rOK XXiX wyDanie nr 323, naKłaD 2900 eGZ. iSSn 1234-6453

eGZemPlarZ BeZPłatny

Wielka sportowa rodzina
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Citius-altius-Fortius to dewiza igrzysk olimpijskich oraz międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, pod którego auspicjami się odbywają.
nie tylko jednak. Słowa te, w tłumaczeniu na język polski jako „Szybciej-wyżej-mocniej”, przyświecały także Sportowym laurom 2019.
to nowa inicjatywa w jaworzu, której celem jest uhonorowanie wybijających się sportowców, trenerów oraz ludzi związanych ze sportem.
Ceremonia wręczenia laurów odbyła się 5 kwietnia w Hali Sportowej jaworze. – W tym roku formuła się zmieniła. Chcemy oddzielić sukcesy
sportowe od tych odnoszonych w dziedzinie kultury, sztuki, które były honorowane w ramach Wójtowskich Laurów – mówił, witając gości,
gospodarz popołudnia – wójt radosław Ostałkiewicz. najbardziej wymowne były chyba jego słowa: „Spotykamy się w wielkiej sportowej
rodzinie”. O nagrodzonych więcej piszemy w środku numeru. (wot)
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NA PIERWSZYM PLANIE
DialOG Z mieSZKańCami
Pierwsze po wyborach samorządowych w 2018 roku spotkanie wójta radosława Ostałkiewicza z mieszkańcami jaworza odbyło się w pierwszy czwartek kwietnia w Szkole Podstawowej
nr 1 im. marii Dąbrowskiej. jego gośćmi byli także Zbigniew
Putek, przewodniczący rady Gminy jaworze, radni gminni:
agnieszka Kukla, magdalena Krzemień, jadwiga Zabilska, jan
Bożek oraz radni powiatowi: Zdzisław Bylok i jacek Czader. Pojawiły się także anna Skotnicka-nędzka, zastępca wójta jaworza
oraz sekretarz gminy – ewelina Domagała.
– Jeszcze raz dziękuję za zaufanie, jakim mnie państwo obdarzyliście – powiedział, witając gości, wójt. – Sensem tych spotkań nie jest mój monolog, ale dialog z mieszkańcami – dodał
radosław Ostałkiewicz. Dlatego po krótkim przedstawieniu trzech
najważniejszych inwestycji, jakie czekają naszą gminę w kadencji
samorządu 2018-2023 (budowa nowego parkingu w okolicy plebanii parafii katolickiej na 100 miejsc wraz z przebudową parkingu przy amfiteatrze oraz ulicy Cieszyńskiej; przebudowa budynku „30” oraz budowa nowych oddziałów przedszkolnych) od razu
zaproponował mieszkańcom przejście do pytań.
Nowa nakładka i chodnik
Sporo miejsca poświęcono nałężu. Obecni na zebraniu pytali na przykład, co dalej ze szkołą? Były wójt jaworza, Zdzisław Bylok, przypomniał, że swego czasu gmina przygotowywała
większy projekt dotyczący obiektu w porozumieniu ze Słowakami. Przez błędy popełnione przez naszych południowych sąsiadów, nie udało się jednak otrzymać dofinansowania ze środków
unijnych. Gmina została sama z problemem, w końcu sprzedając
obiekt prywatnemu inwestorowi.
– Pieniądze zasiliły budżet gminy Jaworze. Nie wiemy, jakie
plany ma inwestor, ale musi budować zgodnie z planem przestrzennym zagospodarowania gminy – przyznał Ostałkiewicz.
– Jaką rekompensatę będzie miało społeczeństwo Nałęża za
sprzedanie szkoły? – pytał jeden z mieszkańców.
– Proszę nie dzielić Jaworza na małe części, bo jesteśmy jedną miejscowością – apelował wójt jaworza. – Jest jeden ośrodek zdrowia, do którego przynależą między innymi mieszkańcy
Nałęża, jedna biblioteka, z której korzystają, dociera tam transport publiczny.
wszystko wskazuje na to, że w 2020 roku, na ulicy Cisowej
zostanie położona nowa nakładka asfaltowa. – Ten temat ciągnie się od wielu lat. Jaka jest droga, każdy widzi, a my pisaliśmy

wnioski w tej sprawie już od ponad 10 lat. Teraz w końcu wspólnie z radnym Jackiem Czaderem udało nam się załatwić w Starostwie Powiatowym tę sprawę – stwierdził Zdzisław Bylok. mówił
także o budowie brakującego odcinka chodnika – od zjazdu na
ulicę Szpotawicką do kapliczki. Być może temat uda się załatwić
przy okazji położenia nakładki asfaltowej. jednym z możliwych
wyjść, o których mówił Bylok, jest wylanie osobnego chodnika
z asfaltu. Dużo więcej emocji budzi jednak budowa chodnika przy
Cisowej – między ulicami Słoneczną i wrzosową. – Tą drogą niektórzy jeżdżą jak wariaci, nawet 120 kilometrów na godzinę – mówił jeden z gości spotkania. w tym przypadku trzeba się będzie
jednak uzbroić w cierpliwość. Projekt najwcześniej pojawi się
w przyszłym roku.
Coraz jaśniej…
Stałym tematem spotkań władz gminy z mieszkańcami jest
uliczne oświetlenie. na spotkaniu w Szkole Podstawowej nr 1
padło na przykład pytanie, jakie są łączne koszty utrzymania
oświetlenia w gminie. Dziś w naszej miejscowości jest blisko 800
latarni, których utrzymanie kosztuje urząd Gminy rocznie 300 tysięcy złotych. – Mówimy jednak o starej cenie. Kiedy zapowiadane podwyżki wejdą w życie, a stanie się to faktem, to nasz
rachunek wzrośnie do 450 tysięcy – mówił radosław Ostałkiewicz. jednocześnie poinformował, że na dziś 120 latarni należy
do gminy, pozostałe do spółki energetycznej tauron. – Aktualnie
trwa wycena naszych latarni. Rozmawiamy z Tauronem na temat ich sprzedaży. Kiedy uda się zamknąć ten temat, spółka będzie mogła rozpocząć starania o wymianę całego oświetlenia na
LEDowe – wyjaśnił jaworzański włodarz.
Kolejne spotkanie z mieszkańcami odbyło się tydzień później, 11 kwietnia, tym razem w Domu Gminnym „Pod Harendą”.
Oprócz wójta i przewodniczącego rady Gminy pojawili się radni
Dorota mamorska, tomasz Gwóźdź, Krzysztof Kleszcz i edward
Podstawny oraz dzielnicowy Zbigniew Bohucki. jego gościem
byłą także sekretarz ewelina Domagała. Podobnie jak tydzień
wcześniej, tak i tym razem nie zabrakło gorących tematów.
Sosnowa do zrobienia
na przykład była radna Danuta mynarska skarżyła się, że
na ulicy Sosnowej, jak się wyraziła 500 metrów od centrum, nie
ma wody i kanalizacji. Sprawa ciągnie się od wielu lat, ale jest
szansa, że w końcu doczeka się szczęśliwego finału. radosław Ostałkiewicz przyznał, że gmina jest w trakcie przygotowywania projektu na budowę wodociągu i kanalizacji oraz uzyskania pozwolenia na budowę, którego koszt opiewa pierwotnie na
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około 6 milionów złotych. Z kolei na brak asfaltu skarżył się jeden
z mieszkańców ulicy wiejskiej.
– Napisaliśmy wiele pism w tej sprawie. Asfalt powstawał
wszędzie dookoła, tylko nie u nas – mówił.
jak wynika z odpowiedzi jaworzańskiego włodarza, asfalt
nie zostanie wylany w tym roku, ale sprawa może nabierze przyspieszenia. jeszcze w tym roku na ulicę, w ramach wizji lokalnej,
mają się wybrać wójt z radnymi. Później być może wiejska zostanie „zrobiona” z Programu modernizacji Dróg lokalnych. Kolejnym tematem była ulica Kalwaria. Gmina stara się o dofinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych.
– Rok temu kosztorys opiewał na 1,4 mln złotych, dziś to już
2,2 mln. Jeżeli dostaniemy pieniądze, sprawa zostanie zamknięta
do 12 miesięcy. Z tej samej puli zamierzamy się później ubiegać
o środki na remont Zacisznej – przyznał wójt jaworza.
Z innych, mniejszych inwestycji, jeszcze w tym roku powinno
zostać wytyczone przejście dla pieszych na wysokości tzw. Starego Basenu, a plac przy Smrekowej zostanie wybrukowany pod
parking. radosław Ostałkiewicz zapewnił też, że wkrótce zostanie uprzątnięta gminna działka (ta, na której znajduje się odwiert).
tomasz wolff. Zdjęcia: tomasz wolff, ewa wieja

