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NA PIERWSZYM PlANIE

zMArŁeGO wÓJTA 
zDzisŁAwA BYLOKA wsPOMiNA 
rADOsŁAw OsTAŁKiewiCz

„Nasze życie to rzeka. Płynie tylko w jednym kierunku i nikt nie 
jest w stanie jej zatrzymać. Gdy wpada do oceanu, przestaje być 
już rzeką, ale nie znika. Nie przestaje istnieć (...). Ocean – jest pe-
łen rzek, które znalazły w nim swoje ujście, kiedyś spotkamy się 
w nim wszyscy”.

Droga rodzino, wielce szanowna Pani Halino, Drogi Arturze 
z żoną i córkami, Droga Pani ewo, a także licznie przyjaciele, zna-
jomi śp. wójta zdzisława Byloka, drodzy Jaworzanie!

Życie i śmierć bywają i są nieprzewidywalne. smutna wieść 
o odejściu Pana zdzisława Byloka zastała mnie zagranicą w trak-
cie urlopu. Przy całej dobrej woli nie mogłem zorganizować powro-
tu na czas do Polski, stąd nie mogę osobiście uczestniczyć w uro-
czystości pogrzebowej mojego mentora i poprzednika.

Łączę się jednak z najbliższymi Pana wójta, jak i z całym Jawo-
rzem, w bólu po tak wielkiej stracie. Oto bowiem odszedł człowiek, 
który żył Jaworzem, w Jaworzu, dla Jaworza i wśród jaworzan.

Miałem możliwość i zaszczyt przez kilkanaście lat obserwować 
Jego pracę i podejście do drugiego człowieka. Uczyłem się od nie-
go zasad zarządzania gminą, umiejętności współdziałania z inny-
mi oraz pracy na rzecz całej wspólnoty gminnej.

Mogę śmiało powiedzieć, że Pan wójt zdzisław Bylok zwyczaj-
nie kochał samorząd i tą miłością zarażał innych – w tym mnie. 

Kochał Jaworze, a jego dokonania to nie tylko liczne inwestycje, 
ale także wkład w rozwój społeczny naszej miejscowości.

w pamięci mieszkańców Jaworza i współpracowników śp. wójt 
zdzisław Bylok zapisze się jako wspaniały Kapitan, który wprowa-
dził swój okręt, tj. nasze Jaworze, na dobre wody i pomyślne wiatry.

w dniu Pana pogrzebu, kiedy wszyscy Cię, Panie wójcie, 
w jasienickim kościele żegnali, ja chciałem powiedzieć „dzięku-
ję”. Był Pan dla mnie nie tylko wzorem wójta, samorządowca czy 
społecznika, ale przede wszystkim najlepszym nauczycielem, sze-
fem i mentorem.

Przyrzekam, że pamięć o Panu i Pańskich zasługach oraz do-
konaniach w Jaworzu nigdy nie zgaśnie.

Cześć Pańskiej Pamięci, Panie wójcie!
radosław Ostałkiewicz, wójt Jaworza

Kapitan zdzisław Bylok (pierwszy z lewej), który zaraził miłością do Jawo-
rza obecnego wójta – radosława Ostałkiewicza. Fot. ArC
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zMArŁeGO wÓJTA 
zDzisŁAwA BYLOKA wsPOMiNA 
JeGO PrzYJACieL, BYŁY 
PrzewODNiCzĄCY rADY GMiNY, 
ANDrzeJ ŚLiwKA

Padają gwiazdy i my też padniemy,
Tak jak kwiaty więdną, tak i my zwiędniemy, 
Przecież te gwiazdy kiedyś świeciły,
I pięknym życiem też te kwiaty żyły.
Życie tu, na ziemi – piękne jest,
Lecz wystarczy jedna krótka chwila – 
by zgasić je.

zdzisław Bylok urodził się 29 marca 1950 w Jasienicy. Ukoń-
czył wyższą szkołę Morską, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera 
nawigatora. Pracę rozpoczął w 1977 r. w Przedsiębiorstwie Poło-
wów Dalekomorskich w Gdyni, następnie aż do emerytury pracował 
w Przedsiębiorstwie Połowów Dalekomorskich „Gryf” w szczecinie.

zdzisława miałem okazję spotkać wiele lat wcześniej, zanim 
poznaliśmy się osobiście, kiedy to jeszcze jako student wyższej 
szkoły Morskiej na ferie zimowe zjechał w rodzinne strony do Ja-
sienicy. Przypadkiem znalazłem się w kawiarni, gdzie przy dwóch 
złączonych stolikach siedziała grupa młodych jasieniczan. Jeden 
z nich wyróżniał się ubiorem, miał bluzę marynarską.

Byłem trochę zdziwiony, bo zawsze myślałem, że marynarza-
mi zostają mieszkańcy terenów nadmorskich. rzadko kiedy w tej 
kawiarni panowała taka cisza jak wtedy, wszyscy z wielkim zainte-
resowaniem słuchali jego opowieści o statkach, morzu i o przygo-
dach, jakie spotykają marynarzy. swoim opowiadaniem zaintere-
sował wszystkich obecnych w kawiarni, nawet pan stanisław – jej 
właściciel, z uwagą przysłuchiwał się, o czym to opowiada przy-
szły wilk morski. Jestem przekonany, że tak jak ja, niektórzy słu-
chacze pewnie jeszcze morza nie widzieli, nie mówiąc o pływaniu 
statkiem. Opowiadał też, jak to zawsze marzył, by zostać mary-
narzem, morza i oceany śniły mu się po nocach. Na przeszkodzie 
w realizacji swoich marzeń stała jednak rodzina, szczególnie rodzi-
ce. Mama młodego zdzisława nie znosiła sprzeciwów, jej zdanie 
było ostateczne i nie było takich argumentów, aby raz podjętą de-
cyzję zmieniła. Młody marzyciel nie miał innego wyjścia, jak tylko 
na pewien czas odłożyć swój cel na późniejszy i bardziej dogodny 
moment. w szkole podstawowej był dobrym uczniem, kiedy roz-
mawiałem z ówczesnym kierownikiem szkoły, do której uczęszczał 
zdzisiek, panem Albinem Piechotą, to zawsze mówił, że zdzisiek 
był dobrym uczniem, ale bardzo upartym, z niesamowitymi pomy-
słami i pamiętliwym. Jeżeli ktoś mu się naraził albo go skrzywdził, 
to się odpłacał z nawiązką nawet po kilku miesiącach. Ta cecha 
charakteru (pamiętliwość) pozostała zdzisławowi na całe życie.

Powróćmy jeszcze do tego zimowego wieczoru w kawiarni 
pana stanisława. Już dokładnie nie pamiętam, czy było to przed, 
czy po Nowym roku, ale był to okres Godnich Świąt; na stołach, 
przy których siedzieli, stało kilka butelek taniego szampana, któ-
rym w tamtych czasach też, tak jak i dzisiaj, wita się Nowy rok, 
z tą różnicą, że tamten był tani, produkcji radzieckiej, a dzisiejszy 
jest droższy, dużo lepszy, wyprodukowany we włoszech, Hiszpanii 
lub w Portugalii. zdzisław zauważył na sufi cie muchę, nic nie mó-
wiąc, delikatnie ściągnął drucik z plastikowego korka, wstał, lekko 
wstrząsnął butelką i wystrzeliwującym korkiem chciał trafi ć w mu-
chę. wiele razy się nie udało, a upartość nie pozwalała mu zaprze-
stać zabawy. wszyscy głośno mu kibicowali, dopiero po kilkunastu 
strzałach jeden okazał się celny i po musze na sufi cie została tylko 
mała ciemna plamka. radości i śmiechu było co niemiara.

Kiedy pogodził się z faktem, że mamy nie przekona, postano-
wił dojść do postawionego sobie celu okrężną drogą. Ponieważ 
w podstawówce lepsze wyniki miał z przedmiotów ścisłych, posta-
nowił pójść do Technikum Budowlanego. wiedział, że po technikum 
będzie miał zawód, a po maturze drogę otwartą na dalsze studia. 
Po ukończeniu technikum i zdaniu matury, zaraz przy pierwszym 
poborze zgłosił się na ochotnika do odbycia zasadniczej służby 
wojskowej. w domu przekonał rodziców (szczególnie mamę), że 
chce jak najszybciej odsłużyć wojsko, podjąć pracę, założyć rodzi-
nę, o swoich marzeniach morskich już nie wspominał.

zaraz po odsłużeniu okresu unitarnego i złożeniu przysię-
gi rozpoczął starania o przeniesienie w ramach służby wojsko-
wej na studia do wyższej szkoły Morskiej. starania trwały długo 
i były mocno skomplikowane, w końcu uwieńczone sukcesem. zo-
stał studentem wymarzonej szkoły i wymarzonego kierunku. Udo-
wodnił, że jego pierwszy cel, wyznaczony jeszcze w szkole pod-
stawowej, został osiągnięty. Kiedy przypadkiem w kawiarni pana 
stanisława zobaczyłem tego młodego adepta na ofi cera marynar-
ki, nawet przez ułamek sekundy nie pomyślałem, że za kilkanaście 
lat nie tylko poznam tego człowieka, ale przez wiele lat będziemy 
wspólnie współpracować na niwie społecznej, politycznej i samo-
rządowej, a prywatnie zostaniemy nie tylko kolegami, ale przyja-
ciółmi na dobre i na złe.

wspominając młodość zdzisława, chciałbym pokazać, jak już 
od najmłodszych lat wyznaczał sobie trudne, ambitne, dalekosięż-
ne cele, do których realizacji dążył z uporem. Moim zdaniem (i nie 
tylko) były to najbardziej pozytywne cechy charakteru, jakie wy-
ssał z mlekiem matki i które towarzyszyły mu także przez wszyst-
kie lata dorosłego aktywnego życia. Dawniej zawsze mówiono, że 
młody mężczyzna najpierw musi zdobyć dobrze płatny zawód, za-
łożyć rodzinę, spłodzić (najlepiej) liczne potomstwo, wybudować 
dom i zasadzić drzewo przed domem. zdzisław wypełnił, nawet 
z nadwyżką wszystkie nałożone na mężczyznę zadania. Ukończył 
studia, zdobył nawet dwa zawody, założył rodzinę, spłodził dwo-
je dzieci – syna Artura i córkę ewę, wybudował duży, ładny dom 
i zasadził nie jedno, ale kilka drzew owocowych. 

