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Panie Krzysztoﬁe,
dziękujemy

W tym roku zbiegły się dwa ważne dla niego jubileusze – 65. urodziny oraz 50-lecie pracy twórczej. Krzysztof Czader, bo o nim mowa,
rzeźbiarz, malarz, numizmatyk, miłośnik motyli (tak po prawdzie na wymienienie jego wszystkich pasji zabrakłoby miejsca w gazecie) przeszedł na emeryturę. Przez 12 lat był kierownikiem filii w Międzyrzeczu górnym gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy. Tam też, w Chacie
Międzyrzecze, w piątek 25 października odbył się benefis Mistrza. relację z tego wydarzenia, a także wywiad z panem Krzysztofem znajdziecie w środku numeru. Na zdjęciu artysta przed stodołą, którą obkłada wyrzeźbionymi przez siebie kamieniami.
(wot) Fot. Tomasz Wolff

ŚWiĄTeCzNA LeKTurA

CieSzYNiANKi WręCzONe

udANA KWeSTA

JAK Się POŁOŻYSz, TO JuŻ Nie ŻYJeSz...

11 LiSTOPAdA W JAWOrzu
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NA PIERWSZYM PLANIE
SreBrNA CieSzYNiANKA
dLA PAńSTWA POdSTAWNYCH
renata i edward Podstawni zostali tegorocznymi laureatami
Srebrnej Cieszynianki z gminy Jaworze. uroczysta Sesja rad
Samorządów ziemi Cieszyńskiej odbyła się tradycyjnie 11 listopada w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie. Obiekt wypełnił się po same brzegi, bo też Laury ziemi Cieszyńskiej to tak
naprawdę najważniejsze wyróżnienie na Śląsku Cieszyńskim. Są
przyznawane przez Stowarzyszenie Samorządowe ziemi Cieszyńskiej od 1997 roku. W 2011 roku do tego grona dołączyła ponownie gmina Jaworze.

Cieszynianki wręczyli renacie i edwardowi Podstawnym na teatralnej scenie radosław Ostałkiewicz, wójt Jaworza, oraz zbigniew
Putek, przewodniczący rady gminy Jaworze. Krótkie uzasadnienie przeczytał jaworzański włodarz: „Laur Srebrnej Cieszynianki
otrzymują państwo renata i edward Podstawni za poświęcenie
w propagowanie dziedzictwa i kultury regionalnej Śląska Cieszyńskiego, w szczególności za aktywną działalność społeczną i kulturalną na rzecz środowiska lokalnego Jaworza, a także za wieloletni udział w koncertach chóru Parafii ewangelicko-Augsburskiej
w Jaworzu, działalność w Towarzystwie Miłośników Jaworza oraz
Stowarzyszeniu „Jaworze-zdrój”. W Cieszynie pojawili się najbliżsi: córka Magdalena z mężem i dziećmi oraz teściem, sukcesu gratulowali także członkowie TMJ na czele z prezesem ryszardem
Stanclikiem oraz jego zastępczynią, ireną Steklą.

renata i edward Podstawni z wójtem radosławem Ostałkiewiczem (pierwszy z lewej) oraz zbigniewem Putkiem, przewodniczącym
rady gminy Jaworze.
– Spotykamy się dziś z podwójnej okazji. Przede wszystkim to
już 101 lat, odkąd Polska odzyskała niepodległość i temu świętu
był poświęcony cały poniedziałek. Z drugiej strony już po raz 23.
wręczać będziemy Cieszynianki – mówił, witając gości Mieczysław
Szczurek, starosta cieszyński, gospodarz wieczoru.
W poniedziałek 11 listopada na deskach cieszyńskiego teatru
wręczono w sumie 15 Cieszynianek. 14 z nich to Srebrne, przyznane przez gminy z powiatu cieszyńskiego, powiat cieszyński oraz
Jaworze, do tego trzeba doliczyć Honorową złotą, którą otrzymała
danuta Koenig, przez całe życie związana z ustroniem, długoletnia naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki urzędu
Miasta, promująca na emeryturze słowa Wojciecha Młynarskiego
„i chociaż życia południe, jest cudnie”.
z Jaworza na uroczystą Sesję rad Samorządów ziemi Cieszyńskiej przyjechała całkiem spora grupa jaworzan. Laur Srebrnej

– Jeszcze się dobrze po dożynkach, na których pełniliśmy
rolę gazdów, nie pozbieraliśmy, a tutaj spłynął na nas kolejny
splendor. Zostaliśmy wskazani do nagrody przez Towarzystwo
Miłośników Jaworza, które krzewi cieszyński folklor, za co chcieliśmy bardzo podziękować – powiedział edward Podstawny.
– To dla nas ogromne wyróżnienie – dodała jego żona.
Sukces krótko skomentowała w mediach społecznościowych,
córka Magda Klima: „Cudownych rodziców mam”.
Listopadowa gala w Teatrze im. Adama Mickiewicza trwała
blisko trzy godziny. O program artystyczny zatroszczył się między innymi Chór Mieszany „echo”, który wykonał kilka ważnych
utworów. Przy „gaude Mater Polonia”, „Ojcowskim domu” oraz
„Szumi jawor, szumi” wszyscy wstali.
Tomasz Wolff, zdjęcia: Tomasz Wolff
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Właściwi ludzie na właściwym miejscu.
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Laureaci Srebrnej Cieszynianki z rodziną.

gratulacjom nie było końca. z wójtem Jaworza...

... oraz ireną Steklą i ryszardem Stanclikiem z Towarzystwa Miłośników
Jaworza.

Teatr im. Adama Mickiewicza wypełnił się 11 listopada po same brzegi.

O program artystyczny zatroszczył się m.in. Chór Mieszany „echo”
z zebrzydowic.

Wesołych
Świąt

Zdrowych, spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia
życzą wójt Radosław Ostałkiewicz
wraz z wszystkimi pracownikami Urzędu Gminy Jaworze
oraz Zbigniew Putek, przewodniczący Rady Gminy Jaworze
wraz z wszystkimi radnymi.
Do życzeń dołączają wszystkie placówki podległe Urzędowi Gminy
oraz organizacje samorządowe z Jaworza.
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MedAL LONdziNA PrzYzNANY
Pierwszym wydarzeniem, które całą swoją oprawą w sposób
szczególny wpisywało się w obchody odzyskania niepodległości, była uroczysta gala Nagrody Starosty Bielskiego im. ks. Józefa Londzina. Odbyła się 8 listopada w Bielskim Centrum Kultury w Bielsku-Białej.
To wydarzenie od 21 edycji ma za zadanie, właśnie w tym
szczególnym okresie świętowania powrotu Polski na mapy, uhonorować zasłużonych społeczników, bez pracy których wygasałby
duch naszej wspólnoty. Wyjątkową oprawę wydarzenia zapewnił
Chór Akademii Techniczno-Humanistycznej, który wprowadził gości w wyjątkowo podniosły nastrój, wykonując swoje utwory, nagradzane wielokrotnie na arenie ogólnopolskiej.
– Każdy z was jest tu dziś zwycięzcą, ta nagroda to nic więcej,
jak przyznanie tytułu „Primus inter pares” (pierwszy wśród równych
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sobie (przyp. red.) – mówił starosta bielski, Andrzej Płonka, witając gości i nominowanych. ich sylwetki, w tym prezentacja postaci i zasług nominowanego przez samorząd Jaworza Stanisława
Hoczka, zaprezentowane zostały wszystkim gościom BCK w postaci krótkiego materiału filmowego.
Następnie przedstawiono zwycięzcę, pana Bronisława Chrobaka z gminy Wilamowice. Wystąpienia, mające na celu pogratulowanie wszystkim nominowanym zaprezentowali biskup roman Pindel,
ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej oraz sekretarz stanu w Ministerstwie rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Stanisław Szwed.
Po oficjalnej części przyszedł czas na gratulacje dla pana
Stanisława, złożone przez wójta radosława Ostałkiewicza, jego
zastępczynię, Annę Skotnicką-Nędzkę, oraz zbigniewa Putka,
przewodniczącego rady gminy Jaworze. Wszyscy dziękowali nominowanemu za lata pracy, prosili także o kolejne inicjatywy
dla lokalnej społeczności, życzyli dobrego zdrowia i wielu utalentowanych podopiecznych.
urząd gminy Jaworze

Pamiątkowe zdjęcie w Bielskim Centrum Kultury. Fot. urząd gminy Jaworze

LUDZIE JAWORZA
JAK Się POŁOŻYSz,
TO JuŻ Nie ŻYJeSz...
Mieszka pan na Kalwarii. Takie mi się nasunęło skojarzenie, a właściwie pytanie: czy zawód nauczyciela to jest dziś
Kalwaria?
Jeśli ktoś uważa pracę w szkole za „Kalwarię”, to po prostu do
tej pracy się nie nadaje. Porównując jednak to, co dawniej było
z tym, co jest dziś, wymagania są coraz wyższe. Coraz więcej jest
też tzw. „pracy papierkowej”. idźmy dalej – kiedyś była tylko kreda i tablica, plansze i pomoce naukowe, często wykonane przez
uczniów, rodziców czy nauczyciela. Jeżeli raz na jakiś czas udało
się pokazać slajdy, jakiś film, to było wielkie „wow”. dziś, nie powiem nic odkrywczego, nie tak łatwo jest zainteresować dziecko.

rozmowa ze Stanisławem Hoczkiem, długoletnim nauczycielem matematyki w gimnazjum im. gen broni Stanisława
Maczka w Jaworzu, nominowanym do tegorocznej Nagrody
Starosty Bielskiego im. ks. Józefa Londzina.
Nie ma się jednak co dziwić, kiedy mają do wszystkiego dostęp.
Czasami w obsłudze multimediów są lepsi od nas, nauczycieli,
więc trzeba się po prostu wykazać.
Bogactwo rodzi problem?
Bogactwo w tym znaczeniu to nie problem, ale na pewno przygotowanie ciekawych zajęć, choćby z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, wymaga sporo czasu. Mogę natomiast dodać, że jedno
na przestrzeni lat się nie zmieniło – żeby pracować w szkole, trzeba tą pracę lubić. W przeciwnym razie nie popracujemy za długo.
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Stanisław Hoczek w swoim królestwie. Fot. Tomasz Wolff

zresztą podobnie jest w przypadku także innych zawodów. Praca
musi sprawiać przyjemność.
W ﬁlmie, który został wyświetlony na gali Londzinów
w Bielskim Centrum Kultury, przy pana nazwisku pojawiły się
takie słowa: „Cieszy się autorytetem”. To słowo klucz. Dziś
brakuje autorytetów...
Faktem jest, że dziś najczęściej największym autorytetem dla
młodego człowieka, szczególnie w wieku zbuntowanym, są rówieśnicy. Nie mnie oceniać, czy cieszyłem się autorytetem wśród
uczniów. Jedni będą się chwalić i szczycić, że ich uczyłem, coś
im pokazałem, czymś zainteresowałem, ale na pewno znajdą się
też tacy, którzy będą narzekać. Nie ukrywam, że też dawałem popalić i nie byłem łatwy w obejściu.
Ale nie boi się pan chodzić wieczorem do sklepu?
Nie boję się. Czasami jestem natomiast zaskoczony, jak właśnie w sklepie czy na ulicy podchodzi do mnie dorosły człowiek,
podaje rękę i pyta, czy sobie go przypominam. z twarzy na pewno, czasami mam problem z nazwiskiem, czasami jest to ancymon, który dał mi popalić. Swoich uczniów spotykam też na szlakach, w miejscach, gdzie już tylko wyją wilki (śmiech).
Jest pan człowiekiem wielu pasji. Filatelistyka, turystyka,
łucznictwo, pszczelarstwo, praca w ogrodzie... Czy to jest sposób, żeby odciągnąć młodych od głupot?
Na pewno. Trzeba pokazać, że jest coś jeszcze, ale trzymając
się zasady: nic na siłę. Nie można do niczego zmuszać. Jedyne,
co możemy zrobić, to dać przykład. Pamiętam, jak to było z moją
córką Anią. Pewnego dnia powiedziałem, że jedziemy na narty.
zaprotestowała, mówiąc, że woli sanki. zgodziłem się. Postawiliśmy sanki na stoku, zapadły się w białym puchu, dlatego następnym razem sama powiedziała: „ja chcę na narty”. Tak samo w tury-

