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zasady seGreGaCJi odpadów 
od 1 styCznia

powrót do tradyCJi

Bielizna waGi CiężkieJzwyCięska FrekwenCJa

CHodnik BezpieCzeństwa

Stanisław Hoczek nominowany 
do Nagrody Londzina

stanisław Hoczek, trener i nauczyciel, człowiek bez reszty oddany łucznictwu, ma szansę na tegoroczną nagrodę starosty Bielskiego im. 
ks. Józefa londzina. Uroczysta gala odbędzie się w Bielskim Centrum kultury w Bielsku-Białej w piątek 8 listopada. trzymamy kciuki za po-
wodzenie. wniosek w tej sprawie złożyła Barbara szermańska, dyrektor szkoły podstawowej nr 2 im. gen. br. stanisława Maczka, a pomysł 
zaakceptowała rada Gminy Jaworze. dodajmy, jednomyślnie. Jak podkreślił radosław ostałkiewicz, wójt Jaworza, w ciągu 28 lat pracy jako 
matematyk w szkole w Jaworzu Średnim, pan stanisław dał się poznać jako świetny nauczyciel, wielokrotnie nagradzany przez dyrektorów 
za doskonałe efekty pracy dydaktycznej i tytuły laureatów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Śląskiego kuratora oświaty.

– Przy okazji pan Stanisław to czynny przewodnik górski, instruktor przewodnictwa oraz instruktor łucznictwa. Jest współzałożycielem 
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Dziesiątka” w Jaworzu, który funkcjonuje już od 25 lat, gdzie jako opiekun dzieci i młodzieży wspiera 
ich w rozwoju swojej pasji w ramach zajęć pozalekcyjnych i klubowych. Ze świecą szukać drugiego tak oddanego młodzieży człowieka – 
wymagającego nauczyciela, motywującego trenera, empatycznego wychowawcy. Przy tym wszystkim jest po prostu wspaniałą osobą – zwrócił 
uwagę radosław ostałkiewicz.

wywiad ze stanisławem Hoczkiem, nominowanym do tegorocznej nagrody starosty Bielskiego im. ks. Józefa londzina, oraz relację 
z gali zamieścimy w grudniowym „echu Jaworza”.  (wot). Fot. arC
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NA PIERWSZYM PLANIE

zwyCięska FrekwenCJa

Jaworze okazało się największym zwycięzcą październikowych 
wyborów parlamentarnych. wszystko dzięki frekwencji – w niedzie-
lę 13 października do urn poszło 70,67 procent uprawnionych do 
głosowania. to wynik lepszy o prawie 10 punktów procentowych, 
niż w całej polsce i zarazem najlepsze osiągnięcie w województwie 
śląskim. Frekwencja w Jaworzu zresztą zawsze jest niezła, wyż-
sza od krajowej, co widać na grafi ce, którą przygotował i zamie-
ścił na swoim profi lu na Facebooku wójt radosław ostałkiewicz. 

wybory do sejmu w całej polsce wygrało prawo i sprawiedli-
wość (43,59%), przed koalicją obywatelską (27,4%) oraz lewicą 
(12,56%). próg wyborczy przekroczyły jeszcze psl-kp (8,55%) 
oraz konfederacja (6,81%). w Jaworzu głosowano w czterech 
miejscach: szkole podstawowej nr 1 im. Marii dąbrowskiej, domu 
Gminnym „pod Harendą”, Hali sportowej Jaworze oraz w Beskidz-
kim zespole leczniczo-rehabilitacyjnym, szpitalu opieki długo-
terminowej (wyłącznie pacjenci). w naszej gminie najlepszy wy-
nik osiągnęła koalicja obywatelska (39,13%), na „podium” stanęły 
jeszcze prawo i sprawiedliwość (31,39%) oraz lewica (13,72%). 
konfederacja cieszyła się poparciem rzędu 8,38%, a psl 7,38%. 
Mandaty poselskie w okręgu wyborczym nr 27 zdobyli: przemysław 
drabek (pis), Grzegorz Gaża (pis), przemysław koperski (lewi-

ca), kazimierz Matuszny (pis) Mirosława nykiel (ko), Małgorzata 
pępek (ko), Grzegorz puda (pis), Mirosław suchoń (ko) oraz 
stanisław szwed (pis).

wybory do senatu w całej polsce także wygrało prawo i spra-
wiedliwość (44,56%), przed koalicją obywatelską (35,66%) oraz 
psl-kp (5,72%). w Jaworzu zwyciężyła agnieszka Gorgoń-ko-
mor (ko), otrzymując poparcie rzędu 64,40%. ona też będzie re-
prezentowała nasz region w wyższej izbie parlamentu. 

(wot). Fot. arC

powrót do tradyCJi

trzaski żarzących się polan, zapach pieczonych smakołyków 
i wspaniała atmosfera – tak w skrócie można opisać nową impre-
zę w naszej gminie – Bacowanie w nałężu.

takiej imprezy jak ta, nie pamiętają najstarsi górale, a co do-
piero ci w Jaworzu. Chociaż raz po raz ktoś rzucił wspomnieniem, 
gdy na polach przy Folwarcznej można było zobaczyć stada owiec 
należących do lokalnych gospodarzy, to święta „uosodu” nikt tu nie 
obchodził. aż do tego roku, kiedy to w nałężu pierwszy raz od bar-
dzo dawna było tłumnie i głośno, chociaż jesienna aura zaczęła 
powoli dawać o sobie znać.

ostatnia sobota września była więc nad Jasionką pierwszym 
prawdziwie głośnym dniem od lat. sporo się działo i każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie. największą atrakcję stanowiły zwierzęta, 

które skradły serca uczestników jesiennego redyku. owce i kozy 
gromadziły przy swej zagrodzie dzieci i dorosłych, którzy z zacie-
kawieniem śledzili każdy ich ruch. Było także sporo smacznych 
potraw z grilla oraz przepysznych ciast.

Jak każdy festyn, także i ten obfi tował w liczne atrakcje. sam 
pokaz dojenia był dla jednych okazją do tego, by zobaczyć, skąd 
się bierze mleko, dla innych – możliwością przypomnienia sobie, 
jak to w młodości pomagało się u dziadków w gospodarstwie. to 
samo można było poczuć, obserwując pokazy klepania kosy i młó-
cenia cepem, które bardzo sprawnie wykonywali pan Maciejowski 
wraz z tegorocznym gazdą jaworzańskich dożynek edwardem 
podstawnym.

niezapomnianych wrażeń dostarczyły występy zespołów re-
gionalnych. zaprezentowali się „Maliniorze”, „dudoski”, a także 
kapela góralska „straconka”. w występach i zabawie aktywnie 
uczestniczył także sam gospodarz Jaworza, który dzielnie wtóro-
wał członkom zespołu w pokazach tanecznych.

Urząd Gminy Jaworze. zdjęcia: Urząd Gminy Jaworze
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oMnes eX noBis, 
Bo nie każdy z nas…

w piątek 27 września odbyło się drugie Forum organizacji 
pozarządowych Gminy Jaworze. Jak ważne było to wydarze-
nie, można wywnioskować ze słów wójta Jaworza, radosława 
ostałkiewicza, który skierował do przybyłych słowa podzięko-
wania za inicjatywy na rzecz mieszkańców Jaworza, przeprowa-
dzone w całym 2018 roku oraz te, które już podjęto i zakończo-
no w roku bieżącym.

wśród wyrazów pojawiły się także dwa specjalne wyróżnie-
nia wójta „omnes ex nobis” (pol. „nie każdy z nas”). – Członkiem 
społeczności lokalnej jest każdy, lecz prawdziwym społecznikiem, 

lokomotywą do działania i duchem sprawczym zostają nie wszy-
scy z nas. tylko niektórzy i tym należy się wielki szacunek – mó-
wił wójt. Honorowe dyplomy za zaangażowanie i pracę za 2018 
rok otrzymali: 11. Grunwaldzka wielopoziomowa drużyna Har-
cerska „impessa” oraz Joanna Buzderewicz, była wiceprzewod-
nicząca rady Gminy Jaworze, a jednocześnie główna animator-
ka ruchu harcerskiego w Jaworzu.

wyrazy podziękowań za działania społeczne w stronę przed-
stawicieli jaworzańskiego sektora społecznego skierował również 
przewodniczący rady Gminy Jaworze, zbigniew putek. zapew-
nił on przybyłych, że zawsze mogą liczyć na wsparcie ze strony 
rady Gminy – zarówno fi nansowe jak i merytoryczne.

na koniec wójt poinformował członków stowarzyszeń na temat 
różnych zmian ustawowych w znaczący sposób zmieniających sy-
tuację fi nansową gmin, co może utrudniać wiele dotychczasowych 
zamierzeń i planów. Ciekawe informacje na temat działania i moż-
liwości uzyskania wsparcia uczestnicy otrzymali od kolejnej pre-
legentki, agnieszki kowalskiej, reprezentującej ośrodek wspar-
cia ekonomii społecznej w Bielsku-Białej. oprócz wprowadzenia 
w tematykę działań owes-u, prezentacji dobrych praktyk i ich 
efektów, pojawiło się także zaproszenie na porady i konsultacje.

kulminacyjnym momentem było szkolenie z zakresu pisania 
i rozliczania wniosków na realizację zadania publicznego. Gospo-
darzem tej części spotkania był artur Gluziński, uznany w kraju 
ekspert, od lat zajmujący się tą tematyką. poza istotnymi uwaga-
mi technicznymi co do uzupełniania poszczególnych części wnio-
sków i ich podsumowywania, pojawiły się szersze uwagi i zauwa-
żone ogólnopolskie trendy w zakresie budowania projektów, ich 
zasięgu oraz celów, które mają być realizowane.

Urząd Gminy Jaworze. zdjęcia: Urząd Gminy Jaworze

CzCzĄC paMięć poleGŁyCH

14 października obchodziliśmy dzień edukacji narodowej. ob-
chody tego dnia zostały zorganizowane w dwóch jaworzańskich 
szkołach. tego dnia delegacja władz gminnych złożyła także wie-
niec pod tablicą upamiętniającą poległych nauczycieli. Uroczy-
stą akademię zorganizowano przy publicznym przedszkolu sa-
morządowym nr 2. właśnie na murach tego budynku znajduje się 
pamiątkowa tablica z nazwiskami Jana Łyska, Franciszka kubo-
ka i pawła starzyka. osoby te zapisały się na trwałe w historii Ja-
worza, aktywnie działając na rzecz edukacji i budowania polskiej 
tożsamości w początkach XX wieku.
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Bielizna waGi CiężkieJ rozmowa z Mateuszem Czudkiem, lekkoatletą, reprezen-
tującym barwy integracyjnego klubu sportowego w Cieszynie

LUDZIE JAWORZA

organizatorem spotkania było towarzystwo Miłośników Ja-
worza, którego prezes, ryszard stanclik, prowadził całą uroczy-
stość. w jej trakcie bogatą historię szkolnictwa w Jaworzu przy-
pomniał leopold kłoda, wieloletni nauczyciel i działacz społeczny. 
atrakcyjny program przygotowały także dzieci z przedszkola nr 2.

kwiaty pod tablicą złożyli anna skotnicka-nędzka, zastępca 
wójta Jaworza, zbigniew putek, przewodniczący rady Gminy Ja-
worze oraz przedstawiciele towarzystwa Miłośników Jaworza oraz 
innych placówek edukacyjnych z terenu naszej gminy.

Urząd Gminy Jaworze. zdjęcia: Urząd Gminy Jaworze

CHodnik BezpieCzeństwa

ta wiadomość ucieszy także mieszkańców naszej miejscowo-
ści, a szczególnie tych mieszkających w Jaworzu Średnim. rozpo-
częły się bowiem prace przy budowie chodnika wzdłuż ulicy Jawo-
rzańskiej w Bielsku-Białej. kto choć raz szedł poboczem, wie, jak 
ruchliwa i niebezpieczna jest ta droga. tą pozytywną wiadomością 
podzielił się z mieszkańcami konrad Łoś, radny z Bielska-Białej. 
1 października na swoim profi lu na Facebooku zamieścił pismo (na 
zdjęciu), jakie szefostwo Miejskiego zarządu dróg w Bielsku-Białej 
wysłało do zainteresowanych stron. Czytamy w nim między inny-
mi: „Mzd informuje, że 3 października nastąpi przekazanie placu 
budowy dla zadania: rozbudowa ulicy Jaworzańskiej, na odcinku 
od zapora do granicy miasta”. – Wieloletnie starania mieszkań-
ców, które wspierałem swoimi wystąpieniami, zostały zwieńczone 
sukcesem – napisał na Facebooku radny konrad Łoś. 

kiedy prace zostaną zakończone, chodnikiem będzie moż-
na przejść bezpiecznie praktycznie z centrum Jaworza do samej 
wapienicy.  (wot).Fot. arC

Zacznijmy naszą rozmowę od ostatnich mistrzostw świa-
ta w katarskiej Dausze. Widziałeś, co się działo podczas kon-
kursu pchnięcia kulą?

oczywiście. Jestem trochę przerażony, bo mój kolega z klubu, 
Janusz rokicki, będzie tam startował w mistrzostwach świata osób 
niepełnosprawnych. sam mi powiedział o swoich obawach, choć-
by o tym, jak do tego wszystkiego podchodzą sędziowie, a także 
samym przygotowaniu imprezy oraz warunkach atmosferycznych. 

