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PROJEKTY OBYWATELSKIE JUŻ W LUTYM CENTRUM DOWODZENIA WSZECHŚWIATEM

STATYSTYKI OPATRZNOŚCIIKAR DLA TERESY ADAMUS

LINIE PONUMEROWANE

JAWORZE ZAGRAŁO W NAJWIĘKSZEJ ORKIESTRZE ŚWIATA
29 tysięcy 524 złote zebrało Jaworze w czasie kolejnego, 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się w drugą nie-

dzielę stycznia. Jak poinformowała Joanna Buzderewicz, głównodowodząca Orkiestrą w Jaworzu, udało się pobić wynik sprzed roku o 5136 
złotych. W organizację tegorocznych imprez włączyły się 11. Grunwaldzka Wielopoziomowa Drużyna Harcerska „Impessa”, Młodzieżowa 
Rada Gminy, Młodzieżowa Drużyna OSP oraz obie szkoły, w których sporo się działo. Główną areną była Hala Sportowa Jaworze. W ramach 
WOŚP odbyła się także druga edycja Zimowego Biegu po Zdrój. Zawodnicy zameldowali się aż na Błatniej.

Także w całej Polsce, a właściwie na całym świecie, Orkiestra dowodzona przez Jerzego Owsiaka, wypadła bardzo okazale. Przekazał 
on, że zadeklarowana kwota po 28. Finale to ponad 115 milionów złotych. Więcej o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy piszemy w środ-
ku numeru, zdjęcia z 28. Finału publikujemy na ostatniej stronie.  (wot), Fot. ARC
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NA PIERWSZyM PlANIE

OGROMNE WSPARCIE
DLA ORGANIZACJI 
POZARZąDOWYCH

Wiadomo już, które organizacje po-
zarządowe oraz na co otrzymają dotację 
z Urzędu Gminy Jaworze. 9 stycznia wójt 
Radosław Ostałkiewicz wydał zarządzenie 
w sprawie ogłoszenia wyników otwarte-
go konkursu ofert. Na największy zastrzyk 
fi nansowy w zakresie kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego mogą 
liczyć Ochotnicza Straż Pożarna, Towarzy-
stwo Miłośników Jaworza oraz Stowarzysze-
nie „Jaworze-Zdrój”. Strażacy otrzymali 30 
tysięcy złotych na „promowanie wspólnego 
narodowego lub regionalnego dziedzictwa kul-
turowego i jego upowszechnianie na terenie 
Gminy Jaworze”, TMJ 25 tys. na organizację 

CZAS NA PROJEKTY OBYWATELSKIE

W poniedziałek, 10 lutego 2020 roku, rusza otwarty nabór pro-
jektów do szóstej edycji Projektów Obywatelskich dla Jaworza, 
który potrwa do 13 marca 2020 roku. W ramach procedury moż-
na składać projekty, które mają charakter jednoroczny, należą do 
kompetencji samorządu gminnego oraz zostały zgłoszone w try-
bie określonym w uchwale Rady Gminy Jaworze nr V/41/11 z dnia 
21 kwietnia 2011 r.

Propozycje projektów obywatelskich składa się w Kancelarii 
Ogólnej Urzędu Gminy Jaworze w godzinach pracy urzędu albo 
za pośrednictwem poczty (Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 
43-384 Jaworze – z dopiskiem „Projekty Obywatelskie”) – decy-
duje data wpływu do Kancelarii UG Jaworze.

Celem Projektów Obywatelskich w Jaworzu, rozumianych jako 
konsultacje społeczne w sprawie części wydatków z budżetu Gmi-
ny Jaworze na rok 2020 jest:
1. Uzyskanie ze strony mieszkańców Gminy Jaworze propozycji 

zadań do Projektów Obywatelskich w Jaworzu,
2. Dokonanie przez mieszkańców Gminy Jaworze, którzy ukoń-

czyli najpóźniej w dniu 31 grudnia 2019 roku 16. (szesnasty) 
rok życia, wyboru zadań do Projektów Obywatelskich w Jawo-
rzu spośród projektów obywatelskich, które zostały dopuszczo-
ne do dalszego procedowania.

Głosowanie odbędzie się:
1. W trybie głosowania osobistego – poprzez oddanie głosu na 

karcie w Urzędzie Gminy Jaworze w godzinach jego pracy (po-
kój 106, I piętro),

2. Drogą elektroniczną – poprzez wysłanie prawidłowo wypeł-
nionej karty do głosowania na adres email: jaworze2020@ja-
worze.pl.