SPOrtOwe laury 2019 rOZDane
•
•
•
•

•

Sportowy laur roku wójta Gminy jaworze – Justyna
Kaczkowska (kolarstwo)
nagroda Specjalna młodzieżowej rady Gminy jaworze –
Anna Słomińska (lekkoatletyka)
nagroda Specjalna rady Gminy jaworze – Stanisław
Hoczek (nauczyciel, trener łucznictwa)
mistrz – Anna Kowalska (karate), Szczepan Mucha (futsal),
Zachariasz Mucha (futsal), Kacper Baklarz (motocross,
enduro), Sebastian Baklarz (motocross, enduro), Jan
Karasek (kolarstwo górskie)
Drużyna roku – drużyna chłopców SP1 w sztafetowych
biegach przełajowych w składzie: Maciej Lachowski,
Brajan Michalski, Michał Kłoda, Michał Waszek, Mikołaj
Maćkowiak, Bartosz Kowalczyk, Krzysztof Lach, Mikołaj
Urbaś, Fabian Okoniewski, Kamil Linnert, Jakub Koc
i Oliwier Zemanek; trenerzy: Grażyna Machnik i Jacek
Kruszyński

•
•
•

•
•
•
•
•

•

Paraolimpijczyk roku – Mateusz Czudek (pchnięcie kulą)
Sportowcy ze Szkoły Podstawowej nr 1 – Maria Podolska,
Maciej Lachowski, Leon Gąska, Oliwia Uciecha, Amelia
Lodek, Szczepan Białek
Sportowcy ze Szkoły Podstawowej nr 2 – Jakub Głąbek,
Wiktoria Łukasz, Wiktoria Wandor, Patryk Tobias,
Dominik Rycak, Aleksander Czapski, Rafał Gomola,
Franciszek Heller, Sara Pierściecka, Zuzanna Madej
trener roku – Artur Kaczkowski (kolarstwo)
animator Sportu – Jacek Kruszyński (SP1)
Organizacja dla Sportu – Stowarzyszenie „Bieg Po Zdrój”
– prezes Michał Hanus (biegi uliczne i półmaratony górskie
letnie i zimowe)
Działacz roku – Rafał Stronczyński, Artur Mazur, Szymon
Korzus (GKS Czarni jaworze)
Sportowa Osobowość roku – Zbigniew Putek (rodzinny
rajd rowerowy – 17 edycji), Agnieszka Nieborak (rodzinny
Piknik Sportowy – cztery edycje), ks. Marcin Pomper (10 lat
Bosko Cup – turnieju piłkarskiego dla ministrantów)
Dobrodziej roku – Edward Łukosz (Polskie Mięso
i Wędliny Łukosz).
urząd Gminy jaworze. Zdjęcia: ewa wieja
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Dwa lata utrudnień
Mieszkańcy Jaworza, którzy dojeżdżają do Bielska-Białej samochodem albo autobusem muszą uzbroić się w cierpliwość.
Chociaż od kilku miesięcy można było obserwować prace przy
Cieszyńskiej, tak naprawdę dopiero teraz przebudowa tej jednej
z najważniejszych i najbardziej zakorkowanych arterii komunikacyjnych wkracza we właściwą fazę. A to nie oznacza tak naprawdę niczego dobrego dla kierowców. Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej podzielił inwestycję pod nazwą „Rozbudowa odcinka
drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej” aż na pięć części: od
granicy z Jaworzem do nowego ronda na Cieszyńskiej i tzw. ulicy
Nowo-Międzyrzeckiej, od ronda do ulicy Jaworzańskiej, od Jaworzańskiej do Skrzydlewskiego, od Skrzydlewskiego do ronda Niemena oraz od ronda do Hulanki.
Utrudnienia już się rozpoczęły. Od kwietnia do czerwca całodobowe wahadło ma obowiązywać na wysokości Skrzydlewskiego (budowa przepustu), do tego trzeba dodać wahadło dzienne
w kwietniu i maju na wysokości Stawowej, wahadło całodobowe

Europejskie wybory
26 maja odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego.
Głosowanie rozpocznie się w ostatnią niedzielę maja o godzinie
7.00 i potrwa do 21.00. Do urn mogą iść osoby, które skończyły 18
lat i będą miały przy sobie dokument umożliwiający stwierdzenie
tożsamości (art. 52 Kodeksu Wyborczego). Cała Polska została
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między Jaworzańską i Wapienicką (maj-czerwiec, roboty sieciowe) oraz wahadło całodobowe między Jaworzańską i Nowo-Międzyrzecką (do maja). To jednak dopiero przedsmak tego, co
nas czeka, bo na samych wahadłach utrudnienia się nie skończą. Miejski Zarząd Dróg poinformował także o zaplanowanych
objazdach: od maja do czerwca do centrum Bielska-Białej pojedziemy ulicą Międzyrzecką (w tym czasie Cieszyńska będzie ulicą jednokierunkową), a od lipca do października ulicami Regera,
Dworcową i Międzyrzecką. Ponadto od czerwca do września zamknięty zostanie odcinek na wysokości osiedli Wojska Polskiego
i Polskich Skrzydeł, a objazd zostanie poprowadzony Tańskiego
i Spółdzielców. Kolejne zmiany w organizacji ruchu czekają nas
jesienią oraz w roku 2020. O kolejnych utrudnieniach na modernizowanym 4-kilometrowym odcinku będziemy pisać na bieżąco na łamach „Echa Jaworza”, dla lepszego zorientowania się
w całej sytuacji publikujemy harmonogram planowanych utrudnień
w ruchu, dostępny na stronie internetowej MZD. Najlepiej go wyciąć i mieć zawsze pod ręką. Korków nie unikniemy, ale przynajmniej nie będziemy zaskoczeni i na bieżąco będziemy mogli korygować nasz własny plan dojazdu do Bielska-Białej.
Tomasz Wolff