Chodziło mi bardziej o aspekt sportowy, rzuty pod 23 metr...
wyniki były dobre, ale też nie wszystkich zawodników. prze-

cież Michał Haratyk nawet nie zakwalifi kował się do rundy fi nało-
wej, a konrad Bukowiecki zajął w niej miejsce poza pudłem, choć 
pokazał, że – mimo młodego wieku – może konkurować z najlep-
szymi. Jestem przekonany, że gdyby warunki w dausze były lep-
sze, zająłby wyższe niż szóste miejsce. 

Ty z kolei zdobyłeś ostatnio srebrny medal na mistrzo-
stwach Polski...

wicemistrzostwo polski w pchnięciu kulą bardzo mnie cieszy. 
zawody odbyły się w Bydgoszczy. konkurencja nie była może 
ogromna, bo wystartowało dziewięć osób, ale już sam start był 
ważny, a mnie tymczasem udało wrócić do Jaworza ze srebrnym 

krążkiem. w tym miejscu chciałbym coś wyjaśnić. w pchnięciu kulą 
było ponad 20 kategorii, ja osiągnąłem sukces w F35, która – mó-
wiąc najprościej – obejmuje wszystkie porażenia od pasa w dół. 
Czasami kategorie są mieszane; tym razem występowałem z za-
wodnikami z porażeniami obu rąk i nóg.

Sport osób niepełnosprawnych też się coraz bardziej 
profesjonalizuje?

nie tylko profesjonalizuje, ale wkracza także śmiało do świata 
show-biznesu. ostatnim głośnym przykładem była Joanna Mazur, 
niewidoma biegaczka, która wystąpiła w popularnym programie ta-
niec z Gwiazdami. nie znam tej dziewczyny osobiście, ale był to 
dla mnie szok, że ktoś zaprosił niepełnosprawnego zawodnika do 
programu, w którym występują wyłącznie w pełni sprawne osoby.

Czyli wciąż to jest szok? Nie jest normą współżycie osób 
zdrowych z niepełnosprawnymi?

Coś w tym jest niestety. pamiętam, że ja sam byłem na lekcjach 
wychowania fi zycznego w szkole podstawowej taką szarą myszką, 
do każdej drużyny byłem wybierany na samym końcu. tymczasem 
dziś nagle wszyscy mi mówią: „wow”, ty masz medal, realizujesz 
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się w sporcie. wiele zdrowych osób wciąż nie zdaje sobie spra-
wy z tego, że człowiek niepełnosprawny może być profesjonalnym 
sportowcem. dziś trenuje coraz więcej osób. popatrzmy na Biel-
sko-Białą, gdzie drużyna w amp futbolu zdobyła mistrzostwo pol-
ski. treningi odbywają się także w Jaworzu.

każdy medal na szczęście ma dwie strony – ja ostatnio czuję 
ogromne wsparcie ze strony drugiego człowieka. wydaje mi się, 
że w Jaworzu nie ma barier architektonicznych, a niepełnospraw-
ni są coraz lepiej postrzegani. odkąd trenuję cztery lata, zauwa-
żam coraz lepszy klimat dla osób niepełnosprawnych. 

Co porabiasz na co dzień?
prowadzę sklep internetowy i zajmuję się wychowaniem czte-

roletniego syna. no i oczywiście trenuję. dzięki uprzejmości trzy-
krotnego wicemistrza paraolimpijskiego, wspomnianego już Ja-
nusza rokickiego, w Cieszynie został założony integracyjny klub 
sportowy. właściwie to udało mu się przekształcić coś, co wcze-
śniej działało w ramach Miejskiego ośrodka sportu i rekreacji. 
nad olzą trenuję od czterech lat, trzy razy w tygodniu. 

Sklep w jakiej branży?
Bieliźniarskiej (śmiech).

Czyli kulomiot sprzedaje bieliznę dla pań?
nie tylko dla pań. dla wszystkich. za coś się muszę utrzymy-

wać, sport osób niepełnosprawnych nie jest na tyle intratny, że-
bym mógł na co dzień siedzieć z założonymi rękami. więcej do-
kładam do sportu, niż z niego, mówiąc kolokwialnie, wyciągam.

W rubryce „ludzie Jaworza” pytam mieszkańców/rozmów-
ców, co by zmienili w Jaworzu? 

trudne pytanie. Ciężko jest coś wymienić, co można by jesz-
cze dołożyć, bo praktycznie mamy wszystko, co jest potrzebne do 
szczęścia, życia. wydaje mi się, że Jaworze zaczyna być powoli 
przeładowane. kiedyś na jednej ulicy stało 10 domów, a dziś dwa 
razy więcej. takie są jednak uroki rozwoju, który jest nieunikniony. 

Najbliższe sportowe wyzwanie?
zakończyłem już tegoroczny sezon. w przyszłym roku celem 

są kolejne mistrzostwa polski i kwalifi kacja do mistrzostw euro-
py. Jestem na dobrej drodze; byłem ostatnio na czwartym miej-
scu, a osiągam coraz lepsze wyniki. Byłby to mój debiut na are-
nie międzynarodowej. 

Marzysz o igrzyskach olimpijskich? 
kto by nie marzył?! wszystko będzie zależało od tego, na ile 

mój organizm będzie się dało wyeksploatować i rozwinąć. Marze-
niem minimum są mistrzostwa europy, maksimum igrzyska. Był 
taki plan, żeby walczyć o paraolimpiadę w tokio w 2020 roku. kon-
tuzje jednak zweryfi kowały plany.

Zostaje ci Paryż 2024. Będziesz miał wtedy 31 lat. To do-
bry wiek?

31 lat dla sportowca niepełnosprawnego to tak naprawdę mło-
dość. Janusz rokicki ma 45 lat i dalej odnosi sukcesy, czyli mam 
przed sobą jeszcze trzy igrzyska.

rozmawiał: tomasz wolff 

Mateusz Czudek ze srebrem mistrzostw polski. Fot. tomasz wolff 
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„Mistrzowie” parkowania

ten temat powraca jak bumerang. pisaliśmy już na łamach 
„echa Jaworza” na temat tego, jak parkują kierowcy w okolicy 
parku zdrojowego w centrum. w tym numerze będzie słów kilka 
o tym, jak zmotoryzowani zachowują się w nałężu. stefan Gon-
ciarski, leśniczy leśnictwa Górki, jest przekonany, że ludzie mają 
coraz bardziej dość korków na drodze do wisły czy Ustronia, dla-
tego wybierają bardziej ustronne miejsca. – Nałęże na pewno do 
takich należy. Z drugiej strony dolina jest wąska, a parkingi przed 
kaplicą oraz leśny nie są z gumy, dlatego wiele ludzi parkuje, gdzie 
popadnie – mówi „echu Jaworza” Gonciarski. szacuje, że samo-
chód bez problemu pozostawi góra 100 kierowców. reszta musi 
kombinować. niektórzy łamią przy tym przepisy.

kiedy zbliża się weekend, do tego pogoda sprzyja wędrówkom, 
zawsze znajdą się kierowcy, którzy nie przestrzegają zakazu ruchu 
i wjeżdżają w głąb doliny. Czy są karani mandatami?

– Nie o to w tym wszystkim chodzi, żeby ludziom wlepiać man-
daty i odstraszać od wizyt w lesie – wyjaśnia leśniczy. – Mamy inne 
środki. Każdy kierowca, który zaparkował za zakazem, otrzymuje 
wezwanie do zgłoszenia się w leśniczówce. Na miejscu wyjaśnia-
my sobie wszystko i kończy się na pouczeniu. Większość kierow-
ców już potem nie łamie zakazu. W ostatnich dwóch latach było 
może dwóch recydywistów – wyjaśnia leśniczy.

ręce opadają – tyle można napisać pod zdjęciem, widząc, jak niektórzy 
kierowcy „parkują” auta w Jaworzu nałężu. Fot. tomasz wolff

Można więc powiedzieć, że taka polityka przynosi efekty. szko-
puł w tym, że wciąż pojawiają się nowi kierowcy. Bardzo często są 
to samochody na „bielskich blachach” (sBi i sB), ale nie brakuje 
również zmotoryzowanych z Górnego Śląska.

w sytuacji, kiedy ktoś ponownie złamał przepisy musi się li-
czyć z mandatem od 50 złotych wzwyż. Mirosław kulis, zastęp-
ca nadleśniczego w nadleśnictwie Ustroń, dodaje, że problem nie 
dotyczy wyłącznie nałęża, ale wielu miejsc w Beskidzie Śląskim. 
zwiększony ruch obserwuje w przypadku słonecznych weeken-
dów oraz kiedy mamy do czynienia z wysypem grzybów. on tak-
że przekonuje, że upomnienie w przypadku pierwszego wykrocze-
nia jest lepsze od mandatu.  (wot)

z żyCia BiBlioteki

Niezwykłe święto polskiej literatury 
literacka nagroda nobla piąty raz trafiła w ręce polskiego pisa-

rza, a dokładnie pisarki olgi tokarczuk. wcześniej tego zaszczytu 
dostąpili Henryk sienkiewicz (1905), władysław reymont (1924), 
Czesław Miłosz (1989) oraz wisława szymborska (1996). 

olga tokarczuk otrzymała nagrodę nobla w dziedzinie litera-
tury, za „narracyjną wyobraźnię, która z encyklopedyczną pasją 
ujawnia przekraczanie granic jako formę życia”. komitet noblow-
ski docenił polską pisarkę za ogląd spraw lokalnych, ale i umiejęt-
ność spojrzenia na rzeczywistość z szerszej perspektywy, „z lotu 
ptaka”. Jest autorką wielokrotnie nagradzanych powieści: „Bie-
guni” i „księgi Jakubowe”. dwukrotnie zdobyła nagrodę literac-
ką nike, uhonorowano ją również prestiżową Man Booker inter-
national prize. na twórczość autorki składają się następujące pu-
blikacje książkowe: „Miasto w lustrach” – tom poetycki, „podróż 
ludzi księgi”, „e.e.”, „prawiek i inne czasy”, „szafa”, „dom dzien-
ny, dom nocny”, „opowieści wigilijne”, razem z Jerzym pilchem  
i andrzejem stasiukiem, „lalka i perła”, „Gra na wielu bębenkach”, 
„ostatnie historie”, „anna in w grobowcach świata”, „Bieguni”, 
„prowadź swój pług przez kości umarłych”, „Moment niedźwie-
dzia” (zbiór esejów), „księgi Jakubowe”, „zgubiona dusza”, „opo-
wiadania bizarne”. wiele z tych utworów doczekało się adaptacji 
teatralnych i filmowych, warto tu wspomnieć spektakle teatru te-
lewizji, jak chociażby „skarb”, „e.e.” czy „numery”, gdzie w role 
głównych bohaterek wcielały się Maja ostaszewska, agata Bu-
zek i ewa dałkowska. na duży ekran przeniesiono też opowiada-
nie „żurek” z katarzyną Figurą. w 2016 roku agnieszka Holland 
wraz z kasią adamik zekranizowały powieść „prowadź swój pług 
przez kości umarłych” jako film „pokot”.

warto przypomnieć, że nagroda nobla to wyróżnienie przy-
znawane za wybitne osiągnięcia naukowe, literackie lub zasługi 

dla społeczeństw i ludzkości, ustanowione ostatnią wolą funda-
tora, szwedzkiego przemysłowca i wynalazcy dynamitu, alfreda 
nobla. pierwsza uroczystość wręczenia tej nagrody odbyła się  
w królewskiej akademii Muzycznej w sztokholmie w 1901 roku. 
od 1902 r. nagrody są wręczane przez króla szwecji. Uroczystość 
odbywa się zawsze 10 grudnia, w dzień śmierci fundatora. każ-
dy z laureatów otrzymuje złoty medal i dyplom honorowy. nagro-
da nobla ma także wymiar finansowy – znaczną kwotę pieniężną, 
aby laureat mógł kontynuować swoje badania lub prace twórcze 
bez konieczności zabiegania o fundusze. 

nagrody nobla są przyznawane corocznie w następujących 
dziedzinach: fizyki, chemii, fizjologii lub medycyny, literatury oraz 
pokojowa nagroda nobla, od 1968 r. również nagroda Banku 
szwecji im. alfreda nobla w dziedzinie ekonomii.

w polskie ręce trafiła również pokojowa nagroda nobla dla 
lecha wałęsy (1983), oraz nagrody w dziedzinie fizyki (1903)  
i chemii (1911) dla Marii skłodowskiej-Curie, jedynej jak dotąd  
w historii kobiety, która zdobyła nobla dwukrotnie!