Ta cecha charakteru jeszcze mocniej ukształtowała się w trak-
cie pracy zawodowej, kiedy pływał po morzach i oceanach. Tam 
raz wyznaczony cel i raz podjęta decyzja zawsze musiała być traf-
na i ostateczna.

Jeszcze w trakcie pracy zawodowej zakupił w Jaworzu Nałężu 
działkę budowlaną, na której wybudował dom i założył specja-
listyczne Gospodarstwo rybackie hodowli pstrąga tęczowego 
i potokowego. Od kiedy przeprowadził się z rodziną do nowego 
domu, staliśmy się prawie sąsiadami. Po zakończeniu pracy na 
morzu, jako emerytowany ofi cer marynarki, postanowił aktywnie 

Po raz ostatni Andrzej Śliwka (drugi z lewej) oraz zdzisław Bylok pojawili 
się wspólnie publicznie podczas tegorocznej Majówki. Obaj zostali odzna-
czeni Medalem „zasłużony dla rozwoju Jaworza”. Fot.ArC
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włączyć się w nurt działalności społecznej, politycznej i samorzą-
dowej. zdzisław nie lubił pustki wokół siebie, był człowiekiem czy-
nu. Pewnego niedzielnego popołudnia jako niedaleki sąsiad wraz  
z małżonką odwiedził mnie w domu. w trakcie rozmowy przy ciast-
ku i kawie zaproponował wstąpienie do koła PsL, którego od kil-
ku lat był prezesem. Oczywiście ucieszyłem się z tej propozycji, 
bo koło liczyło niewielu członków i każdy nowy był mile widziany. 
Podczas najbliższej kampanii wyborczej został delegatem na zjazd 

Powiatowy Polskiego stronnictwa Ludowego, na którym wszedł  
w skład zarządu Powiatowego PsL w Bielsku-Białej, zarazem 
został jego prezesem i automatycznie delegatem na zjazd woje-
wódzki w Katowicach, gdzie także został wybrany w skład zarzą-
du wojewódzkiego. w następnej kampanii wyborczej nie tylko po-
nownie wszedł w skład zarządu wojewódzkiego, ale na zjeździe 
Krajowym wszedł do rady Naczelnej Polskiego stronnictwa Lu-
dowego w warszawie. 

Rodzina śp. Zdzisława Byloka składa serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy uczestniczyli  
w uroczystości pogrzebowej w dniu 16.08.2019 r. w Kościele Rzymskokatolickim św. Jerzego w Jasienicy.
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Niespodziewanie dotarła do nas przykra wiadomość o śmierci wójta zdzisława Byloka. Jeszcze kilka tygodni temu, gdy 
ustalaliśmy szczegóły wizyty w Jego Gospodarstwie rybackim uczestników Ogólnopolskiej Konferencji Dydaktyków Przedmiotów 
Przyrodniczych cieszył się, że kolejny raz Jego Jaworze będzie gościło konferencję organizowaną przez Uniwersytet 
Pedagogiczny z Krakowa, dzięki czemu przedstawiciele wielu ośrodków naukowych Polski będą mieć okazję poznać piękno 
tej miejscowości. 

Niestety nie doczekał do Konferencji, ale w pamięci Organizatorów pozostanie jako propagator walorów tej pięknej 
miejscowości.

Cześć Jego pamięci 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 
XXiii Konferencji Dydaktyków Przedmiotów Przyrodniczych

Prof. dr hab. Alicja walosik

z wielkim żalem odebraliśmy wiadomość o śmierci zasłużonego dla Jaworza, wieloletniego wójta tej miejscowości zdzisława 
Byloka.

Miałem okazję poznać zdzisława Byloka jako osobę, której na sercu leżało dobro i wykształcenie młodego pokolenia. 
rozumiał potrzebę i wspierał różne formy edukacji dzieci i młodzieży. Nie tylko popierał projekty edukacyjne realizowane przez 
Gimnazjum im. gen Maczka we współpracy z instytutem Biologii krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego, ale również 
bywało, że uczestniczył w wyjazdach młodzieży na zajęcia do Krakowa.

wielokrotnie był gościem w Gimnazjum podczas obozów naukowych studentów instytutu Biologii, w trakcie których były 
prowadzone prace konserwatorskie na terenie szkolnego Muzeum Flory i Fauny Morskiej. Po pracy studenci mieli również 
okazję zwiedzić prowadzone przez wójta Gospodarstwo rybackie. Na koniec wizyty zostali obdarowani dorodnymi pstrągami, 
które urozmaiciły codzienny jadłospis.

Był inicjatorem powstania w 2014 roku nowego gmachu Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej. Fakt ten urasta 
do rangi symbolu, bo oto po 50 latach od przekazania zbiorów przez Człowieka Morza – bosmana Pasternego inny Człowiek 
Morza – wójt Gminy Jaworze, zdzisław Bylok zainicjował powstanie nowego budynku Muzeum dla tych zbiorów.

Odwiedzał budowę Muzeum a także wspomagał studentów pracujących przy jego wystroju. 
w naszej pamięci pozostanie jako człowiek bardzo uczynny, wesoły, tryskający energią i zawsze uśmiechnięty.
Cześć Jego pamięci. 

Przewodniczący rady
Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej

w Jaworzu
dr Marek Guzik
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1 sierpnia w całej Polsce uczciliśmy o 17.00 godzinę „w”, w któ-
rej w 1944 roku wybuchło Powstanie warszawskie. Tysiące war-
szawiaków, w tym harcerzy i harcerek, podjęło walkę, by wyzwolić 
spod okupanta swoją stolicę. My również w Jaworzu pamiętamy  
o tych wydarzeniach. Pomimo iż jest to środek wakacji i wielu z nas 
jest na wakacyjnych wyjazdach, gdziekolwiek jesteśmy, znajduje-
my tę chwilę, by o godzinie 17.00 przystanąć i pomyśleć o tych, 
którzy zginęli, byśmy mogli żyć w wolnej Polsce.

Tradycją już stało się, że w godzinę „w” spotykamy się pod po-
mnikiem w Jaworzu. władze gminy z zastępcą wójta Anną skot-
nicką-Nędzka, radni wraz przewodniczącym zbigniewem Putkiem, 
harcerze i mieszkańcy wsłuchali się w syrenę, która raz w roku 
jest tak przenikliwa, jak huk bomb i rozrywa serce każdego Pola-
ka. My też pamiętamy.

Joanna Buzderewicz. Fot. Przemysław Lofek

GODziNA „w” 75 LAT PÓŹNieJ

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich mieszkańców i przy-
jezdnych. Dzięki staraniom wójta radosława Ostałkiewicza przez 
dwa dni w czasie Jaworzańskiego września: w sobotę 7 września 
i niedzielę 8 września będzie kursował bezpłatny autobus, zwa-
ny roboczo dożynkobusem. Poniżej prezentujemy rozkład jazdy.

Uwaga! Ostatnie kursy nie dotyczą niedzieli.

