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KAŻDy KOchA JAWORze NIc NIe MUszĘ, WszystKO MOGĘ

tAK MINĘły OstAtNIe MIesIĄceNOWy tABOR POLIcJI

100 LAt PANI ANNy

Czas na selektywne śmieci

Wypełniona praktycznie do ostatniego miejsca sala Domu Gminnego „Pod harendą”. tak wyglądało spotkanie w ostatni piątek roku po-
święcone czystemu powietrzu oraz nowym zasadom segregacji odpadów w naszej miejscowości. Prowadzili je Marcin Bednarek, naczelnik 
Wydziału spraw Komunalnych i Uzdrowiska Urzędu Gminy Jaworze oraz Alicja Fober i Anna sobańska z Fundacji ekologicznej „Arka” z Biel-
ska-Białej. Najwięcej emocji budzą nowe zasady segregacji odpadów. Nie da się ukryć, że nowy system będzie bardziej skomplikowany od 
rozdzielania śmieci na suche i mokre. Więcej o selektywnej zbiórce w środku styczniowego „echa Jaworza”.  (wot)
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NA PIERWSZYM PLANIE

KONIec sUchych I MOKRych
Przejście ze starego systemu segregacji na nowy nie nastą-

piło, jak to w życiu często bywa, płynnie. część śmieci posegre-
gowanych według starych zasad: na suche i mokre, zostało ode-
branych na początku nowego, 2020 roku. ze spotkania, które 
w Domu Gminnym „Pod harendą” odbyło się 27 grudnia, płynie 
jeden zasadniczy wniosek: jeżeli mieszkańcy mają jakieś wątpli-
wości, najlepiej niech skontaktują się z Urzędem Gminy Jaworze. 
Można także wejść na stronę www.czystejaworze.pl i zapoznać 
się ze szczegółami.

– Tak naprawdę wszyscy będziemy się uczyć zasad segrega-
cji od nowa – mówił Marcin Bednarek, naczelnik Wydziału spraw 
Komunalnych i Uzdrowiska Urzędu Gminy Jaworze. 

co więc zmieniło się od 1 stycznia? Podział na śmieci suche 
i mokre przeszedł defi nitywnie do historii. Jaworze jest zresztą 
ostatnią gminą w powiecie bielskim i jedną z ostatnich w woje-
wództwie śląskim, która wprowadziła selektywną zbiórkę odpa-
dów. Na przykład od Nowego Roku plastikowe butelki wrzuca-
my do żółtych worków lub tzw. dzwonów oznaczonych na żółto, 
zeszyty, kartony, gazety i książki lądują do worków niebieskich, 
a resztki jedzenia to odpady biodegradowalne (kolor jasnobrązowy). 
W sumie frakcji będzie aż osiem. Podczas spotkania Marcin Bed-
narek zapewniał mieszkańców, że o odpowiednie worki musi się 
zatroszczyć fi rma Operatus (na pewno do końca lutego, co bę-
dzie dalej, wyniknie z przetargu). – Worki mają pojemność 120 li-
trów. Nie ma ograniczenia co do liczby worków. Chcecie państwo 
10 worków, to tyle dostaniecie – przekonywał naczelnik Wydziału 
spraw Komunalnych i Uzdrowiska Urzędu Gminy Jaworze. Jedno-
cześnie zachęcał mieszkańców do kontaktów z Urzędem Gminy. 
– Jeżeli ktoś nie otrzymał worków albo śmieci nie zostały opróż-
nione na czas, może złożyć reklamację. Firma zajmująca się od-
biorem odpadów będzie miała 48 godzin na odpowiedź na skar-
gę – przekonywał Bednarek.

Dotychczasowe kubły na śmieci mokre i suche każdy może zo-
stawić w gospodarstwie. Warunkiem jest jednak naklejenie odpo-
wiedniej naklejki. te można odbierać w Urzędzie Gminy.

Więcej na temat selektywnej zbiórki odpadów można znaleźć 
na wspomnianej stronie www.czystejaworze.pl oraz w środku „echa 
Jaworza”.  (wot)

zdjęcia: tomasz Wolff 

Marcin Bednarek, naczelnik Wydziału spraw Komunalnych i Uzdrowiska 
Urzędu Gminy Jaworze mówił w czasie spotkania, że w razie jakichkolwiek 
wątpliwości najlepiej skontaktować się z Urzędem Gminy.

Anna sobańska z Fundacji ekologicznej Arka zachęcała m.in. do odpowied-
niego przygotowania odpadów, na przykład zgniatania puszek czy kartonów.

Rada Gminy Jaworze przyjęła przed świętami Bożego Naro-
dzenia jednomyślnie budżet na rok 2020, będący skutkiem wie-
lu kompromisów i zmian nie tylko w lokalnych uwarunkowaniach. 
Pod obrady włączono także inne uchwały, przyjęte następnie 
przez Radę.

sesja rozpoczęła się od wyjątkowej uroczystości przekazania 
płomienia z betlejemskiej groty na ręce wójta Jaworza – Radosława 
Ostałkiewicza oraz przewodniczącego Rady Gminy – zbigniewa 
Putka.

Następnie rozpoczęła się właściwa część obrad, podczas której 
poruszono wiele istotnych dla gminy kwestii. zaczęło się jednak od 
wystąpień gości. Głos zabrał ważny przedstawiciel władz powia-

towych, przewodniczący Rady Powiatu Bielskiego, Jan Borowski, 
który reprezentuje w Radzie Powiatu okręg Jasienica-Jaworze.

– W imieniu całej Rady Powiatu, także korzystając z okazji 
w imieniu starosty Andrzeja Płonki oraz oczywiście w moim wła-
snym, chciałbym życzyć wszystkim państwu radnym oraz wszyst-
kim jaworzanom spokojnych świąt, odnalezienia ich ducha w chwi-
lach spędzonych w rodzinnym gronie, oraz nowego roku 2020 
oświetlanego światłem tego płomienia z Betlejem – mówił Borow-
ski. skierował także podziękowania za dotychczasową współpra-
cę na ręce wójta i przewodniczącego Rady Gminy.

Następnie podjęto się realizacji kolejnych punktów dość roz-
budowanego porządku obrad. zaczęło się od dopisania podpunk-
tu w harmonogramie głosowania, polegającego na zatwierdzeniu 
wykazu tegorocznych zadań budżetowych gminy, kontynuowa-
nych w przyszłym roku.

Głównym tematem sesji było przyjęcie uchwały budżetowej na 
rok 2020 oraz nowego brzmienia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

BUDŻet NA MIARĘ 
czĘŚcI NAszych MARzeń
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(WPF). Główne założenia i opinie Regionalnej Izby Obrachunko-
wej na temat proponowanych uchwał przedstawił skarbnik Krzysz-
tof Śliwa. Była mowa o głównych inwestycjach zapisanych w WPF 
i środkach, które trzeba przeznaczyć na ich realizację. Wskazał 
także, że wszystkie uwagi zgłoszone przez RIO zostały wprowa-
dzone, więc oba projekty są zgodne z prawem. Głos zabrał tak-
że wójt. – To pierwszy tak duży budżet Jaworza oparty o środ-
ki własne, ale i te pozyskane z innych źródeł, takich, które powo-
li wysychają, a które kiedyś pozwoliły nam zbudować kanalizację 
w pięć lat, a nie w 57, jak kiedyś tak wyliczyłem… – mówił Rado-
saw Ostałkiewicz.

Gospodarz dokonał uzupełnienia wystąpienia skarbnika, na-
kreślił plany inwestycyjne na ten rok i kolejne lata, wspomniał 
o możliwościach, jakie wykorzystuje gmina, by pozyskać nowe 
środki zewnętrzne. Poczynił także komentarz do zmian w aktach 
ogólnopolskich, które bezpośrednio przekładają się na zmiany 
w sytuacji fi nansowej samorządów. Wspomnieniem o wzroście płacy 
minimalnej, cen energii czy o zmianie w polityce fi skalnej zaznaczo-
no, że – mimo najwyższej w historii kwoty w budżecie gminy – jego 
siła nabywcza może nie być taka duża. Rada przyjęła Wieloletnią 
Prognozę Finansową oraz Budżet Gminy na 2020 rok jednomyślnie.

– Zaprezentowany i przyjęty projekt budżetu nie jest aktem, 
o jakim marzyliśmy, ale dzięki ciężkiej pracy osób zaangażowanych 
w jego powstanie pozwoli nam na zrealizowanie choć części z na-
szych planów – dziękował Radzie za głosowania wójt Ostałkiewicz.

Podobnie spokojny przebieg miały inne głosowania w sprawach 
przyjęcia programów profi laktycznych, które referowała kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej, Dorota sacher-Wejster, 
wsparcia Komendy Policji w Bielsku-Białej – Komisariatu w Jasie-
nicy, zmian w budżecie na rok 2019 oraz zmian w opłatach lokal-
nych, a także w sprawie wyrażenia zgody na kontynuację zada-
nia zapisanego w budżecie na rok 2019 w roku 2020. Wszystkie 
głosowania pokazywały pełną aprobatę Rady.

Przewodniczący Rady Gminy skierował także do Komisji skarg 
Wniosków i Petycji skargę mieszkańców na wójta w sprawie zmia-
ny organizacji ruchu na ul. Wrzosowej.

W części pytań poruszano między innymi kwestię wywozu 
odpadów, na co wyczerpująco odpowiedzieli wójt Ostałkiewicz 
oraz naczelnik Wydziału spraw Komunalnych i Uzdrowiska, Mar-
cin Bednarek.

Urząd Gminy Jaworze

Kolejna sesja Rady Gminy Jaworze odbyła się tradycyjnie w Domu Gminnym „Pod harendą”. Fot. Urząd Gminy Jaworze

KAŻDy KOchA JAWORze

Świąteczny prezent przygotowały władze Jaworza dla miesz-
kańców i turystów. W centrum miejscowości, na skwerze obok 
pomnika, stanęła konstrukcja z jakże wymownym napisem. 
szczególnie okazale prezentuje się po zmroku, podświetlone 
serce naprawdę robi duże wrażenie. Konstrukcja „I Love Jawo-
rze” zostanie już z nami. Dodatkowo przed przyszłymi świętami 

Bożego Narodzenia zostanie zorganizowana mała impreza. 
– W tym roku niestety z przyczyn organizacyjnych nie udało się 
zorganizować niczego w miarę sensownego na tę okazję w tak 
krótkim czasie. Ale następnym razem obiecuję, że się posta-
ramy. A tymczasem cieszmy się – podzielił się wrażeniami tuż 
przed świętami wójt Radosław Ostałkiewicz.

Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. chętnych do zro-
bienia sobie selfi e przed „I Love Jaworze” było naprawdę wielu. 
A na jednym ze zdjęć pojawił się nawet... pies Romek. 

Dodajmy, że nowy podświetlony element pojawił się rów-
nież tuż przed wejściem do Urzędu Gminy. to prezent.  (wot)
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Napis „I Love Jaworze” przyciąga uwagę mieszkańców i turystów. Dzięki niemu w centrum zrobiło się jeszcze bardziej malowniczo. Fot. tomasz Wolff

OBy JAK NAJczĘŚcIeJ zIeLONe

Kilka tak zwanych eko-słupków pojawiło się w grudniu w Ja-
worzu. Finalnie stanęły w następujących miejscach: szkoła Pod-
stawowa nr 1 i Przedszkole nr 1, Biblioteka - budynek „Pod Go-
ruszką”, Urząd Gminy, szkoła Podstawowa nr 2, Przedszkole nr 
2. Urządzenia informują o stanie powietrza w naszej miejscowo-
ści. Wystarczy więc spojrzeć na kolor światła LeD, żeby wiedzieć, 
czy w danym dniu możemy wyjść na spacer, czy raczej powinni-
śmy uciekać do domu.

eko-słupki przybierają barwę zgodną z Polskim Indeksem Ja-
kości Powietrza. Kolor zielony oznacza bardzo dobrą jakość po-
wietrza, jasnozielony dobrą, żółty umiarkowaną, a pomarańczowy 
dostateczną. Kiedy słupek „pali” się na czerwono, robi się napraw-
dę nieprzyjemnie, co zresztą szybko poczujemy w płucach. Ko-
lor czerwony oznacza złą jakość, a ciemnoczerwony bardzo złą. 
Dodajmy, że podobne eko-słupki stanęły w Bielsku-Białej, Żywcu 
i Wilkowicach.  (wot)

Jeden z tzw. eko-słupków pojawił się w bezpośrednim sąsiedztwie szko-
ły Podstawowej i Przedszkola nr 1. Fot. tomasz Wolff

120 tysIĘcy złOtych
tyle wydał Urząd Gminy w Jaworzu na prace naprawcze w am-

fiteatrze. chodzi konkretnie o wymianę siedzisk. Drewniane deski, 
pamiętające początki XXI wieku, zostały zastąpione przez bardziej 
trwały i ekologiczny materiał – płyty kompozytowe. chrzest bojo-
wy nowe siedziska przeszły na przełomie roku, podczas tradycyj-
nego powitania Nowego Roku w amfiteatrze. Na kolejne imprezy 
trzeba będzie jeszcze trochę poczekać.  (wot)

Fot. tomasz Wolff
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stO LAt PANI ANNy

W niedzielę 8 grudnia swoje 100. urodziny świętowała pani 
Anna czyż. z tej okazji szacowną jubilatkę odwiedziła delegacja 
z wójtem Radosławem Ostałkiewiczem oraz Agnieszką Niebo-
rak, wiceprzewodniczącą Rady Gminy na czele, a także przed-
stawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego. Obec-
na była także Izabela stwora, kierownik Urzędu stanu cywilne-
go. Nie zabrakło gratulacji, kwiatów oraz najlepszych życzeń.

sto lat to historycznie okres bardzo długi. Patrząc jak szyb-
ko zmienia się obecnie nasz świat, można by stwierdzić, że 
epoki takie jak średniowiecze czy renesans, przeżywamy teraz 
w ciągu kilku lat. tym bardziej godnym pogratulowania i należ-
nego szacunku jest przeżycie stu lat. Oczywiście nie od nas sa-
mych to zależy i nie mamy na to znacznego wpływu. Każdemu 
jednak solenizantowi tego właśnie życzymy!

Długie życie sprawia, że siłą rzeczy nabieramy dużo więk-
szego doświadczenia, spotyka nas wiele dobrych i złych prze-
żyć, obserwujemy wyjątkowość zmieniającego się świata. Od 
tego roku także w Jaworzu można spotkać osobę, która mimo 
matuzalemowego wieku zachowuje świeży umysł, dużą pogo-
dę ducha i sporą sprawność fi zyczną.

Pani Anna czyż przez całe życie (z przerwą spowodowa-
ną działaniami wojennymi) mieszka w Jaworzu. Przyszła na 
świat w domu rodzinnym na zboczach Błatniej, gdzie rodzi-
na uprawiała ziemniaki, a ojciec pracował w beskidzkich la-
sach. Imię, w myśl rodzinnej tradycji, otrzymała po mamie 
i babci. Jak mówiła, niczego im nie brakowało, żyło się bar-
dzo dobrze. Jeszcze przed 18. urodzinami została żoną Jerze-
go czyża i przeprowadziła się do gospodarstwa męża w Na-
łężu, gdzie mieszka do dziś. W czasie wojny, gdy mąż trafi ł do 
armii, musiała sama z teściem zająć się gospodarstwem, wy-
chowaniem syna. W czasie przymusowych wysiedleń związa-

nych z działaniami frontowymi chroniła się u rodziny na Błatniej 
i w Ustroniu. Po powrocie wspólnie z mężem odbudowali go-
spodarstwo, z narażeniem życia ratując dobytek z rąk band 
grasujących w Beskidach po wojnie. Razem z mężem Józe-
fem przeżyli wspólnie 51 lat, wychowali dwóch synów, docho-
wali się także wnuków. Urząd Gminy Jaworze

Anna czyż mieszka w Nałężu. 8 grudnia odwiedziła ją delegacja z Urzę-
du Gminy. Fot. Urząd Gminy Jaworze

AKtyWNe GOsPODyNIe

W ostatni piątek listopada w Domu Gminnym „Pod harendą” 
w Jaworzu Koło Gospodyń Wiejskich nr 1 świętowało 65. urodzi-
ny. Były ofi cjalne przemówienia, medale, kwiaty i łzy wzruszenia. 
KGW jest oprócz Ochotniczej straży Pożarnej jedną z najstar-
szych organizacji społecznych działających pod Błatnią. I jednocze-

śnie bardzo prężną, o czym można się było przekonać, słuchając 
długiego sprawozdania z działalności, które przedstawiła Danuta 
Mynarska, przewodnicząca Koła (wywiad z nią publikujemy w in-
nej części styczniowego „echa”). Obecnie KGW nr 1 skupia bli-
sko 100 pań. Najdłuższym stażem może się pochwalić Olga łata, 
która działa od... 1959 roku. Jak wyliczyła Danuta Mynarska, jed-
nocześnie sześć pań działa od ponad 50 lat, a osiem kobiet od 
ponad 40. Mimo zacnego wieku jaworzańskich gospodyń, na uro-
czystości nie zabrakło też młodszych akcentów. zaproszenie na 

LePsze POWIetRze W PRezeNcIe

W połowie grudnia wójt Jaworza, Radosław Ostałkiewicz, 
przekazał najmłodszym klasom (I-III) w szkole Podstawowej nr 
1 im. Marii Dąbrowskiej oraz szkole Podstawowej nr 2 im. gen. 
broni stanisława Maczka oraz przedszkolakom z Przedszko-
li nr 1 i 2 trzynaście oczyszczaczy powietrza. Bożonarodze-
niowy prezent cieszy, tym bardziej że na tym nie koniec. Wójt 
obiecał bowiem, że w 2020 roku kolejne urządzenia pojawią się 
w klasach starszych...

 Fot. ARc
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urodzinową imprezę przyjął bowiem dziecięcy zespół „Jaworek”, 
działający przy szkole Podstawowej nr 1. – My, staruszki, jeste-
śmy bardziej nowoczesne, dlatego tradycję zostawiamy młodzie-
ży – żartowała przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich nr 1.

z okazji zacnego jubileuszu list odczytał Radosław Ostałkie-
wicz, wójt Jaworza. – Historia Jaworza pisana jest wieloma życio-
rysami działaczy społecznych, mieszkańców dbających o rozwój 
i tożsamość lokalną i regionalną. Jej karty zapełniają również od 
lat prężnie działające organizacje społeczne, które dbając o pod-
waliny kultury, tradycji, zwyczajów i dziedzictwa lokalnego, wnoszą 
własną cegiełkę w zmienianie naszej wspólnej Małej Ojczyzny na 
lepsze i kształtowanie jej losów. Z całą pewnością Koło Gospodyń 
Wiejskich Nr 1 w Jaworzu taką wspólnotą jest. Budowane w ogrom-
nym trudzie, kultywujące przez lata swoją podmiotowość oraz jed-
noczące pokolenia jaworzanek wokół założonych celów stało się 

jednym z najcenniejszych klejnotów w koronie życia publicznego 
naszej gminy… – mówił samorządowiec.

Miłym akcentem uroczystości było wręczenie medali „za zasłu-
gi dla KGW nr 1 w Jaworzu”. Otrzymały je Olga łata, ewa Urbaś, 
stanisława Duraj, Krystyna Wykręt, Alina König, Róża Dzięgielew-
ska oraz Alina Fokt. Jednocześnie elżbieta Kulpa odebrała Order 
serca – Matkom Wsi, przyznany przez zarząd Krajowego związ-
ku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych. z kolei dyplomy-po-
dziękowania dostały: Małgorzata König, zuzanna König, Barbara 
Wehsoly oraz Anna Waliczek.

Dodajmy, że Koło Gospodyń Wiejskich może liczyć na stały 
zastrzyk finansowy z Urzędu Gminy. W latach 2014-2019 panie 
otrzymały blisko 20 tysięcy złotych, za co serdecznie dziękowały 
podczas urodzinowego przyjęcia.  (wot)

zdjęcia: tomasz Wolff
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INWestycJA W BezPIeczeństWO

O dziesięć nowych samochodów: trzy oznakowane fordy ran-
gery oraz siedem nieoznakowanych hyundaiów i30 wzbogaciła 
się Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej. W sumie nowy ta-
bor kosztował 1,08 mln złotych. W zakupie partycypowały także 
lokalne samorządy, w tym Gmina Jaworze. Przekazały one poło-
wę kwoty. – W 2019 roku partycypowaliśmy w zakupie oznako-
wanego radiowozu ford ranger oraz nieoznakowanego hyundaia 
i30, które przekazane zostały do naszego komisariatu. Łącznie na 
ten cel przekazaliśmy 40 tysięcy złotych – 15 tysięcy na pierwszy 
wóz i 25 tysięcy na drugi – poinformował Radosław Ostałkiewicz, 
wójt Jaworza, który uczestniczył w uroczystości przekazania sa-
mochodów. Odbyła się ona pod koniec listopada.