styce, jeżeli chodzimy, to nie na zasadzie pokuty, ale żeby coś zobaczyć, czasami odkryć. Ja miałem się na kim wzorować. Pamiętam do dziś wyjazdy z moich czasów szkolnych, kiedy zjeżdżaliśmy na nartach z Klimczoka przez Błatnią do Jaworza i dopiero w
domu się odpinało narty.
Dziś takich narciarskich wycieczek się nie robi...
Byłby z tym problem. Wtedy trzeba było sobie udeptać stok,
żeby pojeździć, a dziś... Jak nie ma kanapy podgrzewanej, to niektórym się nie chce.
Chociaż coraz bardziej popularne są skitury... W górę zakładamy na narty „fokę”, w dół odpinamy i śmigamy...
Tak, ale taki sprzęt nie kosztuje mało. Nie mam jeszcze skiturów, ale może się skuszę. zachęcam też do narciarstwa śladowego.
Jak zaczęła się pana przygoda z łucznictwem?
W 1994 roku do szkoły podstawowej zawitał pan Jan Bisok, producent łuków, wraz z synem Adamem oraz trenerem Łucznika Żywiec, Janem Lachem. Oni rozpoczęli wówczas taką akcję stworzenia prawie w każdej miejscowości w okolicy uczniowskiego klubu
sportowego o profilu łuczniczym. Oczywiście zaplecza finansowego i sprzętowego nie było praktycznie żadnego, ale siłą entuzjazmu i niejako z rozpędu powstało kilkanaście klubów. Pierwszym
zainteresowanym tym sportem w Jaworzu był Stanisław Czerwiński, nauczyciel geografii w szkole. Stwierdził, że może to jest
niezły pomysł i zaczął tworzyć zręby łuczniczego uKS-u. Potem
pojawili się syn pana Stanisława, moja córka i syn, dzieci kilku rodziców też miały ochotę spróbować swoich sił i tak to się wszystko w 1994 roku zaczęło. Na początek mieliśmy parę słomianek
i strzał, jeden łuk, dlatego dzieci cierpliwie czekały na swoją kolej.
z czasem dochodził nowy sprzęt, po kilku latach przyszły pierwsze wyniki. Najlepsi przechodzili do Łucznika Żywiec, na przykład
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Klaudia Kruczek, która zrobiła to jako pierwsza i była wtedy jedną z najlepszych zawodniczek w Polsce i reprezentantką kadry
narodowej. Ja od początku byłem skarbnikiem w klubie.
Czyli zaczynaliście od zera łucznictwo w Jaworzu?
Zupełnie od zera (śmiech). Na początku praktycznie na niczym
się nie znaliśmy, uczyłem się tego sportu trochę jak rzemieślnik,
podpatrując innych. W końcu, bodaj w 2004 roku, skończyłem
kurs instruktora, który musiałem sfinansować z własnej kieszeni.
Od tego momentu zaczęliśmy się dzielić obowiązkami z panem
Czerwińskim. I potem wszystko ruszyło – były puchary Polski, mistrzostwa Polski, olimpiady młodzieży. Pan Stanisław przeszedł na
emeryturę, niestety szybko zmarł i zostałem z tym sam. Choć jak
trzeba było liczyć na pomoc, to zawsze grupa dorosłych pomagała. W ostatnich latach rocznie pokonywałem nawet 8000 kilometrów w drodze na zawody i z powrotem do Jaworza.
Jaki jest dziś stan posiadania Uczniowskiego Klubu Sportowego Dziesiątka z Jaworza?
Majątku trwałego nie posiadamy, sekcja cały czas działa. Liczba płacących składki waha się – od 25 do 40 osób. Natomiast
dużo mniej jest tych, którzy systematycznie chodzą na treningi.
Cały czas mówię, że to jest tak łatwy sport, że mało komu to wychodzi. Wymagana jest w nim ogromna cierpliwość oraz systematyczność, czucie pracy własnych mięśni, umiejętność opanowania
nerwów i skupienia. Łucznictwo ma w sobie bardzo dużo z filozofii sportów wschodnich. Do tego dochodzą oczywiście ćwiczenia
ogólnorozwojowe. Sport mało istotne, czy jest to łucznictwo, czy
szachy, to po prostu harówka. Tymczasem coraz częściej obserwuję u dzieci postawę: od euforii do depresji. Może te multimedia
nabijają im głowę, że wszystko łatwo przychodzi.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do UKS-u. W Szkole Podstawowej nr 2 można otrzymać numer telefonu do mnie.
Właśnie dziś odebrałem telefon od mężczyzny (rocznik 1989),
który był akurat w sklepie łuczniczym i chciałby spróbować swoich sił. Jest to dorosły człowiek, dlatego może liczyć, że mu udostępnimy sprzęt do trenowania, ale ewentualne starty będzie mu-

10 LAT BIELSKIEJ KRAINY
W środę 30 października w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy odbyło się XXVIII Walne Zebranie Członków Sto-

Jaworzański głos w Bielskiej Krainie. Przemawia Anna SkotnickaNędzka, zastępca wójta Jaworza. Fot. Urząd Gminy Jaworze
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siał już opłacić z własnej kieszeni. Finanse mamy dla młodszych
zawodników.
Chodzi pan po górach. Krajobraz cały czas się zmienia,
miejscami jest jakoś tak łyso...
Wszystko się zmienia, ale jeśli spojrzymy na stare zdjęcia
z Wisły czy Ustronia, to Barania Góra też była wygolona. Niektóre góry są dziś nie poznania.
Co można zrobić jeszcze pod kątem turystyki w Jaworzu?
Turyści poszukują taniej, na dobrym poziomie bazy noclegowej, a to nie takie proste. Może znajdzie się chętny do otwarcia
wypożyczalni rowerów.
Ma pan swój ulubiony szlak na Błatnią?
Chodzę sam albo z rodziną przeważnie na dziko. Nie pcham
się tam, gdzie nie wolno. Najczęściej wychodzimy szlakiem, który szybko się urywa i podążamy starymi, utartymi ścieżkami. Tak
właśnie ostatnio wędrowaliśmy po Beskidzie Niskim. Tylko trzeba
się ruszyć i uruchomić dwie dolne kończyny.
Wydaje mi się, że w ostatnich latach mamy do czynienia
z powrotem do masowej turystyki. Zgadza się pan?
Jeżeli wyjdziemy w sobotę lub niedzielę na Błatnią, to rzeczywiście widać tłum ludzi. Mamy do czynienia z dużym ruchem rodzinnym. Tak samo jest na Pilsku czy Babiej Górze. Oceniam także, że trzy, cztery lata temu nastąpił nawrót do turystyki krajowej.
Tak jakby się ludziom przejadła Europa. Nie mówię, że nie warto... Zobaczymy, co będzie dalej.
Jeżeli chodzi o aktywność, nie jest pan typem niedźwiedzia, który jesienią zapada w sen?
Uprawiam turystykę cały rok.
Nie ma pan tego za dużo na głowie na emeryturze?
Czasu faktycznie mi brakuje, bo spać też trzeba, ale kieruję
się słowami: „Jak się chłopie położysz, to już nie żyjesz”. Dlatego
trzeba być w ruchu.
Rozmawiał: Tomasz Wolff
warzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina. Podsumowano 10 lat działania, wspominając zmarłego prezesa Zdzisława
Byloka oraz wybrano nowe władze.
Dekada to idealny czas na podsumowania, szczególnie dla tak
aktywnego stowarzyszenia, jakim jest Bielska Kraina. I mimo że
okolice Beskidów nie wszystkim kojarzą się jako tereny atrakcyjne dla rybaków i hodowców, to tradycja hodowli jest bardzo długa
i bogata. Minione dziesięć lat było więc czasem załatwiania środków i dofinansowań na różnorakie inicjatywy.
Podczas Walnego Zebrania wyłoniono członków Rady na nową
4-letnią kadencję. Zasiedli w niej reprezentanci gmin Bestwina,
Jasienica, Czechowice-Dziedzice, Wilamowice, Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Grodziec Śląski, Spółdzielni Produkcji i Usług Rolniczych, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Wyzwolenie”, Edyta Nycz, Stanisław
Nycz, Krzysztof Rosner, Andrzej Śliwka, Paweł Kamiński, Jarosław
Gawlas, Justyna Majerska-Sznajder oraz Daniel Bohucki.
Wybrano nowych członków Komisji Rewizyjnej: Bożenę Domasik (przewodnicząca), Jerzego Czudka (wiceprzewodniczący) oraz
Romana Sasa (sekretarz). Na nowego prezesa wybrano Janusza
Pierzynę, wiceprezesem został Maciej Kołoczek, skarbnikiem Artur Beniowski. Pozostałymi członkami zarządu wybrano Stanisława Gawlika, Grzegorza Szetyńskiego, Annę Skotnicką-Nędzką,
dotychczas członka Komisji Rewizyjnej.
Urząd Gminy Jaworze

2019

grudzień

7

ŚWięTOWANie
NiePOdLegŁOŚCi
Odśpiewaniem „Mazurka dąbrowskiego”, przemówieniami wójta Radosława Ostałkiewicza i przewodniczącego rady gminy Zbigniewa Putka oraz złożeniem kwiatów pod jaworzańskimi pomnikami uczciliśmy w tym roku 101. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Obchody rozpoczęła uroczysta
msza święta w kościele pw. Opatrzności Bożej w Jaworzu, odprawiona za ojczyznę oraz za spokój duszy śp.
zdzisława Byloka. Następnie poczet z kwiatami przeszedł pod pomnik Józefa Piłsudskiego, gdzie swoje
przemówienie okolicznościowe wygłosił wójt Jaworza.
Następnie przedstawiciele władz samorządowych
oraz organizacji pozarządowych złożyli kwiaty pod monumentem upamiętniającym Naczelnika Państwa i dowódcę Legionów.
Punktualnie w samo południe odśpiewany został
hymn rzeczypospolitej Polskiej oraz nastąpił przemarsz pod pomnik Ofiar drugiej Wojny Światowej,
gdzie także złożone zostały kwiaty. Kilka słów wygłosił także przewodniczący rady gminy Jaworze, który
życzył zebranym przyjemnego dalszego świętowania
w gronie rodziny i przyjaciół.
Więcej zdjęć z tego dnia można znaleźć na oficjalnej stronie naszej miejscowości: www.jaworze.pl.
urząd gminy Jaworze, Fot. ArC

zAPŁACiSz zA TruCie
SieBie i SĄSiAdÓW
Wójt gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz zapowiedział
bezwzględną walkę ze smogiem, a co przed tym idzie – truciem
siebie i sąsiadów. – Spalamy śmieci, bo myślimy, że zaoszczędzimy. Może złotówkę, może dziesięć. A tak naprawdę tracimy. Tracimy ludzi i nasz czas. Nasz czas najczęściej w kolejkach do onkologa. Bo kiedyś tam pomyśleliśmy, że fajnie jest sfajczyć oponę czy kołdrę albo jeszcze jakieś dziadostwo. Ale czy pomyśleliśmy, że ta droga na skróty poprowadzi na skróty (ale życiowe)
nasze dzieci lub wnuki? Wątpię… Dlatego też startujemy w Jaworzu z akcją SMOgOdron – tym razem jeńców brać nie będziemy… – mówi włodarz.
gmina Jaworze jeszcze w tym roku planuje przeprowadzenie
badania jakości powietrza, które zostało wybrane do dofinansowania w ramach Budżetu Obywatelskiego. Projekt został zgłoszony przez grupę mieszkańców Jaworza skupioną wokół Jaworzańskiego uniwersytetu iii Wieku. W ramach zadania wskazano, że
badaniem objęty zostanie obszar powietrzny gminy Jaworze, na
którym istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia zanieczyszczeń powietrza odczuwalnych organoleptycznie.
W ramach tego przedsięwzięcia urząd gminy Jaworze zleci
firmie zewnętrznej sprawdzenie jakości powietrza i stopnia zanieczyszczenia atmosfery w wybranych obszarach naszej miejscowości za pomocą drona antysmogowego. Konsekwencją naszych
działań będzie powiadomienie odpowiednich służb i zastosowanie stosownych sankcji karnych – przede wszystkich finansowych.
– Dodatkowo zastanawiam się nad zakupem przez Gminę Jaworze własnego „nosacza” i nawiązania współpracy w tym zakre-

sie z firmą „dronową” celem systematycznych kontroli wyziewów
jaworzańskich kominów. Zamierzam w tym celu zgłosić taki projekt (po raz pierwszy jako wójt), jako propozycję projektu obywatelskiego w ramach Budżetu Obywatelskiego na przyszły rok – pyta
radosław Ostałkiewicz, wójt Jaworza.
Aktualne informacje na temat stanu powietrza można uzyskać
pod adresem: http://infomet.nazwa.pl/meteo/jaworze/trends.htm.
Poza tym wszelakie informacje o podejrzeniu trucia Nas przez
Naszych sąsiadów można zgłaszać anonimowo pod telefonem:
33 828 66 40 lub na adres poczty elektronicznej: sekretariat@jaworze.pl (od 1 grudnia również na adres: SMOg@jaworze.pl),
a poza godzinami pracy ug Jaworze prosimy dzwonić do Komisariatu Policji w Jasienicy: 33 817 22 15.
urząd gminy Jaworze
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Sto lat
dla księdza proboszcza
80. urodziny obchodził niedawno ksiądz Adam Gramatyka, długoletni proboszcz Parafii Opatrzności Bożej w Jaworzu. Ksiądz
Adam jest związany z naszą miejscowością od 1979 roku, kiedy przyszedł tutaj pełnić posługę duszpasterską jako wikariusz.
Wcześniej pracował w Chybiu, Katowicach, Chorzowie oraz Lędzinach. Urodzinowa msza święta odbyła się w trzecią niedzielę
listopada. Parafianie podziękowali proboszczowi seniorowi w gazetce kościelnej „Opatrzność”. – Dziękujemy za wiele lat pięknej
posługi kapłańskiej, bycia blisko parafian, blisko ich problemów,
życiowych trudności. Za wiele lat wytężonej, ciężkiej pracy gospodarza jaworzańskiej parafii i piękne tego efekty. Za empatię, zrozumienie. I wiarę tak silną i bezpretensjonalną, jak ta z wiersza
księdza Jana Twardowskiego. Życzymy błogosławieństwa Bożego w dalszym posługiwaniu kapłańskim, w zdrowiu, ale i radowania się odpoczynkiem – napisali wierni.