Gminna Biblioteka publiczna w Jaworzu
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ZIELONETWORZYWA SZTUCZNE
PLASTIKI

BIODEGRADOWALNE

ZMIESZANE /
POZOSTA O CI
Z SEGREGACJI

METALE

PAPIER
TEKTURA

ODPADY
REMONTOWO-
-BUDOWLANE

LEKARSTWA WKI
ÓWKI

ODPADY
PROBLEMOWE

ODPADY
WIELKOGABARYTOWE

OPONY ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY

O

DZWONY

Wrzucamy – odpady ulegające 
biodegradacji czyli pozbawione opakowań, 
resztki jedzenia.
Nie Wrzucamy – m in. kości zwierząt, 
trawy, liści, gałęzi, ziemi, kamieni, popiołu, oleju 
jadalnego.

W WyzNaczONycH mieJScacH ODDaJemy

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.czyste.jaworze.pl

Zasady segregacji odpadów 
w Gminie Jaworze od 1 stycznia 2020 r. 

Wrzucamy – puste puszki po napojach 
i żywności, folię aluminiową, kapsle, drobny 
złom żelazny.
Nie Wrzucamy – m.in. puszek 
i pojemników po farbach i lakierach, części, 
elementów pojazdów, zużytego sprzętu 
elektronicznego i AGD.

Wrzucamy – wszystkie te odpady, 
które nie mogą trafić do pozostałych 
pojemników w szczególności: zużyte środki 
higieniczne (pampersy, podpaski itp.), popiół 
z papierosów, zużyte worki do odkurzaczy, 
woreczki z zaparzonej herbaty, ceramika, 
tekstylia, żwirek z domowej hodowli zwierząt 
wraz z ich odchodami.
Nie Wrzucamy – m.in. odpadów 
niebezpiecznych, baterii, akumulatorów, 
lekarstw, opon, odpadów budowlanych, mebli 
i odpadów wielkogabarytowych, żarówek 
oraz odpadów problemowych (pozostałości 
po farbach, lakierach, środkach chemicznych).

Wrzucamy – opróżnione  z zawartości 
oraz pozbawione zakrętek i kapsli 
opakowania szklane tj.: butelki i słoiki 
po żywności, kosmetykach i chemii 
gospodarczej.
Nie Wrzucamy – m.in. ceramiki, doniczek, 
porcelany, kryształów, szkła okularowego, 
monitorów, lamp telewizyjnych, opakowań 
po rozpuszczalnikach i olejach silnikowych, 
żarówek, świetlówek, reflektorów.

Wrzucamy – popiół z pieca domowego, 
popiół z kominka, popiół z grilla.
Nie Wrzucamy – m.in. gruzu, odpadów 
remontowo- budowlanych, innych odpadów.

Wrzucamy – opróżnione z zawartości, 
zgniecione plastikowe butelki bez nakrętek 
i innych korków czy obręczy, plastikowe torby, 
folie, kartony po mleku/sokach, opakowania 
plastikowe po żywności i środkach czystości.
Nie Wrzucamy – m.in. opakowań po 
środkach chemicznych, opakowań po 
rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, 
zużytych artykułów medycznych, zużytego 
sprzętu elektronicznego i AGD.

Wrzucamy – trawę, gałęzie, liście
Nie Wrzucamy – m.in. odpadów 
BIODEGRADOWALNYCH, odchodów 
zwierzęcych, popiołu, zużytych artykułów 
higienicznych, odpadów, które nie ulegają 
biodegradacji.

Wrzucamy – opakowania z papieru, 
kartonu, zeszyty, gazety, książki, prospekty 
i inną makulaturę.
Nie Wrzucamy – m.in. ręczników 
papierowych i zużytych chusteczek 
higienicznych, papieru lakierowanego 
i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub 
mocno zabrudzonego, kartonów po napojach, 
tapet, papierowych worków po nawozach, 
cemencie i innych materiałach budowlanych.
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CzeŚć JeGo paMięCi

niespodziewanie dotarła do nas przykra wiadomość o śmierci 
wójta zdzisława Byloka. Jeszcze kilka tygodni temu, gdy ustalali-
śmy szczegóły wizyty w Jego Gospodarstwie rybackim uczestników 
ogólnopolskiej konferencji dydaktyków przedmiotów przyrodni-
czych cieszył się, że kolejny raz Jego Jaworze będzie gościło konfe-
rencję 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 organiza-
torów pozostanie jako propagator walorów Jaworza.

Cześć Jego pamięci 

przewodnicząca komitetu organizacyjnego 
XXiii konferencji dydaktyków przedmiotów przyrodniczych

prof. dr hab. alicja walosik

***

z wielkim żalem odebraliśmy wiadomość o śmierci zasłużo-
nego dla Jaworza, wieloletniego wójta tej miejscowości zdzisła-
wa Byloka.

Miałem okazję poznać zdzisława Byloka jako człowieka, 

któremu na sercu leżało dobro i wykształcenie młodego pokolenia. 
rozumiał tą potrzebę i wspierał różne formy edukacji dzieci i mło-
dzieży. nie tylko popierał projekty edukacyjne realizowane przez 
Gimnazjum im. gen Maczka we współpracy z instytutem Biologii 
krakowskiego Uniwersytetu pedagogicznego, ale również bywa-
ło, że uczestniczył w wyjazdach młodzieży na zajęcia do krakowa.

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

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

Często odwiedzał budowę Muzeum a także wspomagał stu-
dentów 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

Jaworzańskie spotkanie
dydaktyków przedMiotów
przyrodniCzyCH

Jaworze – niewielka miejscowość w pobliżu Bielska – Bia-
łej w dniach 24.09 - 26.09.2019 gościło uczestników XXiii krajo-
wej konferencji dydaktyków przedmiotów przyrodniczych pt. „ak-
tywna edukacja drogą do zrozumienia przyrody” organizowanej 
przez zakład dydaktyki nauk przyrodniczych, instytutu Biologii, 
Uniwersytetu pedagogicznego im. komisji edukacji narodowej 
w krakowie przy współudziale Muzeum Fauny i Flory Morskiej 
i Śródlądowej w Jaworzu oraz zespołu parków krajobrazowych 
województwa Małopolskiego.

na miejsce obrad Jaworze zostało wybrane nie przypadkowo. 

to właśnie tu znajduje się wspomniane Muzeum Fauny i Flory Mor-
skiej i Śródlądowej a nauczyciel pobliskiej szkoły mgr Grzegorz 
olejnik od kilku lat, we współpracy z pracownikami Up z krakowa, 
prowadzi projekty edukacyjne z biologii. dzięki Jego zaangażowa-
niu i wsparciu dyrekcji szkoły i władz Gminy uczniowie uczest-
niczą w ciekawych zajęciach na kilku uczelniach polski. kiedy na 
poprzedniej konferencji dydaktyków przedmiotów przyrodniczych 
we wrocławiu był referowany jeden z projektów realizowanych  
w szkole w Jaworzu uczestnicy konferencji jednogłośnie wskaza-
li Jaworze jako miejsce kolejnego spotkania.

Jesteśmy wdzięczni pani mgr Barbarze szermańskiej dyrekto-
rowi szkoły podstawowej i Muzeum Flory i Fauny Morskiej i Śród-
lądowej oraz wójtowi dr radosławowi ostałkiewiczowi za przychyl-
ne potraktowanie naszej prośby o wsparcie nas w organizacji tej 
konferencji. duża pomocą był udział w komitecie organizacyjnym 
pana mgr. Grzegorza olejnika.
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konferencję otworzyła dr hab. alicja walosik prof. Up, kierow-
niczka zakładu dydaktyki nauk przyrodniczych, instytutu Biologii 
Uniwersytetu pedagogicznego w krakowie, która w krótkich sło-
wach przywitała uczestników konferencji. wspomniała niedawno 
zmarłego byłego wójta Jaworza zdzisława Byloka, który miał go-
ścić w swoim Gospodarstwie rybackim uczestników konferencji. 
zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć śp. zdzisława Byloka. 

następnie gości przywitała prof. UJk dr hab. ilona żeber – dzi-
kowska przewodnicząca sekcji dydaktyki Biologii polskiego to-
warzystwa przyrodników im. kopernika, która życzyła uczestni-
kom owocnych obrad.

z kolei głos zabrał Gospodarz Jaworza wójt radosław ostał-
kiewicz, który w swojej prezentacji przedstawił historię, współcze-
sność i plany rozwoju Jaworza. Uczestnicy z dużym zaintereso-
waniem i uznaniem przyjęli wystąpienie. 

na koniec przywitała uczestników dyrektorka szkoły podsta-
wowej i Muzeum mgr Barbara szermańska i zaprosiła wszystkich 
na dzień następny do wspomnianych obiektów.

konferencja miała dwie formy. Jedną stacjonarną w czasie któ-
rej przedstawiono 23 referaty i 2 postery. ich tematyka koncentro-
wała się głównie wokół problemów nieformalnego kształcenia przy-
rodniczego realizowanego w formie zajęć terenowych. w trakcie tej 
sesji został zaprezentowany referat oparty o doświadczenia i wnio-
ski wypływające z innowacji dydaktycznej realizowanej w Gimna-
zjum w Jaworzu, a także projekt „akademia młodego przyrodnika”, 
realizowany w Uniwersytecie Marii Curie skłodowskiej w lublinie, 
jako przykład aktywnej edukacji, działania przyrodniczo-edukacyj-
ne, w tym w ramach „ptasiego azylu” w zielonej Górze. 

kolejna grupa referatów przedstawianych przez uczestników 

z Uniwersytetu pedagogicznego z krakowa oraz Uniwersytetu 
wrocławskiego koncentrowała się na kształceniu u uczniów kom-
petencji kluczowych, informacyjno-komunikacyjnych przy zastoso-
waniu metody naukowej w kształceniu przyrodniczym. 

Ciekawym okazał się problem pracy domowej – jej pozyty-
wy i negatywy i najczęściej popełniane błędy przy jej realizacji, 
ale także przedstawiono pozytywy z jej właściwego zastosowania 
w praktyce szkolnej.

w trakcie kolejnej grupy tematów referenci z Uniwersytetu Jana 
kochanowskiego w kielcach, Uniwersytetu wrocławskiego i UMCs 
w lublinie zwrócili uwagę na konieczność prowadzenia edukacji 
wśród różnych grup wiekowych – od przedszkola do Uniwersytetu 
iii wieku, a także pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym. pro-
blemem staje się zatem zróżnicowanie metod kształcenia w zależ-
ności od wielu odbiorców a co za tym idzie wieloaspektowe kształ-
cenie nauczycieli przygotowanych do tych zadań.

duże zainteresowanie wzbudziły referaty zaprezentowane 
przez panie mgr annę Boguś i dr katarzynę Śnigórską, pracow-
niczki zespołu edukacji, turystyki i rekreacji zespołu parków kra-
jobrazowych województwa Małopolskiego w krakowie. omówiono 
w nich tematykę zajęć prowadzonych na terenie parków krajobra-
zowych oraz wskazano bardzo ciekawe rozwiązania dydaktycz-
ne realizowane na tych zajęciach. Uświadomiły one uczestnikom 
– osobom kształcącym nauczycieli, jak dużą pomocą w realizacji 
zajęć terenowych mogą służyć zespoły edukatorów z parków 
krajobrazowych. przedstawiono założenia projektów prowadzo-
nych przez pracowników zespołu parków krajobrazowych woje-
wództwa małopolskiego, których celem jest głównie popularyza-
cja i upowszechnianie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, 
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historycznych i kulturowych parków krajobrazowych, ale także 
rozbudzenie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych zainteresowań 
i potrzeb poznawczych oraz kształtowanie przyjaznej i odpowie-
dzialnej postawy człowieka wobec otaczającej go przyrody. zwró-
cono szczególną uwagę m.in. na projekt „parki krajobrazowe na 
tak – edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności na tere-
nie parków krajobrazowych Małopolski” oraz program „odkryw-
cy parków krajobrazowych”.

zobrazowaniem tych zagadnień były zajęcia w terenie prowa-
dzone w wapienicy. zajęcia prowadziła pani mgr anna Boguś. dru-
gim prowadzącym był pan mgr inż. Bartosz Czader – pracownik 
Muzeum Flory i Fauny Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu. w trak-
cie zajęć wszyscy uczestnicy wykazali się dużą aktywnością oraz 
mieli okazję do wymiany specjalistycznych wiadomości jak rów-
nież doświadczeń terenowych. Ciekawostką w trakcie wycieczki 
była obserwacja napotkanej salamandry.

po odbytej wycieczce uczestnicy udali się do Muzeum Flory  
i Fauny Morskiej i Śródlądowej.