BezPŁATNA KOMUNiKACJA 
NA DOŻYNKi

Linia A
BieLsKO-B. wAPieNiCA 
CeNTrUM 15:52 16:52 17:52 18:52 21:52 22:52 00:52

BieLsKO-B. JAwOrzAńsKA 
zAGŁOBY 15:54 16:54 17:54 18:54 21:54 22:54 00:54

BieLsKO-B. wAPieNiCA 
KLiMCzOK. 15:55 16:55 17:55 18:55 21:55 22:55 00:55

JAwOrze GiMNAzJUM 15:57 16:57 17:57 18:57 21:57 22:57 00:57

JAwOrze ŚreDNie KOLONiA 15:59 16:59 17:59 18:59 21:59 22:59 00:59

JAWORZE AMFITEATR 16:00 17:00 18:00 19:00 22:00 23:00 01:00

JAwOrze CeNTrUM 16:01 17:01 18:01 19:01 22:01 23:01 01:01

JAwOrze PieKArNiA 16:02 17:02 18:02 19:02 22:02 23:02 01:02

JAwOrze POCzTA 16:04 17:04 18:04 19:04 22:04 23:04 01:04

JAsieNiCA sKrzYŻOwANie 16:05 17:05 18:05 19:05 22:05 23:05 01:05

JAsieNiCA HArĘŻA 16:08 17:08 18:08 19:08 22:08 23:08 01:08

JAwOrze sKrzYŻOwANie 16:09 17:09 18:09 19:09 22:09 23:09 01:09

JAwOrze NAŁĘŻe ŻrÓDeŁKO 16:10 17:10 18:10 19:10 22:10 23:10 01:10

JAwOrze ŚLiwKA 16:12 17:12 18:12 19:12 22:12 23:12 01:12

JAwOrze GÓreCKA 16:14 17:14 18:14 19:14 22:14 23:14 01:14

JAwOrze NAŁĘŻe 16:15 17:15 18:15 19:15 22:15 23:15 01:15

JAwOrze NAŁĘŻe 16:15 17:15 18:15 19:15 22:15 23:15 01:15

JAwOrze GÓreCKA 16:16 17:16 18:16 19:16 22:16 23:16 01:16

JAwOrze ŚLiwKA 16:17 17:17 18:17 19:17 22:17 23:17 01:17

JAwOrze NAŁĘŻe ŻrÓDeŁKO 16:19 17:19 18:19 19:19 22:19 23:19 01:19

JAwOrze sKrzYŻOwANie 16:20 17:20 18:20 19:20 22:20 23:20 01:20

JAsieNiCA HArĘŻA 16:21 17:21 18:21 19:21 22:21 23:21 01:21

JAsieNiCA sKrzYŻOwANie 16:24 17:24 18:24 19:24 22:24 23:24 01:24

JAwOrze POCzTA 16:25 17:25 18:25 19:25 22:25 23:25 01:25

JAwOrze PieKArNiA 16:27 17:27 18:27 19:27 22:27 23:27 01:27

JAwOrze CeNTrUM 16:29 17:29 18:29 19:29 22:29 23:29 01:29

JAWORZE AMFITEATR 16:30 17:30 18:30 19:30 22:30 23:30 01:30

JAwOrze ŚreDNie KOLONiA 16:31 17:31 18:31 19:31 22:31 23:31 01:31

JAwOrze GiMNAzJUM 16:32 17:32 18:32 19:32 22:32 23:32 01:32

BieLsKO-B. wAPieNiCA 
KLiMCzOK. 16:34 17:34 18:34 19:34 22:34 23:34 01:34

BieLsKO-B. JAwOrzAńsKA 
zAGŁOBY 16:36 17:36 18:36 19:36 22:36 23:36 01:36

BieLsKO-B. wAPieNiCA 
CeNTrUM 16:37 17:37 18:37 19:37 22:37 23:37 01:37

Linia B
BieLsKO-B. wAPieNiCA 
CeNTrUM 15:52 16:52 17:52 18:52 21:52 22:52 00:52

JAwOrze DOLNe wierzBY 15:54 16:54 17:54 18:54 21:54 22:54 00:54

JAwOrze DOLNe wiArUs 15:55 16:55 17:55 18:55 21:55 22:55 00:55

JAwOrze DOLNe CHOLewiK 15:57 16:57 17:57 18:57 21:57 22:57 00:57

JAwOrze PieKArNiA 15:59 16:59 17:59 18:59 21:59 22:59 00:59

JAWORZE CENTRUM 16:00 17:00 18:00 19:00 22:00 23:00 01:00

JAwOrze DAwNY BAseN 16:02 17:02 18:02 19:02 22:02 23:02 01:02

JAwOrze 16:04 17:04 18:04 19:04 22:04 23:04 01:04

JAwOrze GÓrNe 16:05 17:05 18:05 19:05 22:05 23:05 01:05

JAwOrze GÓrNe 16:05 17:05 18:05 19:05 22:05 23:05 01:05

JAwOrze 16:06 17:06 18:06 19:06 22:06 23:06 01:06

JAwOrze DAwNY BAseN 16:08 17:08 18:08 19:08 22:08 23:08 01:08

JAWORZE CENTRUM 16:10 17:10 18:10 19:10 22:10 23:10 01:10

JAwOrze PieKArNiA 16:11 17:11 18:11 19:11 22:11 23:11 01:11

JAwOrze DOLNe CHOLewiK 16:12 17:12 18:12 19:12 22:12 23:12 01:12

JAwOrze DOLNe wiArUs 16:14 17:14 18:14 19:14 22:14 23:14 01:14

JAwOrze DOLNe wierzBY 16:16 17:16 18:16 19:16 22:16 23:16 01:16

BieLsKO-B. wAPieNiCA 
CeNTrUM 16:18 17:18 18:18 19:18 22:18 23:18 01:18
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Ulica Średnia na górnym odcinku przy Przedszkolu Nr 2 
w Jaworzu wydaje się być „nieco uspokojona” – napisał na swo-
im profi lu na Facebooku radosław Ostałkiewicz, wójt Jaworza. 
Jednocześnie poinformował, że w najbliższych tygodniach przy 
zakładzie Atarex zainstalowany zostanie radarowy pomiar pręd-
kości. BTw. – Temat długich progów najazdowych nie umarł – za-
pewnił. – Potrzebujemy jednak więcej informacji. Staramy się na 
bieżąco dbać o bezpieczeństwo naszych mieszkańców – przyznał 
Ostałkiewicz.  (wot) Fot. ArC

DwieŚCie LAT, PANi JOANNO
15 lipca 2019 roku pani Joanna Mateja obchodziła setne uro-

dziny. Miała dwoje dzieci, które już pochowała, troje wnucząt, 
sześcioro prawnucząt i dwoje praprawnucząt. z życzeniami do ju-
bilatki udali się wójt gminy Jaworze – radosław Ostałkiewicz oraz 
przewodniczący rady Miejskiej w Bielsku-Białej – Janusz Okrze-
sik. Pani Joanna zameldowana jest w Bielsku-Białej, a obecnie 
zamieszkuje u swojej wnuczki w Jaworzu, która się nią opiekuje.

Pani Joanna urodziła się w Chorzowie, gdzie doświadczyła 
czasów wojny, radząc sobie w tak ciężkim czasie. w latach 50. 
przeniosła się do wisły, gdzie pracowała w pralni, a w kolejnych 
latach do Bielska-Białej gdzie dostała propozycję pracy jako kie-
rownik żywienia w „Klimczokówce”. w okresie letnim często jeź-
dziła nad morze, gdzie pracowała w ośrodkach wypoczynkowych 
jako kierownik żywienia. 

Pani Joanna cieszy się dobrym zdrowiem, ma doskonałą pa-
mięć, czyta książki. wspomina, że bardzo lubiła piesze wędrów-
ki po górach, kiedy mieszkała w wiśle, to przemierzała dziesiąt-

z życzeniami do dostojnej solenizantki pospieszyli Janusz Okrzesik, prze-
wodniczący rady Miejskiej w Bielsku-Białej (w środku) oraz radosław 
Ostałkiewicz, wójt Jaworza.

ki kilometrów co dzień do pracy. Obecnie spogląda przez okno na 
góry, wspominając minione lata i piękne chwile. Bardzo cieszy się 
wnukami, prawnukami i praprawnukami, którzy ją często odwie-
dzają i służą swoją pomocą.

ewa wieja. zdjęcia: ewa wieja

BezPieCzeńsTwA NiGDY DOŚĆ
Użytkownicy Facebooka w większości popierają pomysł, któ-

rym wójt Jaworza, radosław Ostałkiewicz, podzielił się na tym por-
talu społecznościowym. Chodzi o stworzenie w naszej miejscowo-
ści co najmniej dwóch stacji rowerowych w ramach BBbike. sys-
tem wypożyczania rowerów bardzo dobrze funkcjonuje w Biel-
sku-Białej, gdzie cieszy się coraz większą popularnością. Przyby-
wają kolejne stacje, gdzie można wypożyczyć jednoślad. Aktualnie 
można to zrobić już w 24 punktach. Ten najbliżej Jaworza znajdu-
je się przy stadionie lekkoatletycznym w wapienicy. stąd pomysł 
wójta, żeby w Jaworzu powstały co najmniej dwie stacje, na przy-
kład przy Tężni zdrojowej oraz kaplicy w Nałężu. Jak przyznał, 
ma świadomość, że trzeba będzie ponieść z tego tytułu pewne 
koszty, niemniej jednak zamierza porozmawiać o pomyśle z pre-
zydentem Bielska-Białej, Jarosławem Klimaszewskim. internau-
ci w większości zareagowali pozytywnie na pomysł, pisząc „Nasz 
wójt ma same świetne pomysły, aby nasze Jaworze stawało się 
jeszcze bardziej atrakcyjniejszą gminą. Uważam, że więcej roz-
wiązań/atrakcji dla turystów, będzie miało przełożenie na wzrost 
małego handlu/gastronomii”, „w centrum też może być taka sta-
cja. Dla 65+ super sprawa”.

Pomysł ma szansę na realizację najwcześniej w przyszłym 
roku. Do tematu na łamach „echa” jeszcze wrócimy.  (wot)

wYPOŻYCzALNiA POD BŁATNiĄ?

stacja BBbike na Placu ratuszowym w Bielsku-Białej. Czas pokaże, czy 
podobna stacja pojawi się w przyszłości w Jaworzu.
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DrUGi MUrAL

w wakacje trwały prace nad drugim muralem w Jaworzu. Po-
wstał na jednej ze ścian sali gimnastycznej szkoły Podstawowej 
nr 2 im gen. br. stanisława Maczka. Niesamowita grafika nawią-

zuje do działalności sąsiadującego ze szkołą muzeum. Jego wy-
konanie było możliwe dzięki funduszom z Budżetu Obywatelskie-
go, które głosowaniem zdobyła Młodzieżowa rada Gminy Jawo-
rze. – Mural nawiązuje do powstającej tuż obok Muzeum Flory 
i Fauny Morskiej i Śródlądowej motylarni, uatrakcyjni również oto-
czenie szkoły. Będzie witał tych, którzy wjeżdżają na parking szkol-
ny – mówi Barbara szermańska, dyrektor sP 2.  (r)

Mural prezentuje się okazale. Był tworzony w czasie wakacji. Fot. ArC

Gmina Jaworze realizuje projekt „Świetlica Koralowa”, któ-
ry dofinansowywany jest przez województwo Śląskie w ramach 
„Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 
w województwie śląskim na lata 2016-2020” – zadanie konkurso-
we dla gmin i powiatów pn. „wspieranie lokalnych systemów pro-
filaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdzia-
łanie przemocy w rodzinie w województwie śląskim w 2019 roku”. 
Projekt ten realizowany jest w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 
2019 roku. Jego głównym celem jest utworzenie placówki wspar-
cia dziennego w Jaworzu i zwiększenie dostępności do oddziały-
wań opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych w nowo 

utworzonej placówce dla dzieci i młodzieży z terenu Jaworza. Cele 
szczegółowe projektu to: opieka i wychowanie, pomoc w nauce, 
oddziaływania korekcyjne, terapeutyczne, kompensacyjne, orga-
nizacja czasu wolnego, organizacja zabaw i zajęć sportowych, 
prowadzenie zajęć tematycznych, organizacja wycieczek integra-
cyjnych, udzielanie pomocy w sytuacjach kryzysów szkolnych, ro-
dzinnych, rówieśniczych i osobistych, stała praca z rodziną dziecka, 
zapewnienie posiłku dostosowanego do pory dnia i czasu przeby-
wania dzieci w placówce, oddziaływania w zakresie socjoterapii, 

GMiNNY OŚrODeK POMOCY 
sPOŁeCzNeJ w JAwOrzU
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logopedii i psychoedukacji, współpraca z instytucjami tworzącymi 
system wsparcia rodzin, placówkami oświatowymi, ośrodkiem po-
mocy społecznej i innymi podmiotami.

zakładane rezultaty projektu to: utworzenie placówki wspar-
cia dziennego w formie opiekuńczej dla około 20-30 dzieci 
i młodzieży z terenu Jaworza, a następnie utrzymanie jej przez 
kolejne 2 lata. Nabór do placówki jest otwarty, uczestniczyć może 
każde dziecko za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego. Świetli-
ca znajduje się w Jaworzu, ul. Koralowa 19. Jednostką organiza-

Zaprasza na zajęcia w roku szkolnym 2019/2020 dzieci 
w wieku od 7 do 16 lat.

Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych: 
poniedziałek, wtorek, środa i piątek 14.00-18.00.

Oferujemy:
• Ciekawe zajęcia: plastyczne, muzyczno-ruchowe, kulinar-

ne, integracyjne, sportowe, rekreacyjne,
• Zajęcia na świeżym powietrzu: gry i zabawy,
• Pomoc w nauce: pomoc w odrabianiu bieżących zadań, za-

jęcia korekcyjne,
• Organizację czasu wolnego: spotkania z ciekawymi ludź-

mi, wycieczki,
• Zajęcia socjoterapeutyczne: zajęcia podczas których 

dziecko uczy się współpracować z innymi, odkrywa swo-
je zdolności i zainteresowania, nabędzie ważne umiejętno-
ści społeczne,

• Wykwalifi kowaną kadrę pedagogiczną: pedagodzy, wy-
chowawcy z wieloletnim doświadczeniem zawodowym,

• Codzienne posiłki przygotowywane wspólnie w świetlicy.

Liczba miejsc ograniczona. zapisy odbywać się będą od 19 
sierpnia 2019 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy spo-
łecznej w Jaworzu, ul. zdrojowa 82 w dniach: poniedziałek, wtorek, 
środa w godz. 7.00 – 15.00; czwartek w godz. 7.00 – 17.00: piątek 
7.00 – 13.00, tel. 33 828 66 72, osoba do kontaktu: ewa winek.

Projekt pn.: „Świetlica Koralowa” jest dofi nansowywany przez 
województwo Śląskie w ramach „Programu profi laktyki i rozwiązy-
wania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 
2016-2020” – zadanie konkursowe dla gmin i powiatów pod na-
zwą „wspieranie lokalnych systemów profi laktyki i rozwiązywania 
problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzi-
nie w województwie śląskim w 2019 roku”.

ŚwieTLiCA KOrALOwA Jaworze, ul. Koralowa 19.

cyjną, w ramach której działa placówka wsparcia dziennego jest 
Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Jaworzu, ul. zdrojowa 82.

Projekt pn.: Świetlica Koralowa” jest dofi nansowywany przez 
województwo Śląskie w ramach „Programu profi laktyki i rozwiązy-
wania problemów alkoholowych w województwie śląskim na lata 
2016-2020” – zadanie konkursowe dla gmin i powiatów pod na-
zwą „wspieranie lokalnych systemów profi laktyki i rozwiązywania 
problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzi-
nie w województwie śląskim w 2019 roku”.

„Państwa zaangażowanie i wsparcie było znaczącym wkła-
dem w organizację tego wydarzenia na najwyższym, światowym 
poziomie. Okazaliście w trakcie trwania turnieju wielką pasję do 
piłki nożnej, która została doceniona przez FIFA, Polski Związek 
Piłki Nożnej i reprezentacje narodowe biorące udział w mistrzo-
stwach” – czytamy w dyplomie uznania, który trafi ł do Jaworza. 
został podpisany przez Marka Dolińskiego, dyrektora Turnieju 
Mistrzostwa Świata FiFA U-20 Polska 2019, zbigniewa Bońka, 
prezesa Polskiego związku Piłki Nożnej oraz jego sekretarza 
generalnego – Macieja sawickiego. Dyplom jest podziękowa-
niem dla naszej miejscowości, która była partnerem Bielska-Bia-
łej – Miasta-Gospodarza FiFA U-20 world Cup. – Podpisaliśmy 
umowę z Polskim Związkiem Piłki Nożnej na użyczenie Koralo-
wej Areny na cele treningowe dla czterech z ośmiu drużyn, któ-
re występowały na Stadionie Miejskim w Bielsku-Białej. Dzięki 
tej współpracy na pewno podwyższyliśmy jakość naszego bo-
iska, uzyskując dostęp do nowoczesnego know-how. Co więcej, 
umowa była odpłatna, a w ramach podziękowań otrzymaliśmy na 
własność od Lokalnego Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw 
Świata FIFA U-20 Polska 2019 dwie kosiarki – powiedział ra-
dosław Ostałkiewicz, wójt Jaworza. Jednocześnie włodarz po-
dziękował władzom PzPN oraz prezydentowi Bielska-Białej 
za dobrą kooperację i pomoc oraz zaproszenie do współpracy 
w tym ważnym dla naszego regionu wydarzeniu.

Dodajmy, że Mistrzostwa Świata U-20 w Piłce Nożnej odby-
wały się od 23 maja do 15 czerwca. Mistrzem została Ukraina.

 (wot)
Dyplom prezentuje się bardzo okazale. Na pewno będzie miłą pamiątką.

sPOrTOwe PODziĘKOwANie

ŚwieTLiCA KOrALOwA
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lUDZIE JAWORZA

PrzYszŁO NAM ŻYĆ 
w TrUDNYCH CzAsACH

rozmowa z ewą Cholewik, dyrektor szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Jaworzu

Spotykamy się w połowie sierpnia. Jest coś nierealnego 
w szkole w czasie wakacji. Ta cisza...

wcale nie panuje tutaj aż taka straszna cisza, o której pan mówi. 
Cały czas trwają bowiem remonty. Jest tak nie od dziś – od 10 lat w 
wakacje prowadzimy jakieś prace.

O remonty właśnie chciałem zapytać. Co się zmieni od no-
wego roku szkolnego?

Do tej pory przystosowywaliśmy szkołę pod kątem uczniów 
młodszych. w te wakacje się przestawiliśmy i myślimy o naszych 
najstarszych wychowankach. Od września ponownie pojawi się 
w sP nr 1 klasa ósma, dlatego musieliśmy stworzyć nowe kla-
sopracownie. Fizyko-chemiczna powstała już w zeszłym roku, 
w tym roku oddajemy do użytku biologiczną. Oprócz remontów sen-
su stricte, że trzeba odmalować salę, wycyklinować podłogi, trzeba 
także kupić meble, pomoce dydaktyczne i tutaj jestem bardzo zado-
wolona. Udało nam się bowiem pozyskać dodatkowe fundusze z mi-
nisterialnej rezerwy. Dzięki temu mogliśmy doposażyć te klasopra-
cownie we wszystkie potrzebne pomoce dydaktyczne. 

Słowem, „zamieszanie” wynikające z reformy szkolnictwa 
ciągle ma przełożenie na to, co się dzieje w szkole?

Jak najbardziej, ale to nie chodzi tylko o ostatnią reformę. Jak był 
tzw. boom sześciolatkowy, przystosowywaliśmy szkołę pod kątem 
uczniów w tym wieku; przerabialiśmy łazienki, kupowaliśmy niższe 
krzesła i stoliki, przygotowaliśmy miejsce zabaw. Teraz musimy po-
nownie przypomnieć sobie, jak się pracowało z młodzieżą starszą, 
a więc także dostosować placówkę do ich potrzeb. 

Uczniów w roku szkolnym 2019/2020 będzie więcej?
Pozostaniemy mniej więcej na tym samym poziomie, co 

w ubiegłych latach. To są niewielkie wahnięcia. Chyba, że będzie 
przybywało znacząco mieszkańców Jaworza, to z automatu będzie-
my mieć więcej podopiecznych. Jak się otworzy nowe przedszkole, 
to będziemy mieli więcej miejsca. Póki co borykamy się, co nie jest 
przecież tajemnicą, z jego brakiem.

Nastąpią jakieś zmiany, jeżeli chodzi o kadrę pedagogiczną?
Mówiąc o kadrze, zawsze patrzę na wszystko z wyprzedzeniem 

rocznym, a nawet dwuletnim. wiedząc o tym, że będę potrzebowa-
ła nauczycieli przedmiotów ścisłych, już w zeszłym roku robiłam 
wszystko, żeby sobie gdzieś ich kolokwialnie mówiąc „zaklepać”, po-
nieważ jest problem. Nie ma fi zyków, chemików, matematyków. Póki 
co mamy komplet, są to częściowo nowi nauczyciele, częściowo ci, 
którzy pracują w „dwójce”. Taka była umowa, że kiedy tam nauczy-
ciele nie będą mieli pracy, my im ją zapewnimy i oczywiście na od-
wrót. swego czasu nasi nauczyciele klas 1.-3. przeszli do sP2, te-
raz ja przejmuję nauczycieli przedmiotów ścisłych.

Z czego wynika ten brak? Czy to pokłosie strajku, po któ-
rym niektórzy nauczycieli mówili, że mają dość wszystkiego i 
będą odchodzić z zawodu?

Na pewno coś w tym jest. Myślę sobie, że dla nauczycieli przed-
miotów ścisłych są bardziej atrakcyjne, czyli lepiej płatne miejsca 
pracy. Prawda jest też taka, że to nie jest nowe zjawisko. zawsze 
było mniej studentów, a potem nauczycieli takich kierunków. roz-
mawiałam z dyrektorkami innych szkół, które mówią, że brakuje im 
nauczycieli. Coś się dzieje niedobrego.

Nauczyciele dziś nie cieszą się tak dużym autorytetem jak 
kiedyś...