NAUCZYCIELE SAMORZĄDNOŚCI
Chociaż odeszli kilka tygodni, kilka lat temu, nadal pozostają
w sercu wielu jaworzan. Tuż przed tegoroczną uroczystością
wszystkich świętych, wójt Radosław Ostałkiewicz przypomniał
zmarłych samorządowców z naszej gminy.
– Każdego z nich znałem i od każdego wiele się nauczyłem.
Każdy z nich przekazał mi wiele, a powiedziałbym, że najwięcej - gdyż swoją cząstkę samorządu naszej gminy, swoją część
Jaworza – napisał na swoim profilu na Facebooku wójt. Wspominał nie tylko zmarłego niedawno długoletniego wójta Zdzisława

Ksiądz Adam Gramatyka pełni posługę duszpasterską w Jaworzu od 40
lat. Fot. Urząd Gminy Jaworze

Podczas mszy 17 listopada dziękowali oni także za 55 lat życia obecnego proboszcza, księdza Stanisława Filapka. 
(wot)

Byloka, ale także Rudolfa Galocza, zastępcę wójta Jaworza w latach 1997-2002, radnego gminnego i powiatowego, wieloletniego kierownika Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Bielsku-Białej
oraz wójta Jaworza w latach 1994-2002, Czesława Wierzbickiego.
W symbolicznym poście odniósł się także do wszystkich zmarłych radnych Rady Gminy Jaworze, radnych Rady Powiatu Bielskiego oraz pracowników Urzędu Gminy Jaworze i społeczników
naszej Małej Ojczyzny.
– Zapalam Wam niekończącą się świeczkę pamięci w swym
sercu, dziękując w imieniu całej społeczności lokalnej Jaworza za
Wasze życie, które w znacznej części oddaliście tej Ziemi. Cześć
Waszej Pamięci! Dziękuję Wam za to, że byliście naszymi nauczycielami samorządności! – zakończył post Radosław Ostałkiewicz.

(wot)
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udANA KWeSTA
Blisko 8500 złotych udało się zebrać wolontariuszom 1 listopada podczas kwesty na naszych cmentarzach. Nieco ponad
5000 złotych zebrali członkowie jaworzańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa ewangelickiego. Kwestowali oni przed wejściem
na ewangelicką nekropolię. – To bardzo dobry wynik – komentuje zaangażowany w sprawę, choć w tym roku nieobecny podczas
kwesty ryszard Stanclik, prezes Towarzystwa Miłośników Jaworza. – Dla porównania w Będzinie, blisko 60 tysięcznym mieście,

9
„dochód” z kwesty wyniósł 7000 złotych. Dlatego chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy wrzucili w tym roku datki. Mamy więcej pieniędzy niż przed rokiem. Albo hojność mieszkańców wzrosła, albo złotówka się zdewaluowała. Dochód zostanie przeznaczony tradycyjnie na odnowę nagrobków oraz bieżące prace na cmentarzu – dodał prezes TMJ.
z kolei w zbiórkę przed cmentarzem katolickim włączyli się
członkowie Akcji Katolickiej oraz młodzież oazowa. Jak poinformował ks. Stanisław Filapek, proboszcz Parafii Opatrzności Bożej, udało się zebrać 3339 złotych. – Choć jest to mniej niż przed
rokiem, cieszymy się z ofiarności. Na cmentarzu jest wciąż sporo
rzeczy do zrobienia – przyznał duchowny.
(wot)

z ŻYCiA BiBLiOTeKi
Świąteczna lektura
Powszechnie wiadomo, że odpowiednio dobrana lektura może
dobroczynnie wpływać na nasze samopoczucie. Chcemy zaproponować czytelnikom kilka pozycji, które doskonale wpiszą się
w klimat świąteczno-zimowy, a zabieganym pozwolą na chwilę wytchnienia i wyciszenia. Pozytywny przekaz płynący z tych
opowieści z pewnością pomoże nam się odpowiednio nastroić do
zbliżających się świątecznych dni. Wśród proponowanych tytułów
każdy znajdzie coś dla siebie, zarówno miłośnicy powieści obyczajowych, psychologicznych, jak również kryminałów i sensacji będą
zadowoleni. Nie zapominamy też o młodzieży i dzieciach, dla których oferta jest szeroka. Oto kilka propozycji.
Siedem życzeń
Jeden pensjonat, jeden wieczór, kilka opowieści siedmiorga
polskich autorów. Śnieg ciągle pada, zaspy uniemożliwiają jazdę samochodom, a prąd w całej okolicy zostaje odcięty. W małym
pensjonacie koło Pięknej góry, tej Wigilii, wbrew swojej woli, spotka się kilka rodzin. Okna pensjonatu rozświetlą się, a jego pokoje
wypełni gwar rozmów. Niespiesznych, i chociaż przypadkowych,
pełnych nadziei na lepsze jutro. Bohaterowie w zupełnie innych
okolicznościach będą musieli stawić czoło kolejnym świętom Bożego Narodzenia. Bo czasem los musi nieustannie przypominać
o tym, co ważne.
Isabelle Broom, Moja magiczna Praga
Trzy kobiety. Trzy historie miłosne. Jedno miasto, gdzie spełniają się marzenia. Historie trzech kobiet splatają się, gdy każda
z nich odkrywa swoją własną Pragę. Tak cudownie nierealną
w wirujących płatkach śniegu i tak prawdziwą, gdzie jak w życiu jest
smutek i radość. A szczęście można spotkać za każdym rogiem…
Gabriela Gargaś, Magia grudniowej nocy
W tę grudniową noc magia świątecznej atmosfery rozgrzeje
serca wszystkich! W małym bieszczadzkim miasteczku mieszkańcy śnią o świętach jak z bajki. Wśród wzgórz otulonych śniegiem,
w małych domkach, w których pachnie cynamonowymi wypiekami, to marzenie może się spełnić… Czy pierwsza gwiazdka przyniesie ukojenie? W te święta każdy odkryje coś wyjątkowego. Bo
przecież najpiękniejsze podarunki od losu dostajemy, kiedy najmniej się tego spodziewamy.
Glenn Beck, Świąteczny sweter
Oparta na osobistych przeżyciach autora historia jest ciepła
i wzruszającą opowieścią o rodzinie, ufności i przebaczeniu, która

pozwala nam spojrzeć na nasze własne życie, a jednocześnie stawia przed nami pytania, czy naprawdę wiemy, co jest w nim najważniejsze.
John Green, Maureen Johnson, Lauren Myracle, W śnieżną noc
Trzy gwiazdy literatury młodzieżowej, z kultowym pisarzem
Johnem greenem na czele, napisały na czas gwiazdki trzy połączone ze sobą opowiadania. Punktem wyjścia jest burza śnieżna,
która w Wigilię kompletnie zasypuje miasteczko gracetown. Na
tle lśniących białych zasp pięknie prezentują się prezenty przewiązane wstążeczkami i kolorowe światełka połyskujące w nocy
wśród wirujących płatków śniegu. Śnieżyca zamienia małe górskie miasteczko w prawdziwie romantyczne ustronie. A przynajmniej tak się wydaje. Bo przecież przedzieranie się z unieruchomionego pociągu przez mroźne pustkowia zazwyczaj nie kończy
się upojnym pocałunkiem z czarującym nieznajomym. i nikt nie
oczekuje, że dzięki wyprawie przez metrowe zaspy do Waﬄe
House uda się odkryć uczucie do wieloletniej przyjaciółki. Albo
że powrót prawdziwej miłości rozpocznie się od nieprzyzwoicie
wczesnej porannej zmiany w Starbucksie. Jednak w śnieżną noc,
kiedy działa magia świąt, zdarzyć może się wszystko... Trzy nastrojowe i dowcipne zarazem, powiązane ze sobą romantyczne
opowiadania, to wspaniały świąteczny prezent nie tylko dla miłośników powieści młodzieżowej.
***
To tylko namiastka naszych propozycji, po więcej zapraszamy do biblioteki. Pamiętajcie, u nas dla każdego coś ciekawego.
Wierzymy, że po takiej biblioterapii okres świąteczny będzie udany, czego gorąco Wam życzymy.
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Zasady segregacji odpadów
w Gminie Jaworze od 1 stycznia 2020 r.

PAPIER
TEKTURA

TWORZYWA SZTUCZNE
PLASTIKI

METALE

O

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.
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.

BIODEGRADOWALNE

ZIELONE

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

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

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

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 – 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).

ZMIESZANE /
POZOSTA O CI
Z SEGREGACJI

W WyzNaczONycH mieJScacH ODDaJemy



ODPADY
REMONTOWO-BUDOWLANE

LEKARSTWA

WKI
ÓWKI

ODPADY
PROBLEMOWE

ODPADY
WIELKOGABARYTOWE

OPONY

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

ELEKTRYCZNY
I ELEKTRONICZNY

DZWONY
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TWÓJ PIES SPĘDZA ZIMĘ NA
ZeWNĄTRZ? CO MUSISZ WIEDZIEĆ
ABY POZOSTAĆ W ZGODZIE Z
PRZEPISAMI I POMÓC MU JĄ
PRZETRWAĆ
1. Czym karmić psa zimą, by było mu ciepło?
Musisz dostarczyć psu podwórzowemu rozgrzewające „paliwo”. Będzie nim nieco bardziej kaloryczne pożywienie. Może to
być karma dla psów aktywnych zamiast tej, którą jadł do tej pory,
lub domowe jedzenie wzbogacone o dodatkową porcję oleju. To
nie tylko ekstrakalorie, ale też dobry sposób na sierść, która odżywiona w ten sposób lepiej spełni swoje zadanie. Zimą nie używamy metalowych misek! Pożywienie dla psa na mroźne dni powinno zawierać spore ilości tłuszczu oraz kwasy omega-3 i omega-6. Najlepszy skład mają tłuste ryby! Zawierają wszystko to, czego potrzeba psu zimą.
2. Pies musi mieć dostęp do wody- śnieg to nie woda!
Pies powinien mieć cały czas dostęp do świeżej wody, a zimą
wiele osób zapomina o tym, że śnieg i lód to nie woda. Przy dużym mrozie woda w misce zamarza w ciągu pół godziny. Trzeba
więc wynosić świeżą kilka razy dziennie, zwłaszcza jeśli zwierzak
je suchą karmę. Gdy dłużej nie ma nas w domu, dosypmy do miski z wodą trochę soli. Nie należy tego jednak robić często, bo sól
nie jest zdrowa ani dla nas, ani dla naszego pupila. Można też kupić płaski podgrzewacz do poidła dla gołębi. Pamiętajcie, pozostawienie psa bez wody to przestępstwo.
3. Jaką obrożę najlepiej założyć psu, gdy na dworze jest
mróz? Koniecznie wybierz obrożę skórzaną lub materiałową.
Metalowa przyjmuje temperaturę otoczenia i może wywoływać odmrożenia, a takie działanie można już zakwalifikować, jako znęcanie się nad zwierzętami.
4. Mamy psa, który przebywa tylko na dworze. Czy zimą też
może mieszkać w kojcu?
Pies potrzebuje stałego kontaktu z człowiekiem i w ogóle nie
powinien przebywać stale w kojcu. Jeśli jednak tylko tam śpi, a
poza tym wychodzi na spacery i bawi się z właścicielem, może
mieć kojec, natomiast gdy jest poniżej -15 st. C, trzeba go zabrać
do ocieplanego pomieszczenia. Jeżeli wasz pies dostanie odmrożeń, musicie go leczyć. Jeżeli tego zaniechacie, popełniacie przestępstwo znęcania się nad zwierzęciem.
5. Jak dbać o sierść psa zimą?
Najlepszym ocieplaczem dla psa jest własna sierść – jeśli oczywiście ma ją gęstą, z podszerstkiem – czyli dodatkową warstwą
puchu blisko skóry. Tylko taki pies w budzie zimą może mieszkać.
A o sierść powinniśmy odpowiednio się zatroszczyć. O ile domowego przytulaka wyczesujemy często i dokładnie, żeby nie gubił
sierści w domu, o tyle w wypadku ogrodowego stróża nie wolno z
tym przesadzić. Podszerstek ma psa ogrzewać – jeżeli go wyczeszemy, to będzie tak, jakbyśmy wyszli na mróz w kurtce na gołe
ciało. Jednocześnie jednak nie wolno psa podwórzowego nie czesać w ogóle, bo porobią się kołtuny, które zamiast ogrzewać, odparzają skórę i psa trzeba będzie leczyć z tych odparzeń.
6. Zimą nie kąpiemy psa, a mokrego suszymy!
W mrozy staramy się nie kąpać nawet domowego pupila, by
się nie przeziębił, wychodząc potem na spacer. W wypadku psa
mieszkającego w budzie zimowa kąpiel w ogóle jest zakazana!