Uczestników przywitała dyrektorka Muzeum pani mgr Barba-
ra szermańska, która krótko przedstawiła historię tego miejsca 
począwszy od przekazania zbiorów przez bosmana pasternego. 
wspomniała o roli wieloletniego opiekuna Muzeum nauczyciela 
biologii pana mgr andrzeja stąsieka oraz o merytorycznej opiece 
nad zbiorami pracowników instytutu Biologii Uniwersytetu peda-
gogicznego z krakowa. podkreśliła, iż specyfiką Muzeum jest to, 
że przewodnikami w nim są uczniowie. następnie uczestnicy kon-
ferencji udali się do sali wystawowej, gdzie już oczekiwali ucznio-
wie – przewodnicy. ich przygotowaniem zajmuje się mgr Grzegorz 
olejnik oraz mgr inż. Bartosz Czader. 

Uczniowie wykazali się nie tylko wiedzą merytoryczną, przed-
stawiając kolejne muzealne eksponaty, ale także wysokim profe-
sjonalizmem. potrafili również odpowiedzieć na zadawane pytania. 
odwiedzający – profesjonalni biolodzy byli zdumieni wiedzą i elo-
kwencją przewodników. w swoich wypowiedziach pani dyrektor 
B. szermańska a także uczestnicy konferencji podkreślali z jed-
nej strony rolę Muzeum w kształtowaniu postaw uczniów a z dru-
giej rolę i zaangażowanie w kształcenie uczniów nauczyciela bio-
logii mgr Grzegorza olejnika oraz pracowników Muzeum - panów 
mgr. inż. Bartosza Czadera oraz mgr. andrzeja stąsieka. kolejnym 
punktem odwiedzin w Muzeum była projekcja filmów ukazujących 
przyrodę okolic Jaworza. dzień zakończył się smacznym grillem. 

na koniec chcieliśmy wspomnieć o miejscu, w którym odbywała 
się konferencja. Było to Centrum zdrowia i rehabilitacji Villa Bar-
Bara. obiekt przyjazny dla kuracjuszy oraz bardzo dobre centrum 
konferencyjne. Uczestnicy byli zachwyceni tak warunkami, prze-
stronnymi pokojami, czystością i atmosferą jak i obsługą. szcze-
gólnie korzystne wrażenie wywiera kierownik marketingu pani Mo-
nika Gazurek-lapczyk, osoba nie tylko miła i sympatyczna, ale  
w każdym calu profesjonalna. Ustalanie z nią szczegółów organiza-
cyjnych było przyjemnością. nad wszystkim trzyma pieczę dyrek-
tor obiektu pan radosław seklecki. Bardzo profesjonalny, dobry 
negocjator. potrafi przekonać do swoich racji, ale również otwar-
ty na propozycje. każdego dnia z uśmiechem doglądał całości.

Jako organizatorzy w swoim imieniu oraz uczestników ser-
decznie dziękujemy za zorganizowanie pobytu i kompleksową ob-
sługę konferencji.

dr hab. alicja walosik prof. Up
dr Marek Guzik
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ORGaNiZaCJE POZaRZĄDOWE

towarzystwo 
MiŁoŚników Jaworza

Wszystko pod kontrolą
29 września gościliśmy na posiadach prelegenta w osobie ja-

worzanki – pani Blandyny ochman. tematem spotkania była kon-
trola ruchu lotniczego. Frekwencja dopisała – było duże zaintere-
sowanie tym tematem pośród członków tMJ i nie tylko.

pani Blandyna jako pracownik lotniska w katowicach pyrzo-
wicach opowiedziała o swojej pracy kontrolera ruchu lotniczego, 
którą wykonuje już od jedenastu lat. żeby móc pracować na tym 
stanowisku i otrzymać Świadectwo operatora w służbie radio-
komunikacji lotniczej, musiała zdać egzaminy w Urzędzie lotnic-
twa Cywilnego w warszawie. ponadto, żeby być licencjonowanym 
kontrolerem ruchu lotniczego, trzeba zaliczyć ocenę techniki pra-
cy, przejść badania lekarskie (zdrowie – iii klasa lotnicza) oraz po-
sługiwać się perfekcyjnie językiem angielskim (egzamin). w za-
rządzanie ruchem lotniczym zaangażowany jest cały sztab ludzi 
współpracujących ze sobą: służba ruchu lotniczego i przestrzeni 
powietrznej kontrolowania lotniska, służby meteorologiczne, so-
kolnicy, straż pożarna, policja, służby medyczne. praca jest bar-
dzo odpowiedzialna, wymagająca dużej wiedzy oraz podejmowa-
nia słusznych decyzji. ruch lotniczy w ostatnich latach znacznie 
wzrósł, na lotniskach budowane są kolejne wieże. 

prelegentka mówiła też, jak niechętnie załogi samolotów arab-
skich rozmawiają i wykonują polecenia kontrolera kobiety. pani 
Blandyna jest jedną z dwóch kobiet w polsce na tym tak odpo-
wiedzialnym stanowisku.

po wysłuchaniu tych wszystkich interesujących informacji przy-
szedł czas na pytania. dziękując pani Blandynie za poświęcony 
czas, prezes towarzystwa Miłośników Jaworza, ryszard stanclik, 
wręczył jej akwarelę wykonaną przez Mieczysława Grenia. posia-
dy zakończyły się kawą, herbatą i pysznym kołoczem.

renata dziamska

pani Blandyna ochman jest jedną z dwóch kobiet w polsce, które pracują 
na stanowisku kontrolera ruchu lotniczego. Fot. ryszard stanclik

Galeria na zdroJoweJ

Ojciec z synem
Galeria na zdrojowej zaprasza do obejrzenia wystawy... dwu-

pokoleniowej. Czarno-białe fotografi e prezentuje robert Jaromin 
z Czechowic-dziedzic, a rzeźby wystawia jego ojciec roman. eks-
pozycję można oglądać do 15 listopada. 

– Taki oto mam prezent urodzinowy, czyli moje fotki i rzeźby 
mojego Taty na wystawie w Galerii na Zdrojowej w Jaworzu. Trzeba 
przyjść i oglądnąć, podumać... Przemyciłem też kilka kolorowych, 
są te znane wam z koncertów czy Zabiela, no i takie, których ra-
czej nie mogliście wcześniej zobaczyć, portret, akt... Paniom z ga-
lerii pięknie dziękuję za tak wspaniałe rozmieszczenie i połącze-
nie rzeźb oraz fotografi i, ja bym tak nie umiał w życiu... Zapraszam 
serdecznie do odwiedzenia i komentowania oczywiście – napisał 
na Facebooku robert Jaromin. 

Jednocześnie Galeria na zdrojowej poinformowała, że tego-
roczny kiermasz świąteczny odbędzie się w dniach 24 listopada 
- 21 grudnia. zgłoszenia wystawców (rękodzielników) są przyjmo-
wane do 20 listopada. kontakt bezpośrednio w galerii, telefonicz-
nie: 33 488 36 36 lub drogą elektroniczną: galeria@opgj.pl. (wot)

idealne połączenie rzeźby z fotografi ą. Fot. Facebook/robert Jaromin
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NaSZE DZiECi, NaSZa MŁODZiEŻ

pUBliCzne przedszkole nr 1
w JaworzU

pUBliCzne przedszkole nr 2
w JaworzU

Jesienne refl eksje
nadeszła jesień. o tej porze roku dni stają się coraz krótsze. 

za oknami nastaje jesienna szaruga. taka pogoda nie nastraja 
nas optymistycznie do życia. aby nie dopadła nas jesienna chan-
dra, postanowiliśmy w naszym przedszkolu zorganizować wiele 
ciekawych zajęć.

we wszystkich grupach wiekowych odbył się „owocowy ty-
dzień”. podczas zajęć dydaktycznych dzieci utrwalały wiadomości 
na temat sezonowych warzyw i owoców. nieraz służyły one jako 
pomoce dydaktyczne, z których dzieci układały rytmy, przelicza-
ły i klasyfi kowały. największą atrakcją cieszyły się zajęcia gospo-
darcze, podczas których nasze przedszkolaki wykonywały pysz-
ne i zdrowe surówki, sałatki czy soki owocowe.

ogromne brawa należą się dzieciom najmłodszym, które pod 
czujnym okiem swoich pań, dzielnie radziły sobie z krojeniem owo-
ców na sałatkę. po wyczerpującej i intensywnej pracy, na zakoń-
czenie kulinarnego spotkania, mali kucharze z ochotą konsumo-
wali własnoręcznie wykonany deser witaminowy.

początkiem października odbyło się w naszym przedszkolu 
ciekawe spotkanie z zaproszonym gościem – panem policjantem, 
funkcjonariuszem komisariatu policji w Jasienicy. Celem tak waż-
nego spotkania, było utrwalenie przez dzieci zasad ruchu drogo-
wego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa 

w przedszkolu i w domu. przedszkolaki z dużym zainteresowaniem 
słuchały mądrych rad gościa. sfi nalizowaniem tego spotkania było 
obejrzenie radiowozu policyjnego używanego na co dzień przez 
służby policyjne. dzieci oprócz oglądania pojazdu, miały również 
możliwość zasiąść za kierownicą radiowozu. pełnią radości dla na-
szych przedszkolaków był moment, kiedy pan funkcjonariusz włą-
czył sygnał dźwiękowy pojazdu. na pamiątkę spotkania wszystkie 
przedszkolaki otrzymały opaski odblaskowe od gościa.

korzystając z okazji, jeszcze raz chcemy podziękować panu 
dzielnicowemu zbigniewowi Bohuckiemu za przybycie do nasze-
go przedszkola i przekazanie wielu cennych informacji z zakresu 
bezpieczeństwa naszym przedszkolakom.

katarzyna dwornik-rychta

21 września odbyła się już szósta edycja akcji, której celem 
jest zbiórka pieniędzy na rzecz dzieci z chorobą nowotworową 
z naszego regionu. w tym roku udało się zebrać ponad 41 tysię-
cy złotych na ten szczytny cel. panie z naszego przedszkola oraz 
nasi wychowankowie wraz z rodzicami również postanowili zasilić 
grono 1400 biegaczy. oprócz atrakcji sportowych, organizatorzy 
zapewnili wiele ciekawych propozycji dla rodzin. Mamy nadzieję, 
że w przyszłym roku uda nam się zachęcić jeszcze więcej osób.

nauczycielka karolina wilczek

Przedszkolaki w planetarium
w piątek 27 września starszaki z naszego przedszkola uczest-

niczyły w seansie edukacyjnym w mobilnym planetarium na Hali 
sportowej. dzięki pokazom dzieci dowiedziały się o odkryciach 
naukowców i poznały te, które dotyczą powstania wszechświata, 
galaktyki, układu słonecznego. pokaz, dla każdej grupy, odbył się 
w specjalnej kopule o kształcie kuli, która daje wrażenie przestrze-
ni kosmicznej. dzieci odbyły podróż przez Układ słoneczny, prze-
chadzały się po Marsie, lądowały na księżycu i podziwiały pierście-
nie saturna. Mogły również poznać zjawiska związane z ruchem 
sfery niebieskiej, zmianą położenia planet, zaćmieniem słońca 
i deszczem meteorów. w jednej chwili przedszkolaki przeniosły się 
w świat zagadek kosmosu, w przystępny sposób poznały zagadnie-
nia z zakresu przyrody, fi zyki i astronomii. pokaz dostarczył wiele 
emocji i kosmicznych wrażeń, wzbogacił wiedzę poznawczą, któ-
rą dzieci mogły odzwierciedlić w pracach plastycznych. 

nauczycielka lidia kubala

***

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu
30 września był ważnym dniem dla wszystkich przedszko-

laków z przedszkola nr 2. Gościliśmy bowiem pana policjanta. 
w ramach realizacji tematu „Bezpieczny przedszkolak”, jak co roku 
dzieci miały okazję utrwalić sobie zasady ruchu drogowego oraz 
przypomnieć zagadnienia dotyczące ich bezpieczeństwa w drodze 
do przedszkola. dowiedziały się także, jak ważna i odpowiedzial-
na jest praca policjanta. duże zainteresowanie u dzieci wywoła-
ło umundurowanie i wyposażenie policjanta, które jest niezbędne 
podczas wykonywania służby, rekwizyty, których mogły dotknąć 
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założyć i oczywiście odblaskowe upominki, które dostały w prezen-
cie. Jednak największą atrakcją spotkania była możliwość wejścia 
do policyjnego radiowozu oraz włączanie sygnałów alarmowych.

zaproszony gość opowiadał dzieciom o bezpieczeństwie na 
co dzień. dzieci doskonale radziły sobie, odpowiadając na pytania 
policjanta, z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek 
zaproszonego gościa, były zachwycone niecodziennym spotka-
niem i na koniec w podziękowaniu wręczyły panu policjantowi wła-
snoręcznie wykonaną laurkę oraz wspólnie zaśpiewały piosenkę. 
ich zadowolenie i radość doskonale utrwaliły pamiątkowe zdjęcia.

nauczycielka renata Urban. zdjęcia: arC

szkoŁa podstawowa nr 1 
w JaworzU

Pełnoprawni uczniowie
3 października odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. 