Po ulicach gmin Jaworze i Jasienica jeździ więc nowoczesny 
ford ranger z 2-litrowym silnikiem o mocy ponad 200 koni mecha-
nicznych. to samochód terenowy, który bez problemu przeprawi 
się przez rzeki, bagna oraz tereny off -roadowe, których w Jawo-
rzu nie brakuje. z kolei hyundai z silnikiem o mocy 140 koni, jest 
wykorzystywany przez policjantów zajmujących się między inny-
mi zwalczaniem przestępczości narkotykowej oraz gospodarczej.

– Kiedyś napisałem, że pieniądze, które przekazujemy na 
współfi nansowanie zakupu nowych radiowozów, nie są nigdy zmar-
nowane. To inwestycja w bezpieczeństwo naszej gminy, naszych 

dzieci i rodzin, naszych domów, a przede wszystkich nas samych. 
Dokładnie to samo mówię dzisiaj. Jeżeli możemy, jako Gmina Jawo-
rze, chociaż odrobinę przyczynić się do wzmocnienia bezpieczeń-
stwa lokalnego, to musimy takie działania jak najszerzej wspierać. 
Te słowa powtórzyłem szefowi bielskiego garnizonu, insp. Krzysz-
tofowi Herzykowi oraz komendantowi Komisariatu w Jasienicy, pod-
insp. Mariuszowi Mrożkowi, gdy początkiem roku rozmawialiśmy 
o zaangażowaniu naszej gminy w inwestycje na rzecz naszej jed-
nostki – dodał wójt.  (wot)

Nowy samochody z bielsko-bialskim garnizonie policji prezentują się oka-
zale. Fot. ARc

Wszystkim jaworzankom i jaworzankom pragniemy złożyć serdeczne życzenia, 
aby rok 2020 obfi tował w zdrowie i pomyślność, a każdy dzień był powodem do radości. 

Jednocześnie zachęcamy do kontaktu z nami – nasze numery telefonów znajdują się w biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy.

Okręg nr 1. – Jan Bożek 
Okręg nr 2. – Jadwiga Zabilska
Okręg nr 3. – Agnieszka Kukla 
Okręg nr 4. – Magdalena Krzemień 
Okręg nr. 5. – Zbigniew Putek
Okręg nr 6. – Krzysztof Kleszcz 
Okręg nr 7. – Tomasz Gwóźdź 
Okręg nr 8. – Piotr Filipkowski

Okręg nr 9. – Edward Podstawny
Okręg nr 10. – Dorota Mamorska
Okręg nr 11. – Agnieszka Nieborak 
Okręg nr 12. – Jan Bathelt 
Okręg nr 13. – Roman Kruczek
Okręg nr 14. – Tomasz Jurczyk 
Okręg nr 15. – Sławomir Tomala
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NIc NIe MUszĘ,
WszystKO MOGĘ

Rozmowa z Danutą Mynarską, przewodniczącą Koła 
Gospodyń Wiejskich nr 1 w Jaworzu.

LUDZIE JAWORZA

Ma pani policzone godziny przepracowane społecznie?
trudno, żeby w pracy społecznej liczyć godziny. Nigdy nie 

liczyłam i nie będę liczyć.

A ja myślałem, że pani wyciągnie z torebki przenośny kal-
kulator i rzuci jakąś cyfrą...

Nie mam kalkulatora z godzinami społecznymi. Na pewno było 
tych godzin bardzo dużo. Na przykład przed grudniowym spotka-
niem jubileuszowym w Domu Gminnym „Pod harendą” wykona-
łam sześć tzw. fotoksiążek. tylko ta praca pochłonęła mnóstwo 
czasu. Oprócz Koła Gospodyń Wiejskich, działam jeszcze w sto-
warzyszeniu „Nasze Jaworze”. 

No dobrze, żarty na bok, z tym kalkulatorem. Pracę spo-
łeczną wysysa się z mlekiem matki? Jak to było w pani przy-
padku?

chyba nie albo inaczej – nie zawsze. Na przykład moja mama 
nie była społeczniczką. to chyba przychodzi z wiekiem. Kiedy ma 
się coraz mniej obowiązków wynikających z opieki nad dziećmi 
(sama mam dwójkę już dorosłych pociech), to wtedy można się 
poświęcić innej sprawie. No i oczywiście trzeba to jeszcze lubić.

A pani kiedy połknęła tego bakcyla?
trudno mi dokładnie powiedzieć. chyba, jak miałam 50 lat. Na 

dobre się rozkręciłam, jak przeszłam na emeryturę. Wtedy uzna-
łam, że już nic nie muszę, ale wszystko mogę.

Znalazłem takie dane w internecie, że w całej Polsce dzia-
ła blisko 30 tysięcy kół gospodyń wiejskich, które skupiają 
400 tysięcy kobiet...

takie są mniej więcej dane. Przełom lat 80. i 90 XX wieku był 
trudny dla kół, teraz natomiast można śmiało powiedzieć o ich 
rozkwicie. 

Kiedy rozmawialiśmy przez telefon i umawialiśmy się na 
wywiad, żartowaliśmy trochę na temat polityki. A gdyby tak 
koła gospodyń same założyły jakąś partię? Byłaby to prze-
cież ogromna siła i moc rażenia...

Nie tędy wiedzie droga. Koła gospodyń wiejskich nie mogą 
i nie powinny prowadzić działalności partyjnej. to jest oddolna ini-
cjatywa kobiet, które chcą się od czasu do czasu spotkać. Dlate-
go uważam, że koła absolutnie nie powinny zajmować się żad-
ną polityką.

Danuta Mynarska podczas urodzin Koła Gospodyń Wiejskich. Fot. tomasz Wolff 
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Partia nie, ale pani sama od polityki nie uciekała, będąc 
na przykład radną...

Ale to nie ma żadnego znaczenia. Można te dwie rzeczy po-
łączyć. Byłam radną osiem lat – jedną kadencję w powiecie oraz 
jedną w gminie. 

Nie brakuje pani dziś pracy w lokalnym samorządzie?
Nie. sama zrezygnowałam, bo nie chciałam być dalej radną. 

I nie żałuję. człowiek się starzeje, nie można chwytać wszystkich 
srok za ogon. Poza tym cały czas utrzymuję bardzo dobre stosunki 
z Urzędem Gminy i wójtem. O cokolwiek, jako Koło Gospodyń 
Wiejskich nr 1 w Jaworzu, poprosimy Radosława Ostałkiewicza, 
otrzymujemy. Pomoc mamy bardzo dużą. Wprawdzie nie posia-
damy osobowości prawnej, ale możemy funkcjonować za po-
średnictwem Rejonowego związku Rolników, Kółek i Organizacji 
Rolniczych, co pozwala nam starać się o środki publiczne. Warto 
w tym miejscu dodać, że koła zrzeszające gospodynie nigdy nie 
posiadały osobowości prawnej, zawsze były elementem Kółka 
Rolniczego. tak jest od ponad 150 lat.

U schyłku drugiego dziesięciolecia XXI wieku wiele rze-
czy się pomieszało. Panie wykonują męskie zawody, pano-
wie damskie...

Wiem, do czego pan zmierza. chciałby pan, żeby do kół za-
częli należeć mężczyźni...

A jest taka możliwość?
są takie koła, do których należą mężczyźni. Przyjmują wtedy 

często nazwę Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich Mnie się 
wydaje, że nie tędy droga. Nam panowie pomagają i tyle wystar-
czy. Bardzo aktywny jest na przykład mój mąż. Uważam, że jak 
panowie chcą się zrzeszać, to mogą to robić we własnym gronie. 
Nikt im tego nie broni. 

Znalazłem taki cytat odnośnie waszej działalności: „Na prze-
strzeni 150 lat rola KGW była bardzo różna, niezmiernie ważna 
była jednak dbałość o tradycje i nadążanie z duchem czasów”. 
Zgadza się pani z tym?

Jak najbardziej. Dlatego nawet nasze zadanie miało tytuł „Od 
tradycji do nowoczesności”. Koła gospodyń wiejskich kiedyś uczy-
ły gotować, szyć, haftować. Dziś ich rola się zmieniła, ale o tra-
dycji pamiętamy. Organizujemy różne spotkania, bierzemy udział 
w przeglądach kulinarnych, na które przygotowujemy tradycyjne po-
trawy, głównie ze Śląska cieszyńskiego.

Czego życzyć Kołu Gospodyń Wiejskich nr 1 w Jaworzu 
z okazji 65. urodzin?

Żeby dalej trwało. Marzę o tym, żeby wstępowały do nas także 
młode panie i zaczęły się społecznie angażować. Nie da się ukryć, 
że potrzebny jest nam narybek. Proszę sobie przeliczyć – mamy 
członkinie, które są związane z KGW od 60 lat. Ile więc mogą mieć 
lat!? Kiedyś do koła wstępowały panie nawet w wieku 20 lat, potem 
ta granica się przesunęła, dziś najwcześniej nasze szeregi zasilają 
panie, które przeszły na emeryturę. trzeba to powiedzieć jasno, że 
czasy się zmieniły. Kiedyś na wsi nie było wiele możliwości w zakresie 
spędzania czasu wolnego; koła gospodyń wiejskich często wypełnia-
ły tę lukę, a ponadto organizowały różnego rodzaju szkolenia, kursy, 
wykłady, pogadanki dotyczące gospodarstwa wiejskiego i domowe-
go. tymczasem dziś atrakcji jest aż nadto dla młodego pokolenia. 

Życzyłabym sobie też, żeby nasze członkinie były dalej tak ak-
tywne, jak obecnie, a władze gminy dalej nas tak ochoczo wspierały.

Czyli nie ma takiego zagrożenia, że koła gospodyń wiejskich 
przestaną istnieć?

Idea nie wymrze. Na pewno ciągłość zostanie zachowana. 
Kiedy przejmowałam nasze koło w 2007 roku, było nas około 60. 
W 2014 liczyło 79 członkiń, dziś jest nas prawie setka. Jak w Kole 
Gospodyń Wiejskich coś się dzieje, to pojawiają się nowe panie.