Odbudowanie warstwy ochronnej skóry trwa bowiem nie parę godzin, lecz parę dni. W tym czasie zwierzak jest bardziej narażony na
infekcje. Jeżeli wasz pies się zmoczył, zabierzcie go do ogrzewanego pomieszczenia, wytrzyjcie i pozwólcie mu spokojnie wyschnąć.
7. Buda dla psa zimą
Pies w budzie zimą może mieszkać, ale buda ta musi spełniać odpowiednie warunki. Nie za duża, nie za mała - buda musi
być na tyle duża, żeby pies mógł się w niej obrócić w kółko. Nie
może być za duża, bo wtedy zwierzak nie zdoła jej ogrzać swoim oddechem. Bardzo ważne, by podłoga budy nie przylegała do
ziemi. Buda powinna mieć nóżki lub stać na innym podwyższeniu, np. na paletach. W przeciwnym razie zimno będzie ciągnąć
od dołu. Musi być szczelna i ocieplona. Ocieplamy ściany domów,
uszczelniamy okna – psi dom też wymaga takich zabiegów. Podłogę i ściany budy trzeba ocieplić – np. za pomocą styropianu.
Z przedsionkiem lub zasłonką Na nic jednak te wszystkie zabiegi,
jeśli do środka będzie wiało przez otwarte „drzwi”. Dlatego otwór
musi być tylko na tyle duży, by pies się zmieścił i zasłonięty np. kawałkiem zwisającego starego dywanika. Jeszcze lepsza jest buda
z przedsionkiem. Słoma zamiast pierzyny, to najlepsza wyściółka
budy, bo nie chłonie wilgoci, w przeciwieństwie do kocy, które namokną od wnoszonego do budy śniegu. Musi jej być tyle, by pies
się zagrzebał. Pies w budzie zimą musi mieć sucho!
Pamiętajcie, powołane do tego organizacje społeczne kontrolują stan waszych zwierząt!
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
TOWArzYSTWO
MiŁOŚNiKÓW JAWOrzA
Zrównoważone leśnictwo
z tematem zrównoważonej gospodarki leśnej na kolejnych posiadach zapoznał nas nadleśniczy Nadleśnictwa Bielsko, Marek
Czader. W tym roku obchodziliśmy 95 lat istnienia Lasów Państwowych w Polsce. Polska jest w europejskiej czołówce, jeśli chodzi
o powierzchnię lasów (9,2 mln hektarów, co przekłada się na lesistość na poziomie 29,6 proc.). Nadleśnictwo Bielsko zajmuje powierzchnię 10 tys. hektarów, a pozyskanie drewna w skali roku to
47 tys. metrów sześciennych. W Leśnictwie Jaworze, które zajmuje 10 procent terenu Nadleśnictwa Bielsko, rocznie pozyskuje się
6900 metrów sześciennych drewna i odnawia się 9 ha lasów. Lasy
w naszej okolicy to królestwo buka, jodły, jawora, w wyższych partiach rośnie świerk. Obniżenie poziomu wód gruntowych i zmiana
składu chemicznego gleby negatywnie wpływa na drzewa, a rodzina korników powoduje duże zniszczenia. Las ma bardzo duży
wpływ na klimat, drzewa magazynują dwutlenek węgla. O lasy należy dbać – zakładać szkółki, młodniki, wycinać chore i zniszczone drzewa, odtwarzać małe zbiorniki wodne. Las to jednak nie tylko drzewa. Żyją tam różne zwierzęta i ptaki – wilki, rysie, jelenie,
sarny, lisy, głuszce, sikory, bażanty, kowaliki, dzięcioły, zięby, krogulce. Leśnicy dbają również o to, żeby żyło im się jak najlepiej,
wszystko to jest powiązane w ekosystemie.
drewno jest wykorzystywane m.in. w budownictwie, przemyśle meblarskim, papierniczym, do budowy jachtów i instrumentów.
Jest przyjazne środowisku i biodegradowalne.
Warto dodać, że Nadleśnictwo Bielsko realizuje od zeszłego
roku projekt ekologiczny „Las dla nas. My dla lasu”. działania te
zostały wyróżnione w konkursie ekolaury Polskiej izby ekologii
w kategorii „edukacja ekologiczna, Ochrona Przyrody”. Nagrodę
w imieniu bielskich leśników odebrał 29 października 2019 r. w Katowicach nasz prelegent, nadleśniczy Marek Czader.

Po ciekawej prelekcji pan Marek odpowiadał na liczne pytania uczestników posiad. A na koniec – przy kawie i kołoczu mieliśmy czas na rozmowy.
Następne posiady (ostatnie w tym roku) odbędą się 8 grudnia.
Wyjątkowo o godz. 17.00 w galerii pod groniem. Tematem będzie
„zimowe niebo”, a pokaże nam go Adam Absalon.
grażyna Matwiejczyk
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Uroki naszej miejscowości
23 października już po raz dziesiąty Stowarzyszenie Nasze
Jaworze w ramach zadania publicznego zorganizowało spotkanie
z kuracjuszami i pacjentami Beskidzkiego zespołu Leczniczo-rehabilitacyjego – Szpitala Opieki długoterminowej. W zorganizowaniu tego spotkania jak zawsze uczestniczył Ośrodek Promocji gminy Jaworze.
Prezes Stowarzyszenia zygmunt Podkówka powitał naszych
gości – kuracjuszy i pacjentów. Następnie podano kołacz regionalny z serem i makiem, herbatę i kawę. rozdano foldery o Jaworzu, które wzbudziły duże zainteresowanie. W naszym spotkaniu uczestniczyło 55 kuracjuszy sanatorium. Po degustacji rozpoczęliśmy wspólne oglądanie filmów przyrodniczych i krajobrazowych o Beskidach, w tym o Jaworzu. Pierwszy obraz nosił tytuł
„Jaworze – odżywczy oddech Beskidów,” drugi „Środowisko wodne bielskiej krainy”. Kuracjusze w ciszy i w wielkim skupieniu oglądali piękne górskie krajobrazy, lasy, jeziora i zwierzęta tego przyrodniczego środowiska. Po projekcji filmów prezes Stowarzyszenia pokazał slajdy z tegorocznego korowodu dożynkowego. Omówił ceremoniał dożynkowy: przejazd gospodarzy dożynek renaty i
edwarda Podstawnych do amfiteatru, wręczenie wieńca dożynkowego, przemówienie wójta radosława Ostałkiewicza, a następnie
przekazanie chleba dożynkowego wójtowi przez gospodarzy dożynek. Kuracjuszy szczególnie zainteresowała informacja prezesa o tradycji nabożeństwa ekumenicznego, na którym ten chleb
z tegorocznych zbiorów jest rozdawany mieszkańcom i gościom
dożynek. To wszystko można było zobaczyć na kolorowych slajdach. Następnie prezes Stowarzyszenia podziękował kuracjuszom
za tak liczne przybycie na to spotkanie i zaprosił ich do ponownego odwiedzenia Jaworza wraz z rodzinami.
To nasze kolejne spotkanie ma na celu pokazanie i przybliżenie gościom z innych regionów Polski piękna przyrody Beskidów
i samego Jaworza. Naszym celem jest również zaznajomienie kuracjuszy z tradycją, obrzędami panującymi w naszym regionie. dlatego po raz kolejny cieszymy się, że kuracjusze mogą zobaczyć
zabytki Jaworza: pałac klasycystyczny z 1793 roku, dom zdrojowy
wybudowany w latach 1862-1863 przez hrabiego Maurycego Saint
genois, Park zdrojowy z 40 gatunkami drzew i krzewów, uznany
za pomnik przyrody. Ponadto kuracjusze mogą podziwiać aktualne atrakcje Jaworza: amfiteatr oraz tężnię solankową.
elżbieta zaguła
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W spotkaniu wzięła udział duża grupa pacjentów Beskidzkiego zespołu
Leczniczo-rehabilitacyjego – Szpitala Opieki długoterminowej. Fot. zdzisław Niemczyk

LUDZIE JAWORZA
MiSTrz? TrAKTuJę TO JAKO ŻArT
Niedawno przeszedł pan na zasłużoną emeryturę. Umówmy się jednak – na wsi emerytura jest chyba trochę abstrakcyjnym pojęciem, zawsze jest coś bowiem do zrobienia
w domu i przed nim...
Wszystko zależy od tego, co oznacza słowo wieś. Ja na przykład mam jeszcze gospodarstwo, więc na brak zajęć nie narzekam. Wyznaję zasadę: albo się to lubi i się nie narzeka, albo się
narzeka i się nie robi. Jak ktoś narzeka podczas wykonywanej pracy, to po prostu znaczy, że się do tego nie nadaje.

rozmowa z Krzysztofem Czaderem
Pracy ma pan dość?
Bardzo ładnie mnie pożegnali w pracy, za co jestem im bardzo wdzięczny. Od 1 listopada nie miałem jeszcze wolnej chwili
(wywiad został przeprowadzony 18 listopada – przyp. T.W.), chociaż formalnie jestem na emeryturze. Od dawna nie mogłem się
doczekać, żeby robić to, co ja chcę.
„Robić to, co ja chcę” – czy to są słowa określające artystę? Móc chodzić swoimi ścieżkami, samemu organizować
sobie czas?
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Na pewno. Oprócz codziennej pracy, zarabiania na rachunki,
zawsze marzyłem, żeby mieć czas na swoje pasje, na to, czego
robić nie muszę. Nie muszę, tylko mogę.
Krępuje pana, jak mówią do pana „mistrzu”?
Kompletnie nie, traktuję to bowiem jako żart. Ani się nie obrażam, ani zachwycam – nie jestem na tyle próżny (śmiech).
Rozmawiamy w jednym z pokoi, wypełnionym pana
pracami. Są ich tutaj dziesiątki, jak nie setki. Dla mnie to
mistrzostwo...
Mieszkamy w moim dużym rodzinnym domu, który ma już 300
lat, z wieloma pokojami, które są wypełnione moimi pracami. zawsze w tym domu mieszkały Czadry.
Chałupa Czaderów stoi, jak stała, ale otoczenie się
zmienia...
To prawda, otoczenie się zmienia się nieustanie. Kiedyś dokumentowałem ten proces, robiąc zdjęcia. dawniej mogłem na przykład podziwiać zachód słońca, a dziś już nie, bo powstały nowe
zabudowania.
Nie robi się panu trochę za ciasno w Jaworzu?
Nie mam z tym problemu. uważam, że ludzie są fantastyczni.
Mimo rozwoju wciąż mam trochę miejsca dla siebie, na zachwycanie się naturą, mogę spokojnie pielęgnować moje dwie wielkie
pasje – motyle, które hoduję, oraz monety, które zbieram. Mamy
parę hektarów pola, więc co jakiś czas uda mi się coś wykopać, na
przykład jakąś zagadkę archeologiczną. Co ciekawe, wiemy tyle
o na przykład kosmosie, ale często nie mamy pojęcia o tym, co nas
otacza wokół. Muszę w tym miejscu powiedzieć, że wszystko, co
mnie w życiu zafascynowało, pochodzi z przyrody, od roślin, motyli.
Wicewójt Anna Skotnicka-Nędzka podczas pana pożegnalnego beneﬁsu powiedziała: „Artysta w swojej wrażliwości
i otwartości na piękno świata wykracza ponadto to, co większość z nas obserwuje. Dopiero dzięki takim ludziom możemy zobaczyć inny świat. Czy myśli pan, że przeciętny zjadacz
chleba jest trochę zaślepiony i nie dostrzega tego, co ważne?
Nie byłbym aż tak skrajny. Jeżeli ktoś czegoś nie zauważa, to
znaczy, że nie chce. Ale tak było już 2000 czy 1000 lat temu. Jeden
człowiek się będzie bardziej pasjonował samochodami, które mnie
z kolei nie interesują, a inny motylami. Ludzie się nie zmieniają.