To był wyjątkowy dzień. wszystkich zebranych, w pięknie ude-
korowanej auli, przywitała pani dyrektor ewa Cholewik, która na-
stępnie złożyła życzenia dzieciom.

zanim jednak dzieci zostały przyjęte do grona społeczności 
szkolnej musiały przedstawić to, czego już się w szkole nauczy-
ły. odświętnie ubrane i bardzo przejęte przystąpiły do zaprezen-
towania swoich umiejętności recytatorskich i muzycznych na sce-
nie. wszyscy uczniowie doskonale znali swoje role i z uśmiechem 
na twarzy wystąpili przed najważniejszymi widzami – rodzicami. 
przygotowały to pod okiem swoich wychowawczyń: kl. ia – pani 
Beaty stec oraz kl. ib – pani Małgorzaty Hyjek. występy dzieci 
spotkały się z bardzo ciepłym przyjęciem. Mali artyści nagrodzeni 
zostali gromkimi brawami.

następnie w niezwykle podniosłej atmosferze uczniowie zło-
żyli uroczyste ślubowanie. po nim pani dyrektor dokonała symbo-
licznego pasowania na ucznia, wypowiadając zdanie: „pasuję Cię 
na ucznia szkoły podstawowej nr 1”, dotykając kolorowym ołów-
kiem, jak czarodziejską różdżką, ramion pierwszoklasistów. tym 
samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniow-
skiej szkoły. z rąk pani wicedyrektor Marii kuś otrzymały dyplomy 
i pierwsze legitymacje.

także rodzice złożyli wszystkim pierwszoklasistom piękne ży-
czenia.

po zakończeniu części ofi cjalnej wszyscy zostali zaproszeni 
na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. ta szkolna 
uroczystość dostarczyła pierwszakom niezapomnianych przeżyć, 
rodzicom wiele wzruszeń, nauczycielom dumy i radości. to był na-
prawdę piękny dzień.

Małgorzata Hyjek

***

Jak uczniowie stali się... 20-latkami
od dawien dawna było tak i nadal jest, że młody człowiek za-

chłanny jest na świat. Młodość do przodu gna, chce dosięgać 
gwiazd i proszę mi powiedzieć, który młody człowiek nie marzy 
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o byciu starszym. zwłaszcza jeśli jest nastolatkiem. My spełniliśmy 
marzenie naszych uczniów, zabierając ich w miejsce, gdzie w jed-
nej chwili przemienili się z czternastolatków w młodzież 20-letnią.

ale do rzeczy. końcem września ósmoklasiści ze szkoły pod-
stawowej nr 1 w Jaworzu odbyli podróż w czasie. opuścili mury 
swojej szkoły po to, by przez kilka godzin zostać studentami aka-
demii techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. taka okazja 
nadarzyła się dzięki organizacji dni otwartych uczelni. zostali-
śmy zaproszeni do uczestnictwa w warsztatach przygotowanych 
przez poszczególne wydziały. Uczniowie wysłuchali pierwszego  
w swoim życiu akademickiego wykładu oraz aktywnie uczestniczy-
li w zajęciach prowadzonych przez wykładowców. Jesteśmy dum-
ni, że spośród wielu szkół goszczących na wykładzie „atH- studia 
jak dakar”, to uczeń naszej szkoły – piotr Bieniek, został nagro-
dzony upominkiem od prowadzącego wykład za zwycięską odpo-
wiedź w przeprowadzonym na jego koniec konkursie. nasi ucznio-
wie w sposób niezwykle elastyczny przeszli z roli ucznia do roli 
studenta. kto widział ucznia Viiia Filipa suchonia poważnie dys-
kutującego dobre pół godziny z wykładowcą uczelni na temat me-
chaniki pojazdów, ten mógł domniemać, iż Filip jest już od daw-
na studentem.

podczas gdy Filip zgłębiał tajniki pojazdów mechanicznych, 
pozostali uczniowie oddawali się w najlepsze sesji zdjęciowej, fo-
tografując się jako właściciele stylowych samochodów przygoto-
wanych przez uczelnię w ramach wystawy technicznej. poza spra-
wami technicznymi było coś dla humanistów. Można było nauczyć 
się hiszpańskiego oraz prześledzić proces kreowania postaci przez 
studentkę grupy teatralnej kurtyna. Można było również posłuchać 
wykładu o świecie w komórce oraz o powierzchniach dwustron-
nych i jednostronnych. nie zabrakło kreatywnych wyzwań. dając 
się ponieść wyobraźni, uczniowie wyprzedzili czas o dobrych kil-
ka lat, wymyślając urządzenia, których na naszym rynku jeszcze 
nie ma, ale kto wie, czy niedługo właśnie dzięki nim nie powstaną. 
do udanych ćwiczeń praktycznych możemy zakwalifikować postę-
powanie z pacjentem urazowym w ramach opieki przedszpitalnej,  
o czym najlepiej wiedzą panie ratowniczki medyczne.

Było refleksyjnie, poważnie (zwłaszcza że wszyscy wykładow-
cy zwracali się do naszych uczniów per pan, pani), zabawnie, ale 
też i smacznie. Ciepły poczęstunek przygotowany przez władze 
uczelni dla swoich gości był niewątpliwie miłym akcentem.

Jeśli zastanawiacie się, czy warsztaty przypadły do gustu na-
szej młodzieży, pozwólcie, że przytoczymy wypowiedziane przez 
niektórych słowa tuż po zajęciach: „tutaj będę studiował”, „Jest 
blisko, smacznie i ciekawe kierunki”, „nie muszę szukać dalej”, 
„Już wiem, co będę studiować! zostanę ratownikiem medycznym 
i może kiedyś panią uratuję”.

adrianna wychowaniec i lidia Marek

***
Uroki Bielska-Białej

Gdy na lekcji wychowawczej padło pytanie, co potrafilibyście 
ciekawego pokazać turystom w naszym mieście powiatowym, naj-
pierw zapadła cisza, a potem zgodnym chórem odpowiedź: sferę, 
Gemini park i Heliosa. właśnie to zainspirowało nas do zorgani-
zowania wycieczki do Bielska-Białej. 3 października klasy siódme 
z wychowawcami i rodzicami, panią Moniką i panią elą, wyruszy-
ły wczesnym rankiem do miasta. zaczęliśmy od Muzeum Fiata, 
gdzie czekały nas niespodzianki w postaci malucha wojskowego, 
strażackiego, milicyjnego i nawet takiego, który miał sporą przy-
czepę. o modelach fiata opowiadał nam „charakterny” właściciel, 
czyli pan antoni przychodzień. potem pojechaliśmy do jednej  
z ostatnich już bielskich fabryk przemysłu włókienniczego – Beza-
linu. Mogliśmy obejrzeć, jak produkuje się węże strażackie i ogro-
dowe, liny żeglarskie, sznury oraz sprzęt dla sportowców. następ-
nie z przewodnikiem wyruszyliśmy na miasto. od liceum im. M. 
kopernika, przez „Bielską przemysłówkę” zwaną Hogwartem, willę 
sixta, Banialukę, Bwa i ślady dawnej synagogi, rzekę Białkę, po-
mnik reksia i Bolka z lolkiem, kamienicę z żabami, piękny ra-
tusz, budynek starej poczty i teatr polski z tunelem pod centrum 
miasta, rynek z podcieniami i pysznymi lodami, po „Bielski syjon” 
i jedyny w polsce pomnik M. lutra. Bardzo nam się podobał od-
nowiony zamek sułkowskich, który zwiedziliśmy ze świetnym, peł-
nym pasji przewodnikiem oraz Muzeum Historyczne „stara Fabry-
ka”, w którym poznaliśmy historię włókiennictwa w Bielsku-Białej.

a na koniec regenerowaliśmy siły na pięknych Bulwarach stra-
ceńskich, gdzie wśród zieleni oglądaliśmy najnowszą bielską atrak-
cję, czyli Galerię Beskidzkich olimpijczyków. oczywiście wypatrzy-
liśmy tam też naszą, jaworzańską olimpijkę Justynkę kaczkowską. 
to był dzień pełen wrażeń, a na najbliższej lekcji wychowawczej 
powtórzymy pytanie: co potrafilibyście ciekawego pokazać tury-
stom w naszym pięknym mieście powiatowym?

Mirosława Hawełek

***

Przepis na udaną wycieczkę
odpowiedź jest prosta – górska gra terenowa! 1 października 

klasa iiia stawiła się ochoczo na miejscu zbiórki, u wejścia na żół-
ty szlak na Błatnią. po krótkiej „odprawie” rozpoczęła się zabawa. 
na całej trasie pięć drużyn rozwiązywało przeróżne zadania i za-
gadki, z których finałowym było selfie na szczycie! a takie oto były 
zadania do wykonania:
• 300-500 metrów od wiaty – ułożenie napisu z patyków o treści 

„Jaworze” i wykonanie jego zdjęcia
• „Grób/pomnik” – zadanie logiczne
• „przykra” – rebus do rozwiązania (autorstwa znanego rysownika 

Macieja Maćkowiaka)
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• „drzewionka” na polanie szczytowej – zebranie liści pięciu ga-
tunków roślin

• Błatnia szczyt – wykonanie pamiątkowego zdjęcia całej drużyny.

zabawa była przednia! Czas rekordowy dotarcia na szczyt 
jednej z grup, to 1 godz. i 13min. atrakcje wyprawy ukoronowało 
wspólne pieczenie kiełbasek oraz wręczenie pamiątkowych dyplo-
mów. wszystkim taka forma spędzania czasu wolnego przypadła 
do gustu i obyło się bez uciążliwych w czasie górskich wypraw 
pytań: „daleko jeszczeeee???”. szczególne podziękowania 
w tym miejscu należą się tatusiom: panu tomkowi wolff owi i panu 
pawłowi eilmesowi za przygotowanie i zorganizowanie tej niety-
powej zabawy!

Monika Foks

***
Gorąca jesień dla biegaczy

reprezentacja naszej szkoły udała się w na sztafetowe bie-
gi przełajowe do rudzicy, gdzie na etapie gminnym zdeklasowa-
ła rywali, wygrywając we wszystkich czterech kategoriach wieko-
wych: starszych i młodszych dziewcząt oraz starszych i młodszych 
chłopaków. Był to początek drogi, ponieważ tydzień później uda-
li się na zawody do zabrzega, gdzie tuż za podium wylądowały 

dziewczęta starsze, a obie ekipy chłopaków stanęły na drugim miej-
scu podium, co dało im awans do rejonów, a po raz kolejny bez-
konkurencyjne okazały się dziewczęta młodsze i ze sporą prze-
wagą nad rywalkami ukończyły swój bieg. 7 dni po tych wydarze-
niach ponownie udaliśmy się do zabrzega, by rywalizować, tym ra-
zem o awans do fi nałów wojewódzkich. końcowe wyniki to: chłop-
cy młodsi 1 miejsce-awans, dziewczęta młodsze 1 miejsce-awans 
i chłopcy starsi 2 miejsce.

16 października udaliśmy się do rudy Śląskiej, by walczyć 
wraz z 16 najlepszymi szkołami w województwie o miano najlep-
szej. Jak się okazało, był to nasz ostatni etap tegorocznej przy-
gody, w którym zajęliśmy piąte miejsce wśród dziewcząt i siódme 
wśród chłopaków. Jest to dla nas ogromnym sukcesem.