podzielona na 13 okręgów wyborczych. Żeby głos był prawidłowy,
należy postawić znak x tj. co najmniej 2 linie przecinające
się w obrębie kratki przy nazwisku kandydata. Do wyboru jest
70 osób, reprezentujących siedem komitetów wyborczych:
Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy
Narodowcy; Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia;
Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD
.N Zieloni; Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość; Koalicyjny
Komitet Wyborczy Lewica Razem – Partia Razem, Unia Pracy,
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rSS; Komitet wyborczy wyborców Kukiz’15; Komitet wyborczy
wyborców Polska Fair Play Bezpartyjni Gwiazdowski.
ważna informacja jest taka, że choć w jaworzu utworzono
cztery obwody głosowania, tak naprawdę dla mieszkańców nic
się nie zmieni i pójdą do tych samych lokali wyborczych, co podczas jesiennych wyborów samorządowych. Oprócz bowiem obwodów nr 1 (głosowanie w Szkole Podstawowej nr 1 im. marii
Dąbrowskiej), nr 2 (Dom Gminny „Pod Harendą”), nr 3 (Hala
Sportowa jaworze), został utworzony okręg zamknięty nr 4 w Beskidzkim Zespole leczniczo-rehabilitacyjnym, Szpitalu Opieki
Długoterminowej (głosować będą wyłącznie pacjenci).
w ostatniej kadencji Polskę reprezentowało w Parlamencie
europejskim 51 posłów. Od tego roku ta liczba wzrośnie do 52.
województwo śląskie może liczyć na siedem mandatów. (wot)

Zmiany w OŚwiaCie

Obowiązki szefowej Gminnego Zespołu Obsługi przejęła malwina
Kleszcz.

Oficjalne pożegnanie marii łepeckiej odbyło się na marcowej sesji rady
Gminy jaworze.

maria łepecka przeszła na emeryturę. Od 2006 roku była
szefową najpierw Gminnego Zespołu Oświaty, a następnie Gminnego Zespołu Obsługi (Centrum usług wspólnych), który z ramienia Gminy jaworze obsługiwał nasze przedszkola samorządowe oraz obie szkoły – gimnazjum oraz szkołę podstawową,
a w ostatnim czasie również dwie gminne instytucje kultury, tj.
muzeum Fauny i Flory morskiej i Śródlądowej w jaworzu oraz
Ośrodek Promocji Gminy jaworze. rodowita jaworzanka pracowała w urzędzie Gminy jaworze od 1991 roku, gdzie współtworzyła tenże urząd oraz jego pion finansowy. Od kilkunastu lat zaj-

waKaCyjne wyCieCZKi
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w jaworzu informuje,
że świetlica środowiskowa w jaworzu jak co roku organizuje wycieczki w czasie wakacji. Dzieci z naszej gminy w wieku od 7
do 16 lat będą mogły skorzystać z wycieczek w środy w lipcu
i sierpniu 2019 roku. Planujemy wycieczki w zależności od pogody: albo na basen w Cieszynie albo na krytą pływalnię, wycieczki w góry, do ogrodu zoologicznego w Chorzowie i inne atrakcje.
Zbiórka i wyjazd z parkingu w jaworzu przy ulicy Koralowej –
o godz. 9.00. Powrót w godzinach ok. 16.00-17.00. udział

mowała się oświatą. Została oficjalnie pożegnana na marcowej
sesji rady Gminy jaworze.
– Pani Maria to swoisty wzór urzędnika z Sèvres – osoba, która ma nie tylko wiedzę, ale i umiejętności do tego, by zarządzać
taką placówką samodzielnie. Zespół obsługi to jedna trzecia budżetu gminy – mówi radosław Ostałkiewicz, wójt jaworza.
Obowiązki marii łepeckiej przejęła malwina Kleszcz, była
pracownica uG jaworze, a ostatnio dyrektor Biura Stowarzyszenia lokalna Grupa rybacka „Bielska Kraina”. wygrała otwarty
konkurs na dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi. w czasie sesji
maria łepecka podziękowała radnym oraz pracownikom uG za
współpracę oraz życzyła swojej następczyni sukcesów i satysfakcji w dalszej pracy i wypełnianiu misji GZO jaworze.
urząd Gminy jaworze
Zdjęcia: arC

w wycieczkach jest bezpłatny. Opiekę nad dziećmi sprawują wychowawcy ze świetlicy. Dzieci otrzymują suchy prowiant.
warunkiem uczestnictwa w wycieczce jest dokonanie pisemnego zgłoszenia udziału dziecka w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w jaworzu, ul. Zdrojowa 82, w dni robocze w godzinach: poniedziałek, wtorek, środa od 7.00 do 15.00; czwartek
od 7.00 do 17.00 oraz w piątek od 7.00 do 13.00. Zapisy dzieci na wycieczki dokonywać będzie można od 3 do 28 czerwca.
Dane niezbędne do ubezpieczenia dziecka to: imię i nazwisko
oraz data urodzenia. Kontakt z Kierownikiem GOPS w jaworzu
lub panią ewą winek osobiście lub telefonicznie 33 828 66 72.
O ewentualnej rezygnacji z wyjazdu należy wcześniej powiadomić GOPS.
GOPS
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LUDZIE JAWORZA
KaŻDy najmniejSZy SZCZeGÓł
OtOCZenia

Wpadła do Jaworza na kilka, może kilkanaście dni. Końskie siodło porzuciła chwilowo na rzecz ciepła rodzinnego
domu. Angela Milli znalazła czas, żeby opowiedzieć o kolejnej fascynującej przygodzie, tym razem w Argentynie, która
już wkrótce być może będzie miała swój dalszy ciąg.
Jak to się stało, że rodowita jaworzanka znalazła się praktycznie na drugim końcu świata, na argentyńskim stepie?
Opowiem w dużym skrócie, bo by miejsca w gazecie nie starczyło (śmiech). jeszcze przed poznaniem się z moim partnerem
mo, co nastąpiło w 2015 roku, dużo podróżowaliśmy. w tamtym
roku dopiero co wrócił ze swojej podróży po meksyku, gdzie na
ogierze przejechał 750 kilometrów konno. ja z kolei od dziecka byłam związana z końmi, studiowałam hodowlę koni na uniwersytecie rolniczym w Krakowie. Dlatego marzenie o podróży
na końskim grzbiecie też we mnie kiełkowało od pewnego czasu. Kiedy spotkałam na swojej życiowej drodze mo, wszystko
stało się po prostu bardziej realne. Oboje planowaliśmy większą
podróż, po drodze pojawiły się dzieci, więc musieliśmy trochę odsunąć plany. w końcu udało nam się ruszyć we wrześniu ubiegłego roku. Pierwszy do argentyny poleciał mo, na miejscu wszystko
przygotował, zajął się między innymi kupnem koni, ja dołączyłam
z dziećmi dwa miesiące później.
Kiedyś Jaworze było gminą rolniczą w większym stopniu.
W twoim domu były jakieś tradycje związane z końmi?

