GRATiS!
Masaż podciśnieniowy całego ciała działa silnie drenująco, niweluje obrzęki, zmniejsza cellulit i obwody
ciała
VENUS LEGACY
pakiet 4 zabiegi +2 gratis -20%
Technologia multipolarnej fali radiowej obkurcza i niszczy komórki tłuszczowe, eliminuje cellulit, wysmukla
i ujędrnia ciało
RADIOFREKWENCJA MIKROIGŁOWA INTRAJECT
brzuch 699 zł zamiast 1100 zł
Połączenie technologii mezoterapii mikroigłowej i fali radiowej przynosi rewelacyjne efekty w usuwaniu
rozstępów i zagęszczaniu wiotkiej skóry
LIPOLIZA INIEKCYJNA
Bezinwazyjna metoda usuwania tłuszczu z określonych partii ciała
- po serii zabiegów 1 rozmiar mniej!
ULFIT z technologią HIFU HIT 2019!
ceny -35%
Najnowsza i zarazem najsilniejsza technologia skoncentrowanej fali ultradźwiękowej służąca do
eliminowania cellulitu, ujędrniania skóry, trwałego usuwania depozytów tłuszczowych. Najskuteczniejszy
nieinwazyjny zabieg dostępny obecnie na rynku!
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Gra o Tron