Niestety. My w szkole jesteśmy w pewnym sensie w trudnej sy-
tuacji. Mamy kilka grup „klientów”. są to oczywiście uczniowie, ro-
dzice, organ prowadzący i jeszcze kuratorium. wszyscy nas ocenia-
ją, wszyscy mają swoje wymagania, nie zawsze one się pokrywa-
ją. Organ prowadzący szuka oszczędności, kuratorium ma przepi-
sy, rodzic oczekuje, że zaproponujemy bogatą ofertę zajęć eduka-
cyjnych. A czasami nie jesteśmy tego w stanie zrobić ze względów 
fi nansowych. Przyszło nam żyć w trudnych czasach, bo społeczeń-
stwo jest coraz bardziej roszczeniowe.

Na jakim etapie jest montaż paneli?
w połowie sierpnia przyjdzie ekipa, która będzie nam budowa-

ła nową instalację odgromową. Przy fotowoltaice są duże wymaga-
nia, jeżeli chodzi właśnie o tę instalację. Jak panowie ją zrobią, bę-
dziemy czekali na same panele.

Pierwotna wersja zakładała, że zostaną umieszczone 
w ogrodzie. będzie tak rzeczywiście?

Była taka wersja, kiedy obawiano się, że ciężar będzie za duży, 
jak na nasze mury. została jednak przeprowadzona ekspertyza, któ-
ra wykazała, że panele zostaną umieszczone na dachu. Chociaż 
może mało kto na to zwróci uwagę, to liczymy na oszczędności, 
tym bardziej że w przyszłym roku szykuje się podwyżka cen energii. 

A mobilne miasteczko ruchu drogowego, które ma być re-
alizowane w ramach budżetu Obywatelskiego?

Jesteśmy w trakcie realizacji tego projektu. Powinniśmy go mieć 
do czterech tygodni. Jak sama nazwa wskazuje, będzie to jednak 
mobilne miasteczko, nie będziemy go więc ustawiać na stałe. Naj-
prawdopodobniej będziemy go montować na wiosnę, kiedy się naj-
więcej dzieje pod kątem karty rowerowej. Miasteczko chcemy bo-
wiem wykorzystywać przede wszystkim do zajęć praktycznych wy-
chowania komunikacyjnego i później do samego egzaminu. Marzy 
mi się powiększenie wybrukowanego placu na tyłach szkołach, wte-
dy moglibyśmy się pokusić o umieszczeniu pewnych elementów na 
stałe, bo póki co brakuje nam terenu. 

rozmawiał: Tomasz wolff 
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

TOwArzYsTwO 
MiŁOŚNiKÓw JAwOrzA

kolejny „Nasz Głos”
Towarzystwo Miłośników Jaworza obchodzi swój jubileusz – 

35 lat działalności. Oddajemy w Państwa ręce kolejny periodyk 
„Nasz Głos 2019”, w którym przedstawiamy: ostatnie 5 lat z 35-let-
niej działalności Towarzystwa Miłośników Jaworza (wcześniejsze 
lata działalności towarzystwa zostały opisane w „Naszym Głosie 
2014”), Galerię pod Groniem w 20. rocznicę powstania, 10-letnią 
historię konkursów o Jaworzu, organizowanych dla uczniów ja-
worzańskich szkół, wydawnictwa Biblioteczki Towarzystwa Miło-
śników Jaworza, relacje naocznych świadków w 100-lecie bitwy 
o Śląsk Cieszyński, a także Jana Łyska...

Towarzystwo Miłośników Jaworza jest jedną z najdłużej działa-
jących organizacji społeczno-kulturalnych na terenie Jaworza. Jego 
głównymi celami działalności są upowszechnianie dziedzictwa kul-
turowego, odkrywanie i publikowanie dotąd nieznanych tekstów, 
fotografi i, zdarzeń i innych materiałów historycznych dotyczących 
naszej miejscowości, jak całego Śląska Cieszyńskiego. Przykła-
dem jest wydany w ubiegłym roku drugi tomik Biblioteczki Towa-
rzystwa Miłośników Jaworza pt. „Pamiętniki Jaworzan”, o którym 
usłyszeliśmy wiele bardzo pochlebnych słów m.in. od profesora 
Daniela Kadłubca. z kolei dr Jacek Proszyk tak napisał we wstę-
pie: „…Trzy pamiętniki opublikowane w niniejszym wydawnictwie 
to nasz jaworzański skarb. To świadectwa tego, jak młyny Boże 
przemieliły naszą miejscowość i jego mieszkańców. są znakomi-
tym świadectwem tamtych czasów. zachęcam do lektury, bo takich 
wspomnień z czasów przełomu 1914-1920 mogą nam zazdrościć 
wszystkie okoliczne miejscowości”.

Bardzo ważną jest dla Towarzystwa Miłośników Jaworza dzia-
łalność związana z integracją nowo zamieszkałych osób w Jawo-
rzu, by przez poznawanie miejscowych zwyczajów, tradycji i historii 
mogli lepiej wrosnąć w jego klimat. Ale nie tylko folklor, tradycja 
czy historia są tematami naszych zainteresowań. Bardzo zróżni-
cowane tematy „posiad”, czyli comiesięcznych spotkań, są ofer-
tą dla szerokiej rzeszy słuchaczy (patrz strona internetowa: www.
tmj.jaworze.pl). Dużym zainteresowaniem cieszą się konkursy 
ekologiczne organizowane dla uczniów jaworzańskich szkół. wiel-
ką atrakcją są spacery po Jaworzu organizowane przez sekcję 
Ornitologiczną, działającą przy TMJ, mającą na celu poznawa-
nie ptaków (i nie tylko). Odbywają się one również nocą, co jest 
szczególnie atrakcyjne dla młodzieży. Jeżeli dodamy do tego pro-

ponowaną ofertę wycieczkową zawsze fachowo przygotowaną, to 
zakres naszej działalności jest imponujący. zachęcam do czynne-
go korzystania z naszych propozycji, ale także współudziału w ich 
tworzeniu. w tym miejscu należą się podziękowanie dla osób pra-
cujących – wolontariuszy na rzecz tak ważnych spraw dla Jawo-
rza i jaworzan. Podziękowania składam również osobom i insty-
tucjom, które wspierały nas materialnie, Urzędowi Gminy Jaworze 
i starostwu Powiatowemu w Bielsku-Białej za przyznane dotacje, 
bez których tak bogata działalność byłaby niemożliwa.

ryszard stanclik

Najnowszy „Nasz Głos” zawiera w sobie między innymi rok 2019, ważną 
datę dla Towarzystwa Miłośników Jaworza.

Drzewa umierają stojąc
Początek czerwca to od kilku lat czas, kiedy spotykamy 

się na posiadach kończących konkursy ekologiczne. Tak było 
i w tym roku, kiedy to 9 czerwca w sali sesyjnej „Pod Goruszką” 
zebrali się uczestnicy konkursu, czyli dzieci i młodzież z naszych 
szkół, ich bliscy, a także organizatorzy oraz mieszkańcy Jaworza. 
Mieliśmy okazję zapoznać się z wystawionymi pracami w trzech 
kategoriach tematycznych i wiekowych, które są efektem X Jubile-
uszowego Konkursu ekologicznego pod tytułem „Drzewa umiera-
ją stojąc”, organizowanego przez Towarzystwo Miłośników Jawo-
rza, Nadleśnictwo Bielsko oraz Ośrodek Promocji Gminy Jaworze.

Temat konkursu został ogłoszony już w ubiegłym roku, aby 
uczestnicy mieli możliwość całorocznych obserwacji, co dzieje się 

z naszą przyrodą, a szczególnie drzewami, atakowanymi przez 
owady, grzyby, drobnoustroje i pasożyty typu jemioła, która w ostat-
nich latach szczególnie mocno rozkrzewiła się na topolach, lipach, 
akacjach, a nawet jodłach i jabłoniach. To wszystko powoduje osła-
bienie, a po kilku latach może być powodem śmierci drzewa, co 
widzimy na przykładzie lipy za Goruszką na ulicy słonecznej, cał-
kowicie opanowanej przez tego zielonego pasożyta.

Do końcowej oceny 5-osobowa komisja składająca się z przed-
stawicieli: Nadleśnictwa, TMJ oraz opiekunów z poszczególnych 
szkół dopuściła 27 prac, gdyż niektóre nie spełniały warunków kon-
kursu. Tematyka i techniki wykonania były różne: od malunków naj-
młodszych, poprzez tablice z fotografi ami i opisami nieraz bardzo 
szczegółowymi chorób i zagrożeń dotykających nasze drzewa, po 
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prace przestrzenne, jak na przykład „kartonowa trumna”, na któ-
rej autorka nakleiła i opisała nasze chorujące drzewa. inne przy-
kłady to model drzewa dotkniętego jemiołą czy utkane „abakany”. 

Trzecią kategorią były prezentacje audio video, wysoko oce-
nione przez komisję za wartości poznawcze ukazane na fi lmikach.

Najlepsze prace konkursowe będą prezentowane w Muzeum 
Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu Średnim. Prowa-
dzący posiady – Mirosława Hawełek, nauczycielka ze szkoły Pod-
stawowej nr 1 oraz Jerzy ryrych, koordynator konkursu, zwraca-
li uwagę na szczególną rolę dzieci i młodzieży w ochronie naszej 
przyrody i całego ekosystemu. Jerzy ryrych przekazał informa-
cję o nowym zagrożeniu żarłoczną ćmą bukszpanową, która już 
zaatakowała zimozielony żywopłot bukszpanowy wokół pomnika 
w centrum Jaworza, a została podobnie jak grzyb atakujący jesio-
ny przywleczona w „ramach globalizacji” z Dalekiego wschodu.