Rozmawiał: tomasz Wolff 
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

tOWARzystWO 
MIłOŚNIKÓW JAWORzA

Grudniowe niebo
Ostatnie w 2019 roku posiady towarzystwa Miłośników Jawo-

rza poświęcone były zimowemu niebu. Prelegent Adam Absalon 
jest astronomem amatorem, ale o gwiazdach opowiada jak za-
wodowiec. Mieliśmy oglądać zimowe niebo przez lupy i telesko-
py, niestety pogoda nie dopisała i pozostało nam podziwianie nie-
ba na zdjęciach.

Na spotkaniu poruszaliśmy tematykę ewolucji gwiazd. Dowie-
dzieliśmy się na temat miejsc, w których powstają gwiazdy oraz 
o reakcjach termojądrowych, które w nich zachodzą od momen-
tu, kiedy osiągną odpowiednią masę. za pomocą diagramu hertz-
sprunga-Russela jesteśmy w stanie wytłumaczyć poszczególne 
stadia ewolucji gwiazd w zależności od ich masy, dzięki czemu 
wiemy, co stanie się ze słońcem, które za około 5 miliardów lat 
urośnie, tworząc czerwonego olbrzyma, niszcząc przy tym naszą 
planetę, by potem zakończyć swoje życie jako biały karzeł. Bar-
dziej masywne gwiazdy kończą w wybuchu supernowych pozo-
stawiających po sobie gwiazdy neutronowe lub też czarne dziury. 
część z tych rzeczy, jak np. mgławice, gdzie tworzą się gwiazdy, 
pozostałości po supernowych oraz różne barwy gwiazd jesteśmy 
w stanie obserwować stosunkowo małymi domowymi teleskopami. 

Po prelekcji przyszedł czas na pytania oraz dyskusję przy ka-
wie i kołoczu. Prezes towarzystwa Miłośników Jaworza, Ryszard 
stanclik, podziękował za uczestnictwo w posiadach w mijającym 
roku, złożył życzenia świąteczno-noworoczne i zaprosił wszyst-
kich na piąty już Bal Śląski, organizowany przez towarzystwo Mi-
łośników Jaworza. Impreza odbędzie się 18 stycznia 2020 roku.

towarzystwo Miłośników Jaworza
zdjęcia: towarzystwo Miłośników Jaworza
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Tak minęły ostatnie miesiące
W ostatni weekend wakacji zorganizowaliśmy dla członków  

i sympatyków naszego stowarzyszenia wyjazd w góry. W ramach 
zadania publicznego najpierw wybraliśmy się na targowisko do 
Nowego targu, żeby kupić ciepłe pantofle dla rodziny i sąsiadów 
na długie jesienne wieczory. Po południu dotarliśmy do Małego 
cichego, gdzie zakwaterowaliśmy się u zaprzyjaźnionej rodziny  
i zjedliśmy dobry obiad. Niektórzy uczestnicy wycieczki przyjechali 
w to miejsce już po raz czternasty. Wieczorem rozpaliliśmy watrę. 
Oczywiście był góralski bigos, kiełbaski, kaszanki, trochę nalew-
ki, nie zabrakło oczywiście gorących oscypków. Mieliśmy śpiewni-
ki, dlatego wspólne śpiewanie w tak pięknym miejscu wyszło nam 
znakomicie. Rankiem 1 września odwiedziliśmy mały zabytkowy 
kościółek cały w drewnie. Wszyscy uczestnicy mszy byli zachwy-
ceni jego architekturą oraz gościnnością księdza proboszcza. Na-
stępnie wyruszyliśmy w dalszą drogę. Już przed południem ką-
paliśmy się w chochołowskich termach. Po południu autokarem 
wyruszyliśmy w drogę powrotną.

***

14 września zorganizowaliśmy pożegnanie lata na ulicy cy-
prysowej dla członków stowarzyszenia. Biesiada odbywała się  
w miłej, wesołej atmosferze. Degustowaliśmy duszonki, grillowa-
ne kiełbaski, ziemniaki z grilla.

***

Kolejną aktywnością był wyjazd do Krakowa, ulubionego mia-
sta wszystkich mieszkańców Jaworza. O godz. 10.00 razem  
z przewodniczką rozpoczęliśmy zwiedzanie od wawelskiego wzgó-
rza, następnie przeszliśmy ulicą Grodzką, obok kościoła św. Piotra  
i Pawła, prawdziwej perły architektury na Rynek Główny. O godz. 
12.00 mieliśmy rezerwację do Muzeum sztuki Współczesnej XIX 
wieku w sukiennicach. zobaczyliśmy wielką kolekcję sztuki współ-
czesnej XIX wieku, m.in. słynny obraz Podkowińskiego „szał”. Na-
stępnie o 14.00 wysłuchaliśmy wspólnie hejnału z wieży kościo-
ła Mariackiego. O 15.00 z apetytem zjedliśmy obiad w gospodzie 
„Koko”. Kolejnym punktem wycieczki było collegium Maius. Usły-
szeliśmy historię uczelni, dowiedzieliśmy się, że jest najstarszym 
budynkiem uniwersyteckim w Polsce. Jego historia sięga 1400 
roku, kiedy to Władysław Jagiełło, realizując testament królowej 
Jadwigi, przekazał budynek Akademii Krakowskiej. Na parterze 
znajdowały się sale wykładowe, a na pierwszym piętrze biblioteka. 
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Oczywiście zrobiliśmy wspólne zdjęcie uczestników wycieczki na 
terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ostatnim etapem zwiedza-
nia było przejście spacerkiem do kościoła Franciszkanów. Po dro-
dze zobaczyliśmy mozaikę papieża Jana Pawła II w słynnym oknie 
na ulicy Franciszkańskiej 3. Przed kościołem przewodniczka za-
poznała nas z historią witrażu, mówiła o przeszkleniach witrażo-
wych już z VIII wieku. zapoznała nas z technikami robienia witraży. 
W Polsce najwybitniejszymi przedstawicielami pośród twórców 

witrażu byli Józef Mechoff er i stanisław Wyspiański. Następnie 
już w kościele ojców Franciszkanów mogliśmy podziwiać cztery 
wielkie monumentalne witraże samego mistrza stanisława Wy-
spiańskiego, przede wszystkim ten najsłynniejszy, „Bóg Ojciec”. 
Dziękujemy władzom gminy za dofi nansowanie naszej podróży, 
ponieważ te formy aktywności intelektualnej i fi zycznej zapewnia-
ją naszym seniorom z Jaworza ciekawe urozmaicenie i odmianę 
od dnia codziennego.

***

23 października stowarzyszenie „Nasze Jaworze” przy pomo-
cy Ośrodka Promocji Gminy Jaworze zorganizowało spotkanie 
z pacjentami i kuracjuszami na terenie Beskidzkiego zespołu Lecz-
niczo-Uzdrowiskowego mające na celu przybliżenie gościom Ja-
worza i pięknych krajobrazów Beskidów.

***
11 listopada przedstawiciele naszego stowarzyszenia uczest-

niczyli w mszy świętej za Ojczyznę w kościele katolickim. Dzień 
później w szkole Podstawowej nr 2 uczestniczyliśmy w pięknej 
akademii. W imieniu naszego stowarzyszenia dziękujemy dzie-
ciom i ich nauczycielom za przygotowanie tak miłego okoliczno-
ściowego spotkania.

elżbieta zaguła
zdjęcia: zdzisław Niemczyk, zygmunt Podkówka

Symboliczna sztuka
Przez cały styczeń w „Galerii na zdrojowej” można oglądać 

wystawę prac elli zolotarenko. Wernisaż odbył się 4 stycznia, 
a prace pochodzącej ze Lwowa malarki można oglądać do 28 bm. 
Jak informuje „Galeria”, artystka urodzona w 1973 roku w swojej 
twórczości wykorzystuje technikę malarstwa „Petrykivka” jako ar-
teterapię i psychokorekcję dla dzieci i dorosłych. Warto dodać, że 
5 grudnia 2013 roku malarstwo w stylu „Petrykivka” (nazwa wzię-
ła się od miejscowości w obwodzie dniepropietrowskim) zostało 
dodane do listy niematerialnego dziedzictwa ludzkości UNescO. 
Więcej informacji na temat „Petrykivki” znajdziemy w Wikipedii. 
W internetowej encyklopedii przeczytamy między innymi, że miesz-
kańcy Petrykiwki zdobią domy, przedmioty użytku domowego, 
a także instrumenty muzyczne.

– Malowidła mają mieć właściwości magiczne i chronić właści-
cieli przed nieszczęściami i chorobami. Posiadają wymowę sym-
boliczną, np. kogut symbolizuje ogień, a ptaki światło, harmonię 
i szczęście. Cechą charakterystyczną jest tworzenie fantastycz-
nych, niespotykanych w naturze form kwiatów – czytamy dalej.

tradycja ta wykształciła się na przełomie XIX i XX wieku 
i dzięki takim osobom, jak pani ella, wciąż jest żywa. Dlatego tym 
bardziej warto znaleźć chwilę, żeby przyjrzeć się tej formie sztuki 
z bliska.  (wot)

Jedna z prac z lwowskiej artystki. Fot. ARc

GALeRIA
NA zDROJOWeJ
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PUBLIczNe PRzeDszKOLe NR 2
W JAWORzU

„Dzieciaki sadzeniaki”
4 grudnia grupa starsza „Mądre sowy” wybrała się na wyciecz-

kę dydaktyczną do centrum Ogrodniczego Leroy Merlin w Biel-
sku-Białej. to z inicjatywy mamusi naszego wychowanka z tejże 
grupy – Błażeja, dzieci miały okazję uczestniczyć w warsztatach 
ogrodniczych i zapoznać się z wieloma gatunkami roślin oraz ich 
pielęgnacją. Warsztaty były podzielone na dwie części: teoretycz-
ną (prezentacja o świecie roślin przygotowana specjalnie dla dzie-
ci) oraz praktyczną, podczas której dzieci sadziły kwiat aloesu 
korzystając z narzędzi i akcesoriów ogrodniczych. W czasie warsz-
tatów dzieci aktywnie uczestniczyły w zajęciach, zadając pytania, 
rozwiązując zagadki i odpowiadając na pytania prowadzącego. 
Było sporo radości i zabawy. „Mądre sowy” otrzymały w prezencie 
swoją sadzonkę, dyplom „Dzieciaki sadzeniaki” oraz piękną pakę 
upominków. W podziękowaniu zaśpiewaliśmy naszą ulubioną pio-
senkę. Rozbudzanie w dzieciach zainteresowań przyrodą to waż-
ny element edukacji przedszkolnej. Dziękujemy mamusi Błażeja 
i pracownikom Leroy Merlin za to doświadczenie!