rozmowa
jaworzanką

z

angelą

milli,

podróżniczką,

rodowitą

rodzice hodowali różne zwierzęta – krowy, świnie, króliki
i kury, ale nigdy nie mieliśmy konia. Pasję do koni zaszczepiła
we mnie siostra. wspólnie z drugą siostrą jeździły konno, zabrały
mnie na pierwszą lekcję i tak to się wszystko zaczęło. Bardzo się
w to wkręciłam, będąc nastolatką dużo trenowałam, nawet trzy
razy w tygodniu. Kiedy poszłam na studia, trochę to zanikło, ale
konie zawsze były w moich myślach. Po studiach także pracowałam z tymi zwierzętami, w różnych stajniach, podczas moich licznych podróży po europie. można powiedzieć, że konie stanowią
bardzo ważny element mojego życia.
A pasja do podróżowania biega równolegle z miłością do
koni?
Podróżnicza żyłka rozwinęła się w czasie studiów. wszystko zaczęło się od mojego samotnego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. to był program wymiany studenckiej Camp america,
który umożliwił mi pracę na obozie letnim przez 10 tygodni. Założenie jest takie, że potem zostaje człowiekowi jeszcze miesiąc
na zwiedzanie. wtedy otworzyły mi się oczy na świat i zobaczyłam, jakie tak naprawdę możliwości daje podróżowanie. Od tego
czasu odwiedziłam ponad 40 krajów na całym świecie – na przykład całą europę objechałam autostopem, jachtostopem i innymi
środkami transportu.
Jachtostopem?
tak, łapie się łódkę na stopa.
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Jak to się odbywa? Stoi się na brzegu i macha?
nie do końca (śmiech). jedzie się do portu i szuka chętnych, którzy nas zabiorą w upatrzone miejsce. to zajmuje od kilku dni do nawet kilku tygodni, w zależności od tego, gdzie chcemy popłynąć.
Chociaż jesteś globtroterką i przyzwyczaiłaś bliskich
w Jaworzu do częstych wyjazdów, pomysł konnej eskapady
trochę ich zaskoczył.
nie chodziło o samą podróż, ale o ryzyko jakie niesie za sobą
ekspedycja konna. Do tego trzeba powiedzieć, że nasze dzieci były (zresztą dalej są) bardzo małe. rodzina i znajomi uważali
nas więc za szaleńców. Kiedy zaczynaliśmy wyprawę, ingis miała dziewięć miesięcy, a iyan kończył dwa latka.
Na razie macie za sobą 1000 kilometrów po bezdrożach
Argentyny. Jak wyglądała wasza trasa?
naszą wyprawę rozpoczęliśmy w Bariloche, w północnej Patagonii. Pierwotny plan był taki, żeby przejechać aż do el Calafate
1500 kilometrów na południe. Zjechaliśmy jednak na południe tylko 500 kilometrów. Kiedy jednak dotarliśmy na pustynię, to ostatnie 100 kilometrów było tak ciężkie, że stwierdziliśmy, że nie ma
sensu brnąć dalej. mieliśmy problem z wodą, ciężko było znaleźć
drzewo, pod którym można by się schować w ciągu dnia. Dalej na
dół kraju miało być podobnie, dlatego uznaliśmy, że nie będziemy
męczyć siebie, dzieci i koni i skierowaliśmy się na północ. Ostatecznie zrobiliśmy więc kółko. Skończyliśmy podróż w Bariloche.
Pokonaliście ponad 1000 kilometrów. W jakim czasie?
Zajęło nam to osiem miesięcy.
Mieliście jakieś problemy z dziećmi?
w argentynie żadne z nas nie miało problemów zdrowotnych.
Kiedy przyjechaliśmy do anglii, wszystkich nas dopadł katar.
Dzieci ani razu nie były chore. Cały czas przebywały na świeżym
powietrzu, co na pewno wpłynęło na podniesienie odporności.
To jednak dopiero pierwszy etap większego projektu. Docelowo chcecie dotrzeć aż do Meksyku?
Zgadza się, ale jak nam się nie uda, to nic się nie stanie.
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wybraliśmy akurat meksyk, bo mo zakończył tam swoją podróż,
dlatego chciałby tam wrócić. nie wiem, jak się to wszystko potoczy, czy będziemy mieć na przykład fundusze na kontynuację
podróży.
Zawód wyuczony na studiach daje ci jakiekolwiek możliwości na znalezienie pracy?
w zasadzie to nie (śmiech). to były bardziej studia zrodzone
z pasji, a nie żeby gdzieś w przyszłości pracować. w Polsce z tym
tytułem nie mam praktycznie żadnych możliwości. inaczej jest
w anglii, gdzie jest sporo ogłoszeń dotyczących pracy z końmi.
Zatrzymacie się w Jaworzu na dłuższy czas?
raczej nie. Szukamy pracy w anglii.
Jakbyś siebie dziś zdeﬁniowała: jestem jaworzanką, czy
obywatelką świata?
Zdecydowanie jestem obywatelką świata, co nie zmienia faktu, że tęsknię za jaworzem, moimi bliskimi i… polskim jedzeniem.
Jak wracasz do domu po kilku miesiącach, dostrzegasz
zmiany?
Za każdym razem widzę nowe domy, zmiany w najbliższym
otoczeniu, słowem cały czas coś się dzieje.
Twój partner, Francuz pochodzący z Indii, jest tak samo
jak ty obywatelem świata?
Od 2011 roku pięć lat spędził w podróży, odwiedził blisko 70
krajów; był na przykład na alasce i Grenlandii. jest bardzo ekstremalny.
Ekstremalny w jakim znaczeniu?
na przykład spał pod namiotem w temperaturze -60 stopni
Celsjusza na Grenlandii, jest obyty w survivalu. Kiedy skończyliśmy naszą wędrówkę po argentynie i został na jakiś czas na miejscu, budował sobie szałas do spania. musiał znaleźć miejsce,
w którym będziemy mogli przetrzymać bezpiecznie przez zimę
konie.
Założenie jest takie, żeby z tymi samymi końmi ruszyć
w dalszą drogę?
Dokładnie tak. mamy naprawdę fajne konie, dlatego szkoda
byłoby je sprzedawać.
Czemu akurat konie? Dają największą wolność w poznawaniu świata?
jest coś niesamowicie uzależniającego w odkrywaniu świata z perspektywy końskiego grzbietu. Poruszamy się bardzo wolno, 15-20 kilometrów dziennie, dlatego jesteśmy w stanie zauważyć każdy najmniejszy szczegół otoczenia. Zwracamy uwagę na
wiele rzeczy. Człowiek zdaje sobie sprawę, jak wielkie odległości
są między jedną a drugą miejscowością. Gdyby nie było warto,
na pewno byśmy się tego nie podejmowali. Dodam, że o naszych
przygodach można poczytać na www.facebook.com/toursinexpeditions.
Kiedy już gdzieś wyjeżdżacie na step, to jesteście „oﬀ”,
bez zasięgu sieci komórkowych?
Zasięgu nie ma. Odległość między małymi wioskami średnio
wynosi 100 kilometrów, co odpowiada kilku dniom jazdy. Dlatego
raz na tydzień jesteśmy w stanie wrzucić posta na Facebooka czy
porozmawiać z rodziną, jak uda nam się znaleźć sieć wi-Fi. wtedy od razu dzwonię do mamy.
rozmawiał: tomasz wolff
Zdjęcia: archiwum angeli mili i mo
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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.
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ZwierZĘ nie jeSt rZeCZĄ
Bezwzględne więzienie 1 roku i 6 miesięcy, nawiązka i zwrot
kosztów leczenia w kwocie 28 tysięcy złotych, zakaz posiadania
zwierząt przez 10 lat – to nie wyrok z filmu fantastycznego, lecz
wyrok orzeczony przez Sąd rejonowy w Polsce w marcu 2019 r.!
na początku marca ubiegłego roku policja i prokuratura wystawiły list gończy za 30-letnim Bartoszem D. mieszkaniec Chełmży,
który w brutalny sposób potraktował czteromiesięcznego wówczas psa o imieniu Fijo. lista obrażeń, jakie odniosło zwierzę,
była przerażająca – wybite zęby, połamane żebra, krwiaki na kręgosłupie, uszkodzona miednica, stłuczony rdzeń kręgowy i niedowład łap. Sprawa nabrała olbrzymiego rozgłosu – w akcję poszukiwania oprawcy psa włączyli się ludzie z całej Polski. Bartosz D.
został zatrzymany 9 marca 2018 roku przez kryminalnych z Komendy wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy w podtoruńskiej miejscowości Ostaszewo. Podczas zatrzymania był zaskoczony pojawieniem się funkcjonariuszy. mężczyzna natychmiast trafił do
aresztu. 30-latek usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzęciem
ze szczególnym okrucieństwem. nie przyznał się jednak do winy.
Sąd zdecydował o jego trzymiesięcznym aresztowaniu.
28 marca 2019r w toruńskim Sądzie rejonowym zakończył się
trwający od grudnia ubiegłego roku proces 30-letniego oprawcy.
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Bartosz D. został skazany na półtora roku bezwzględnego więzienia, zasądzono też zakaz posiadania zwierząt przez 10 lat oraz
zapłatę 28 tysięcy złotych zadośćuczynienia na rzecz Fundacji
dla Szczeniąt judyta, która udzieliła skatowanemu psu Fijo pomocy. Przedstawiciele organizacji liczyli jednak na maksymalny
wymiar kary, czyli trzy lata pozbawienia wolności. raczej pewne
jest ich odwołanie się od wyroku. Działacze fundacji i inspektorzy
ds. ochrony praw zwierząt cieszą się, że człowiek, który okaleczył
psa, został skazany na bezwzględne więzienie. Dotychczas takie wyroki orzekano tylko, gdy zwierzę zostało pozbawione życia.
nic nie zwróci Fijo sprawności, jednak fakt, że sprawca jego cierpienia nie pozostał bezkarny, pozwala wierzyć, że coś się zmienia. można się domyślać, że ten przypadek zapoczątkuje praktykę pociągania oprawców zwierząt do prawdziwej odpowiedzialności, bezwzględnego więzienia i ogromnych kar pieniężnych.
Sam Fijo, pomimo specjalistycznego leczenia w klinice roch
-Vet w mazańcowicach, także za granicą, i przejścia żmudnej rehabilitacji nie odzyskał czucia w tylnych łapach. ma jednak nowego opiekuna i dobre warunki do dalszego leczenia. Pies porusza
się dzięki specjalnemu wózkowi. wszyscy musimy pamiętać, że
zwierzę nie jest rzeczą, należy mu się szacunek, a za złe traktowanie zwierząt grozi nieunikniona odpowiedzialność karna.
mat. pras.
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Z ŻyCia BiBliOteKi
„Człowiek nie może żyć, nie wiedząc, po co żyje”
to zdanie, pochodzące z książki „inny świat”, stanowi lapidarne odzwierciedlenie wrażliwości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, polskiego pisarza, eseisty, krytyka literackiego, dziennikarza,
polityka, żołnierza i więźnia łagrów. Dokładnie 20 maja przypada
setna rocznica urodzin pisarza, co miało wpływ na podjęcie przez
Sejm rP uchwały ustanawiającej 2019 rokiem Gustawa
Herlinga-Grudzińskiego. w uchwale podkreślono także, że
losy i twórczość Herlinga-Grudzińskiego stanowią „świadectwo cierpień i czynów człowieka, któremu przyszło
przeżyć czasy totalitarnej przemocy i kryzysu wartości”.
Gustaw Herling-Grudziński był więźniem sowieckiego
łagru, żołnierzem armii andersa, brał udział w bitwie pod
monte Cassino, współpracował z „Kulturą” i radiem wolna europa. jako emigrant zaangażował się w pomoc polskiej opozycji antykomunistycznej, ale przede wszystkim ceniony
był w ojczyźnie i na świecie jako autor książki „inny świat. Zapiski sowieckie” (na zdjęciu okładka jednego z wydań). tak naprawdę jako pisarz narodził się pod wpływem doświadczeń łagrowych,
które spisał i przetworzył w książce „inny Świat” - jednym z pierwszych i najdoskonalszych dzieł poświęconych temu problemowi,
jakie powstały w literaturze światowej. Poszczególne rozdziały
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pisane w latach 1949-1950, zostały opublikowane po raz pierwszy
w przekładzie angielskim w 1951 roku, a następnie po raz pierwszy po polsku w 1953 w londynie. Polskie wydanie ukazało się
dopiero w roku 1988.
autor w książce sporządza dokumentalnie wiarygodny opis
łagrowych warunków życia, a zarazem tworzy opowieść o istocie totalitaryzmu, o granicach człowieczeństwa, o nieskończonych dnach upadku, lecz także o ludzkiej sile pokonywania godnością każdego losu. tytuł jest nawiązaniem do „wspomnień
z domu umarłych” Dostojewskiego, z których pochodzi motto: „tu
otwierał się inny, odrębny świat do niczego niepodobny; tu panowały inne odrębne prawa, inne obyczaje, inne nawyki i odruchy”.
Gustaw Herling-Grudziński dał się poznać już kilku pokoleniom jako nieugięty krytyk dyktatury komunistycznej
w Polsce i całej europie Środkowo-wschodniej. Przez cały
okres komunizmu w Polsce pozostał na wygnaniu jako polski
emigrant polityczny. w 1990 roku został laureatem literackiej nagrody Polskiego Pen Clubu im. j. Parandowskiego,
w 2000 odebrał w Krakowie doktorat honoris causa uniwersytetu jagiellońskiego. Zmarł 4 lipca 2000 roku w neapolu.
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu informuje,
że w dniach 13.05 -17.05.2019 r.
będzie NIECZYNNA Z POWODU REMONTU.
Przepraszamy za niedogodności z tym związane.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
15 lat za nami
20 marca w Domu Gminnym
„Pod Harendą” odbyło się walne zebranie członków Stowarzyszenia „nasze jaworze”. Zaprezentowano przegląd działań zrealizowanych przez stowarzyszenie
w roku 2018, przedłożono sprawozdanie finansowe z działalności oraz na wniosek Komisji rewizyjnej, jednogłośnie udzielono absolutorium zarządowi stowarzyszenia. Z okazji 15-lecia działalności wspominano inicjatywy społeczne i kulturalne