Chciałbym z tego miejsca zwrócić uwagę mieszkańców Jawo-
rza na poszanowanie otaczającej nas przyrody, która w wielu miej-
scach nie wytrzymuje naporu „cywilizacji śmieci”. Matka ziemia 
dana nam jest w chwilowe rozumne użytkowanie, a nie bezmyśl-
ne i bezwzględne niszczenie, co niestety widzimy na każdym kro-
ku i w czym uczestniczymy biernie lub czynnie a efekty chociażby 
klimatyczne powinny nas zastanowić, co dalej?

Prowadzący podał tutaj za przykład, jak zdewastowano, za-
śmiecono wody oceanów, plaże tropików, gdzie dominują góry 
śmieci zamiast żółtego piasku, jak miało to miejsce jeszcze 40 lat 
temu. Śmieci dryfujące w oceanach w gigantycznych ilościach li-
czonych nawet na setki milionów ton, zatruwające, niszczące fl o-
rę i faunę, a w rezultacie zjadane i przez nas, to efekt pazerności 
człowieka i jego bezmyślności. Czyńmy wszystko, aby zużywać 
jak najmniej plastików, papieru i nie rozrzucać ich, co nagminnie 
czynimy. Uczmy się sami i swoich bliskich, bo ziemię mamy tyl-
ko jedną. Ponadto stan i zagrożenie szkodnikami i chorobami na-
szych lasów omówił Marek Czader, a działania sekcji ornitologicz-
nej Bartosz Czader, pracownik Muzeum Fauny i Flory Morskiej.

Prace konkursowe oceniane były w trzech kategoriach:
Prace plastyczne i fotografi czne klasy i-iii.
1. zuzanna Krawczyk
2. Magdalena Pudełek
3. Błażej Maroszek
wyróżnienie: Michał Adamus

Prace fotografi czne klasy 4-8 i trzecie gimnazjów
1. Krystian Klęczek
2. Marie Mojeścik i Jędrzej Grendziński
3. Marta Nikiel, Ada Czapska, wiktoria zabilska
wyróżnienia: Julia i Paulina sobota, Damian Jaroński.
Prezentacje audio-video.
1. Nadia załoga
2. Franek Owczarek
3. wiktoria Górny 

Nagrody wręczyli radny roman Kruczek, nadleśniczy Marek 
Czader i ryszard stanclik, prezes TMJ, a także opiekunowie z 
poszczególnych szkół: Mirosława Hawełek, Aleksandra szeliga i 
Grzegorz Olejnik.

wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni biletami do 
kina, koszulkami z logo konkursu oraz dyplomami, a najlepsi w 
trzech konkurencjach otrzymali statuetki, artykuły malarskie i elek-
troniczne, za co składam podziękowanie sponsorom: Urzędowi 
Gminy Jaworze, Bankowi spółdzielczemu Jasienica, Ośrodkowi 
Promocji Gminy Jaworze, Nadleśnictwu Bielsko, fi rmie inna, kinu 
Helios, Towarzystwu Miłośników Jaworza oraz fi rmie Kingi i Cze-
sława sosulskich.

w związku z zakończeniem cyklu dziesięciu konkursów ekolo-
gicznych oraz dwóch historycznych w ciągu ostatnich 15 lat chciał-
bym podziękować uczestnikom, współorganizatorom, opiekunom 
oraz sponsorom tego konkursu.

Uważam, że kilkuset uczestników odniosło korzyści, posze-
rzając swoja wiedzę o świecie przyrody, od którego jesteśmy tak 
bardzo zależni.

Jerzy ryrych, koordynator konkursu

ziemię mamy tylko jedną, dlatego musimy o nią dbać. Ci młodzi ludzie na 
pewno już o tym wiedzą.

Uroczystość wręczenia nagród w konkursie odbyła się „Pod Goruszką”.

Piękno stworzenia – ziemia cieszyńska
14 lipca Towarzystwo Miłośników Jaworza zorganizowało wy-

jazdowe posiady w Godziszowie i Goleszowie, gdzie udaliśmy się 
własnymi samochodami. Pierwszym etapem wyprawy był nieczyn-
ny już kamieniołom w Godziszowie. Pod względem geologicznym 
jest to teren fl iszowy, czyli zbudowany z piaskowców i łupków z do-
mieszką skał wapiennych. struktura ta powstała ok. 140 milionów 
lat temu na dnie istniejącego tu morza. Do najstarszych skał kra-
iny należą margle i wapienie cieszyńskie, są to szare łupki, które 
można rozpoznać po zapachu ropy naftowej. 

sam kamieniołom był czynny w latach 1890-1930. Tereny po 
wydobyciu kamieni zarastają bardzo szybko. spotkać tam moż-
na różne rośliny, takie jak dziewięćsił, groszek leśny, chabry, ja-
strzębce, turzyca, oman, cykoria, blekot pospolity, bukwica, dzika 
marchew. O roślinach tam rosnących opowiadał nam dr Tomasz 
Beczała, a o płazach, gadach i owadach Bartosz Czader. spotka-
liśmy tam ważki, żaby, jaszczurki i trujące kumaki.

Niestety, dalsze zwiedzanie kamieniołomu przerwał nam ulew-
ny deszcz, dlatego pojechaliśmy do Goleszowa nad jezioro Ton. 
Nazwa pochodzi od niemieckiego słowa Tonerde – glina. Jezioro 
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Podwójna okazja do świętowania

23 czerwca spotkaliśmy się o godz. 15.00 w Jaworzu Nałężu, 
a spotkanie poświęcone było obchodom 35-lecia Towarzystwa 
Miłośników Jaworza i Nocy Świętojańskiej. Prezes TMJ, ryszard 
stanclik, w swoim wystąpieniu zapoznał zebranych z działalno-
ścią Towarzystwa w ostatnich pięciu latach, a na prezentacji mul-
timedialnej zobaczyliśmy zdjęcia z wycieczek i posiad. Uczestnicy 
spotkania otrzymali okolicznościowy, wydany przez Towarzystwo 
Miłośników Jaworza „Nasz Głos”, były wydane w ostatnim pięciole-
ciu zeszyty Biblioteczki TMJ, „Nieco-dzienności” i Na stulecie nie-
podległości „Pamiętniki Jaworzan”. wyłożona do obejrzenia była 
także Kronika Towarzystwa Miłośników Jaworza – lata 2013-2018.

w imieniu Gminy Jaworze, wójt radosław Ostałkiewicz i prze-
wodniczący rady Gminy zbigniew Putek złożyli podziękowania  

i życzenia dalszej owocnej działalności, a także wręczyli kwiaty 
oraz okolicznościowy prezent.

Część poświęconą 35. rocznicy TMJ zakończyliśmy toastem 
lampką szampana, a spotkanie muzyką umilał DJ Janusz, śpie-
wając i grając na instrumentach klawiszowych. 

Po tym wszystkim nadszedł czas na Noc Świętojańską, którą 
współfinansowało stowarzyszenie „Nasze Jaworze”. Panie rozpo-
częły wicie wianków, a panowie przygotowywali kiełbasę z ogniska. 
Pogoda dopisała, wianki uplecione z dziewięciu ziół wyszły bardzo 
ładne. Przy akompaniamencie akordeonu śpiewaliśmy pieśnicz-
ki i wspominaliśmy tradycje Nocy Świętojańskiej i Nocy Kupały.

Noc Kupały to pogańskie święto obchodzone w nocy z 21 na 
22 czerwca, a Noc Świętojańską świętowano w nocy z 23 na 24 
czerwca. Obrzędy były podobne – rozpalano ogniska i skakano 
przez nie, kąpano się w rzekach, pleciono wianki i puszczano je 
z nurtem wody.

Nasze uplecione wianki popłynęły potokiem Josionka, a my 
wszyscy udaliśmy się do Gościńca, gdzie czekała na nas muzy-
ka, tańce i smaczny gulasz.

Po trwającej do późna wesołej zabawie, rozbawieni i zadowo-
leni udaliśmy się do domów. 

Towarzystwo Miłośników Jaworza. Fot.: ArC, ryszard stanclik

ma ok. 2 ha powierzchni, głębokość kilkunastu metrów, wypełnia 
dno dawnego kamieniołomu margla, wydobywanego na potrzeby 
cementowni Goleszów. Obecnie jezioro Ton jest w użytkowaniu To-
warzystwa wędkarskiego w Goleszowie, to istny raj dla amatorów 
wędkarstwa – można tu łowić karpie, liny, jesiotry, tołpygi czy oko-
nie. Miejsce to od lat 50. XX wieku jest oazą spokoju, wypoczynku 
w ciszy, a dla spacerowiczów wytyczono ścieżkę wokół jeziorka. 

Korzystając z gościnności Towarzystwa wędkarskiego, pod 
wiatą z grillem piekliśmy kiełbasę i słuchaliśmy opowieści dwóch 
naszych przewodników o rejonie i historii Goleszowa.

Do trzech igelitowych skoczni narciarskich z powodu deszczu 
niestety nie dotarliśmy. Pierwszy raz na naszej wycieczce nie do-
pisała pogoda, ale humory tak. Dowiedzieliśmy się sporo cieka-
wych rzeczy o okolicy i ok. 19.00 wróciliśmy do Jaworza.

Grażyna Matwiejczyk

Pomimo deszczowej aury humory wszystkim dopisywały.Pamiątkowe zdjęcie wykonane nad jeziorem Ton w Goleszowie.

z gratulacjami dla Towarzystwa Miłośników Jaworza przybyli zbigniew Pu-
tek, przewodniczący rady Gminy Jaworze (pierwszy z lewej) oraz wójt Ja-
worza, radosław Ostałkiewicz (pierwszy z prawej). Obok nich stoją; ire-
na stekla i ryszard stanclik, wiceprezes i prezes Towarzystwa Miłośni-
ków Jaworza.