Nauczycielka Magdalena Ćmok

***

Misie w roli głównej
My, jako dorosłe osoby, często sięgamy pamięcią do lat dzie-

cięcych i szperając we własnych wspomnieniach nadajemy im 
dawny blask, opowiadając o nich naszym dzieciom czy wnukom. 
Dbając o przekazywanie dzieciom ważnych wartości, staramy się 
je uczyć, bawić, rozumieć, słuchać, dlatego organizujemy dla nich 

w przedszkolu co roku uroczystości, które właśnie temu służą. Jed-
ną z nich jest „Dzień pluszowego misia” zorganizowany w naszym 
przedszkolu 25 listopada. Uroczysty dzień pełen radości i zaba-
wy ze swoją ulubioną maskotką misiem. Niektóre z nich wycią-
gane z zakamarków domu tylko na tę uroczystość potrafi ą umilić 
czas nawet największym przedszkolnym łobuziakom. Ponadcza-
sowa moda na miękkie pluszowe cuda, w tym dniu była w stanie 
przyćmić otaczające nas zewsząd najnowocześniejsze zabawki. 
Pluszowy, ukochany miś ten malutki, ale i ten olbrzymi z trudem 
wniesiony do przedszkolnej sali, stał się po raz kolejny świetnym 
kompanem do zabaw i konkursów. szczęśliwe i zadowolone dzie-
ci chętnie opowiadały o swoich pupilach, śpiewały z nimi piosenki 
i podrygiwały do znanych im utworów muzycznych. Nie zabrakło 
oczywiście w tym dniu słodkich poczęstunków, pamiątkowych zdjęć 
oraz łyżeczki pysznego miodku – przysmaku Kubusia Puchatka.

Nauczycielka Renata Urban

***

Kolędowanie po angielsku
11 grudnia w Niepublicznej szkole Podstawowej „Akademia 

Żaków” w Bielsku-Białej odbył się konkurs kolęd i pastorałek pt. 
„Kolędujemy w różnych językach”. Wzięły w nim udział dzieci 
z okolicznych przedszkoli. Poziom był bardzo wysoki. Jury konkur-
su oceniało poprawność językową, wartość artystyczną utworów 
oraz wszelkie elementy, które wzbogacały występ (dekoracje, in-
strumenty, stroje, rekwizyty). Nasze starszaki zaśpiewały piosenkę 

NASZE DZIECI, NASZA MŁODZIEŻ
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świąteczną „Let It snow” i zagrały na janczarach. stanowiliśmy 
najliczniejszą grupę śnieżynek i aniołów! Nasz występ przypadł 
jurorom do gustu, gdyż zajęliśmy drugie miejsce, z czego bardzo 
się cieszymy. Dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniach 
do tego konkursu i jesteśmy dumni z naszych przedszkolaków.

Nauczycielka Magdalena Ćmok

***

Wizyta pana wójta
W listopadzie i w grudniu do naszego przedszkola dwukrotnie 

przybył długo oczekiwany gość – wójt Jaworza, Radosław Ostał-
kiewicz. Wizyta była doskonałą okazją do rozmowy i zabawy. Dzie-
ci zaprezentowały ostatnio poznane piosenki, zaprosiły wójta do 
zabaw taneczno-muzycznych z misiem oraz wręczyły obraz wy-
konany wspólnie z pomocą nauczycielek poszczególnych grup. 
Wójt uważa, iż dobro dzieci i młodzieży jest najważniejsze, gdyż 
to oni stanowią naszą przyszłość. W związku z tym wiele inwe-
stycji dotyczy oświaty. Przedszkolaki otrzymały zabawki i pomoce 
edukacyjne, a podczas grudniowej wizyty oczyszczacze powietrza 
do sal, w których przebywają dzieci. Nie zabrakło również bajek i 
opowieści czytanych dzieciom przez pana Radosława. Dziękuje-
my naszemu gościowi za czas spędzony z naszymi przedszkola-
kami mimo licznych obowiązków.

Nauczycielka Magdalena Ćmok

***

Wyjątkowy gość
Mikołajki w przedszkolu to ważne wydarzenie dla wszystkich 

dzieci. Już pod koniec listopada przedszkolaki pod okiem swoich 
pań „pisały” listy do Mikołaja, w których narysowały prezenty, któ-
re chciałyby dostać.

2 grudnia, tuż po przedstawieniu ,,zaginiona Gwiazdka”, w na-
szym przedszkolu pojawił się długo oczekiwany gość. Najpierw 
było słychać dzwoneczki pomocników – reniferów, potem donośne 
„hou, hou, hou” i pojawił się on – nasz ukochany Mikołaj! cała sala 
powitała go głośnymi oklaskami. Gość z dalekiej północy wywołał 
wiele radości i uśmiechu na twarzach przedszkolaków. Podczas 
spotkania Mikołaj życzył wszystkim dzieciom oraz pracownikom 
przedszkola zdrowych i radosnych świąt Bożego Narodzenia. Obie-
cał, że powróci do nas za rok. 

Na zakończenie obdarował dzieci wspaniałymi prezentami. Mi-
łym akcentem spotkania były wspólne zdjęcia z naszym gościem.

Nauczycielka Lidia Kubala

***

Magiczne spotkanie

„Jest taki wieczór,
który cieszy wszystkich
jest taki wieczór,
wieczór wigilijny...”

W związku z tym wieczorem odbyły się w naszym przedszkolu 
wigilijne spotkania z rodzicami w poszczególnych grupach. Dzieci 
ubrane w piękne stroje wystąpiły w bożonarodzeniowej scenerii, 
prezentując przygotowane z paniami jasełka i życzenia kolędników.

Dekoracja stołów i smakołyki przyniesione przez rodziców do-
dały całemu wydarzeniu podniosłego tonu, a wszystkim towarzy-
szyła miła i podniosła atmosfera. Dzieci mogły zaprezentować swój 
kunszt aktorski, wokalny i taneczny.

Po części artystycznej przedszkolaki złożyły swoim rodzicom 
życzenia i zasiadły do stołów, wspólnie kolędując, miały okazje po-
czuć magię nadchodzących świąt. Wszystkim rodzicom dziękuje-
my za przygotowanie poczęstunku, stworzenie świątecznej atmos-
fery oraz pomoc w przygotowaniu dzieci do występów.

Nauczycielka Małgorzata Gwóźdź 
zdjęcia: Przedszkole nr 2 w Jaworzu
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szKOłA PODstAWOWA NR 1 
W JAWORzU

Historia na żywo
Żywa lekcja historii odbyła się w naszej szkole kolejny raz dzię-

ki funduszom Rady Rodziców. We wtorek 19 listopada uczniowie 
klas 6.-8. spotkali się ze znanym im już Bractwem Rycerskim Kerin. 
tematem lekcji były przyczyny, przebieg i skutki II wojny światowej 
na terytorium naszego państwa (w tym roku przypada 80. roczni-
ca agresji III Rzeszy na Polskę). te trudne i bolesne dla naszego 
narodu wydarzenia, nie tak odległe w czasie, prowadzący przed-
stawili klarownie, ilustrując je rekwizytami i angażując we wszyst-
ko młodzież. słuchowisko, które uczniowie odbierali z opaskami 
na oczach, uświadomiło im, że wojna zawsze i wszędzie jest złem.

Maria Gabryś

***

Rajskie recytowanie
28 listopada odbył się szkolny Konkurs Recytatorski dla 

uczniów klas I-III „Raj na ziemi” – to jego hasło i jednocześnie ty-
tuł zbioru wierszy Małgorzaty strzałkowskiej. „Rady nie od parady”, 
które poetka w swoich wierszach do nas kieruje, były inspiracją do 
twórczej pracy dla młodych recytatorów. Wystąpiło 28 uczestników 
z siedmiu klas. Przygotowali wspaniałe interpretacje utworów, pięk-

ne dekoracje, kostiumy i rekwizyty. Poziom tegorocznych prezenta-
cji był wysoki i wyrównany. Komisja miała trudność z wyborem naj-
lepszych. Przyznane zostały dwa równorzędne I miejsca: dla klasy 
I a za interpretacje wiersza „Przedstawienie” – Nadia zamożnie-
wicz, Maksymilian Dunat, Oliwia Gabrych, Lena Grzybowska; dla 
klasy I b za interpretację wiersza „Na wystawie” – Przemysław Lu-
kas, Nicole Konior, emilia holisz, Kornelia Michta, Iga Uciech, Iga 
sok. Wyróżnienia przyznano: dla klasy II b za interpretacje wier-
sza „Pożar”, dla klasy III a za interpretację wiersza „Nowa moda”, 
dla klasy III b za interpretację wiersza „Na wycieczkę”.

zwycięzcom wręczone będą pamiątki z tego spotkania i drobne 
upominki. Recytatorzy zaprezentują się także na szkolnej scenie.

Lucyna Makuchowska

***

Szkolna Giełda Talentów
Ależ to był piękny wieczór, pełen gwiazd, niespodzianek, śmie-

chu, tańca, śpiewu, gry (tej na instrumentach i tej aktorskiej), sztu-
czek magicznych, a także popisów tanecznych i gimnastycznych.

A wszystko zaczęło się od współpracy z robotami, z którymi 
sprawnie współpracowali: Adrian szczotka, Michał sikora, Nikodem 
Kęska, Kacper Kubosz, Filip Kubosz, sebastian Kucak, emil suchy 
i Antosia smoter. Pokazy gimnastyczne, w wykonaniu pierwszokla-
sistek: Oliwii Gabrych i Igi Uciechy wzbudziły zachwyt publiczności. 

Wystąpiło też całe mnóstwo tancerek i tancerzy: Inez Klima, 
Julia Brychcy, Anna habdas, Maria Kornacka, Nadia Ptak, Julia 
Świerkot, Julia Gajny, Nina Lusio, Julia Krasiejko, Lukrecja 
Krawczyk, Martyna Meisner, Oliwia hess, Oliwia Dudziak, Antonina 
Jurczyk, Maria Wieja oraz Mikołaj Urbaś, Oliwier zemanek, Jan 
Furczyk , Leon Gąska i Karol Foryś.