Głosowanie na projekty obywatelskie trwa: w trybie głoso-
wania osobistego: od 23 marca do 17 kwietnia 2020 roku, zaś 
w trybie głosowania elektronicznego: od 23 marca do 19 kwiet-
nia 2020 roku.

Łączna kwota środków przeznaczonych na konsultacje spo-
łeczne w sprawie części wydatków z budżetu Gminy Jaworze na 
rok 2020, ujętych w rezerwie z przeznaczeniem na „projekty oby-
watelskie” na rok 2020 wynosi 150 000,00 złotych. I tak do reali-
zacji zostaną przekazane projekty obywatelskie o wartości:
• W przypadku projektów inwestycyjnych – do 50 000,00 złotych.
• W przypadku projektów nieinwestycyjnych – do 10 000,00 złotych.
• Ponadto dodatkowo ze środków zgromadzonych w ramach tzw. 

rezerwy ogólnej budżetu Gminy Jaworze na rok 2020 Wójt Gmi-
ny Jaworze „zwolni” w tym celu 50 000,00 złotych z przeznacze-
niem na realizację zadań wnioskowanych przez:

• Młodzieżową Radę Gminy Jaworze albo inne organizacje dzia-
łające na rzecz młodzieży – 10 000,00 złotych,

• Organizacje działające na rzecz seniorów – 15 000,00 złotych,
• Podmioty uprawnione, a dotyczących ochrony środowiska 

w zakresie działań zmierzających do ochrony przed smogiem – 
25 000,00 złotych. Urząd Gminy Jaworze
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TERESA ADAMUS Z IKAREM

Duma nas rozpiera. Gratulujemy – post tej treści, opatrzo-
ny dodatkowo dwoma serduszkami, pojawił się na ofi cjalnym 
fanpage’u na Facebooku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii 
Dąbrowskiej. O co konkretnie chodzi? Już spieszymy z wyja-
śnieniem. W sobotę 11 stycznia w Bielskim Centrum Kultury 
wręczono „Ikary”, doroczne Nagrody Prezydenta Bielska-Białej 
w Dziedzinie Kultury i Sztuki. Na deskach BCK-u pojawiła się 
między innymi Teresa Adamus, nauczycielka „jedynki”, dyry-
gentka chóru mieszanego „Echo” z Bielska-Białej, która ode-
brała z rąk prezydenta Jarosława Klimaszewskiego Dyplom 
Honorowy.

– Chór może poszczycić się bogatym repertuarem oraz 
wysokim poziomem artystycznym, który sprawia, że od lat 
zajmuje ważne miejsce wśród polskich chórów amatorskich. 
Koncertował niemal w całej Europie, był laureatem wielu mię-
dzynarodowych festiwali, ma na swym koncie liczne nagrody 
– czytamy na ofi cjalnej stronie internetowej Urzędu Miejskiego 
w Bielsku-Białej.

Jak powiedziała „Echu Jaworza” Ewa Cholewik, dyrek-
tor SP nr 1, pani Teresa pracuje w tej placówce od 37 lat, a 
rok szkolny 2019/2020 jest jej ostatnim. – Niestety przecho-
dzi na emeryturę, nad czym bardzo ubolewam. Próbowałam ją 
zresztą zatrzymać, ale nie dała się przekonać – przyznała dy-
rektorka „jedynki”. Pani Teresa jest bibliotekarką, nauczyciel-
ką muzyki, prowadzi także zespół instrumentalny Sinfonietta. 
Grupa była wielokrotnie nagradzana, między innymi na Powia-

towych Spotkaniach Amatorskich Grup Artystycznych SAGA 
w Kozach. – Tak samo pani Teresa otrzymała wiele nagród 
w ramach szkoły i gminy – dodała Ewa Cholewik.