podejmowane przez członków stowarzyszenia na przestrzeni lat
ubiegłych. Dziękujemy za serdeczne słowa naszym gościom –
wójtowi radosławowi Ostałkiewiczowi oraz przewodniczącemu
rady Gminy Zbigniewowi Putkowi. tradycyjnie przedyskutowano plany na rok 2019. jak zawsze zainteresowanym informacjami służy prezes stowarzyszenia, Zygmunt Podkówka. Podziękowania kierujemy również na ręce pań przygotowujących smaczny
poczęstunek oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizację zebrania. Dziękujemy za liczne przybycie.
Stowarzyszenie „nasze jaworze”
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StOwarZySZenie
jawOrZe-ZDrÓj
Specjaliści od lokalnej ojczyzny
tegoroczna edycja konkursu „jaworze wczoraj i dziś” zakończyła się w poniedziałek 1 kwietnia uroczystością ogłoszenia wyników i nagrodzenia zwycięzców. Była to również miła okazja do
spotkania z uczennicami i uczniami jaworzańskich szkół podstawowych, którzy poświęcili swój czas, podjęli wyzwanie i przygotowali się do konkursu. i właśnie jaworzańska młodzież była najważniejsza tego dnia, to im dedykowana była ta uroczystość i to
wydarzenie.
Ze strony władz samorządowych obecni byli wójt jaworza
radosław Ostałkiewicz, honorowy patron konkursu; zastępczyni
wójta, anna Skotnicka-nędzka oraz przewodniczący rady Gminy jaworze, Zbigniew Putek. Gościem był także prezes Berndorf
Baderbau Sp. z o.o., marek wrzal. Przybyły również przedstawicielki oświaty, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 1 w jaworzu,
ewa Cholewik i dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 2 w jaworzu,
Barbara Szermańska.