Czyli nowoczesne telefony ludzi nie ogłupiają?
To jest takie samo narzędzie, jak kiedyś był na przykład śrubokręt czy młotek, które też się w pewnym momencie pojawiło na
rynku. Bardziej istotne jest, jak używamy tego narzędzia. Młotkiem można sobie przybić palec, a z telefonem zmarnować czas.
Pamiętam pan moment, kiedy powiedział sobie: zostanę artystą?
Nie. dlatego się śmieję, kiedy słyszę 16-latkę mówiącą o tym,
że chce zostać aktorką albo modelką. Planować życie trzeba, ale
trudno zaplanować na przykład to, że zostanie się kosmonautą.
To przychodzi z czasem.
To może pamięta pan swoją pierwszą pracę?
zawsze rysowałem. dorastałem w niełatwych czasach. Pamiętam, jak prosiłem mamę, żeby kupiła mi blok techniczny, bo
mi zwykły papier drzewny nie odpowiadał. W tamtym czasie kosztował dwa razy tyle, co chleb. A czasami się mama martwiła, czy
starczy pieniędzy na bochenek.
A motyle? Kiedy się pan tak na nie, mówiąc kolokwialnie,
zaﬁksował?
To są tak cudowne istoty, że nie da się nimi nie zachwycić.
Pasłem krowy (tak na marginesie, kto dziś wie, co to jest za krowa), jeszcze przed szkołą. Wtedy trochę się nudziłem, więc uważnie obserwowałem otaczający nas świat: tutaj przeleciał motylek,
a to przeszła gąsienica.
Jak u pana w rodzinie wygląda Wigilia?
To jest, tak jak pamiętam ją za rodziców, wielki świąteczny
dzień. Nie chodzi o to, żeby przyjechało 30 osób i usiadło razem
do stołu, choć i tak się zdarza, ale żeby podziękować żonie i dzieciom za kolejny rok. Mnie to wystarcza. ze smutkiem zauważam,
że handlowcy wyprzedzają myślenie i reklamują święta na kilka tygodni przed nimi. Tak się zastanawiam, kto tam pracuje. dziś coraz mniej osób wie, czym są święta i czego dotyczą.
Syn i córka poszli w pana ślady?
Nie, córka uczy matematyki w szkole, zięć jest informatykiem,
a syn pracuje w Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej.
Może to przyjdzie z czasem, choć z drugiej strony, są to starzy ludzie (śmiech). A ja wyznaję zasadę, że albo pasja jest od dziecka, albo jej nie ma. Trzeba cały czas pracować i ją pielęgnować
w sobie.
rozmawiał: Tomasz Wolff, Fot. Tomasz Wolff
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NASZE DZIECI, NASZA MŁODZIEŻ
PuBLiCzNe PrzedSzKOLe Nr 1
W JAWOrzu
Jesienny konkurs
Nadeszła jesień. Pod naszymi nogami mnóstwo kolorowych liści,
ogrom kasztanów i żołędzi. Aby w pełni wykorzystać te dary, jakie
nam przyroda ofiaruje, postanowiliśmy ogłosić w naszym przedszkolu
konkurs „dary jesieni w rodzinnej twórczości plastyczno-technicznej”.
Nasza przedszkolna szatnia, w której znajdowała się wystawa
jesiennych prac, stała się prawdziwą galerią sztuki. dzieła wykonane przez małych artystów i ich rodziców, bardzo mile zaskoczyły
wszystkich oglądających swoją oryginalnością oraz starannością.
Komisja konkursowa miała ogromny dylemat, która z wykonanych
prac jest najpiękniejsza, a zarazem najciekawsza. Po burzliwej i
pełnej emocji naradzie, jednogłośnie ustalono:
I miejsce: Kamil S., Nikodem J., bracia Franio i Antoś M.
II miejsce: Milena P., Jakub W.
III miejsce: rodzeństwo Łucja i Beniamin A., Milan d.
Wyróżnienie: Jakub i Bartosz S., Jaś S., Martynka A., Karol r., Maksymilian z., Jakub B., Vanessa K., Oliwia L., Krystian K., Szymon L.
24 października 2019 r. nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu, natomiast 4 listopada pani dyrektor osobiście wręczyła laureatom oraz uczestnikom konkursu atrakcyjne nagrody-niespodzianki oraz pamiątkowe dyplomy.
Wszystkim dzieciom oraz ich rodzicom dziękujemy za tak liczne zaangażowanie w konkursie, a laureatom serdecznie gratulujemy! zapraszamy również do udziału w kolejnych konkursach organizowanych przez nasze przedszkole.
Katarzyna dwornik-rychta

PuBLiCzNe PrzedSzKOLe Nr 2
W JAWOrzu
Podobne do lamy, miłe w dotyku...
25 października nasze przedszkolaki miały okazję spotkać
się z nietypowymi gośćmi – alpakami. W ogrodzie przedszkolnym
stworzono zagrodę dla tych zwierząt w ramach zajęć z zakresu
alpakoterapii, która staje się coraz bardziej popularna w przedszkolach i innych placówkach edukacyjno-wychowawczych. Nie

od dziś wiadomo, że przebywanie wśród zwierząt ma pozytywny wpływ na stan zdrowia dzieci. Alpaki podobne do lamy, miłe
w dotyku, przyjazne i wzbudzające sympatię wywodzą się z Ameryki Południowej. zwierzęta te pomagają w edukacji i rehabilitacji
dzieci. Obcowanie z nimi zmniejsza lęk, stres i zwiększa zaufanie, nawet kilka minut przebywania w ich towarzystwie pozytywnie wpływa na samopoczucie. Większość naszych przedszkolaków pierwszy raz widziała na żywo te zwierzęta. dzieci mogły je
głaskać i karmić. Alpaki wzbudziły duże zainteresowanie nie tylko wśród dzieci, ale także i nauczycielek. Wszyscy słuchali ciekawostek na temat życia tych zwierząt, pytając, kiedy będzie można
je pogłaskać i nakarmić. głaskanie i przytulanie alpaka pomaga
dzieciom rozluźnić się i otworzyć. Wspomaga budowanie samooceny i pewności siebie, może pełnić rolę katalizatora zmian i pomagać w przejściu poprzez stadia rozwojowe. Nic dziwnego, że
dzieci uwielbiają alpaki i nasze przedszkolaki już nie mogą doczekać się zaplanowanej na wiosnę wycieczki do Alpaquero – zagrody z alpakami w Międzyrzeczu.
Nauczycielka Magdalena Ćmok
***
Najpiekniejsze są polskie kwiaty...
Obie grupy starszaków: „Smerfy” oraz „Mądre Sówki” stanęły kolejny raz przed wielkim wyzwaniem. 30 października wzięły
udział w XX Konkursie Pieśni i Piosenki Patriotycznej im. Małgorzaty Papiurek, organizowanym przy wsparciu Akcji Katolickiej przez
Miejski dom Kultury w Hałcnowie. Biorąc pod uwagę zeszłoroczne
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dwukrotne zwycięstwo, repertuar zaprezentowany podczas konkursu musiał być również bardzo ambitny i podniosły. dwie pieśni
patriotyczne „Kwiaty Polskie” oraz „My jesteśmy Polakami” wyśpiewane prosto z dziecięcych serc zostały wysoko ocenione przez
jury konkursu. zdobyliśmy drugie miejsce w kategorii przedszkolnych zespołów, co sprawiło wszystkim wielką radość i satysfakcję.
Odpowiednio dobrany repertuar, nostalgia i słowa „bo najpiękniejsze są polskie kwiaty, stokrotki, fiołki, kaczeńce i maki...” uświadamia nie tylko dorosłym, ale i dzieciom, że polskie piękne krajobrazy nosimy i czujemy w sercu, gdziekolwiek by nas rzucił los.
Jesteśmy dumni, że mogliśmy reprezentować nasze przedszkole
w tak ważnym tematycznie konkursie.
renata urban
***
Jesienne cyferki
Jak wiadomo, w czasie deszczu dzieci się nudzą, dlatego aby
umilić długie, smutne popołudnia i wieczory zorganizowaliśmy konkurs rodzinny: „Jesienne cyferki”. zadaniem uczestników było wybranie i ozdobienie wraz z rodzicem wybranej przez siebie cyferki.
do końca października zebrano trzydzieści pięknie wykonanych
prac konkursowych, które zagościły na wystawce w przedszkolnym
przedsionku. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplom oraz drobne
upominki. Jesteśmy pod wrażeniem zaangażowania zarówno ze
strony naszych podopiecznych, jak i ich rodziców. z całą pewnością w przyszłym roku odbędzie się kolejna edycja.
Nauczycielka Karolina Wilczek

Z myślą o psach i kotach
Po raz szósty, z wielkim sukcesem, przeprowadziliśmy w Przedszkolu nr 2 w Jaworzu zbiórkę karmy dla psów i kotów. Kolejny raz
pomogliśmy podopiecznym Przytuliska Przystań Ocalenie z Ćwiklic. Ogromnie cieszy nas zaangażowanie wszystkich dzieci i ich
rodziców z naszego przedszkola w coroczną już akcję pomocy.
udało nam się zebrać aż 70 kg karmy! Więcej można zobaczyć
na fanpage’u na Facebooku Przystani Ocalenie i naszego Przedszkola Nr 2. Ponadto, przy okazji zbiórki karmy, w naszej placówce przeprowadziliśmy zajęcia dla dzieci nakierowane na wskazanie odpowiedniego traktowania zwierząt, konieczność niesienia im
pomocy oraz odpowiedzialności za te, które posiadamy w swoich
domach. Chcemy pokazywać dzieciom, że zwierzęta, tak samo jak
my odczuwają smutek czy radość, ale przede wszystkim potrzebują naszej właściwej opieki i pomocy. Mamy ogromną nadzieję, że
w przyszłym roku uda nam się znów przeprowadzić taką zbiórkę
karmy. Niesamowita jest radość i wdzięczność tych psów i kotów
kiedy przywozimy jedzenie, a one biegają wokół nas z radością.
dziękujemy wszystkim przedszkolakom i ich rodzicom za udział w
zbiórce i zaangażowanie. dzięki wam nadchodząca zima dla podopiecznych Przystani Ocalenie nie będzie tak straszna!
Nauczycielka Małgorzata gwóźdź
***
Zbiórka kasztanów i żołędzi
Jesienna zbiórka kasztanów jak co roku cieszy się dużym
zainteresowaniem dzieci i rodziców. Bliskie sąsiedztwo naszej
miejscowości z lasem umożliwia korzystanie dzieciom z takich
form wypoczynku, które pozwalają na bezpośredni kontakt z naturą. Spacery i wycieczki u podnóża gór sprzyjają poznawaniu
bogactwa ekosystemu, jakim jest las. Pamiętamy o tym, że las
jest domem dla zwierząt, w którym nie można hałasować, ani
go zaśmiecać. Od wielu lat utrzymujemy współpracę z Nadleśnictwem Bielsko, uczestniczymy w wycieczkach i pogadankach
z leśniczym. Na przełomie września i października w przedszkolu zorganizowano zbiórkę kasztanów i żołędzi dla zwierząt leśnych. W nagrodę za akcję pomocy dla zwierząt dzieci otrzymały od Nadleśnictwa szablony zwierząt do obrysowywania oraz
elementy odblaskowe.
Nauczycielka Lidia Kubala

***
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Tobie Polsko
W tym roku cykl wydarzeń związanych z obchodami rocznicy
odzyskania niepodległości rozpoczęliśmy w naszym przedszkolu
8 listopada uroczystym odśpiewaniem hymnu o godzinie 11.11,
łącząc się w ten sposób z większością placówek edukacyjnych
w Polsce. Następnie przedszkolaki złożyły kwiaty pod tablicą pamięci i zaśpiewały pieśń „Kwiaty Polskie”. Kolejne dni również obfitowały w wydarzenia związane z tym świętem. 14 listopada został
zorganizowany, już po raz kolejny, Festiwal Patriotyczny „Tobie,
Polsko”, podczas którego dzieci zaprezentowały swoje umiejętności wokalno-recytatorskie. Uroczystość rozpoczęto od wysłuchania
wiersza „Co to jest Polska?” Czesława Janczarskiego, następnie
prowadzące przybliżyły najważniejsze kwestie związane z tą tematyką. Dzieci miały okazję jeszcze raz utrwalić wiedzę dotyczącą zagadnień patriotycznych. W kolejnej części programu przedszkolaki zaprezentowały utwory o tematyce patriotycznej, które
przygotowały pod okiem rodziców. Występujący poza doskonałym przygotowaniem zaprezentowali również ciekawe stroje oraz
rekwizyty. Po występach naszym małym artystom wręczono dyplomy, nagrody i oczywiście wykonano pamiątkowe zdjęcia. Na
zakończenie uroczyście wniesiono flagę i odśpiewano „Mazurka
Dąbrowskiego”. Ostatnim wydarzeniem kończącym tydzień patriotyczny był udział dzieci we wspólnej zabawie „Podróże po Polsce”,
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prowadzonej przez nauczycielki z naszego przedszkola. Nasze pociechy jeszcze raz miały okazję usłyszeć ciekawostki o naszej Ojczyźnie związane z ważnymi miejscami, znanymi osobami i wydarzeniami. Wspólny taniec i śpiew znanych piosenek zakończył
tegoroczne obchody w naszym przedszkolu.
Nauczycielka Magdalena Grabda-Pełka
Zdjęcia: ARC

szkoła podstawowa nr 1
w jaworzu
Taaaka ryba...
19 października Koło Przyrodnicze i Regionalne wyruszyło na
wycieczkę do Rybaczówki w Bierach. Wyprawie sprzyjała piękna,
jesienna, ciepła pogoda. Po drodze podziwialiśmy oznaki jesieni,
a szczególnie pięknie przebarwione już liście na drzewach i krzewach. Uczyliśmy się je rozpoznawać i nazywać. W Rybaczówce
przywitał nas pan Piotr, który jest opiekunem sekcji młodzieżowej
oddziału PZW w Bierach. Oglądaliśmy pracę wędkarzy, którzy
czyszczą i przygotowują stawy do wiosennego zarybiania. Duże
zainteresowanie wzbudziły wysuszone, zakonserwowane trofea
wędkarzy, złowione w bierowskich stawach, np. tołpyga, szczupak,
sandacz czy pięciokilogramowy karp. Potem oglądaliśmy sprzęt
do łowienia ryb, białe i czerwone robaczki, uczyliśmy się zarzucać
wędki. Kubie udało się nawet zarzucić i złapać na haczyk... Kacpra. Ale po rozrzuceniu przynęty i my mieliśmy swoje, prawdziwe
trofea. Kacper złowił leszcza, Olek następnego, a Kuba okonia.