Drugim akcentem było świętowanie.
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iNTeGrACYJNO-reKreACYJNY 
wYJAzD CzŁONKiń KGw 
z JAwOrzA
w ramach realizacji zadania publicznego pt. „Aktywna inte-

gracja społeczna przez rekreację i wypoczynek” w dniach 11-12 
czerwca 2019 roku Koło Gospodyń wiejskich nr 1 w Jaworzu za 
pośrednictwem rejonowego związku rolników, Kółek i Organi-
zacji rolniczych w Bielsku-Białej, zorganizowało wyjazd integra-
cyjno-rekreacyjny dla swoich członkiń, ich rodzin oraz członków 
innych organizacji pozarządowych z terenu gminy do Parku Muża-
kowskiego, Geoparku oraz do wschodnioniemieckiego Parku róż.

 
Park po obu stronach granicy

Na naszą wyprawę wyruszyliśmy bladym świtem – czyli o 5.00 
rano. Czekała nas długa droga, a na samo południe mieliśmy umó-
wione spotkanie z naszym przewodnikiem w miejscowości Łękni-
ca, położonej na Łużycach. Obecnie Łużyce leżą po obu stronach 
granicy polsko-niemieckiej (rzeką graniczną jest Nysa Łużycka).

w Łęknicy, z panem Benedyktem – przewodnikiem, spacerem 
udaliśmy się do Parku Mużakowskiego, historycznego parku w sty-
lu angielskim leżącym na terenie Polski i Niemiec. Jest to jeden 
z najznakomitszych przykładów sztuki ogrodowej w europie XiX 
wieku. Jego twórcą był właściciel lokalnych dóbr – Hermann von 
Puckler-Muscau. Park rozciąga się na terenie dwóch krajów. Po 
ii wojnie światowej to piękne miejsce dziczało i dopiero w 1990 r. 
zaczęto go odbudowywać, a w 2004 roku został wpisany na listę 
Światowego Dziedzictwa Kultury UNesCO.

idąc spacerem przez park, podziwiając po drodze przepięk-
ne, ogromne, różnorodne drzewa i wspaniałe mostki, dotarliśmy 
do pałacu – zamku znajdującego się po stronie niemieckiej – Bad 
Muskau. Oprócz zamku znajdują się tam również oranżeria, tzw. 

stary zamek, ofi cyna i dawne zabudowania folwarczne. wejścia 
do tego neorenesansowego zamku, który robi ogromne wrażenie, 
strzegą dwa kamienne lwy. Trzyskrzydłowa konstrukcja opiera się 
od wschodu na parku, tworzy między skrzydłami cudowną harmo-
nię, a scenerię dopełniają liczne elementy dekoracyjne, takie jak 
rzeźby, fi gury rycerzy, wieża i wieżyczki. zamek został wyremon-
towany w latach 1996-2004.

Po zwiedzeniu zamku i parku przyszedł czas na krótki odpo-
czynek w kawiarni przy kawie i lodach, tym bardziej że tempera-
tura dobiła do 32 stopni. Ponieważ byliśmy po stronie niemieckiej, 
to ceny były w euro.

wróciliśmy do autokaru, który został po stronie polskiej i poje-
chaliśmy do Parku Krajoznawczego Łuk Mużakowa. Jest to naj-
cenniejsza, wieloobszarowa forma ochrony przyrody w woj. lubu-
skim. Ma kształt podkowy wygiętej na południe, o długości ponad 
40 kilometrów i szerokości od 3 do 5 km. Jego środek przecięty 
jest korytem Nysy Łużyckiej. Lądolód stworzył na powierzchni ma-
lownicze wąwozy, wzgórza, doliny i tarasy. Tuż pod powierzchnią 
znajdują się węgiel brunatny, iły, piasek. Geopark – Łuk Mużakowa 
powstał w celu ochrony miejsc o specjalnym znaczeniu dla nauk 
o ziemi. Na jego powierzchni wytyczono ścieżki pieszo-rowerowe, 
biegnące po obszarach pokopalnianych z charakterystycznymi róż-
nobarwnymi jeziorkami, których jest ponad 100. Teraz czekał nas 
następny spacer, do kolorowych, pokopalnianych jeziorek, o prze-
pięknych kolorach, na przykład szmaragdowym czy pomarańczo-
wym. Po drodze najbardziej sprawni weszli na 36-metrową wieżę 
widokową, aby podziwiać wspaniałą panoramę okolicy.

Następnie pojechaliśmy do pałacu w Brodach, miejsca nasze-
go noclegu. zespół pałacowo- parkowy w Brodach to także wyjąt-
kowe miejsce, gdzie duch historii przeplata się z nowoczesnością 
i komfortem. Brody to barokowy zespół urbanistyczny, w jego 
skład wchodzą: pałac – rezydencja, dwie ofi cyny, brama pałaco-
wa, oranżeria, kościół oraz park. Obecny kształt i wygląd pałacu 
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Bruhla jest wynikiem dokonanej przebudowy w latach 1741-1753. 
Podczas wojny siedmioletniej w 1758 roku pałac został spalony 
i dopiero 100 lat później odbudowany. w wyniku działań ii wojny 
światowej został w 1945 roku ponownie spalony. Od grudnia 2008 r. 
nowy właściciel pałacu dokłada wszelkich starań, aby zespół pa-
łacowo-parkowy odzyskał dawną świetność. Obecnie działalność 
hotelowo-gastronomiczna prowadzona jest w odrestaurowanych 
oficynach pałacowych. Od 2013 podejmowane są starania ma-
jące na celu odbudowę pałacu głównego, w którym przy wspar-
ciu ministra kultury wykonano remont dachu i konstrukcji nośnej.

W ogrodzie pachnącym różami
rano, po smacznym śniadaniu, pojechaliśmy do Forst, do 

wschodnioniemieckiego Ogrodu róż. Na dziedzińcach, otoczo-
nych pergolami i romantycznymi fontannami, kwitną dziesiątki 
tysięcy róż w ponad 950 gatunkach. Historyczny park z 1913 r. dys-
ponuje również piękną restauracją. z przewodnikiem spacerowa-
liśmy alejkami, podziwiając przepiękne, kwitnące kwiaty, fontanny  
i różne rzeźby, amfory i pergole. większość róż wspaniale pach-
niała. Po spacerze odpoczęliśmy w kawiarni, na świeżym powie-
trzu, a o godz. 12.00 wyjechaliśmy z Forst do Żagania. 

wg legendy Żagań założyła księżniczka zaganna z rodu Kra-
ka – córka wandy. Od końca Xiii wieku do 1472 r. Żagań był sto-
licą odrębnego księstwa rządzonego przez Piastów śląskich.  
w 1472 r. sprzedano dziedzictwo książętom saskim, a kolejnymi 
władcami byli Habsburgowie, następnie Luksemburgowie oraz 
książęta kurlandzcy. Żagań to miasto o dużej liczbie zabytków. Do 
najznakomitszych oprócz pałacu książęcego zaliczyć należy zespół 
poaugustiański, składający się z kościoła parafialnego, dawnego 
klasztoru i konwiktu oraz spichlerza klasztornego, który to obiekt 
postanowiliśmy zwiedzić w trakcie naszej wędrówki. 

Kolejnym arcydziełem, które zobaczyliśmy, to żagańska biblio-
teka klasztorna, od XV wieku należy do najsłynniejszych na Ślą-
sku. Do dziś zachowała się w niemal nienaruszonym stanie. Do 
biblioteki wchodzi się przez niezwykłe kute drzwi. składa się ona 
z dwóch pomieszczeń, a sklepienia ozdobione są pięknymi fre-
skami z 1736 roku. Księgozbiór liczy ok. 2000 bezcennych sta-
rodruków i ksiąg o tematyce religijnej. Przed sekularyzacją zako-
nu, w 1810 roku, liczył ok. 10 tys. woluminów. Obecnie cześć ich 
znajduje się w bibliotece uniwersyteckiej we wrocławiu, a cześć 
w bibliotece w Głogowie. Biblioteka przetrwała ostatnią wojnę,  
a jej zbiory to jeden z najbogatszych zachowanych księgozbiorów 
średniowiecznych w Polsce. wnętrze biblioteki słynie z wspaniałej 
akustyki, którą zawdzięcza specjalnie ukształtowanemu sklepie-
niu. szept jest świetnie słyszany w przeciwległych miejscach bi-
blioteki. Ciekawymi okazami w bibliotece są również dwa globusy: 
jeden przedstawiający glob ziemski, a drugi mapę nieba. Dawne 

zAPrOszeNie NA reDYK
redykiem, czyli imprezą związaną z owcami, może się po-

chwalić coraz więcej miejscowości w Beskidach. Teraz do Kor-
bielowa, Koniakowa, soblówki i wielu innych dołączy Jaworze. 
28 września w Nałężu, tuż obok wiaty, odbędzie się jaworzański 
redyk. imprezę organizuje stowarzyszenie Górecki Klub Przyrod-
niczy. w momencie, kiedy oddawaliśmy wrześniowe „echo Jawo-
rza” do druku, znany był termin i ogólny zarys programu. wiado-
mo, że impreza rozpocznie się w ostatnią sobotę września około 
13.00, a w programie przewidziano między innymi pokaz dojenia 
i strzyżenia owiec, przypomnienie starych czynności czy wystę-
py muzyczne. szczegółowe informacje na temat imprezy będzie 
można znaleźć we wrześniu na przykład na stronie Ośrodka Pro-
mocji Gminy Jaworze www.opgj.pl.  (wot)

Czas na owczarską imprezę w Jaworzu. spotykamy się 28 września  
w Nałężu. Fot. ArC

opactwo augustianów to jeden z najciekawszych i najbogatszych 
lubuskich i śląskich obiektów sakralnych, a trzeba dodać, że au-
gustianie mieli swoją siedzibę w Żaganiu przez 526 lat. w 2011 r. 
decyzją prezydenta rP Bronisława Komorowskiego zyskały sta-
tus Pomnika Historii, a w 2017 r. zespół klasztorny został zaliczony 
do grona jednego z siedmiu nowych cudów Polski przez „National 
Geographic Traveler”. Bardzo duże wrażenie zrobił na wszystkich 
napis nad drzwiami biblioteki: „Ta brama stoi otworem dla tych, któ-
rzy chcą poznać naukę. Tutaj Ci, którzy zeszli z tego świata, uczą 
nas milczącym głosem”. Naprawdę warto było ten obiekt zobaczyć.