Dwa dni w Beskidzie Sądeckim
w pierwszy weekend kwietnia Stowarzyszenie „jaworzeZdrój” zorganizowało wycieczkę „Sądeckie zdroje aktywnie”. jej
uczestnicy odwiedzili w sobotę i niedzielę między innymi Stary
Sącz, gdzie zobaczyli Ołtarz Papieski (Ojciec Święty jan Paweł
ii odprawił tutaj mszę świętą 16 czerwca 1999 roku, wkrótce minie więc 20 lat od tego wydarzenia – przyp. t.w.), Krynicę-Zdrój,
Piwniczną-Zdrój i muszynę z jej ogrodami sensorycznymi. Przez
Beskid Sądecki prowadzi Szlak architektury Drewnianej, dlatego
jednym z punktów programu było zwiedzenie zabytkowej i wiekowej cerkwi w Powzroźniku. Dużą atrakcją był na pewno rafting po
Popradzie. nic dziwnego, że wszyscy wrócili do domu zadowoleni i pełni wrażeń. (wot)

wyniki konkursu ogłosił prezes Stowarzyszenia „jaworzeZdrój”, Grzegorz nędzka. Pierwsze miejsce zajął Konrad niesyt.
nagrodę ufundował wójt, a jest nią wyjazd dwóch osób do węgierskiej gminy jászboldogháza. jest to wyjazd grupowy zorganizowany i pod patronatem wójta. Drugi był michał waszek (nagrodę stanowi podwójna wejściówka na Chochołowskie termy wraz
z noclegiem w Chochołowie, ufundowana została przez marka
wrzala), a trzecia Paulina mamorska (wyjazd dwóch osób na wycieczkę „Poznajemy polskie uzdrowiska – sądeckie zdroje”, ufundowana przez Stowarzyszenie „jaworze-Zdrój”). Dla osób spoza podium, stowarzyszenie ufundowało podwójne wejściówki do
kina. to na pewno sympatyczna nagroda pocieszenia.
Dodajmy, że ideą konkursu jest ożywienie zainteresowania
pięknymi kartami historii jaworza, jak również propagowanie wiedzy o osobach, wydarzeniach, miejscach, instytucjach budujących naszą codzienność.
Serdecznie gratulujemy nagrodzonym osobom oraz wszystkim uczestniczkom i uczestnikom!
Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie i życzliwość!
jest naszym zamiarem kontynuowanie konkursu, rozszerzanie
jego zasięgu, dlatego mówimy – do zobaczenia za rok!
Stowarzyszenie „jaworze-Zdrój”
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W gościnnych progach
We wtorek 9 kwietnia Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu przyjęło w swych progach bardzo sympatycznych gości. Stowarzyszenie „Jaworze-Zdrój” zaprosiło do Jaworza Beskidzkie Koło Przewodników Turystycznych im. Stefana
Czerneleckiego z Bielska-Białej. Było to spotkanie szkoleniowe,
a zarazem promocja naszego nowego przewodnika turystycznego oraz muzeum i Jaworza. W roli gospodarza wystąpił prezes
Stowarzyszenia, Grzegorz Nędzka. Powitał przybyłych członków
i członkinie Koła Przewodników oraz gości specjalnych: zastępczynię wójta Jaworza Annę Skotnicką-Nędzką, prezesa Beskidzkiego Koła Przewodników Turystycznych Jerzego Jurczaka, nadleśniczego Nadleśnictwa Bielsko Marka Czadera oraz Andrzeja
Śliwkę, byłego prezesa naszego stowarzyszenia.
Spotkanie rozpoczęło się projekcją filmu dokumentalnego
„Skarby bielskiej krainy”, w którym zaprezentowano faunę i florę naszych okolic, charakterystyczne krajobrazy i atrakcje turystyczne. Kolejnym punktem było wystąpienie Andrzeja Śliwki, autora „Przewodnika Turystycznego – Szlakiem pstrąga górskiego
oraz jaworzańskich drwali”, wydanego w 2018 r. przez Stowarzyszenie „Jaworze-Zdrój”. Urodzony i wychowany w Jaworzu, od
dziecka słuchający rodzinnych przekazów, opowieści o ludziach
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i historii tego regionu, pan Andrzej jest prawdziwą skarbnicą wiedzy. Część faktów przekazał w przewodniku, opisując dawnych
drwali, ich rodziny i trudy życia codziennego. Poinformował też,
że przygotowuje kolejną książkę, w oparciu o swoje domowe archiwum porządkuje wspomnienia i utrwala te unikalne informacje.
O stale powiększającej się ekspozycji muzeum oraz o imponujących planach rozwoju mówił Bartosz Czader, jeden
z opiekunów tego miejsca i człowiek o rozległej wiedzy, prawdziwy pasjonat. Podał wiele ciekawostek przyrodniczych (czy wiedzą państwo, ile gatunków motyli żyje w Polsce?), zaprezentował nowe akwarium morskie (którego stworzenie wymaga czasu
i nadzwyczajnej staranności), pokazał „modele” ryb bałtyckich,
które wykonał wraz z gimnazjalistami (wyglądają jak żywe!) oraz
opowiedział o wspaniałych planach – muzeum już wkrótce powiększy się o motylarnię!
Bardzo owocne było to spotkanie, zacieśniające współpracę wszystkich obecnych. A Beskidzkie Koło Przewodników
Turystycznych zapowiedziało, że jeszcze niejeden raz powróci
do Jaworza, również z turystami. Serdecznie dziękujemy Urzędowi Gminy Jaworze oraz dyrekcji Muzeum Fauny i Flory za udzieloną pomoc i życzliwość.
Stowarzyszenie „Jaworze-Zdrój”
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NASZE DZIECI, NASZA MŁODZIEŻ
PuBliCZne PrZeDSZKOle nr 1
w jawOrZu
Świąteczne życzenia
już na kilka dni przed wielkanocą w urzędzie Gminy zrobiło się świątecznie. wszystko za sprawą dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 1, które przybyły z życzeniami. Przyjęły je Anna
Skotnicka-nędzka, zastępca wójta jaworza, Zbigniew Putek,
przewodniczący rady Gminy jaworze, ewelina Domagała, sekretarz gminy oraz Krzysztof Śliwa, skarbnik gminy. Życzenia były
naprawdę wyjątkowe.
inf. pras.