Mateusz wajs

***

Coś dobrego dla planety
Co roku podczas trzeciego weekendu września miliony ludzi na 

całym świecie w ramach akcji „sprzątanie świata” sprząta wszech-
obecne śmieci. wśród nich byliśmy również my – uczniowie, ro-
dzice i nauczyciele jaworzańskiej „Jedynki”.

w piątek 20 września uczniowie naszej szkoły uczestniczyli 
w apelu, podczas którego dowiedzieli się o głównych założeniach 
akcji, a także o możliwościach dołączenia do niej.

w sobotę 21 września odbył się już po raz czwarty „eko-rajd” 
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na Błatnią. akcja jest co roku ważnym wydarzeniem w naszej 
szkole. w polsce najwięcej odpadów trafia do lasów, dlatego na-
szym celem było sprzątnięcie tras prowadzących na Błatnią. Cie-
szy to, że znalazło się tak wiele chętnych osób, by zrobić coś do-
brego dla naszej planety. Uprzątnęliśmy las z puszek, kartonów, 
butelek, a nawet baterii. Choć, przyznajemy z radością, było ich 
mniej niż w zeszłym roku.

Małgorzata Cholewik i Bożena ryś

***
Zarażeni matematyką

6 października w naszej placówce obchodziliśmy Święto ta-
bliczki Mnożenia. w tym dniu uczniowie klas młodszych i star-
szych oraz pracownicy szkoły popisywali się przed patrolami ma-
tematycznymi znajomością tabliczki mnożenia. dla jednych był to 
powód do stresu, dla innych okazja do świetnej zabawy. patrole 
jednak nie ograniczyły się tylko do murów naszej szkoły. odwie-
dziliśmy bowiem... cukiernię, bibliotekę, kwiaciarnię i aptekę. zgod-
nie z sugestią przepytywanych, wrócimy do nich w przyszłym roku. 
planujemy także rozszerzyć „pole zarażenia matematycznego”  
i odwiedzić kolejne instytucje. Możliwe, że i Urząd Gminy.

Monika lach

***
Święto KEN 

14 października tradycyjnie obchodzimy Święto komisji eduka-
cji narodowej. Minął rok od ostatniego dnia ken, dużo to i mało… 
Jedno jest pewne, sporo przez ten czas się zmieniło. z powodu nie-
ustannych przekształceń systemu oświaty mamy w Jaworzu dwie 
szkoły podstawowe, nowych nauczycieli, a niektórych wspólnych 

dla obu szkół (to akurat jedyna przyjemna strona reformy, bo lubi-
my poznawać nowe osoby). sporo również w ciągu tego roku się 
wydarzyło. i w tym miejscu dziękujemy rodzicom, którzy ze zro-
zumieniem i życzliwością nas wspierali, a także władzom naszej 
gminy, którym na sercu leży przede wszystkim dobro przyszłych 
pokoleń mieszkańców Jaworza. 

na tegoroczną uroczystość Święta ken zostali zaproszeni 
wszyscy, bez których nasza szkoła nie mogła by istnieć. licznie 
przybyli emerytowani i obecni pracownicy sp1, a także ucznio-
wie. nie zabrakło również przedstawicieli Urzędu Gminy w oso-
bach wicewójt anny skotnickiej-nędzki oraz przewodniczącego 
rady Gminy – zbigniewa putka. wszystkich powitała dyrektor, 
ewa Cholewik, która podziękowała pracownikom szkoły za zaan-
gażowanie oraz mnóstwo serca włożonego w pracę dydaktyczną 
i wychowawczą w tym niełatwym dla szkoły czasie przemian. ży-
czenia do nauczycieli i uczniów skierowali także przewodniczący 
rady rodziców – wojciech Jaskuła oraz przewodnicząca samo-
rządu Uczniowskiego – natalia nguyen-dinh. Uroczystość została 
zwieńczona występem piątoklasistów i „Jaworowej Gromady”, któ-
rzy pod czujnym okiem (i uchem) Beaty zagórskiej i teresy ada-
mus przygotowali piękny popis talentów wszelakich.

zespół promocji szkoły

***
Kadra rośnie!

końcem września uczennice naszej szkoły wzięły udział  
w szkoleniu aMo (Mobilnej akademii Młodych orlic) we współpracy 
z zaprzyjaźnionym klubem UMks rUŁy United, z którym część 
naszych uczniów była na letnim obozie piłkarskim. Mobilna aka-
demia pod patronatem pzpn zajmuje się wyławianiem talentów. 
w szkoleniu wzięło udział kilkoro rodziców, wychowanków naszej 
szkoły, a wśród bezpośrednich uczestników znalazły się: po raz 
trzeci – aurelia lachowska, Maria podolska, karolina Mikler, zu-
zanna kobielus oraz pierwszy raz – sara Urbaś i Julia Świerkot. 
Gratulujemy i czekamy na kolejne powołania!

Mateusz wajs. zdjęcia: arC
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szkoŁa podstawowa nr 2 
w JaworzU

Wolontariat to nie moda…
rozpoczął się nowy rok szkolny, a w sp nr 2 w Jaworzu gru-

pa wolontariuszy ponownie przystąpiła do działania. ta dość licz-
na 19-osobowa grupa szybko podzieliła się zadaniami. we wrze-
śniu wolontariuszki z klasy Va promowały akcję zbiórki okularów 
przeciwsłonecznych i korekcyjnych zorganizowaną przez fundację 
z Centrum okulistyki i optometrii w Bielsku-Białej. w akcję „okuli-
ści dla afryki” włączyło się 24 uczniów z wszystkich klas, a w sumie 
zebrano 63 pary okularów. opiekunowie szkolnego wolontariatu 
w porozumieniu z dyrekcja szkoły zdecydowali o kontynuowaniu 
adopcji na odległość uczennicy z kenijskiej wioski laare - lennah 
karugi. adopcja zobowiązuje nas do wpłaty 70 zł. miesięcznie na 
opłaty szkolne, wyżywienie, mundurek. w celu zdobycia funduszy 
wolontariusze zorganizowali szkolne kiermasze ze słodyczami, 
tostami, naleśnikami itd. pierwszy kiermasz przygotowany przez 
klasę 8a przyniósł spory dochód, a następny zorganizujemy pod 
koniec miesiąca. pogoda i pojawiająca się już grypa pokrzyżowa-
ła nam plany prac porządkowych na jaworzańskich cmentarzach. 
sobotni wiatr nie był straszny tylko dla czwórki uczniów, dlatego 
udało nam się zrealizować niewielki zakres zadań. 

październik to miesiąc, w którym rozpoczynamy w naszej 
szkole akcję charytatywną „pola nadziei”. przedstawiciele kla-
sy Vii wzięli udział w modlitwie ekumenicznej w kościele nMp 

królowej polski w Bielsku-Białej. w trakcie inauguracji XVi edycji 
programu pola nadziei pani Grażyna Chorąży, prezes salwato-
riańskiego stowarzyszenia Hospicyjnego przypomniała zebranej 
młodzieży, że udział szkół w programie „pola nadziei” polega na 
organizowaniu imprez i podejmowaniu innych działań, których ce-
lem jest zbiórka pieniędzy na hospicjum. Budowę bielskiego hospi-
cjum zainicjowało salwatoriańskie stowarzyszenie Hospicyjne. na 
zakończenie spotkania delegacje kilkudziesięciu szkół otrzymały 
sadzonki żonkili do zasadzenia w swoich miejscowościach. nasi 
uczniowie posadzili je przed szkołą obok cebulek z poprzednich lat, 
a w szkole już przygotowują się do zbiórki funduszy.

Moda zmienia się, przemija. patrząc na działania rodziców, 
nauczycieli i uczniów naszej s.p.nr 2 mamy pewność, że działa-
nia wolontariuszy nie skończą się tak szybko. Chętnych uczniów 
przybywa z roku na rok, a rodzice proponują nowe działania. wie-
my, że jeszcze dużo pracy przed nami.

M.Gawenda, d.klajmon

***

Wizyta policjanta
w naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo, 

dlatego każdego roku dzieci klas pierwszych poznają drogę do 
szkoły wraz ze znakami drogowymi.

w czwartek 3 października odwiedził nas asp. zbigniew Bo-
hucki, dzielnicowy z Jaworza, który spotkał się z uczniami klasy 1a 
i 1b. policjant rozmawiał z dziećmi o bezpiecznym poruszaniu się 
po ulicach, a w szczególności omówił zasady bezpiecznej drogi do 
i ze szkoły. przypomniał również o korzyściach noszenia elemen-
tów odblaskowych przy ubraniu bądź tornistrze oraz o tym, jak 
należy zachować się, gdy zaczepi nas obca osoba. największym 
jednak zainteresowaniem cieszyły się wśród uczniów opowiada-
nia o codziennej pracy policji. dzieci czynnie uczestniczyły w spo-
tkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami oraz 
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zadawały bardzo dużo pytań. szczególnie ciekawiło je, jak zostać 
policjantem oraz kiedy można otrzymać kartę rowerową. najprzy-
jemniejszą częścią spotkania było oglądanie przyniesionych przez 
naszego gościa podstawowych akcesoriów policjanta. dzieci mo-
gły przymierzyć czapkę, kamizelkę kuloodporną oraz dokładnie 
obejrzeć kajdanki czy pałkę policyjną.

dzięki takim spotkaniom policjant będzie kojarzył się dzieciom, 
jako osoba, której nie należy się bać i do której zawsze i w każdej 
sytuacji można zwrócić się o pomoc.

teresa dziedzic

***

Więzi sznurówkowe w SP2
to niesamowite, jak wspólne wycieczki z dziećmi wpływają na 

ich rozwój emocjonalny. 

zwłaszcza wyjście w góry dostarcza dzieciom solidnej porcji 
adrenaliny, w połączeniu z porcją pozytywnej energii. aby wszystko 
się powiodło – i aby można było mówić o doskonałym rodzinnym 
wypadzie w góry – trzeba pamiętać o kilku znaczących szczegó-
łach. dobre przygotowanie to beztroski czas i chwile wykorzysta-
ne naprawdę efektywnie. integracja w gronie najbliższych, w gór-
skich okolicznościach przyrody, będzie z pewnością udana, jeżeli 
będziemy pamiętać o kilku podstawowych kwestiach: zaplanowaniu 
trasy, pakowaniu, oraz doborze atrakcji. wycieczka na Błatnią, któ-
ra odbyła się w sobotni poranek 28 września zawierała wszyst-
kie te kwestie. rozpoczynając wycieczkę, kilka osób zaopatrzy-
ło się w dodatkowe reklamówki na grzyby, które dzieci, rodzice  
i wychowawcy klas 1-3 wypełnili po same brzegi. podczas wyjścia 
przeprowadzona została „Gra terenowa”, w której 4 grupy mogły 
zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności. wszyscy uczestnicy 
zdobyli szczyt Błatniej, zbierając po drodze grzyby oraz wykonując 
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zadania. naleśniki z jagodami, ciasto oraz ciepła herbatka sma-
kowały wyśmienicie. ostatnim zadaniem było zdobycie szczytu 
w parach, mając związane sznurówki z partnerem. realizacja za-
dania przeszła najśmielsze oczekiwania, ponieważ utworzyły się 
nawet czwórki, które przeszły razem kilka metrów. wycieczce to-
warzyszył dobry nastrój, a na zakończenie wykonane zostało zdję-
cie grupowe.

Justyna smyrdek

***

Miesiące wrzesień i październik obfi towały w rożnego rodzaju 
działania ligowe. Uczniowie sp nr 2 zmagali się z wiązaniem wę-
złów oraz ćwiczyli rzut rzutką ratowniczą w ramach regularnych 
zajęć świetlicowych.

w dniach 09-10 października część uczniów klasy 7a oraz 8a 
uczestniczyła w wyjeździe szkoleniowym do zakopanego, gdzie 
doskonaliła swoje umiejętności pływania, wiązania podstawowych 
węzłów i rzutu rzutką ratowniczą. Uczniowie przygotowali prace 
projektowe na temat Mariusza zaruskiego oraz okrętów daru po-
morza i daru Młodzieży. Uczniowie przeglądali także różnego ro-
dzaju opracowania o tematyce morskiej oraz dzielili się swoimi 
doświadczeniami żeglarskimi czy zdobytymi patentami i zrealizo-
wanymi kursami na ratownika. w drugim dniu wyjazdu uczniowie 
zwiedzili Centrum edukacji przyrodniczej, w którym oprócz ak-
centów o tematyce wodnej (ochrona wód, jezior/stawów) pozna-
li i utrwalili wybrane zagadnienia z zakresu geografi i, biologii, so-
zologii. pan Bartosz Czader przeprowadził także krótkie warszta-
ty na temat tatrzańskich drzew i potoków.