Bardzo dziękujemy gościnnym wędkarzom z Bier, a szczególnie panu Piotrowi. Podziękowania składamy także rodzicom
z klas 5C i 7A, którzy wędrowali z nami i czuwali nad naszym bezpieczeństwem.
Mirosława Hawełek
***
Nocowanie w szkole
25 października klasa 7A wraz z wychowawczynią i rodzicami przeżywała swoją nocną przygodę w szkole. Wszystko zaczęło się od wspólnej kolacji. Każdy przyniósł coś pysznego. Julka
usmażyła aż 30 naleśników i przyniosła pyszne konfitury śliwkowe. Kacper i Michał obsługiwali toster, były serki, wędliny, dżemy,
nutella i ciepła herbatka. Był też konkurs kulinarny z degustacją
pt. „Z czego pani zrobiła domowe dżemy w tym roku?”. Potem odwiedzili nas harcerze, którzy przygotowali dla wszystkich gry i zabawy. Druh Michał postanowił przygotować klasę do służby wojskowej. Było np. czołganie szkolnym korytarzem z plecakiem,
w mace przeciwgazowej. Następnie graliśmy w tenisa stołowego, piłkę nożną i siatkową. Nikt się nie nudził. Nie były potrzebne
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Nie wyszliśmy z pustymi rękami – otrzymaliśmy pamiątkowe
dyplomy oraz gry dydaktyczne, a na wiosnę będziemy obsadzać
podarowane doniczki. My natomiast na pamiątkę zostawiliśmy rysunki, które ilustrowały nasze najmilsze wspomnienia warsztatowe.
dziękujemy za fantastycznie spędzony czas!
zespół Promocji Szkoły
***

telefony („odpoczywały” w pokoju nauczycielskim) ani komputer.
Wspólne, urozmaicone zajęcia były ciekawszą alternatywą. Było
nam razem tak dobrze, że gdy nadszedł czas na seans filmowy,
jednomyślnie zamieniliśmy go na wspólną grę w „mafię”. Potem
chłopcy z tatą Markiem, a dziewczynki z panią Mirką i mamą Małgosią udali się na odpoczynek. Oczywiście długo jeszcze było słychać śmiechy i szepty… Aż rano obudzili nas rodzice, którzy przyjechali do szkoły odebrać uczniów, a myśmy… zaspali! To było
prawdziwa nocna przygoda w szkole, którą będziemy z przyjemnością wspominać. dziękujemy rodzicom za ich pomoc, bez nich
nie byłoby tych wspólnie przeżytych chwil, tej świetnej, wspólnej
zabawy. Mama Małgosia na podsumowanie napisała „dziękujemy,
że ma Pani odwagę organizować naszym dzieciom takie atrakcje
i podziwiamy, bo lekko nie jest”.
Mirosława Hawełek
***
Tydzień w zacisznym zakątku
W ramach innowacji pedagogicznej „Nauka jest wokół nas”
mieliśmy okazję odwiedzić „zaciszny zakątek” – instytut zootechniki gospodarstwo Jaworze zakładu doświadczalnego grodziec.
Poznaliśmy wiele ciekawostek o zwierzętach hodowlanych.
Sporo emocji wzbudził sum afrykański, który – jak się okazało –
cieszy się w naszym kraju dużą popularnością. Wizyta połączona była z poznaniem prac w gospodarstwie, możliwością spotkania oko w oko z niektórymi zwierzętami gospodarskimi, a także
zaowocowała własnym wkładem w zrobienie masła. Po degustacji okazało się, że nie ma nic smaczniejszego niż chleb z masłem
własnej produkcji!

Wiolonczelistka, la, la, la...
Na lekcję muzyki do klasy 2A przyszedł niespodziewany gość
– pani Joanna, wiolonczelistka. Podczas lekcji poruszone zostały
wszystkie zmysły! uczniowie dotknęli smyczka, który zrobiony był
z drewna i końskiego włosia. Wąchali kalafonię, zaglądali do „duszy” instrumentu. Na koniec wysłuchaliśmy brzmienia tego pięknego instrumentu smyczkowego.
Wiolonczela, jaka jest, każdy widzi, jednak największe wrażenie zrobiła groźna kobra, która wieńczyła podstrunnicę!
Bożena ryś
***
Okno na duchowy świat
Jeśli chcesz otworzyć czyjeś serce – podaruj ikonę. Niezwykłe
spotkanie ze sztuką, jaką jest ikonopisarstwo, odbyło się w naszej
szkole. uczniowie klasy 2B zaprosili panią irenę Niemiec, która
opowiedziała o swojej pasji. zaprezentowała własne prace oraz
kolejne etapy powstawania malowidła na desce. dzieci zobaczyły,
jak przygotowuje się farbę na bazie naturalnych składników – żółtka, wina i barwników uzyskiwanych z kamieni, roślin, ziemi, jak powstaje złocenie – tak ważny element każdej ikony. Te obrazy powstają według zasad i proporcji ustalonych od wieków, w wielkim
skupieniu, aby poruszały serca i umysły. Także w wielkim skupieniu dzieci wykonały własne prace, które będą piękną pamiątką tej
ciekawej lekcji. zdobyta wiedza będzie przydatna podczas podróży czy zwiedzania galerii. Jeśli chcesz komuś podarować okno na
duchowy świat – podaruj ikonę.
Lucyna Makuchowska

***
Rozmawiamy o Jaworzu
Nietypową wędrówkę przez dzieje naszej miejscowości trzecioklasiści odbyli w terenie. Na spacer zaprosili prezesa Towarzystwa
Miłośników Jaworza, ryszarda Stanclika. Miejsce spotkania było
nietypowe – Kwatera założycieli i Właścicieli Jaworza na katolickim cmentarzu. uczniowie poznali historyczne fakty dotyczące
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osób, które odegrały szczególną rolę w dziejach miejscowości.
Pan Ryszard ujął wszystkich niezwykłą wiedzą, a ciekawostki
z życia spoczywających na nekropolii osób zostaną w pamięci na
długo (szczególnie szklana trumna). Dowiedzieliśmy się również,
że dawniej nasze Jaworze składało się właściwie z siedmiu wsi,
a mieszkańcy żyli tutaj w przyjaźni.

W związku ze zbliżającym się 1 listopada dzieci postanowiły
uporządkować i oczyścić zwiedzane pomniki, co czyniły z wielkim
zapałem. Takie lekcje na pewno polubimy i powtórzymy.
Monika Foks
***
Specjalne zbiory
W listopadzie klasy siódme pod opieką wychowawców i bibliotekarza zwiedzały Dział Zbiorów Specjalnych, najcenniejszą część
zasobów Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej. Znajduje się on
w XVII-wiecznej kamienicy na Starym Rynku, przy ul. Podcienie
9. Obecnie udostępnianiem zbiorów specjalnych zajmuje się troje
pracowników, z panią kierownik Urszulą Szablą na czele.
W ciągu niespełna 30 lat działalności biblioteka zgromadziła 108 starodruków, z których 100 zostało już zdigitalizowanych
i jest dostępnych na stronie Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Do najcenniejszych cymeliów zalicza się między innymi Ovidiusa P.N.
„Metamorphoseos libri XV”, wydaną w Wenecji w 1527 roku na
śnieżnobiałym, czerpanym papierze, „Biblię Czeską” wydrukowaną
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w Norymberdze w 1540 r. (pierwszą w tym języku, z dwoma całostronicowymi, barwnymi drzeworytami), krakowską „Biblię Leopolity” z roku 1577 (z pierwszym tłumaczeniem na język polski),
pamflet na szkolnictwo jezuitów „Gratis” Jana Brożka z 1625 r.,
słownik przysłów Grzegorza Knapskiego „Theasaurus polono-latino-graecus” z roku 1632, podręcznik geografii Filipa Clüvera „Introducatio in Universal geographiam” z 1678 roku, „Kazania” Piotra Skargi z 1772 roku, „Satyry” Ignacego Krasickiego z roku 1779.
Obszerniejszy zbiór stanowią zabytki młodsze (od 1801 r. do
1945 r.) w liczbie 3 tysięcy egzemplarzy. Należą do nich poradniki
lekarskie i gospodyń, książki historyczne, sztuka, powieści, roczniki czasopism wydawanych w Cieszynie: „Gwiazdka Cieszyńska”
z roku 1898, „Wieniec-Pszczółka” z lat 1902-1912 oraz przedwojennych periodyków o charakterze ogólnopolskim: „Świat”, „Kurier Lwowski”, „Prawdą a Bogiem”, „Dziennik Literacki”, „Bluszcz”,
„Przewodnik Naukowy i Literacki”.
Osobny zbiór tworzą Zegadłowicziana, czyli pamiątki po urodzonym w Białej Emilu Zegadłowiczu, poecie i prozaiku. Składają
się na niego rękopisy, listy, klocki do drzeworytów, pierwsze wydania powieści.
Placówka gromadzi ponadto rękopisy-dokumenty uchodźców
z Zaolzia, atlasy, plany miast, nuty, partytury, ekslibrisy, plakaty, reprodukcje malarskie, reprinty (herbarze i genealogie), widokówki.
Oddział zajmuje się również pozyskiwaniem materiałów zapisanych na starszych nośnikach fonograficznych – płyt analogowych (8 tys.), filmów na kasetach VHS (3 tys.), książki mówionej
na kasetach magnetofonowych (2 tysiące).
Dział Zbiorów Specjalnych wywarł na uczniach ogromne wrażenie. A największym zainteresowaniem cieszyły się płyty analogowe, które siódmoklasiści mogli sami odtwarzać na gramofonie
i kołysać się w rytm muzyki zespołu Queen i Michaela Jacksona.
Bibliotekarz Tomasz Zdunek
***
Niepodległość znaczy wolność
8 listopada nauczyciele i uczniowie uczestniczyli w akademii
z okazji Święta Niepodległości. W uroczystą atmosferę tego dnia
wprowadzili widzów artyści Koła Teatralnego „Żywioł” oraz chóru
„Jaworowa Gromada” pod kierunkiem pań Teresy Adamus i Małgorzaty Cholewik. Wykonawcy przybliżyli trudne realia tamtych
czasów, ludzkie tęsknoty i rozterki walczących o wolność. Marzenia o niepodległej Polsce były tym, co łączyło cały naród. Przedstawienie dostarczyło wielu wzruszeń, wzbudziło wśród widowni
refleksję i poruszenie. Daliśmy wyraz pamięci o tych wszystkich,
dzięki którym żyjemy w wolnej Polsce.
Małgorzata Cholewik

2019

23

grudzień

SzKOŁA POdSTAWOWA Nr 2
W JAWOrzu
Konkurs recytatorski
We wtorek 29 października 2019 r. w Szkole Podstawowej
nr 2 im. gen. Broni Stanisława Maczka odbył się Szkolny Konkurs
recytatorski. Wzięło w nim udział 39 uczniów, którzy recytowali
wiersze Jana Brzechwy.

Klasa 1a

Celem konkursu było rozwijanie talentów aktorskich, szerzenie zamiłowania do poezji i kształtowanie wrażliwości na piękno
słowa. Oceniając występy uczniów jury brało pod uwagę opanowanie pamięciowe, dykcję, ogólne wrażenie artystyczne oraz tempo mówienia.
Po zakończeniu konkursu dzieci z klas 1-3 wzięły udział w zabawie tanecznej, prezentując swoje stroje związane z wierszami
Jana Brzechwy oraz spotkały się w gronie kolegów i koleżanek
z klasy przy wspólnym poczęstunku. W tym dniu odbyła się również wystawa prac plastycznych, którą mieli możliwość podziwiać
rodzice klas młodszych.
gratulujemy uczestnikom i wszystkim życzymy sukcesów
w kolejnych konkursach recytatorskich.
Justyna Smyrdek