PuBliCZne PrZeDSZKOle nr 2
w jawOrZu
Wyśpiewali zwycięstwo
Po jesiennym sukcesie naszych przedszkolaków na okręgowym szczeblu Przeglądu Pieśni Patriotycznej, 15 marca przystąpiliśmy do finałowego etapu XiX Przeglądu Pieśni Patriotycznej
im. małgorzaty Papiurek, zorganizowanego tym razem przez Zarząd Diecezjalnego instytutu akcji Katolickiej Diecezji BielskoŻywieckiej. w końcowym etapie przeglądu wzięli udział wszyscy
laureaci eliminacji okręgowych. warunkiem udziału było wykonanie piosenek zaprezentowanych podczas jesiennych występów.
nasze pięcio- i sześciolatki wykonały piosenki: „Polska różna”
oraz „jesteśmy Polką i Polakiem”, przepełnione patriotyzmem
oraz miłością do Ojczyzny. Grupy Kangurków wykonały swój program perfekcyjnie, z wielką radością i bez tremy. miejsce i otoczenie nie było dla dzieci niczym nowym, tu bowiem – w Domu Kultury w Hałcnowie – zdobyły pierwsze miejsce podczas występów
w październiku.
Konkurencja w XiX Przeglądzie Pieśni Patriotycznej była
ogromna, ale nawet to nie stłumiło w nas marzeń o kolejnym

SZKOła PODStawOwa nr 2
w jawOrZu
Żeglarskie śpiewanie
już po raz 13. odbył się Konkurs Piosenki Żeglarskiej i Szantowej „Ken 2019”. uczestniczyło w nim 12 zespołów i 5 solistów, w sumie 147 uczestników. Puchary i medale, a także nagrody książkowe i słodycze ufundował wydział Kultury Fizycznej
i Sportu urzędu miejskiego w Bielsku-Białej. Komisja konkursowa
w składzie: eryka Binek-Pytlowany (przewodnicząca), Piotr Stopka, Piotr Gołąb, mieczysław Gwizdoń przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:
Kategoria soliści
1. Oliwia lach (iV liceum Ogólnokształcące Ken),
2. Dawid Skrbeński (SP nr 6 w Czechowicach-Dziedzicach),
3. wiktoria Hutyra (SP nr 32 w Bielsku-Białej);

sukcesie i z nadzieją czekaliśmy na werdykt jury. wyniki konkursu
dodały nam skrzydeł. Kolejne pierwsze miejsce! Ogromna radość
dzieci, rodziców i nas – pracowników przedszkola oraz duma
dla jaworza. to piękne podsumowanie obchodów 100-lecia niepodległości Polski. jeszcze raz dziękujemy rodzicom za pomoc
w przygotowaniu dzieci do występu.
nauczycielka renata urban

Kategoria zespoły
1. Zespół „Czarna Bandera” (Zespół Szkolno-Przedszkolny
w jasienicy),
2. Zespół wokalny z SP nr 32 w Bielsku-Białej,
3. Zespół „Demow” (młodzieżowy Ośrodek wychowawczy
w jaworzu) oraz Sonia i Spółka (iV liceum Ogólnokształcące Ken);
wyróżnienia: Zespół „Sówki mądre główki” (Katolickie Przedszkole
„Pod Skrzydłami”), Zespół „Ósma fala” (Viii liceum Ogólnokształcące im. Hanny Chrzanowskiej), Zespół wokalno-instrumentalny
„Pętelka” (SP nr 37 w Bielsku-Białej), Zespół ze Szkoły Podstawowej nr 2 w jaworzu. Szkołę reprezentowali członkowie mSKlmir
oraz zespołu muzycznego pod kierunkiem marcina Pytlowanego.
tegoroczny Konkurs zorganizowany przez Szkolne Koło ligi
morskiej i rzecznej przy iV lO został zorganizowany w Domu
Kultury „Kubiszówka” w Bielsku-Białej, w roku 100-lecia ligi morskiej i rzecznej.
inf. pras. Fot. arC
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młodzieżowy ośrodek
wychowawczy
Wielkanocne podarki
Dla zdecydowanej większości wychowanków Święta Wielkanocne są radosne, ponieważ spędzają je w domach rodzinnych. Z tej okazji przygotowali dla swoich najbliższych upominki.
Własnoręcznie wykonane tekstylne postacie i odpowiednio zapakowane z pewnością ucieszyły obdarowanych. Pomysł wykorzystania w ten sposób materiałów wtórnych zainicjowała pani
Katarzyna – wychowawczyni grupy 5.

maj

2019

Z wizytą u ratowników
Dzięki uprzejmości naczelnika Grupy Beskidzkiej GOPR, Jerzego Siodłaka, wychowankowie MOW w Jaworzu poznali pracę elitarnej grupy ratowników, którzy jako ochotnicy kilkaset razy
w roku ratują innych i pomagają. Na miejscu jeden z goprowców, pan Ryszard, w bardzo praktycznej formie uzmysłowił naszym podopiecznym, jakie umiejętności i wiedza są niezbędne
do tego, by zostać ratownikiem górskim. Bezpośredni dostęp
w trakcie tego spotkania do sprzętu ratowniczego uświadomił, jak
należy się zachować w razie wypadku i jak współpracować z osobami niosącymi pomoc. Wszyscy uczestnicy spotkania utrwalili zasady, które koniecznie trzeba przestrzegać, uprawiając jakąkolwiek formę turystyki.
Ponadto w trakcie pobytu w Szczyrku wychowankowie poznali zasady korzystania z kolei krzesełkowej na Skrzyczne oraz topografię Beskidu Śląskiego i Małego.
Wyjazd zorganizowany został przez wychowawcę-instruktora narciarskiego panią Dorotę przy współudziale wychowawcy –
przewodnika górskiego pani Joanny.
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy

2019

maj

17
jaworzańskie Stowarzyszenie Opatrzność zaprasza na koncert.
nie może was na nim zabraknąć.
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Z wielką przyjemnością informujemy, iż w niedzielę, 16 czerwca 2019 roku, na wzór ostatnich sześciu lat,
odbędzie się kolejna całodniowa impreza plenerowa na terenie Jaworza, pod hasłem EXPO ZDROWIE.
Celem imprezy jak co roku, jest rozbudzanie a zarazem utrwalanie w społeczeństwie idei zdrowego stylu
życia, oraz świadomości, iż ludzkie zdrowie i życie to największe i najcenniejsze dary losu. Podczas EXPO
każdorazowo zarejestrowanych, przebadanych i z konsultowanych zostaje około 300 osób, uzyskujących
wiele cennych informacji na temat swojego aktualnego stanu zdrowia, kondycji, zagrożeń, oraz profilaktyki.
Podczas imprezy mieszkańcy Jaworza i okolic będą mieli możliwość bezpłatnego wykonania podstawowych
badań diagnostycznych takich jak: pomiar ciśnienia, pomiar poziomu cukru we krwi, pomiar poziomu
cholesterolu, pomiar tkanki tłuszczowej, pomiar wydolności oddechowej – spirometria, oraz komputerowe
badanie wieku biologicznego. Będzie również możliwość skorzystania z szeregu bezpłatnych konsultacji
z lekarzami różnych specjalizacji, promotorami zdrowego stylu życia oraz zielarzem. Będzie degustacja
zdrowej żywności, jak również szereg stoisk handlowych, w tym stoisko zielarskie, na którym będzie można
zakupić ziołowe herbatki oraz lecznicze mieszanki.
W tegorocznym EXPO udział zapowiedziały także; mobilna stacja krwiodawstwa - możliwość oddania krwi
oraz rejestracji w banku potencjalnych dawców szpiku kostnego - mobilny punkt badania osteoporozy, oraz
mobilny punkt badania słuchu GEERS. Badania te będzie można wykonać również bezpłatnie!
Ponadto, w tym roku w ramach Expo, odbędzie się specjalny program dla dzieci – od 2 lat wzwyż
- pod nazwą CIUCHCIA ZDROWIA. Wychodzimy bowiem z założenia, że zamiast leczyć, lepiej
zapobiegać od najmłodszych lat, przekazując naszym pociechom wiedzę o zdrowiu, w sposób
prosty, ciekawy i zabawny. A zatem, zaplanuj swój udział w Expo i zabierz ze sobą swoje dzieci
lub wnuczęta, aby mogły zdobyć swój własny „paszport” i wyruszyć w odkrywczą podróż razem z nami.
Nie zabraknie także atrakcji dla dzieci takich jak profesjonalna ściana wspinaczkowa, malowanie twarzy
i baloników, czy konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.
W trakcie trwania wystawy odbywać się będą również pokazy z zakresu ratownictwa medycznego
i udzielania pierwszej pomocy prowadzone przez licencjonowanego ratownika medycznego.
Podobnie jak w latach minionych wystawa Expo Zdrowie odbędzie się w centrum Jaworza, na parkingu, tuż
obok apteki, w godzinach od 10.00 do 16.00. Impreza objęta została honorowym patronatem Wójta Gminy
Jaworze. Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych zdrowym stylem życia, Jaworzan i nie tylko!
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TEKST SPONSOROWANY