15 października na terenie Muzeum FiFMiŚ odbyło się szkole-
nie z zakresu żeglarstwa, w którym uczestniczyło w sumie blisko 
50 uczniów. spotkanie to podzielone zostało na trzy części: wykład 
z prezentacją multimedialną oraz rozmowa na temat żeglarstwa, 
zajęcia sportowo-wodniackie oraz część praktyczna, czyli wiąza-
nie węzłów żeglarskich, wejście na żaglówkę w kapokach. szko-
lenie to odbyło się w dwóch grupach wiekowych.
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22 października grupa ponad 20 uczniów z klas iV, V oraz Vi 
wybrała się na wyjazd szkoleniowy, w trakcie którego miała spo-
sobność wziąć udział w rejsie po kanale Gliwickim przez śluzę 
Łabędy. Uczniowie zobaczyli także środowisko rzeki amazonki, 
rzek azji południowo-wschodniej, jeziora tanganika zaprezento-
wanych w olbrzymich akwariach znajdujących się na terenie miej-
skiej palmiarni w Gliwicach.

opiekunka MsklMir 
iwona kominek
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MŁodzieżowy oŚrodek
wyCHowawCzy

Praca zespołowa
16 października odbyła się kolejna edycja drużynowego kon-

kursu tematycznego. Uczestnicy wykazali się dużym poziomem 
wiedzy oraz umiejętnościami pracy w zespole. obecna na widowni 
młodzież poszerzyła wiedzę na temat nie tylko Jaworza, ale rów-
nież historii księstwa Cieszyńskiego. Gościem specjalnym kon-
kursu był witold kubik – niegdyś mieszkaniec Jaworza, pedagog 
oraz przewodnik górski z ponad 50-letnim stażem. w krótkiej pre-
lekcji przekazał wychowankom Mow bardzo cenne wiadomości 
oraz wesołe miejscowe anegdoty, za które składamy serdeczne 
podziękowania. najlepszą drużyną zostali wychowankowie gru-
py 6: dawid, kacper, krzysztof wspomagani w rywalizacji spraw-
nościowej przez Jakuba. pozostałym uczestnikom konkursu rów-
nież należą się uznania ze względu na bardzo wyrównany poziom. 
organizatorem konkursu była wychowawczyni dorota stańczyk.

Z Przegibka do Porąbki
5 października wychowankowie: Michał, Jakub, Grzegorz, 

paweł, wiktor, krzysztof, damian uczestniczyli w XViii powiato-
wym rajdzie Jesiennym „Brązowego liścia” porąbka 2019. orga-
nizatorem imprezy były pttk oddział „podbeskidzie” Bielsko-Biała 
oraz starostwo powiatowe, którzy zaprosili do tej imprezy uczniów 

szkół powiatu bielskiego. trasę z przegibka w Beskidzie Małym 
przez Hrobaczą Łąkę, Bujakowski Groń i dalej do porąbki wycho-
wankowie pokonali bez większego trudu. padający deszcz nie był 
w stanie nikomu zepsuć humoru. na mecie na wszystkich czekała 
pyszna i gorąca grochówka. każdy mógł uczestniczyć w rywaliza-
cji w rzucie ziemniakiem. wychowanek Mow w Jaworzu – damian 
– został wicemistrzem tej konkurencji. wychowankowie uczestni-
czyli w tej imprezie dzięki zaangażowaniu wychowawczyń Joan-
ny wojdan i teresy Mojżesz oraz zespołu pracowników ośrodka.

Jesienne wędrowanie
w dniach 11-12 października 2019 roku członkowie skkt pttk 

Gawrosz dzięki współpracy z Fundacją sfi nks wędrowali trasami 
Beskidu żywieckiego. doświadczenie niezapomnianych wrażeń 
turystycznych podczas pięknej złotej jesieni z pewnością przełoży 
się na utrwalenie świadomości wychowanków pod kątem niezbęd-
nych działań proekologicznych. nietypowe nocowanie w Baców-
ce na krawcowym wierchu z powodzeniem umożliwiło modelo-
wanie prawidłowych relacji interpersonalnych wszystkich osób tam 
znajdujących się. dwudniowy biwak zorganizowali wychowawcy: 
Joanna wojdan i robert Broda.

lubimy zwierzęta
13 października wychowankowie grupy ii odwiedzili bielską 

stadninę koni. zostali zapoznani przez właściciela tego obiektu 
z czynnościami, które należy codziennie wykonywać przy koniach. 
radość bycia ze zwierzętami bardzo się przekładała na zaangażo-
wanie chłopców w wykonywanie poszczególnych – czasami niezbyt 
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przyjemnych – zajęć. wszyscy mieli przed sobą perspektywę póź-
niejszej jazdy na koniach. zarażani pasją obcowania z końmi, wy-
chowankowie ukierunkowywani byli na odnajdywanie alternaty-
wy przyszłej pracy zarobkowej. Czy to jako pomocnik, trener lub 
wręcz właściciel obiektu mogący pozyskać na taki cel fundusze 
z projektów unijnych. nadrzędnym jednak celem tych kontaktów 
młodzieży z dużymi ale płochliwymi zwierzętami było zapobiega-
nie i eliminowanie agresywnych zachowań. wyjazd zorganizowa-
ny został przez wychowawczynię dorotę stańczyk z zamiarem na-
wiązania regularnych wizyt w stadninie.

dorota stańczyk
Fot. Mariusz skoczylas, dorota stańczyk, Joanna wojdan

„…JeszCze zaCnieJszĄ 
naUCzać…”

w przedostatni czwartek października odbyła się Xi sesja rady 
Gminy Jaworze, w trakcie której nastąpiło coroczne przyznanie 
nagród wyróżniającym się nauczycielkom jaworzańskich szkół  
i przedszkoli. – W Chinach nauczycieli nazywa się budowniczymi 
narodu; czas, byśmy naszych nauczycieli nazywali tak samo – tym 
właśnie cytatem z Baracka obamy zaczął swoje wystąpienie wójt 
radosław ostałkiewicz. wręczając nagrody uhonorowanym, pod-
kreślił, że wykazują się oni wysokim zaangażowaniem w kształ-
towaniu procesu edukacyjnego naszej jaworzańskiej młodzieży. 
tak się złożyło, że w tym roku grono docenionych składało się  
z 10 „pań profesorek”, które usłyszały, kierowane dla wszystkich 
kolegów i koleżanek, słowa podziękowania za wspaniałe i profe-
sjonalne podejście do swoich podopiecznych.

– W procesie wychowywania i kształtowania się obywatela, 
a co za tym idzie całego społeczeństwa, nauczyciele pełnią bar-
dzo ważną rolę. Widać wyraźnie, że ci w Jaworzu bardzo dobrze 
wykonują swoje obowiązki, o czym świadczy choćby kolejny re-
kord frekwencji w ostatnich wyborach. Wasza praca jest nieocenio-
na i, niestety trzeba przyznać, często niedoceniona – tymi słowa-
mi dziękował całemu gronu pedagogicznemu jaworzańskich szkół  
i przedszkoli za prawdziwe oddanie swojej pracy wójt ostałkiewicz.

na koniec włodarz posłużył się jeszcze jednym cytatem, który 
we wspaniały sposób obrazuje, jak ciężkim zadaniem jest praca 
nauczyciela ,,Zacną rzeczą jest się uczyć, lecz jeszcze zacniej-
szą nauczać…” (Mark twain).

w tym roku nagrodzone zostały:
szkoła podstawowa nr 1: dyrektor ewa Cholewik, wicedyrektor 

Maria kuś, Beata niklińska-kantor; szkoła podstawowa nr 2: dy-
rektor Barbara szermańska, wicedyrektor Jadwiga spodzieja, syl-
wia pilarczyk; przedszkole nr 1: dyrektor Jolanta Bajorek, dorota 
zboś; przedszkole nr 2: dyrektor teresa Ślezińska, renata Urban.

Urząd Gminy Jaworze
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ziMowe UtrzyManie dróG na terenie GMiny Jaworze 
 w sezonie 2019/2020

i. zimowe utrzymanie sieci dróg Gminy Jaworze
koordynacja akcji zimowej w sezonie 2019/2020: referat obsługi techniczno-Gospodarczej Urzędu Gminy Jaworze –  

tel. (33) 828 66 63 (Uwaga! ze względu na bezpieczeństwo, a także zapewnienie odpowiedniej jakości świadczonych usług wszyst-
kie rozmowy telefoniczne są nagrywane). 

reJony odŚnieżania dróG GMinnyCH:

rejon odśnieżania Ulice/parkingi/place w rejonie odśnieżania

i – Jaworze nałęże
Grabka, Górecka, Mała, Myśliwska, Jeżynowa, pogodna, złocista, rodzinna, Maków, Jarzębinowa, 
wrzosowa, Jodłowa, smrekowa, Jasienicka, zaciszna, Brzoskwiniowa, Folwarczna, za Goruszką, 
szkolna, lecznicza, plac obok kaplicy, parking za mostem.

ii – Jaworze Górne

turystyczna, Brzozowa, zawilcowa, Bukowa, Jaśminowa, orzechowa, Jaworowa, pod lasem, pod 
Brzegiem, schowana, wąwóz, nagietkowa, Bławatkowa, promienista, kwiatowa, Modrzewiowa, li-
liowa, stokrotek, akacjowa, zielona, różana, Chabrowa, kaczeńcowa, zdrojowa, sosnowa, poziom-
kowa, Motylkowa, widok, wypoczynkowa, tulipanowa, wiosenna, zajęcza, Jałowcowa, panoramicz-
na, Borsucza, kalinowa, od panoramicznej w górę (bez nazwy), Bratków, azaliowa, dawny trakt.

iii – Jaworze Średnie 

kalwaria, letniskowa, Jaskółcza, słowicza, Cicha, podgórska, legendarna, leszczynowa, na sto-
ku, południowa, konwaliowa, narcyzowa, niewielka, klonowa, sarnia, Morwowa, topolowa, Ład-
na, Górska, Malinowa, wiśniowa, rumiankowa, żurawinowa, kaszyska, Świerkowa, willowa, za-
grodowa, krótka, storczyków, krokusowa, koralowa, sielska, Ukryta, wczasowa, ogrodowa, zdro-
wotna, kolonia Górna, pagórkowa, spadzista, kolonia dolna, stroma, Boczna, poprzeczna, Mio-
dowa, pszczela, zielna, nad rudawką, Ustronna, Średnia, wschodnia, astrów, Morelowa, Łukowa, 
romantyczna, piękna, Graniczna, Malwowa, Bażantów, irysów, Magnolii, dawny trakt, parking przy 
sp nr 2 (ul. wapienicka 10), parking przy przedszkolu nr 2 (ul. wapienicka 74).

iV – Jaworze dolne
dzwonkowa, Groszkowa, Łubinowa, olszynowa, Grabowa, polna, kryształowa, wiejska, Cyprysowa, 
pod Młyńską kępą, pod Harendą, pałacowa, nadbrzeżna, skowronków, dębowa, niecała, lipowa, 
agrestowa, kasztanowa, Jesionowa, zagajnikowa, słonecznikowa, Cedrowa, Głogowa.

V – place i parkingi
w tym m.in.:

parking i teren obok szkoły podstawowej, amfiteatr i miasteczko, parking nad fontanną, parking gór-
ny – ul. koralowa/wapienicka, parking Goruszka, parking – centrum Jaworza, ośrodek zdrowia, ale-
ja kościelna, parking przy domu Gminnym „pod Harendą”, parking przy ul. Folwarcznej.