Nie zabrakło też popisów wokalnych. Przed zgromadzoną pu-
blicznością wystąpiły same dziewczęta: zuzanna Żur, Lena Ryś, 
Karolina Król, hanna Jaskuła, zuzanna zontek, Radika Machali-
ca, Laura Koźlik, Julia Mamorska, Natalia zaroda, Daria Raczkow-
ska, Kornelia Kruczek i zofia Podsiadlik. Prezentowany repertuar 
był tak różnorodny, że każdy mógł znaleźć coś dla swego ucha.

swoimi zdolnościami aktorskimi popisali się Marta Grzeszek 
i Franciszek Owczarek, prezentujący brawurowo skecz, którego 
nie powstydziliby się artyści scen kabaretowych.

Mocną grupę stanowili instrumentaliści. zarówno pianistki: Ju-
styna czajowska, Magdalena Pudełek, Aleksandra Krupa, Urszula 
Krupa, jak i młodziutki skrzypek Filip zontek. Ale największą furo-
rę zrobili debiutujący na naszej scenie perkusiści: Jan Podsiadlik, 
Andrzej Burian oraz duet Jacek Wachmeta i Igor Jajko. Porwali 

Rajskie recytowanie
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wprost publiczność, a biorąc pod uwagę ich młody wiek i niekwe-
stionowany talent, jeszcze nieraz o nich usłyszymy.

A skoro o debiutach mowa, niewątpliwym sukcesem zakończył 
się debiut na scenie Grupy Magicznej „Delta six”. Iluzjonistyczne 
popisy i sztuczki karciane wprowadziły publiczność w zdumienie 
i nieskrywany zachwyt. 

Na zakończenie trzeba wymienić utalentowane i również de-
biutujące w tej roli konferansjerki: Lenę Bukowską, Kornelię Kru-
czek i Julię Gajny.

Program tegorocznej Giełdy talentów był bardzo bogaty, ale 
nikomu czas się nie dłużył. Można było również dokonać przed-
świątecznych zakupów na „Kiermaszu z cudeńkami” oraz posilić 
się przepysznymi kanapkami.

Kto nie był, niech bardzo żałuje. zostało mnóstwo wrażeń i całe 
mnóstwo zdjęć. zapraszamy znów za rok

zespół Promocji szkoły

***

Miśki opanowały szkołę
25 listopada cały świat obchodził Święto Misia, my również. 

Któż z nas chociaż raz, w smutku czy w radości, nie przytulał się do 

pluszowego przyjaciela. Lata mijają, a sposób na poprawę nastro-
ju jest taki sam. Moda na przytulanki również się zmienia, ale miś 
to miś. zatem świętowanie jest jak najbardziej na miejscu. Odbyły 
się więc misiowe warsztaty w bibliotece, były ponadto misiowe pio-
senki, misiowe książeczki, miśki do przytulania, miśki do jedzenia. 
słowem, miśki opanowały szkołę.

zespół Promocji szkoły

***
Mistrz kominiarski!

9 grudnia klasa VII a spotkała się na lekcji wychowawczej 
z Pawłem Waszkiem. Miło nam było poznać gościa, który pocho-
dzi z naszej miejscowości i wykonuje bardzo ciekawy zawód ko-
miniarza. Profesja kominiarska w rodzinie pana Pawła przechodzi 
z pokolenia na pokolenie, wykonywali ją już dziadek i tata nasze-
go gościa. Dzięki jego opowieściom mogliśmy zrozumieć, jak waż-
ny i potrzebny dla naszego bezpieczeństwa jest to zawód. Ile trze-
ba wiedzieć z fi zyki, chemii, aby móc zostać kominiarzem? Jakie 
są kolejne etapy nauki w tym zawodzie? Pan Paweł jest nie tylko 
mistrzem kominiarskim, lecz również biegłym sądowym w spra-
wach związanych z pożarami instalacji grzewczych. Potrafi  bar-
dzo ciekawie opowiadać o swojej pracy i pasji zarazem. Bardzo 
dziękujemy naszemu gościowi za spotkanie, bo nareszcie wiemy, 
jak ważny dla naszego bezpieczeństwa jest to zawód i dlaczego 
na widok kominiarza łapiemy się za guzik.

Mirosława hawełek

***
„R jak robot”

Od września tego roku w jaworzańskiej „jedynce” prowadzone 
są zajęcia koła robotyki w dwóch grupach (klasy młodsze i starsze). 
Ich celem jest rozwijanie kompetencji informatycznych i naukowo-
technicznych uczniów. zajęcia odbywają się w przygotowanej do 
tego celu pracowni informatycznej, która została zmodernizowana 
podczas ubiegłych wakacji.
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zajęcia prowadzone są w oparciu o zestawy edukacyjne WeDo 
2.0 oraz Lego Mindstorms eV3. zestawy WeDO 2.0 rozbudzają cie-
kawość uczniów na pierwszym etapie kodowania i zainteresowa-
nia techniką oraz informatyką. Podczas podejmowanych projektów, 
dzieci wykorzystują popularne klocki oraz odpowiednie środowi-
sko służące programowaniu. Każdy z uczestników zajęć ma moż-
liwość wprawiania w ruch skonstruowanych przez siebie robotów.

Lego Mindstorms eV3 służy rozwijaniu myślenia komputacyj-
nego poprzez kodowanie, rozwiązywanie konkretnych problemów 
technicznych. celem jest projektowanie i budowanie zdolnych do 
programowania robotów, zdobywanie praktycznego doświadcze-
nia w tworzeniu i sprawdzaniu hipotez. Największą jednak war-
tością organizowanych zajęć jest kształcenie umiejętności pracy  
w grupie, dzielenie się doświadczeniem, obserwacjami, podejmo-
waniem wspólnych rozwiązań konstrukcyjnych.

Pierwsza prezentacja dorobku koła robotyki odbyła się pod-
czas corocznej, szkolnej imprezy - „scena dla Ucznia” 5 grudnia.

Opiekun koła robotyki, Dorota Krzykowska

***

EKO-KONKURS
Poznaliśmy laureatów konkursu organizowanego przez 

Ośrodek edukacyjny „W zacisznym zakątku” przy zakładzie 

Doświadczalnym Instytutu zootechniki Państwowego Instytutu 
Badawczego Grodziec Śląski. hasłem przewodnim była ekologia. 
Uczestnicy tworzyli prace plastyczne, a także pisali wiersze i opo-
wiadania. Uczniowie wcześniej brali udział w warsztatach w „za-
cisznym zakątku” z zakresu rolnictwa ekologicznego.

zwycięzcą konkursu jest Krystian Klęczek, uczeń piątej kla-
sy, autor „eko… wiersza”, wydanego w formie książeczki. trzecie 
miejsce zdobył Marek Pomper z trzeciej klasy, twórca pracy pla-
stycznej. Prace te zostaną wykorzystane do stworzenia książecz-
ki pt. „ekologia okiem dziecka”. Gratulujemy laureatom!

Małgorzata cholewik

***

Człowiek a środowisko
12 grudnia w starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej został 

rozstrzygnięty XVI Powiatowy Konkurs ekologiczny pt. „człowiek  
a środowisko”. Komisja konkursowa miała duży problem, aby wśród 
ponad 550 prac z placówek z całego powiatu bielskiego wybrać te 
najciekawsze, oryginalne i najbardziej pomysłowe. Nasi uczniowie 
wykonali 17 prac, w tym były prace plastyczne, przestrzenne, fo-
tograficzne i literackie. szczególną uwagę jurorów zwróciła praca 
przestrzenna Leny Bukowskiej z klasy V b, która w tej kategorii za-
jęła drugie miejsce i praca literacka Franciszka Owczarka z klasy 
VII a, którego fraszki zajęły trzecie miejsce w kategorii prac lite-
rackich. cieszymy się, że najmłodsi mają świadomość, jak ważne 
dla nas jest życie w czystym środowisku naturalnym.
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Mniej śmieci
Pewna pani z Jaworza Średniego

pomyślała mój miły kolego,
że im mniej różnych rzeczy kupuje,

tym mniej śmieci wyprodukuje,
bowiem śmieci od gór aż do morza...

tak myślała ta pani z Jaworza.
(Franciszek Owczarek)

serdecznie gratulujemy zwycięzcom.
Mirosława hawełek

***
Zmagania przy stołach

W czwartek 12 grudnia odbył się mikołajkowy turniej szacho-
wy, w którym udział wzięło 21 uczniów. Rozegrano sześć rund 
z zegarami szachowymi, po 10 minut na partię dla zawodnika. Po 
wyrównanej i sportowej walce aż trzy osoby zgromadziły po pięć 
punktów i o zwycięstwie musiała zdecydować dodatkowa punk-
tacja pomocnicza. Ostatecznie zwycięstwo przypadło Mateuszo-
wi Kubali, drugie miejsce zajął Franciszek Owczarek, a trzeci był 
Dominik Dawid. Gratulacje dla zwycięzców oraz dla wszystkich 
uczestników, gdyż już sam udział w turnieju szachowym jest spo-
rym wyzwaniem, z którym nasi uczniowie doskonale sobie poradzili.

Radosław szczepanek

***

Przedświąteczne przygotowania
Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia rozpoczęliśmy 

wraz z rozpoczęciem Adwentu. Nadszedł czas na wielkie odli-
czanie – podczas warsztatów tworzyliśmy Kalendarze Adwen-
towe. W świetlicy szkolnej odbyły się zajęcia lepienia z gliny, 

„Aniołki”. Poprowadziła je pani Małgorzata Krzempek, która na co 
dzień pracuje w Galerii Bielskiej BWA. Klasy drugie uczestniczyły 
w warsztatach fi rmy „Grajfka”. Uczniowie przygotowali pachnące 
świeczki, które poruszały niemal wszystkie zmysły – pachniały, były 
bajecznie kolorowe i złożone z wielu warstw. Pierwszaki ugniata-
ły ciasto, wycinały foremkami i piekły pachnące świętami piernicz-
ki. trzecioklasiści z entuzjazmem skorzystali z zaproszenia pań 
z Gminnej Biblioteki w Jaworzu i uczestniczyli w warsztatach two-
rzenia kartek świątecznych. Koło Przyrodnicze i Regionalne zapro-
siło panią Danutę Krawczyk, która nauczyła nas wykonywać ory-
ginalne stroiki świąteczne. to była świetna i pomysłowa zabawa. 