Common Phrases in English

Zapraszamy na zapisy na nowy rok szkolny: już teraz skorzystaj z atrakcyjnej PROMOCJI i zarezerwuj sobie miejsce
w grupie!

W tym numerze nauczymy się wielu wyrażeń typowych dla
języka potocznego. Często w trakcie nauki kursanci zauważają, iż brakuje im umiejętności adekwatnego reagowania
w codziennych sytuacjach. Czas to zmienić! Let’s start!!!

Nowość 2019: zajęcia w szkole SP2 w Jaworzu, w tym także
konwersacje z native speakerem dla dzieci!

Common phrases to ask how someone is
(zwroty używane, aby zapytać co słychać)
•
•
•
•
•
•

What’s up?
What’s new?
What have you been up to lately?
How’s it going?
How are things?
How’s life?

Artykuł redagowany przez:
Szkoła Języków Obcych WORLD
ul. Zdrojowa 93
Jaworze CENTRUM (Obok Supermarketu JAWORZE)
tel. 604 835 859, e-mail: sekretariat@jezykijaworze.pl

Common phrases to say how you are
(zwroty używane, aby powiedzieć jak się mamy)
•
•
•
•
•
•

I’m ﬁne, thanks. How about you?
Pretty good
Same as always (tak samo jak zawsze)
Not so great
Could be better (mogłoby być lepiej)
I can’t complain (nie mogę narzekać)
Common phrases to say thank you
(zwroty używane, aby podziękować):

•
•
•

I really appreciate it (naprawdę doceniam)
I’m really grateful (jestem wdzięczny)
That’s so kind of you (bardzo miłe z twojej strony)

Common phrases to respond to thank you
(zwroty używane, aby odpowiedzieć na otrzymane podziękowanie):
•
•
•
•
•

No problem
No worries
Don’t mention it
My pleasure (przyjemność po mojej stronie)
Anytime
Common phrases to end a conversation politely
(zwroty używane, aby zakończyć uprzejmie rozmowę):

•
•

It was nice chatting with you (miło się z tobą gawędziło)
Anyway, I should get going. (w każdym razie już powinnienem iść)
Common phrases to say I don’t know
(zwroty używane, aby powiedzieć, że czegoś nie wiemy):

•
•
•
•

I have no idea/clue (nie mam pojęcia)
I can’t help you there. (nie pomogę ci w tym)
I’m not really sure. (nie jestem pewien)
I’ve been wondering that, too. (też się nad tym zastanawiam)
Ciag dalszy nastąpi...Zapraszamy do wspólnej nauki!!!

Z całego serca dziękujemy
za pomoc i wsparcie, którego doświadczyłyśmy
oraz za tyle ciepłych słów i wspomnień o Krzyśku:
Rodzinie, Przyjaciołom, Władzom Samorządowym, Kolegom
z PSL, Dyrekcji i Pracownikom zakładów pracy, Delegacjom,
Znajomym, Sąsiadom i Wszystkim,
którzy w tak bolesnych chwilach dzielili z nami smutek i żal,
okazali serce i życzliwość
oraz uczestniczyli we mszy świętej i ceremonii pogrzebowej
śp. Krzysztofa Golik.
Mariola i Dagmara Golik
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Krzyżówka

Pionowo:

1) nasze miasto powiatowe
2) Przechytrzył 40 rozbójników
3) autor „Fortepianu Szopena”
4) nawrót cech dawnych przodków
5) Pisarka, której imię nosi Szkoła Podstawowa
w jaworzu Dolnym
6) Odstępowanie od tematu, spekulacje
7) Dziewczynki w szkole
8) ryby morskie z ostrymi łuskami po bokach
9) Baza produkcyjna, firma
17) jednostka miary kąta
18) Bogini świtu
20) Codzienna w kiosku
21) nakrętka słoika lub taniec
25) archiwalne dokumenty
26) Straszy pod wawelem
28) Cząstka pierwiastka
30) Kaprys, grymas na twarzy
31) Dawna waluta niemiec
33) europejska lub brzeska
34) na niej przesuwane są pionki
35) może być chemiczna lub jądrowa
36) Dba o wygląd
38) akty woli Sejmu
39) Piłka poza boiskiem
41) jądro atomu trytu, wodoru
44) Dźwig w bloku
45) Centralny narząd układu krwionośnego
46) Krok do kariery
47) Dzieło reżysera
Poziomo:
1) Szczyt graniczny między jaworzem a Brenną
(917 m n. p. m.)
6) Kronikarz z XV wieku, wychowawca synów
króla Kazimierza jagiellończyka
10) Zburzyły jerycho
11) Przyrząd do kreślenia w kształcie trójkąta
12) Gotująca się woda
13) animusz w działaniu
14) Karmione mlekiem matki

15) łódź wiosłowa z wenecji
16) Owocowe w sadzie
19) Przełożony w klasztorze
22) Biblijny prorok, rzadkie imię męskie
23) Szata starożytnych Greków lub mięczak
morski
24) imitacja skóry
27) aromatyczna przyprawa do deserów
29) naśladownictwo klasycznych wzorów
(kierunek w sztuce XiX wieku)
32) najsilniejszy kolor w kartach

34) Świątynia ateny na ateńskim akropolu
37) Był nim mozart czy Strauss
40) Greckie opowiadanie np. o Syzyfie
42) tomasz - polski bokser
43) Zajmuje się ewidencjonowaniem
i porządkowaniem dokumentów
48) Zwolenniczka lub członkini PPS
49) Drapieżnik o cennym futrze
50) Porządek
51) Komfortowe pokoje hotelowe
52) antonim rewersu
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FIRMA USŁUGOWA MARKUS

Pełna obsługa firm. Dojazd do klienta.

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

Jaworze, ul Konwaliowa 325
tel. 501 770 424
e-mail: biuromirmar@gmail.com

TEL. 501 754 991

Czasopismo „Echo Jaworza” – miesięcznik lokalny Gminy Jaworze. Wydawca: Urząd Gminy Jaworze z siedzibą: 43-384 Jaworze,
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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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