Szczęśliwy powrót
Po zwiedzaniu przeszedł czas na obiad, po którym o 16.00 wy-

ruszyliśmy w drogę powrotną. Podczas wyjazdu pogoda była upal-
na (ok. 30-32 stopnie), humory nam dopisywały i wszyscy zadowo-
leni wróciliśmy do Jaworza. wszyscy dziękujemy przewodniczącej 
Koła Danucie Mynarskiej za duży wkład pracy w zorganizowanie tej 
interesującej wycieczki. Ten kolejny wspaniały integracyjno-rekre-
acyjny wyjazd dla członkiń KGw mógł zostać zrealizowany dzięki 
częściowej dotacji gminy (na autokar). Dlatego wszyscy uczestni-
cy bardzo serdecznie dziękują wójtowi radosławowi Ostałkiewi-
czowi oraz radzie Gminy za przeznaczenie środków na ten cel.

Opracowała: Grażyna Matwiejczyk
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TEkST SPONSOROWANY
20 OF THE MOST USEFUL 

PHONING PHRASES
Dla wielu z nas prowadzenie rozmowy przez telefon w języ-

ku angielskim obarczone jest dużym stresem zapominamy pod-
stawowych zwrotów, mylą się nam czasy, a samodzielne konstru-
owanie wypowiedzi zabiera nam dużo czasu.  

w tym numerze lista 20 najczęściej używanych zwrotów uży-
wanych w konersacjach telefonicznych.

Can I speak to Mr. Nowak, please?
Czy moge rozmawiać z …?
Is he in his offi  ce?
Czy on jest w swoim biurze?
I’d like to speak to someone about...(replacing our pho-
tocopiers).
Chciałbym porozmawiać z kimś na temat … wymiany kopiarek.
I need to speak to someone in the shipping department.
Muszę porozmawiać z kimś z działu spedycji.
May I ask who is calling?
Czy mogę zapytać, kto dzwoni?
Is this the right number for HR Department?
Czy to właściwy numer do działu Hr?
Please hold the line. Ok, I’ll put you through. I’ll connect 
you to …
Proszę pozostać na linii. Połączę cię z ...
I’ll check if he’s available / if he can help you.
sprawdzę czy on jest dostępny / czy on może pomóc.
I’m afraid his line is busy.
Obawiam się, że jego linia jest zajęta.
Could you leave a message?
Czy możesz zostawić wiadomość?
Could you call me back in an hour?

Czy możesz oddzwonić za godzinę?
Thanks for calling me back.
Dziękuję za oddzwonienie.
Sorry to phone you so early in the morning but …
Przepraszam, że dzwonię tak wcześnie rano ale ...
Sorry to ring you again but...
Przepraszam, że dzwonię ponownie ale ...
Sorry to trouble you again but …
Przepraszam, że sprawiam kłopot ale ...
Have you got a minute to talk?
Czy masz chwilkę, żeby pogadać?
Someone phoned me from this number.
Ktoś dzwonił do mnie z tego numeru.
I’m phoning about the meeting next week.
Dzwonię w sprawie spotkania w przyszłym tygodniu.
Did you see my e-mail about the delivery?
Czy widziałeś maila w sprawie dostawy?
It’s been great to talk, but I’m afraid I have a meeting in a 
few minutes.
Świetnie, że porozmawialiśmy ale mam spotkanie za chwilę.

Chcesz nauczyć się więcej? ZAPISY 2019/2020 od 02.09!
Skorzystaj z atrakcyjnej promocji FIRST MINUTE do 13.09!

zapraszamy na Kursy językowe dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych!

Kursy dla dzieci (od 3 lat), Kursy przygotowujące do egzaminu 
8-klasisty, Kursy konwersacyjne z native speakers!
w tym roku: zajęcia także w sP nr 2 w Jaworzu!

Artykuł redagowany przez:
szkoła Języków Obcych wOrLD ul. zdrojowa 93
Jaworze CeNTrUM (budynek Galerii JAwOrze)

tel. 604835859; e-mail: sekretariat@jezykijaworze.pl
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Poziomo:

1) Jaworzańskie wzgórze z glorietą
7) w herbie Jaworza z kosą i grabiami
10) szlachcic polski hołdujący dawnym obyczajom
11) Popularny klej kauczukowy
12) Harcerska zbiórka obozowa
13) Francuskie wybrzeże z Cannes
14) Otrzeźwiające, twarde cukierki
15) Budowniczy pieców kafl owych
17) szumią w harcerskiej piosence
18) Afrykańska krętoroga antylopa
21) Bawół indyjski - przodek udomowionego
22) Daje schronienie w upalnym dniu
23) wystawne przyjęcie
25) Muzyk, np. Carlos santana
28) Bezdyskusyjne polecenie
31) imię przyjaciółki stasia Tarkowskiego
33) Bieg rozstawny
36) zajmuje się budową organizmów żywych
37) Królują na sawannie
39) zadowalają mniej ambitnych uczniów
40) rodzaj pikantnej sałaty nazywanej też rokiettą

41) Muzyka improwizowana; domena stańki czy Karolaka
43) Płyn do prania tkanin wełnianych
44) Amerykański pisarz, autor „Przygód Tomka sawyera”
45) Mały wyprysk skórny
46) Despotyczny zarządca prowincji w starożytnej Persji
47) Potrawa wigilijna popularna na kresach

Pionowo:
1) Ścienna tkanina dekoracyjna
2) Budowla na planie koła
3) Krótka łopatka harcerza lub żołnierza
4) Należą do tej samej rodziny
5) Nasza sąsiednia gmina
6) Miejsce gdzie odbywają się jaworzańskie 
 imprezy
7) Człowiek w sędziwym wieku
8) Bandycka akcja
9) Pierwiastek odkryty przez M. skłodowską-
 Curie
16) Gwałtowny deszcz
17) rodzaj biczy ze splecionych rzemyków
19) Krzysztof - popularny prezenter telewizyjny
20) egzotyczne pnącze - służyło Tarzanowi
24) Główna tętnica odprowadzająca krew z serca
26) Głębsze zastanowienie się, przemyślenie
27) służy do zmywania naczyń
29) weteran, uczestnik działań wojennych
30) Koleje losu, fakty
32) znawca języka Byrona
33) Niemiecki bombowiec z czasów ii wojny 
   światowej
34) Bermudzki lub weimarski
35) Mieszkanka Tyrolu
38) Bada i chroni środowisko naturalne
42) Bażant lub głuszec

krzyżówka

SŁONECZKO
CZARODZIEJKA

BRZOZA
SKARB

MATKA

SZLABAN

RZEKA

KACZKI

ŁZY

UŚMIECH SPACER
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FIRMA USŁUGOWA MARKUS
Kompleksowe remonty, wykończenia wnętrz, 

remonty łazienek, hydraulika, płytkarstwo, gipsy, 
malowanie itp.

TEL. 501 754 991

Biuro Rachunkowe 
MIRMAR

Pełna obsługa firm. Dojazd do klienta.

Jaworze, ul Konwaliowa 325
tel. 501 770 424

e-mail: biuromirmar@gmail.com
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STWORZYMY MAKIJAŻ PERMANENTNY 
TWOICH MARZEŃ...

Makijaż permanentny to alternatywa dla tradycyjnego makijażu. Gwarantuje 
długotrwały efekt upiększający tak, aby podkreślał naturalną urodę lub korygował 
drobne niedoskonałości. Makijaż powinien pozostawać w harmonii z naturalnymi rysami 
twarzy, więc należy dokładnie dopasować barwę, odcień i intensywność pigmentu. Dzięki 
makijażowi permanentnemu Twoje usta, brwi i oczy będą wyglądać pięknie i perfekcyjnie 
o każdej porze dnia i nocy. Zaoszczędzisz na czasie w codziennym makijażu i zyskasz 
idealny rysunek, którego nie sposób wykonać samodzielnie. 

W związku z zakwalifi kowaniem się p. Marty do Międzynarodowych Mistrzostw 
w makijażu permanentnym European Beauty Festival 2019 w Monachium 

przygotowaliśmy specjalną ofertę. 

W dniach 1.09- 31.09. 2019 r. MAKIJAŻ PERMANENTNY OCZU 
(kreska eyeliner) TYLKO za 450,00 zł zamiast 700,00 zł. 

Stawiamy na naturalność efektów. Jesteś w dobrych rękach.
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z roboczą wizytą w wielkopolsce przebywa-

li samorządowcy z powiatu bielskiego. w skład 
delegacji weszli między innymi Andrzej Płonka, 
starosta bielski oraz radosław Ostałkiewicz, 
wójt Jaworza, przewodniczący Beskidzkiego 
związku Powiatowo-Gminnego. Głównym ce-
lem wizyty było... Bolechowo. Nazwa miejsco-
wości pewnie niewiele mówi większości czy-
telników, a tymczasem dzieją się w niej rzeczy 
wielkie. i to dosłownie. 23 lata temu w Bolecho-
wie, położonym 20 kilometrów na północ od Po-
znania, ruszyła produkcja pierwszego autobusu 
firmy Neoplan Polska. Młoda spółka była wyko-
nawcą zamówienia na 72 autobusy dla stolicy 
wielkopolski. Pierwszy niskopodłogowiec, jak 
czytamy na oficjalnej stronie producenta, opu-
ścił fabrykę 22 marca 1996 roku. Datę tę uzna-
je się jako początek firmy solaris.

wizyta samorządowców w wielkopolsce 
nie była dziełem przypadku. Jak już informo-
waliśmy, w przyszłym roku na ulice powiatu 
bielskiego wyjedzie 13 autobusów zasilanych 
gazem CNG, które zostaną wyprodukowane 
właśnie w Bolechowie. Poniżej prezentujemy 
kilka zdjęć z roboczej wizyty w fabryce.  

 (wot) zdjęcia: radosław Ostałkiewicz