Klasa 1b

***
Ślub będziemy brać ze szkołą!
Ślubujemy uroczyście być pilnymi w nauce, wzorowymi w zachowaniu. Ślubujemy być dobrymi kolegami, kochać Ojczyznę
i godnie reprezentować dobre imię generała broni Stanisława
Maczka – patrona naszej szkoły – takie przyrzeczenie składała
nowo przyjęta „drużyna Maczka”.
zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności
szkolnej, musieli przedstawić to, czego już się w szkole nauczyli.
gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz umiejętność odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań. Po zakończonej prezentacji
zaproszeni goście zgodnie potwierdzili, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały „egzamin pierwszoklasisty”.
doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów, które wzbudziło wiele emocji. Kolorowym ołówkiem
aktu pasowania dokonała dyrektor szkoły – Barbara Szermańska,
wręczając wraz z Wójtem gminy radosławem Ostałkiewiczem

legitymacje szkolne. Tym samym pierwszaki zostały włączone do
społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej imienia generała
broni Stanisława Maczka nr 2 w Jaworzu.
dzieci otrzymały pamiątkową, o kilka rozmiarów za dużą koszulkę z napisem- druŻYNA MACzKA, która będzie towarzyszyła
im przez wszystkie 8 lat edukacji. Ślubowanie uczniów klas pierwszych to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale
również dla ich rodziców, dziadków, bliskich. Pięknie zaśpiewane
piosenki, z przejęciem wyrecytowane wiersze, wycisnęły niejed-
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przeprowadzone zostały pogadanki z dziećmi na temat ich dokarmiania. Realizacja tego zadania miała na celu kształtowanie
u dzieci takich cech jak empatia, obowiązkowość, szacunek nie
tylko dla ludzi, ale i zwierząt.
Kasztany i żołędzie są przysmakiem żubrów, dzików, saren, jeleni, danieli a także ptaków: sójek i bażantów. Są bogate w witaminy i substancje odżywcze, dlatego wykorzystywane są do dokarmiania. Zbiórka daje obopólne korzyści, bo z jednej strony to
dobry sposób promowania nawyków ekologicznych wśród dzieci,
nauki wrażliwości wobec zwierząt i oszczędnego gospodarowania zasobami przyrody, z drugiej strony mamy oczywiście dobro
zwierząt, pomoc w przetrwaniu w trudnych zimowych warunkach.
Justyna Smyrdek

ną łezkę z oczu zgromadzonych. Ten dzień na długo pozostanie
w pamięci nas wszystkich. Miłym zakończeniem tej uroczystości były wspólne fotografie. Po części oficjalnej dzieci zostały zaproszone na słodki poczęstunek przygotowany przez Rodziców.
Wszystkim pierwszoklasistom życzymy sukcesów w nauce i jak
najlepszych ocen na pierwszym szkolnym świadectwie.
Justyna Smyrdek
***
III miejsce – konkurs żołędziowy!
W październiku już po raz kolejny odbył się konkurs żołędziowy w pokazowej Zagrodzie Żubrów w Pszczynie. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. gen. broni Stanisława Maczka w Jaworzu a także panie z Powiatowego Domu Pomocy Społecznej
w Pogórzu zebrały łącznie 439 kg kasztanów, co dało w klasyfikacji 3 miejsce w kategorii szkół. Konkurs ma ogromne znaczenie
zarówno dla zwierząt, które są wówczas obdarowywane zimowymi
smakołykami, ale także dla samych uczestników – dzieci oraz dorosłych. Bardzo istotnym aspektem jest budowanie świadomości oraz wrażliwości wśród młodego pokolenia. Dzieci i młodzież,
zbierając żołędzie czy kasztany, czują się współodpowiedzialne
za zdrowie i życie zwierząt. Nie bez znaczenia jest tutaj także element współzawodnictwa, który dzieci uwielbiają.
Zima to szczególnie trudny okres dla zwierząt. Wielokrotnie

***
Dzień kundelka
25 października obchodziliśmy w szkole Dzień Kundelka.
Data święta nie jest przypadkowa i zbiega się z Dniem Ustawy o Ochronie Zwierząt, który obchodzony jest corocznie dzień
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po dacie wejścia w życie ustawy (obowiązuje ona od 24 października 1997 r.). Święto powstało, aby podziękować kundelkom za ich oddanie i wierność ale również aby zwrócić uwagę
na tę najliczniejszą a często najgorzej traktowaną grupę psów
towarzyszących człowiekowi.
uczniowie z klas 1-3 mieli przebrania związane z postaciami znanych psów, przynieśli także swoje ulubione maskotki
przedstawiające psy i zdjęcia swoich czworonożnych przyjaciół.
Podczas zajęć rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób być odpowiedzialnym opiekunem psa i jak prawidłowo odczytywać jego
zachowanie. Ale oprócz dawki wiedzy była także wspaniała zabawa, uczniowie tworzyli postać swojego kundelka z połączenia
trzech różnych rysunków, a także składali zakładkę do książki
w technice origami.
zajęcia zakończyliśmy zbiórką karmy i kocyków dla podopiecznych schroniska dla zwierząt, w ten sposów wymiernie
pomogliśmy kundelkom, które nie mają swojego domu.
Teresa dziedzic

***
Dla Ziemi, dla czytelnictwa, dla ludzi
„Książka Wspiera Bohatera” – pod takim szyldem Fundacja
ekologiczna Arka prowadzi cykliczną akcję charytatywną, do której po raz kolejny dołączyła nasza szkoła. Na przełomie października i listopada uczniowie i ich rodzice przynosili do szkoły książki:
te dla dzieci, te dla młodzieży, ale także te dla dorosłych. W zbiórkę włączyli się wszyscy, od najmłodszych po najstarszych. Koordynowali ją uczniowie klasy szóstej wraz z wychowawcą, którzy
na koniec książki policzyli, spakowali i załadowali do fundacyjnego
samochodu. Łącznie aż 513 pozycji pojechało do Arki, by zyskać
nowe życie. zostaną teraz posegregowane i niebawem wystawione na kiermaszu w bielskiej galerii Sfera. dochód z ich sprzedaży
przeznaczony będzie na pomoc dzieciom z domów dziecka oraz
ze świetlic środowiskowych. Tym sposobem nasi uczniowie zwolnili miejsce na półkach swoich domowych biblioteczek pod nowe
nabytki, przeczytane już przez nich książki wciąż będą komuś
przynosić radość, a potrzebujące dzieci będą mogły wziąć udział
w różnorakich imprezach i przedsięwzięciach kulturalnych. Akcja
z pożytkiem dla ziemi i dla drugiego człowieka będzie w naszej

szkole powtórzona wiosną, a potem – mamy nadzieję – również
w kolejnych latach. za pomoc w jej przeprowadzeniu dziękujemy
wszystkim zaangażowanym!
***
Nauka poprzez zabawę
reforma oświaty postawiła przed nami (pracownikami SP2
w Jaworzu) wiele wyzwań. Jednym z nich jest nauczanie dzieci
i młodzieży według najnowszych metod i trendów. Staramy się
w tym roku szkolnym wypracować spójny program z wykorzystaniem metodologii STeAM (z ang. Science, Technology, engineering, Arts, Maths), która jest połączeniem dziedzin takich jak
nauka, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka. Wykorzystujemy zasoby odziedziczone po gimnazjum, roboty eV3 Lego
Mindstorms, które najlepiej nadają się na zajęcia z robotyki dla
klas starszych szkoły podstawowej. elementy logicznego myślenia i kodowania staramy się wprowadzać na zajęciach dla najmłodszych. Potrzebne do tego pomoce (dzięki zaangażowaniu
Pani dyrektor) powoli wzbogacają nasze pracownie. Pomagają
w tym oczywiście klasy wyposażone w tablice interaktywne. Najtrudniejszym problemem jest połączenie etapu początkowego („kodowanie na dywanie”) z zaawansowanymi zajęciami z robotyki
(eV3 Lego mindstorms). rozwiązaniem mogą być małe Ozoboty kodowane za pomocą kolorów – wystarczy kilka białych kartek,
4. kolory flamastrów i oczywiście małe robociki – cała pracownia
mieści się w plecaku. Brakującym ogniwem w rozwoju jest jeszcze Lego education Wedo 2.0 – najlepiej kilka kompletów. do strefy sprzętu i pomocy naukowych trzeba dodać jeszcze pierwiastek
ludzki – dobrze przeszkolonych nauczycieli. dzięki pomocy władz
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gminy, która finansuje takie szkolenia, oraz zapaleńcom którzy
szkolą innych – fachowa kadra się powoli kompletuje.
Grzegorz Dymarski, nauczyciel informatyki

***
Prezent pod choinkę.
W tym roku akcja charytatywna „Prezent pod choinkę” rozpoczęła się w naszej szkole już na początku listopada od „słodkiej środy”
zorganizowanej w ramach koła wolontariatu przez klasę 7. Uczniowie wraz z rodzicami przynieśli wiele słodyczy, piekli naleśniki i prażyli kukurydzę. Wszyscy na przerwach kosztowali słodkie rarytasy i sponsorowali zbiórkę na paczki dla dzieci z Ukrainy i Białorusi.
Za zebrane fundusze nauczyciele zakupili słodycze, artykuły
szkolne oraz kosmetyczne i nastąpił drugi etap akcji charytatywnej.
Rozpoczęliśmy w klasie 5 i 6 od ozdabiania pudełek po butach,
które zamieniły się w piękne prezentowe pudełka. Potem uczniowie klasy 7 do każdego z nich włożyli przygotowane prezenty. Zapakowaliśmy 12 pudełek - prezentów dla dzieci i odwieźliśmy do
lokalnego organizatora akcji.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w ten świąteczny
gest pomocy.
Ewa Below

Informujemy, że w dniu 24 grudnia br., tj. w Wigilię Bożego Narodzenia
Urząd Gminy Jaworze, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
Gminny Zespół Obsługi, Ośrodek Promocji Gminy Jaworze
oraz Gminna Biblioteka Publiczna będą nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy.
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MŁOdzieŻOWY OŚrOdeK
WYCHOWAWCzY
Pasja, profesja, powołanie

Październik to od czterech lat miesiąc zarezerwowany w MOW
na aktywizację wychowanków w zakresie poszukiwania pomysłów
na swoje życie zawodowe. Hasłem tegorocznej edycji tygodnia
kariery, któremu patronują Stowarzyszenie doradców Szkolnych
i zawodowych rP oraz Ministerstwo edukacji Narodowej były trzy
ważne słowa: „Pasja, Profesja, Powołanie”.
W ramach akcji przeprowadzono wycieczki (gOPr Szczyrk,
Stacja Pogotowia ratunkowego w Jasienicy, dwór Świętoszówka,
stadnina koni). W Beskidzkim Centrum Kształcenia ustawicznego
i Praktycznego wychowankowie spotkali się z nauczycielami zawodu w pracowniach: samochodowej, elektrycznej, energii odnawialnej. Poznawali pasję pana Franciszka – przewodnika beskidzkiego, który z wielkim zapałem i entuzjazmem opowiadał ciekawe
historyjki podczas konkursu „To i owo o Jaworzu”. uczyli się ponadto zasad pierwszej pomocy wraz z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, wszystko pod czujnym okiem ratownika medycznego
i ratowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia ratunkowego.
Chłopcy podczas lekcji z doradcą zawodowym pracowali z wykorzystaniem multimediów, tj. Mapy Karier, tworzyli swoje przyszłe
ścieżki kariery wraz z Centrum Szkoleń i Promocji zatrudnienia.
Mamy nadzieję, że te wspólne działania przyczynią się do tego,
iż nasi wychowankowie dokonają w przyszłości właściwych wyborów zawodowych.
Joanna Wojdan

***
Nasi mistrzowie
W aktualnym roku szkolnym wychowankowie MOW w Jaworzu wywalczyli mistrzostwo Polski w biegach przełajowych. zawody zostały zorganizowane z okazji Święta Niepodległości w Krupskim Młynie. Była to sztafeta 4x1600 m w składzie: damian W.,
damian J., Krzysztof T. oraz Jakub P. indywidualnie brązowym medalistą został dawid M., a mistrzem Polski damian J.
dorota Stańczyk
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SPORTOWE JAWORZE

Udane półrocze
dobiegły końca rozgrywki ligowe w rundzie jesiennej sezonu
2019/2020. do rozgrywek pod egidą Śląskiego związku Piłki Nożnej nasz klub wystawił do rozgrywek aż cztery zespoły: seniorów
(Liga Okręgowa, gr. 5), rezerwy (Klasa B), trampkarzy (Vii liga)
oraz młodzików (iV liga). Trzeba jasno powiedzieć, iż zakończyły
się one po naszej myśli!
Najstarsi zawodnicy gKS Czarni Jaworze jesienną kampanię
zakończyli z dorobkiem 24 punktów (7 zwycięstw, 3 remisy i 5 porażek) na dobrej i szczęśliwej siódmej lokacie. Co prawda, była
szansa zająć wyższą pozycję, aczkolwiek jest to dobra pozycja
startowa przed rywalizacją w pierwszym półroczu 2020 roku. Warto odnotować, iż jaworzanie pokonali m.in. dwóch liderów naszej
ligi: drużyny z Pszczyny oraz Bestwiny!
Po rocznej przerwie do rozgrywek powróciła drużyna rezerw,

w której to szansę otrzymują zawodnicy z pierwszego składu, którzy nie mieszczą się w kadrze bądź też nasi młodzi zawodnicy.
Choć wynik jest tu bardziej drugorzędną sprawą (ważniejsze jest
ogrywanie się zawodników), to jednak trzeba wspomnieć o ich dokonaniach. Po jedenastu kolejkach podopieczni trenera grzegorza
Wojnicza zajmują ósmą lokatę, z dorobkiem 13 „oczek”.
Największe powody do dumy mamy z kolei z naszej młodzieży!
drużyna trampkarzy, dowodzona przez trenera Kamila Sekułę, dokonała czegoś wielkiego! zdominowane przez naszych trampkarzy
rozgrywki (6 zwycięstw i jedna porażka przy imponującym bilansie bramkowym – 134:3!) dały im tytuł mistrza Vii ligi, co oznacza
iż w wiosennej kampanii zagrają w wyższej lidze! dobrze również
zaprezentowali się piłkarze z rocznika 2007 i młodsi. Podopieczni szkoleniowca daniela Lecha ostatecznie uplasowali się tuż za
plecami drużyn z rybarzowic i Jasienicy, tocząc równorzędne pojedynki ze swoimi oponentami!
Podsumowując. Było to dla nas bardzo udane półrocze i z wypiekami na twarzy oczekujemy startu wiosennej kampanii!
gKS Czarni Jaworze. zdjęcia: Marcin Sztekliński