W tak zwanym międzyczasie odwiedził nas Święty Mikołaj, któ-
ry doskonale wiedział, że wszyscy lubimy słodkości i dlatego przy-
niósł nam mnóstwo słodkich upominków.

W klasach dumnie puszyły się przepięknie ubrane choinki. 
A zwieńczeniem wszystkich przygotowań było wystawienie „Ja-
sełek”. Drugoklasiści i zespół wokalny „Jaworowa Gromada”, pod 
bacznym okiem siostry Agnieszki soczomskiej wychowawczyni, 
pani Agnieszki Koniecznej i pani teresy Adamus pracowali wytrwale 
i stworzyli piękne widowisko. Potem podczas klasowych spotkań 
wigilijnych wszyscy składali sobie życzenia, dzielili się prezenta-
mi i kolędowali. W takiej oto niesamowitej atmosferze rozstali-
śmy się na czas świąt Bożego Narodzenia. zobaczymy się znowu 
w nowym, już 2020 roku. 

zespół Promocji szkoły
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25 lat z Patronem gen. Maczkiem 
Od listopada 1994 roku minęło dokładnie dwadzieścia pięć lat. 

tego roku z inicjatywy kpt. czesława czubaja nadano imię sP nr 
3, patronem szkoły został wybrany gen. stanisław Maczek. Przez 
te ćwierć wieku każdego roku w sP nr 3,  następnie w Gimnazjum 
nr 1, a obecnie w sP nr 2 gościli dawni żołnierze gen. Maczka lub 
ich najbliżsi. Na tegoroczną uroczystość przybył prezes Beskidz-
kiego stowarzyszenia Maczkowców, a równocześnie syn jedne-
go z żołnierzy – James Jurczyk, przedstawiciele grupy rekonstruk-
cyjnej „Breda”  oraz wielu emerytowanych pracowników naszej 
szkoły. szczególnie miło było nam gościć  córkę kpt. czubaja pa-
nią Barbarę staś. tradycyjnie akademię rozpoczęliśmy od przypo-
mnienia  szlaku bojowego stanisława Maczka. Wybitny dowódca 
II wojny światowej zdobywał pierwsze doświadczenia na frontach 
austriackich wielkiej wojny. Oczywiście włączył się w walkę o gra-

nice II RP, aby później bronić jej przed wojskami Wehrmachtu. Po 
nieudanych walkach we Francji w 1940r. nadszedł czas najwięk-
szych zwycięstw u boku armii brytyjskiej jego najbardziej znanej 
jednostki 1 Dywizji Pancernej. Klasa VIIIa, przygotowująca akade-
mię, opowiedziała historię gen. Maczka krótkimi scenkami, filmami, 
piosenkami i tańcem. Uczniowie przygotowali również Apel Pamięci 
żołnierzy Beskidzkiego stowarzyszenia Maczkowców, przypomnie-
li nazwiska także tych, którzy gościli w murach naszej szkoły, a te-
raz odeszli już na „wieczną wartę”. Uczniowie zaprezentowali rów-
nież najważniejsze spotkania młodzieży szkolnej z Maczkowcami 
z ostatnich 25 lat. Wspominano  wspólne wyjazdy na uroczysto-
ści upamiętniające wybuch walk 1 IX 1939r. w Jordanowie, gdzie 
rozpoczynała swój szlak bojowy 10 Brygada Kawalerii. Przypo-
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mnieliśmy światowe zjazdy Maczkowców w Bielsku-Białej, nieza-
pomniany  nasz pobyt na Ukrainie w miasteczku szczerzec, skąd 
pochodził stanisław Maczek i we Lwowie – mieście jego studiów. 
Przez całe lata Maczkowcy pomagali nam w umacnianiu patrioty-
zmu wśród młodzieży. Na spotkaniach z uczniami opowieściami 
o żołnierskim honorze i zawiłych losach Polaków podczas II wojny 
uczyli nas ważnych postaw w życiu – oddania, przyjaźni, poświę-
cenia. Wróciliśmy również wspomnieniami do wspólnych przed-

świątecznych spotkań przy wigilijnym stole. Na zakończenie aka-
demii wójt Radosław Ostałkiewicz wraz z panią dyrektor Barba-
rą szermańską wręczyli nagrody uczniom, którzy zwyciężyli w te-
gorocznym Konkursie Wiedzy o Patronie szkoły – Franciszkowi 
Pytlowanemu i Witoldowi Bożkowi z klasy VIIa. tradycyjnie na za-
kończenie Święta szkoły odbyło się spotkanie prezesa J. Jurczy-
ka z nauczycielami, jego gawędziarskie opowieści o spotkaniach 
z Maczkowcami  zakończyły ten szczególny dzień wspomnień. 
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Drogi prowadzą zawsze do ludzi

Myśl Małego Księcia zawartą w tytule udaje się dobrze inter-
pretować uczniom naszej szkoły, którzy nieco z przypadku powsta-
łą ideę pomocy niepełnosprawnym dzieciom z Ośrodka edukacyj-
no-terapeutycznego w Bobrowie kontynuują już trzeci rok z rzędu. 
Pomysł nawiązania współpracy z ośrodkiem narodził się jeszcze 
w oddziałach gimnazjalnych, na przejęcie inicjatywy chętnie przy-
stała jednak obecna klasa szósta. Dzięki zaangażowaniu uczniów 
i ich rodziców po raz kolejny tydzień przed Bożym Narodzeniem 
dzieci z ośrodka zostały obdarowane świątecznymi prezentami. 
W paczkach ochoczo pakowanych po lekcjach przez szóstokla-
sistów wychowankowie placówki – jedenastoletnia Małgosia i jej 
rówieśnik Dawid – znaleźli gry, zabawki, książki, artykuły szkolne, 
papiernicze i plastyczne, słodycze oraz kosmetyki, a także wiele 
innych drobiazgów. Do upominków dołączyliśmy własnoręcznie 
robione przez dzieci kartki świąteczne z życzeniami w języku an-
gielskim. Pisanie życzeń w Jaworzu i ich odczytywanie w Bobrowie 
są co roku częścią zajęć z języka angielskiego. Naszych szósto-
klasistów bardzo ucieszyły zdjęcia i filmik, zrobione w chwili, gdy 
obdarowani otwierają prezenty od nich. W głowach uczniów już 
rodzą się pomysły na kolejne lata współpracy z ośrodkiem, mamy 
więc nadzieję, że idea przedsięwzięcia „Drogi prowadzą zawsze 
do ludzi” nigdy nie zginie.
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Term
in spotkania:

P
oniedziałek 27 stycznia 2020 r. godz. 18.00

M
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CBD jest jednym
 z ponad 100 kanabinoidów, czyli naturalnych związków występujących 

w Cannabis sativa – roślinie m
arihuany. O

bok THC, jest to główny czynny związek występujący 
w konopiach indyjskich. O

ba z nich są najlepiej poznanym
i i zbadanym

i substancjam
i, jakie 

zawiera ta roślina.
W

 przeciwieństwie do THC, CBD nie jest substancją psychoaktywną. O
znacza to, że podczas 

używania CBD nie m
ogą wystąpić wszystkie negatywne skutki, jakie są związane z THC 

(np. lęki, paranoje, problem
y z pam

ięcią). W
edług bardzo wielu badań, CBD przynosi znaczące 

korzyści w różnych schorzeniach, a wielu z nich nie m
ożna leczyć farm

akologicznie.
O

lej CBD nie zastępuje leków stosowanych przez pacjentów. Towarzyszy natom
iast zapisanej 

kuracji, nie wchodząc przy tym
 w interakcje z zażywanym

i lekam
i.

Badania kliniczne prowadzone przez wiele ośrodków akadem
ickich w USA, w krajach Am

eryki 
Łacińskiej, w Izraelu i w Europie (łącznie ponad 1.500 badań) potwierdziły ważną rolę oleju 
konopnego CBD w procesie leczenia następujących chorób: choroby nowotworowe, choroba 
Parkinsona, choroba Alzheim

era,  cukrzyca, stwardnienie rozsiane i zanikowe boczne, 
depresja, nawracająca bezsenność, chroniczny brak apetytu, fibrom

ialgia, borelioza, choroba 
Huntingtona, nadczynność i niedoczynność tarczycy, padaczka lekooporna, endom

etrioza, 
reum

atoidalne zapalenie stawów, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna, 
bielactwo, łuszczyca, łysienie plackowate, jaskra.

 fizjoterapeuta
     prom

otor zdrowia
Jerzy Hreczuch
Philipp Hreczuch

Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Jaworzu zwraca się 
z prośbą do wszystkich mieszkańców Gminy Jaworze o przekazy-
wanie informacji na temat osób bezdomnych, samotnych, nieza-
radnych życiowo, które w okresie zimowym narażone są na utratę 
zdrowia i życia ze względu na wychłodzenie organizmu.

Informacji można udzielać:
• Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu, ul. Zdro-

jowa 82, tel. 33 8286 672 lub 33 8286 671, w dniach: ponie-
działek, wtorek, środa w godz. 7.00-15.00, czwartek w godz. 
7.00-17.00 oraz piątek w godz.7.00-13.00

• Całodobowy bezpłatny numer, gdzie można otrzymać in-
formację na temat pomocy w zakresie noclegu i wyżywie-
nia: 987

• Komisariat Policji w Jasienicy, Jasienica 1401, tel. 33 8172 
215 lub 997

• Służby Ratownicze 112

apel do mieszkańców Gminy Jaworze
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TEKST SPONSOROWANY

Nowy Rok - wszyscy składamy sobie życzenia, mamy na-
dzieję na spełnienie marzeń, realizację planów...

W obliczu ostatnich wydarzeń w Szczyrku może nie warto 
odsuwać naszych planów na bliżej nieokreśloną przyszłość.

Ktoś powiedział, że MARZENIA SIĘ NIE SPEŁNIAJĄ, 
MARZENIA SIĘ SPEŁNIA.

W tym numerze lista mniej lub bardziej oczywistych kwe-
stii, które może sprawią, że Nowy Rok będzie trochę inny niż 
wszystkie dotychczasowe! 

Ktoś powie, ale to banalne, proste, a może właśnie takie 
trywialne rzeczy są najlepsze, ale i najtrudniejsze zarazem...

What is the best way to start New Year from?

Feel proud of yourself! (Poczuj dumę z samego siebie)
Realise that every coin has two sides.this year might have 

both positive and negative sides to it. Feel happy for all the good 
things that have either happened to you or done by you. (zdaj so-
bie sprawę, że każda moneta ma dwie strony. Bądź szczęśliwy 
z wszystkich dobrych rzeczy, które ci się przytrafi ły).