UsUwanie ŚliskoŚCi ziMoweJ dróG (posypywanie):

rejon usuwania śliskości zi-
mowej (posypywania) dróg

koordynacja usuwania śliskości zimowej dróg telefon kontaktowy

drogi na terenie Gminy Ja-
worze (za wyjątkiem dróg 
powiatowych)

referat obsługi techniczno-Gospodarczej Urzędu Gminy Jaworze (33) 828 66 63

ii. zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Jaworze
Nadzór: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, ul. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała
Telefony kontaktowe: (33) 818 40 33, (33) 817 40 63, (33) 817 83 98, (33) 81 83 066
Drogi powiatowe na terenie Gminy Jaworze: 
ul. Bielska
ul. Cieszyńska 
ul. Cisowa 
ul. Słoneczna
ul. Wapienicka 
ul. Zdrojowa (od „Cholewika” do „Gospody Zdrojowej”)
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Jaworze z Bliska

rozpoczynam cykl tekstów opowiadających o Jaworzu z bardzo 
bliska, pokazujących jego mniej znane fragmenty, szczegóły, deta-
le. twoim, Czytelniku, zadaniem będzie podjęcie ze mną tej zaba-
wy w rozpoznanie zilustrowanych i opisanych przeze mnie miejsc. 
Być może ich odnalezienie i zrozumienie, skąd moja nimi fascyna-
cja. i odkrycie Jaworza na nowo, dla siebie. tak więc zaczynamy...

to miejsce magiczne, przywodzące na myśl stukot końskich 
kopyt, skrzyżowanych mieczy i harmider walki. Bardzo dawne cza-
sy upamiętnia. od zawsze zastanawiało mnie, skąd ten pomnik 

tutaj. i już wiadomo, że o pomnik chodzi. ale postument to niepo-
zorny i ukryty nieco przed mało uważnym wzrokiem. zaprojektowa-
ny w charakterystycznej, kubistycznej stylistyce lat sześćdziesią-
tych. więc i czas powstania podpowiedziałam. obelisk kamienny, 
nieduży, łatwo go pominąć. Można całe lata bezrefl eksyjnie prze-
mierzać trasę, przy której się znajduje i nie dostrzec go. rankiem 
przepięknie oświetlony. słońce fi ltrowane jest przez gałęzie drzew, 
które strzegą tego miejsca... powstał dzięki inicjatywie harcerzy 
w okrągłą rocznicę pewnego ważnego dla polski wydarzenia. ema-
nuje stąd spokój. i tyle szczegółów. zapraszam do poszukiwań...

osoby, które mają jakieś skojarzenie, prosimy o wysłanie e-
maila na adres: echo@jaworze.pl. kto odgadnie pierwszy, o jakie 
miejsce chodzi, może liczyć na zestaw gadżetów promocyjnych 
ufundowanych przez Urząd Gminy w Jaworzu.

tekst i rysunek: J. Cz.
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TEKST SPONSOROWaNy

TalKiNG aBOUT 
THE WEaTHER!
w tym numerze zwroty i wyrażenia związane z pogodą - póź-

ną jesienią coraz częściej zerkamy przez okno, czekamy na ostat-
nie słoneczne dni… ale także pierwszy śnieg i początek zimy. dla 
każdego podróżnika kwestia pogoda jest niezwykle istotna przy 
planowaniu codziennych aktywności!

Co więcej-mówienie o pogodzie to najpopularniejszy temat 
„small-talk” a nawet tzw.”breaking the ice”. Co powinieneś umieć-
sprawdź! poznajesz kogoś, nie wiesz o czym porozmawiać - za-
cznij mówić o pogodzie!

• What’s the weather like today? (Jaka jest dzisiaj pogoda?)
• What’s the weather like to be tomorrow? (Jaka pogoda bę-

dzie jutro?)
• is it going to change for better or worse? (Czy zmieni się na 

lepsze czy gorsze?)
• is it going to be warmer or colder? (Czy będzie cieplej czy 

zimniej?)
• Have you watched any weather forecast yet? (Czy już oglą-

dałeś jakąś prognozę pogody?)
• it’s going to be: sunny / windy / cloudy / foggy / chilly. (Bę-

dzie: słonecznie / wietrznie / pochmurno / mgliście / zimno).
• What’s the temperature? (ile jest stopni?)
• it’s 10 degrees above / below zero. (Jest 10 stopnie powyżej 

/ poniżej zera).
• it’s nasty weather. (pogoda pod psem, paskudna).

VoCaBUlary (sŁowniCtwo)
rain: drizzle; shower; downpour; heavy rain; fl ood; storm (mżaw-
ka, przelotny deszcz; ulewa; powódź; burza)
Clouds: cloudy; gloomy; overcast; clear (pochmurnie; ponuro, za-
chmurzone, przejrzyście)
Cold: hail; sleet; blizzard (grad; deszcz ze śniegiem; zamieć)
Wind: breeze; gale; hurricane (bryza; wichura; huragan).
Temperature: boiling hot (upał); frosty (mroźnie); chilly (bardzo 
zimno); heatwave (fala upałów).
Others: thunder and lightning (burza z piorunami); avalanche (la-
wina); drought (susza); rainbow (tęcza); hu,mid (wilgotno).

Chcesz nauczyć się więcej? 

zapisy 2019/2020 ostatnie wolne MieJsCa!!!

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) autor słów „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą...”
7) napisała „dzieje Jaworza na przestrzeni wieków”
10) Były wójt Jaworza, który odszedł od nas w tym roku
11) nieżyjący wójt, który sprawował u nas władzę w latach 1994-2003
12) służy do kierowania np. statkiem
13) Groźna infekcja z ogólnoustrojową reakcją zapalną, posocznica
15) specjaliści z zakresu wiedzy ścisłej np. Banach czy sierpiński
17) dodatek do garnituru
19) Miejscowość w okręgu karwińskim, gdzie w 2018 r. zginęli polscy 
   górnicy
22) izraelski parlament
26) Mały lasek
27) Forma muzyczna lub przepis prawa kanonicznego
28) epos Homera opisujący wojnę trojańską
29) np. chryzantema lub dalia

30) Gruba, wypiętrzona warstwa śniegu lub węgla
33) nieduże leśne zwierzę
34) stolica Japonii
36) dowódca niewielkiej jednostki pływającej
38) krzew kwitnący wiosną
39) kompozycja z drobnych, barwnych elementów
42) Filozofi a moralności
43) enklawa zieleni na pustyni
45) dokument kasowy
46) Czynny wulkan na kiusiu
49) Firma wydawnicza
51) stara - poetycka nazwa szkocji, nowa - zamorska posiadłość Francji 
   w Melanezji
52) przywódca, komendant
53) Mają je wszystkie pierwiastki chemiczne
54) amerykański stan w pd-wsch. części Usa

Pionowo:

1) znany poeta przebywający w jaworzańskim 
 uzdrowisku
2) dzierżawca placówki usługowej
3) krótki, lekki sen
4) lewa w grach karcianych
5) znany himalaista z istebnej, który zginął na 
 lhotse w 1989 r.
6) Jeden z pierwszych kierowników szkoły 
 polskiej w Jaworzu Średnim, który jako 
 legionista zginął w 1915 r.
7) Cmentarz wileński gdzie spoczywa Matka 
 piłsudskiego i Jego serce
8) interwał muzyczny
9) Japońska sztuka samoobrony
14) Blankiet pocztowy lub bankowy
16) pika poza boiskiem
18) żałobny utwór muzyczny
19) rod hrabiowski spoczywający na 
   jaworzańskim cmentarzu
20) Bezstronność, prawość
21) otwór czołgowy
23) ważna instytucja kontrolna
24) roślina nadwodna zwana też ajerem
25) Cmentarz warszawki
26) duży kamień, skała
31) polski mistrz olimpijski w skoku wzwyż w 
1976 w Montrealu
32) najstarsza lwowska nekropolia bliska 
   polakom
35) niepokoje, lęki
37) szkolny lub akademicki
40) iwina w przedszkolu
41) imitacja przedmiotu
44) Były syryjski przywódca
47) rzeka graniczna w Cieszynie
48) Choroba jak rzeka
50) Główna rzeka egiptu

Krzyżówka

     „Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci”
           Wisława Szymborska

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci długoletniego redaktora naczelnego 
„Echa Jaworza”,

FRANCISZKA KAROLA SZPOKA

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Znajomym pana Franciszka składają wójt Jaworza, 
Radosław Ostałkiewicz wraz z Radą Gminy Jaworze oraz redakcją „Echa Jaworza”.



listopad30 2019
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ul. Zdrojowa 82; adres redakcji: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82, tel.: 33 828 66 00, 33 828 66 11; faks: 33 828 66 01, e-mail: echo@jaworze.pl; 
internet: www.opgj.pl/echojaworza.html; 
Zespół redakcyjny: Tomasz Wolff – Redaktor Naczelny, Barbara Szermańska – korekta, Marcin Pytlowany – skład. Druk: Wydawnictwo 
„Prasa Beskidzka” Spółka z o.o., ul. Dubois 4, 43-300 Bielsko-Biała.
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów, redagowania i opatrywania wła-
snymi tytułami. Redakcja zastrzega sobie także prawo odmowy przyjęcia reklamy lub ogłoszenia. Za treść reklam, ogłoszeń i listów redakcja 
i wydawca nie odpowiadają.

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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Jesienią, gdy nasłonecznienie jest mniejsze, promieniowanie UVB w dużo niższym stopniu oddziałuje na 
naszą skórę. Jest to idealna pora na bardziej inwazyjne zabiegi resurfacingu, anti-aging oraz laserowe usuwanie 
owłosienia! o tej porze roku wrażliwa skóra po zabiegu jest mniej narażona na powstanie przebarwień oraz 
utrudnione gojenie spowodowane destrukcyjnym oddziaływaniem UV na tkanki.

wykwalifi kowana kadra kosmetologów w dotyku Urody pomoże Ci w doborze optymalnej kuracji, aby 
rozwiązać niedoskonałości twojej skóry. Fotostarzenie, przebarwienia, blizny potrądzikowe to tylko niektóre 
problemy, z którymi możemy się skutecznie uporać! nasza szeroka oferta zabiegów pozwala na dobór 
celowanej terapii dopasowanej do każdego rodzaju cery, również wrażliwej czy naczynkowej. specjalizujemy 
się w terapiach łączonych, aby silnie pobudzić przebudowę tkanek i inicjować procesy regeneracji, 
jednocześnie zachowując naturalny balans skóry. dobierzemy spersonalizowaną terapię odpowiadającą 
twoim potrzebom. diagnozujemy cerę za pomocą specjalistycznej aparatury – w lampie wood’a ujawniają 
się wszystkie niedoskonałości nawet niewidoczne dla oka.

Jesień to idealna pora na:
kuracje na bazie kwasów i retinolu

laseroterapię
mezoterapię

radiofrekwencję mikroigłową
zabiegi aparaturowe Hi-Tech

Razem zniwelujemy trądzik, rumień i naczynka, blizny, przebarwienia, zmarszczki i wiotkość skóry!

Jesień to również najlepszy czas na rozpoczęcie serii depilacji laserowej, 
żeby cieszyć się gładką skórą już w najbliższe lato!

zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz profi lu na Facebooku – intensywnie się szkolimy 
i szykujemy sporo nowości, o których będziemy informować już wkrótce!
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zabawy, tańce i śpiew wypełniły w sobotę 28 września jawo-

rzańską „oborę”, co oznacza, że odbył się iii Jaworzański Festi-
wal Młodzieży.

ostatni weekend września był prawdziwie głośnym dla całe-
go Jaworza. Jeżeli wspomnieć tylko pierwszy weekend tego mie-
siąca, gdy świętowaliśmy Jaworzański wrzesień, tak teraz swój 
dzień celebrowała młodzież naszej miejscowości. potwierdzenie 
znalazła tu jednak zasada „masz tyle lat, na ile się czujesz”, bo 
gośćmi amfiteatru była spora grupa młodych duchem, która tak-
że bawiła się świetnie.

duża w tym zasługa organizatorów, czyli Młodzieżowej rady 
Gminy Jaworze, która zadbała o liczne atrakcje. Była gra tere-
nowa, dość skomplikowana i wymagająca, lecz pozwalająca na 
jeszcze lepsze poznanie naszej miejscowości. kilka grup młodych 

wędrowców bardzo dzielnie wzięło się za zadania i punkt po punk-
cie zaliczało poszczególne przystanki.

Ciekawą propozycją były występy artystyczne w ramach Mło-
dzieżowej sceny koncertowej, na której zaprezentowali się: the 
1pM, wiktoria Hutyra „rUda”, zespół taneczny dGF youth, trio 
gitarowe tres notas oraz grupa włóczykije, porywająca chore-
ografią i warstwą wokalną.

szaleństwo zaczęło się, gdy na scenę wkroczyła jedna z gwiazd 
wieczoru, lUka rosi, potrafiący rozgrzać publiczność przebojami 
muzyki popularnej i disco polo. tuż po nim „oborą” zawładnął ra-
per B.r.o., który jako kolejny tego wieczoru artysta poderwał pu-
bliczność, udowadniając, że młodzież niejedno ma imię.

na zakończenie dJ kamillo&Martino’k zafundowali wspania-
łą zabawę do późnych godzin nocnych całej wytrwałej młodzieży.

Urząd Gminy Jaworze. zdjęcia: agnieszka pierściecka