Orlik 1

Orlik 2

gKS CzArNi JAWOrze

Seniorzy

2019

grudzień

29

Skrzaty 1

Skrzaty 2

Trampkarze

Przedszkolaki

rezerwa
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Młodziki 1

Młodziki 2

Odszedł nasz serdeczny przyjaciel
Z ogromnym żalem przyjęliśmy informację o śmierci byłego piłkarza BBTS Bielsko-Biała oraz dotychczasowego członka zarządu GKS Czarni Jaworze, Andrzeja Hutury.
Andrzej Hutyra urodził się 9 stycznia 1955 r. Przez całe swoje
życie zawodowe związany był z Elektrociepłownią w Bielsku-Białej. Pracę łączył ze swoją największą pasją – piłką nożną. Przez
wiele lat związany z BBTS Bielsko-Biała (z przerwą na obowiązkową służbę wojskową). Po przejściu na zasłużoną emeryturę aktywnie wspierał z wysokości trybun ukochane TS Podbeskidzie S.A
oraz sekcję siatkarzy BBTS Bielsko-Biała. W Jaworzu znalazł się
za sprawą swojego wnuka, Arkadiusza, który wówczas trenował
w zespole trampkarzy. Dzięki aktywnej działalności został wpierw
kierownikiem zespołu trampkarzy, a następnie skarbnikiem i członkiem zarządu ds. organizacyjnych GKS Czarni Jaworze. Podczas
jubileuszu 15-lecia naszego klubu został odznaczony przez Śląski
ZPN srebrnym medalem za zasługi dla lokalnej piłki nożnej. Zmarł
17 listopada 2019 r. po ciężkiej chorobie w wieku 64 lat. Andrzej

nigdy nie odmówił nam pomocy. Serdeczny przyjaciel GKS Czarni Jaworze. Jest to wielka strata dla naszego jaworzańskiego społeczeństwa. Cześć Jego Pamięci!
GKS Czarni Jaworze

Niepodległość na stołach
Coraz popularniejsze w naszym kraju staję się świętowanie
poprzez sportową rywalizację. Nie inaczej jest w Jaworzu. 11
listopada w Hali Sportowej Jaworze odbył się turniej w tenisie
stołowym. Zanim jednak rozpoczęła się rywalizacja na całego,
słowa otwarcia przypominające o wyjątkowości tego dnia skierowali do uczestników Daniel Bąk, Naczelnik Wydziału Sportu w Urzędzie Gminy oraz radni Agnieszka Nieborak i Tomasz
Gwóźdź. Wspólnie odśpiewano „Mazurka Dąbrowskiego”, by
uczcić należycie ten dzień.
Później już słychać było tylko piłeczki odbijające się od
stołów, głośny doping i okrzyki zawodników. Działo się sporo, gdyż rywalizacja toczyła się jednocześnie w czterech grupach wiekowych. Po kilku godzinach zmagań można było
przystąpić do dekoracji zwycięzców, której dokonał wójt Radosław Ostałkiewicz. Podkreślił on, że gratuluje samozaparcia i wysokiej formy wszystkim zawodnikom. Życzył także
dalszego rozwijania pasji i wielu sportowych osiągnięć. Następnie uhonorowano każdego zawodnika pamiątkowym medalem, wyróżniono najmłodszego i najstarszego zawodnika turnieju, czyli Michał Gałkę oraz Kazimierza Kuklę, a zwycięzcom poszczególnych grup oraz zdobywcom drugiego
i trzeciego miejsca wręczono puchary. Zdobyli je:
Dzieci 2008-2010
1. Michał Gwóźdź
2. Maksymilian Kaczyński
3. Michał Gałka
Dzieci 2005-2007
1. Szymon Pysz

2. Oliwier Zemanek
3. Adam Nieborak
Kobiety
1. Agnieszka Nieborak
2. Martyna Pytlik
3. Izabela Jasik
Mężczyźni
1. Rafał Stronczyński
2. Patryk Tobias
3. Tomasz Gwóźdź
Urząd Gminy Jaworze, Fot. Urząd Gminy Jaworze
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JAWOrze z BLiSKA
Wędrówki po Jaworzu część druga. Jesteśmy w miejscu bardzo uczęszczanym, przy jednej z najwyżej położonych ulic w naszej miejscowości. Pięknie jest tu przez cały rok. Światło słoneczne, niczym nieprzysłonięte ogrzewa Chrystusa Frasobliwego. On
w swojej zgrzebnej, surowej, drewnianej postaci w sposób oczywisty integruje się z otaczającymi go drzewami. Mam wrażenie
wzajemnego przenikania się formy artystycznej i tworów przyrody. rzeźba jest bardzo ekspresyjna, dynamiczna. emanuje z niej
nastrój zatroskania, refleksji nad światem. Twórca, znany i ceniony
jaworzański artysta plastyk, użył drewna, wykorzystując, jak zwykle w swoich pracach, naturalne ukształtowanie tego materiału z
jego sękatością, asymetrią, ale też swoistą miękkością i ciepłem.

Kapliczka jest miejscem, gdzie często można zobaczyć zadumanego, zatrzymanego w czasie spacerowicza, rowerzystę, turystę.
Warto odkryć dla siebie ten zakątek...
Tekst i rysunek: J. Cz.
zagadkę sprzed miesiąca bez problemu rozszyfrował Jacek
Pomper. Chodzi oczywiście o pomnik grunwaldzki. – Postument,
który powstał dzięki harcerzom, znajduje się w Nałężu. Pomnik ten
powstał z okazji okrągłej rocznicy bitwy pod grunwaldem. Mieszkam niedaleko tego pięknego miejsca – napisał do nas pan Jacek. zapraszamy go do sekretariatu urzędu gminy po odbiór gadżetów promocyjnych.
za odgadnięcie grudniowej zagadki także można liczyć na
gminne gadżety. Ponownie obowiązuje zasada: kto pierwszy, ten
lepszy. Piszcie na adres: echo@jaworze.pl.
(wot)
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TEKST SPONSOROWANY

CHRISTMAS ACTIVITIES



Spend some time wrapping Christams presents –
(spędź trochę czasu na pakowaniu prezentów).

DO NOT SKIP CHRISTMAS!
Chcesz nauczyć się więcej?
ZAPISY na Nowy Semestr!!!

Święta już tuż, tuż... może czas pomyśleć o prezentach,
rozpocząć przygotowania...
Tym razem nauczymy się różnych zwrotów i wyrażeń
związanych z typowo świątecznymi czynnościami. Zrób
podobną listę i sprawdź dwukrotnie, żeby o czymś ważnym
nie zapomnieć!

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:

Naszym czytelnikom, kursantom oraz wszystkim
mieszkańcom życzymy najpiękniejszych Świąt Bożego
Narodzenia oraz spełnienia marzeń w Nowym ROKU!
20 IMPORTANT CHRISTMAS ACTIVITIES























Buy or prepare a wreath for your front door – (kup,
przygotuj wieniec na drzwi wejściowe)
Bake all the cookies – (upiecz ciasteczka)
Decorate your home, all the rooms even the kitchen
– (udekoruj dom, wszystkie pokoje nawet kuchnię)
Buy a real Christams tree (not artiﬁcial) – (kup
prawdziwą choinkę, nie sztuczną)
Go ice skating with your family - (start a new family
tradition to open winter season) – (idź na łyżwy,
zacznij nową rodzinna tradycję na rozpoczęcie zimy)
Mail/send a letter to Santa – (wyślij mail, list do
Mikołaja)
Hang mistetoe – (powieś jemiołę)
Go sledding – (idź na sanki)
Make a DIY gift for your ﬁends /family – (zrób
własnoręcznie prezent)
Sip on homemade hot chocolate – (sącz gorącą
czekoladę domowej roboty)
Watch a holiday favourite movie (Home alone) –
(obejrzyj ulubione firmy (Kewin sam w domu)
Sing Christams carols with family or even neighbours
– (zaśpiewaj kolędy z rodziną, nawet z sąsiadami)
Gather round the table and invite someone you
haven’t seen for a long time – (zbierzcie się wokół
stołu, zaproś kogoś, kogo dawno nie widziałeś)
Spend time with loved ones avoid crowds, shopping
spree – (spędzaj czas z ukochanymi osobami, unikaj
tłumów, gorączki zakupów)
Cozy up by the ﬁre (real or fake) – (umilaj sobie czas
przy ogniu, prawdziwym lub sztucznym)
Play in the snow (go to the mountains to ﬁnd it) –
(baw się na śniegu - jedź w góry i znajdź go)
Create handmade Christmas cards – (zrób
własnoręczne kartki świąteczne)
Make a Christmas Tune Playlist – (przygotuj własną,
ulubioną listę piosenek świątecznych)
Build a snowman – (zrób bałwana)

Szkoła Języków Obcych WOrLd
ul. zdrojowa 93
Jaworze CeNTruM (budynek galerii JAWOrze)
tel. 604835859; e-mail: sekretariat@jezykijaworze.pl

2019

grudzień

Krzyżówka

Poziomo:
1) Ostatnia huczna zabawa przed adwentem
6) Święty roznoszący dzieciom prezenty
10) Filomata - przyjaciel Mickiewicza
11) uroczysta kolacja spożywana w wieczór wigilijny
12) Łamany przy wigilijnym stole
13) Mały kolczasty ssak
15) Stolica starożytnej Asyrii
16) Wieś w gminie Buczkowice
18) Chwast z kolcami i rzepami
19) Spotkania organizowane przez Towarzystwo Miłośników Jaworza
21) „Czarny” - wzór cnót rycerskich
22) Ludwik Jerzy - poeta i satyryk związany z „Przekrojem”
24) Biblijny ogród Adama i ewy
25) Jesienna szaruga
26) Chęć do działania, werwa
28) Tradycyjnie trafia na wigilijny stół
29) Baśniowy potwór
31) Aromatyczny napój
32) Lekkie ciasto na tort
34) imię niemieckich cesarzy

33
Pionowo:
1) Czas poprzedzający Boże Narodzenie
2) Surowiec dostarczany z lasu
3) Spina kartki
4) drugi okres ery mezozoicznej
5) Biblijny prorok zapowiadający przyjście
Mesjasza
6) Liczba, którą się mnoży
7) W rowerze i samochodzie
8) Mieszkańcy kraju nadbałtyckiego
9) Meksykański półwysep
14) Wielki prorok biblijny
16) Pospolity, gwiżdżący ptak
17) Obrońca oskarżonego
19) gryzonie, których wydzielina ma
zastosowanie w przemyśle perfumeryjnym
20) Wigilijny solenizant
21) drogowe lub interpunkcyjne
22) dodawane do makówek wigilijnych
23) Chodzą na nie dzieci w czasie adwentu
27) Skrzydlaci amatorzy czereśni
29) grecki filozof - nauczyciel Platona
30) Mieszkaniec danego państwa
33) Kary za naruszanie prawa
35) dramatyzm, splot nieszczęść
36) Czeskie miasto w pobliżu Polski
37) Jedna z wielu śpiewana w okresie Świąt
Bożego Narodzenia
38) Wersety buddyjskiej modlitwy
42) Stosowany do marynat
45) Jednostka pola powierzchni

39) Pobieżny opis, szkic
40) Okazja do odegrania się
41) Supergimnastyk, ekwilibrysta
43) duże jezioro w Andach
44) zwarte zarośla
46) zabawa z toastem noworocznym
47) Niestabilna praca serca
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Biuro Rachunkowe
MIRMAR
Pełna obsługa ﬁrm. Dojazd do klienta.
Jaworze, ul Konwaliowa 325
tel. 501 770 424
e-mail: biuromirmar@gmail.com

Poleca: świąteczne i nie tylko,
sesje fotograﬁczne...
rodzinne, portrety, plenerowe oraz
sesje TFP. (501 754 991, sms proszę)
generalmark325@gmail.com

Poszukuję
mieszkania w Jaworzu
dla dwojga starszych osób
tel. 609 517 578
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W te Święta podaruj swoim bliskim niezapomniane chwile!
W czasach, kiedy każdy ma wszystko, trudno jest znaleźć prezent idealny,
a przecież każdy z nas chciałby podarować naszym Najbliższym coś,
co będzie wyjątkowe i na długo pozostanie w pamięci.
Wybierając na prezent Bon Podarunkowy do dotyku urody,
ofiarujesz chwile relaksu, odprężenia, spokoju.
Pomożemy w doborze odpowiedniej usługi, która sprawiłaby przyjemność mamie,
siostrze, przyjaciółce czy mężowi.
Sprawimy, że bliska Ci osoba poczuje się wyjątkowo
i spędzi u nas niezapomniany, przyjemny czas.
Świąteczne Bony Podarunkowe są już zapakowane w piękne pudełeczka
i tylko czekają, aby znaleźć się pod choinką i uszczęśliwić Twoich Najbliższych!
Masaż, zabieg anti-aging, a może pielęgnacja dłoni i stóp?
Możemy wpisać na bonie konkretny zabieg lub kwotę,
a obdarowana osoba sama lub z pomocą terapeuty wybierze,
z jakiej usługi chciałaby skorzystać.
Życzymy Państwu pogodnych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
i samych cudownych chwil spędzonych w gronie najbliższych.
Niech Nowy rok obfituje w radość, dobro i szczęście każdego dnia!
Marta Wawrzyczek wraz z zespołem dotyku urody.

36

grudzień

2019