Be grateful for the bad things that have happened… they 
are LessONs and lessons are as important as good memories. 
(Bądź wdzięczny za złe rzeczy, które się zdarzyły...są lekcją, rów-
nie ważną jak dobre wspomnienia).

End your year end and begin your New Year by smiling 
(zakończ stary rok i zacznij Nowy Rok z uśmiechem).

Talk to a friend, your neighbour; have a party with people 
you like spending time with. (Porozmawiaj z przyjacielem, są-
siadem; zrób imprezę z ludźmi, z którymi lubisz spędzać czas).

Spend sometime with your family/loved ones. (spędzaj 
czas z rodziną, z ukochanymi).

Listen to your favourite music. (słuchaj ulubionej muzyki)
Enjoy the company of a good book. (ciesz się z towarzy-

stwa dobrej książki). Read about the people you admire (the 
ones that inspire you to do great things in life). (Poczytaj o lu-
dziach, których podziwiasz, tych, którzy inspirują cię do robienia 
rzeczy wielkich).

Watch a comedy; laughing always helps.(Oglądaj kome-
die, śmiech zawsze pomaga).

Do not watch the news too much; bad news sells better 
than good news. (Nie oglądaj za dużo wiadomości; złe wiado-
mości sprzedają się lepiej niż dobre).

Set your priorities. you must set your own priorities. Never 
let others do this for you. (Ustal własne priorytety. Musisz ustalić 
własne. Nie pozwól innym zrobić tego za ciebie).

Know your limitations. In your drive to improve yourself, 
keep in mind that you must know your limitations. this doesn’t 
mean that you don’t push past your comfort zone. you need to 
do that to grow. Defi nitely push, but not too far. how to know it? 
Avoid feeling of pain or guilty! (Poznaj swoje ograniczenia. to nie 

znaczy, że nie możesz przesunąć własnej strefy komfortu. Prze-
suń, byle nie za daleko. skąd to wiesz? Unikaj poczucia winy, 
bólu).

Recognize opportunities. you can train yourself to recognize 
opportunities. In fact, being able to identify an opportunity is the 
fi rst step toward success. Remember, that opportunities are often 
hidden. they may be a side benefi t to accomplishing some other 
task. (Naucz się dostrzegać możliwości. Możesz trenować się 
w ich odnajdywaniu. Umiejętność ich znajdowania to pierwszy 
krok do sukcesu. Pamiętaj, że są one czasami ukryte. Mogą być 
skutkiem ubocznym ukończenia jakiegoś innego zadania).

Maintain balance. It’s important to maintain a sense of 
balance in life. It doesn’t matter if its work-home balance, or diet-
exercise-sleep balance, or another kind of balance. What does 
matter is keeping things in harmony! (Utrzymuj równowagę. to 
ważne, aby mieć poczucie równowagi. to nie ma znaczenia, czy 
równowaga dotyczy pracy i domu czy diety, ćwiczeń i snu. Ważna 
jest kwestia utrzymania wszystkiego w harmonii).

Speak clearly. how many times have you thought one 
thing and said another? It’s no wonder others misinterpret your 
intentions. you’re not being clear. People aren’t mind readers. 
(Mów wyraźnie. Ile razy pomyślałeś jedno a powiedziałeś coś 
innego? Nic dziwnego, że inni źle interpretują twoje intencje. 
Ludzie nie czytają w twoich myślach).

Dare to dream big. Bring the dream or goal to reality. this 
last part is vital. It’s not enough to dream. you must be willing to 
act on your intention. (Ośmielaj się marzyć o rzeczach wielkich. 
Nadaj im realny kształt. Nie wystarczy marzyć. Musisz być chęt-
ny do działania, zgodnie z własnym zamiarem).

Do not forget you’re going to die. super heroes are immortal 
and some of your deeds. (Nie zapomnij o własnej śmiertelności; 
superbohaterowie są nieśmiertelni i niektóre twoje uczynki).

ZAPISY na Nowy Semestr!!!

Zapraszamy na Kursy językowe dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych!

Kursy dla dzieci (od 3 lat), Kursy przygotowujące do egza-
minu 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

1%

PRZEKAŻ PODATKU

CEL SZCZEGÓŁOWY:

KAJETAN MACIEJOWSKI

Bank Millenium 

85 1160 2202 0000 0001 9214 1142
Tytułem: Kajetan Maciejowski

1%
NUMER KRS 0000387207

PROSIMY

MOŻESZ POMÓC TAKŻE:

WPŁACAJĄC DAROWIZNĘ

1% KAJETAN MACIEJOWSKI
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Poziomo:

1) Dyscyplina sportowa, którą upowszechniali wśród uczniów 
 nauczyciele czerwiński i hoczek
7) 25 lat temu jego imię przyjęła szkoła w Jaworzu Średnim
11) Niemiecki okręt podwodny
12) Ludzie nieugięci, zdecydowani na wszystko
13) Nominowany przez naszą gminę w 2019 r. do Nagrody 
   im. ks. J Londzina
14) Pierwiastek o symbolu si
15) Objaśnianie, udzielanie wskazówek
20) Produkt hutniczy
22) Mityczna siedziba Apollina i muz
24) Współtwórca „Panoramy racławickiej”
25) Obstawienie terenu w celu zatrzymania kogoś
26) Dywanik do ćwiczeń sportowyh
28) samolot z dwiema parami skrzydeł
29) Paczka banknotów lub dokumentów
31) chroni głowę
32) czas letniego wypoczynku
37) Jeden z kontynentów
38) Dolna część naczynia
40) Wysokie naczynia o szerokim dnie zwężające się ku górze
42) Nocny odpoczynek
43) Małe drewniane domki
44) Poderwanie do walki o wolność np. w styczniu 1863r.
47) Baśniowy karzeł skandynawski
48) z nich powstają cząsteczki
49) Nowy rozpoczął się 1 stycznia
50) część drogi do przebycia
53) Do przecięcia przez VIP-a
54) entuzjastka widząca świat w różowych kolorach
55) Kwiatek lub cukierek
56) Rzeka z utworu Miłosza
57) Gorące źródło
58) związek krajów czy organizacji

Pionowo:

1) Plamki na sierści psa lub kota
2) zamęt, bałagan
3) Jest przeciwległy do zenitu
4) Mieszka w Pekinie
5) Fudżi lub etna
6) Dawny zajazd, gospoda
7) Puszysta wełna z angorskich kóz
8) Rozbijany w reaktorze
9) Dostarczanie pomocy z samolotów
10) Metalowa forma odlewnicza
16) Najwyższa nagroda przyznana Oldze 
   tokarczuk
17) tłuszczowa lub kostna
18) Po nich bywają wzloty
19) Dyktator Powstania styczniowego
20) Pula w pokerze
21) zgłoszenie członkowstwa
23) Jeden ze zmysłów
24) Na nim spłonął Jan hus
27) Występowanie cech przodków
29) Jaworzanie odznaczeni Laurem „srebrnej 
   cieszynianki” w 2019r.
30) cerkiewna przegroda z ikonami
33) W schronisku lub hotelu
34) Model citroena
35) Pokryta trawą i kwiatami
36) celem jego działalności jest zjednywanie 
   zwolenników
39) Płynie przez łódź
41) Boginie zemsty
45) łyżwy na lato
46) Interwał w muzyce
51) Brutto minus netto
52) Po karnawale

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

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

Biuro Rachunkowe 
MIRMAR

Pełna obsługa fi rm. Dojazd do klienta.

Jaworze, ul Konwaliowa 325
tel. 501 770 424

e-mail: biuromirmar@gmail.com
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Nowy Rok to dla nas zawsze nowe wyzwania, aby sprostać oczekiwaniom i poszerzać ofertę o usługi, ja-
kich oczekują nasi Klienci. W tym roku stawiamy na naturalne i nieinwazyjne rozwiązania.

Opalanie natryskowe FAKE BAKE

Nie musisz czekać do lata - teraz możesz cieszyć się piękną i zdrową opalenizną przez cały rok!
zabieg opalania natryskowego Fake Bake jest idealny zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn pragnących 

zdrowej i pięknie opalonej skóry. Idealne rozwiązanie dla osób, które oczekują natychmiastowych efektów 
w krótkim czasie. zabieg trwa zaledwie 15 minut, a opalenizna utrzymuje się do 10 dni. Produkty Fake Bake 
nie zawierają parabenów i składają się jedynie z komponentów naturalnych, więc jest to bezpieczna forma 
opalania dla kobiet w ciąży oraz osób, które z jakichkolwiek powodów nie mogą eksponować skóry na pro-
mienie UV. Absolutny must-have przed weselem czy balem karnawałowym – opalona skóra wygląda smukło, 
zdrowo i promiennie! Odcieni opalenizny jest kilka - dobierzemy odpowiedni produkt do twojej karnacji, speł-
niający jednocześnie twoje oczekiwania.

Japoński liftingujący masaż Kobido

Głęboki relaks połączony ze spektakularnym efektem odmłodzenia!
Pierwszy raz mamy przyjemność zaprezentować całkowicie naturalną technikę liftingu twarzy, która przy-

nosi spektakularne efekty odmłodzenia skóry bez użycia jakiejkolwiek aparatury czy wprowadzenia substan-
cji aktywnych! Masaż Kobido, którego ruchy i technika zaczerpnięte są ze starożytnej medycyny chińskiej, 
wpływa na tkankę nerwową, zwiększając przepływ Qi (energia) na twarzy, co prowadzi do naturalnego efektu 
liftingu. Większość technik masażu działa na powierzchowne tkanki skóry, natomiast Kobido, poprzez wielo-
etapowość, złożoność i intensywność ruchów, oddziałuje na głębsze warstwy skóry oraz mięśnie. Rytuał wpro-
wadza cały organizm w stan głębokiego odprężenia, eliminuje uczucie stresu, działa niesamowicie rozluźnia-
jąco na mięśnie od dekoltu poprzez barki, szyję i głowę. Jest to idealna opcja dla osób cierpiących na migreny 
oraz dla tych, którym towarzyszy napięcie umysłowe czy praca przy monitorze komputera. 

Dotyk Urody
Centrum Kosmetyki Estetycznej

ul Wapienicka 68, 43-384 Jaworze
tel. 668 687 070, www.dotykurody.pl
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