Nagrody Prezydenta Miasta Bielska-Białej w Dziedzinie 
Kultury i Sztuki Ikar są wręczane od 1993 roku i przyznawa-
ne w dwóch kategoriach: za szczególne osiągnięcia kulturalne 
w roku kalendarzowym oraz za wybitną działalność w dziedzi-
nie kultury i sztuki. Ponadto prezydent przyznaje honorowy dy-
plom Dobrodzieja Kultury szczególnie zaangażowanym w spra-
wy kultury mecenasom i sponsorom.  (wot)

Teresa Adamus w towarzystwie innych laureatów tegorocznych Ikarów. 
Fot. Paweł Sowa/Urząd Miejski w Bielsku-Białej

LINIE PONUMEROWANE

Starsi mieszkańcy Jaworza oraz przedstawiciele średniego po-
kolenia na pewno pamiętają jeszcze autobusy podmiejskie, któ-
re docierały pod Goruszkę (154) oraz Błatnią (153). Era cyfr wró-
ciła wraz z nowym rokiem. Nie oznacza to jednak, że do Jaworza 
wrócił Miejski Zakład Komunikacyjny. Od 1 stycznia bowiem PKS 
w Bielsku-Białej zdecydował się na numerację linii autobusowych. 
Przewoźnik przekonuje, że dzięki takiemu zabiegowi „system bę-
dzie bardziej przejrzysty, czytelny oraz zrozumiały – nie tylko dla 
mieszkańców wszystkich gmin wchodzących w skład powiatu 

bielskiego, ale i dla turystów, którzy będą odwiedzali nasz region 
w trakcie zbliżających się ferii zimowych”. Czy tak będzie rzeczywi-
ście, czas pokaże. Jedno jest pewno – linia Bielsko-Biała – Jaworze 
Nałęże przez Jaworze Średnie, Jaworze Centrum ma numer 121, 
a do Jaworza Górnego jeździ teraz „122”. Chcąc uniknąć chaosu, 
przewoźnik postanowił, że zmiany będą wprowadzone stopnio-
wo. Na razie więc w autobusach wyświetlane są zarówno numer, 
jak i miejsce docelowe.

– Co istotne, jednocześnie wprowadzone w życie zostaną inne 
przedsięwzięcia, między innymi nowe rozkłady jazdy, które będą 
zawierały nie tylko nową numerację, ale także bardziej czytelną 
czcionkę dla osób starszych i mających słabszy wzrok – czytamy 
na ofi cjalnej stronie PKS w Bielsku-Białej. 

Numeracja zaczyna się od 101, a kończy na 192.  (wot)

posiad, a „Jaworze-Zdrój” o pięć tysięcy mniej na „inicjowanie oraz 
prowadzenie działań oświatowych, kulturalnych oraz artystycz-
nych”. Na wsparcie mogą także liczyć między innymi parafi e ewan-
gelicka oraz katolicka (XVI Międzynarodowy Festiwal Ewangelic-
kich Chórów Ziemi Cieszyńskiej; zajęcia kulturoznawcze dla dzieci 
i młodzieży) oraz Stowarzyszenie Miłośników Sztuki. W sumie na 
wszystkie projekty w tej dziedzinie Urząd Gminy Jaworze wyda 
147 tys. 500 zł. Kolejne 114 tys. 710 zł trafi  na projekty w zakre-
sie wspierania i upowszechniania kultury fi zycznej oraz wspiera-
nie działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci 
i młodzieży. Gminny Klub Sportowy Czarni Jaworze dostanie 25 
tys. zł na 17-lecie klubu oraz VI Piknik Sportowy „Zdrowo, bo spor-
towo”, Stowarzyszenie Liga Morska i Rzeczna 8000 na projekt 
„Jaworzańscy ligowcy na polskich wodach”, a 22 tysiące popły-
ną do Stowarzyszenia Bieg po Zdrój, które zorganizuje już szó-

stą edycję Biegu po Zdrój. Gmina wyasygnuje także 44 tysiące na 
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym (m.in. 
Stowarzyszenie Opatrzność: „Zwalczanie patologii alkoholizmu 
u źródła poprzez promocję abstynenckich postaw u dzieci i mło-
dzieży”, ZHP Komenda Hufca Beskidzkiego: „Propagowanie zdro-
wego stylu życia wśród dzieci i młodzieży z Jaworza”) oraz 40 ty-
sięcy na wspieranie działań wspomagających rozwój wspólnot 
i społeczności lokalnych oraz wspieranie działalności na rzecz osób 
w wieku emerytalnym (pełna pula dla Stowarzyszenia Wsparcia 
Społecznego „Feniks” na Uniwersytet III Wieku). 

Po szczegóły odsyłamy na ofi cjalną stronę internetową www.
jaworze.pl. Pod linkiem https://jaworze.pl/2020/01/10/konkurs-
ofert-dla-organizacji-pozarzadowych-rozstrzygniety/ można zna-
leźć wszystkie organizacje, które otrzymały dotację, a także przy-
znane im kwoty.  (wot)
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WIELKIE GRANIE 

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy był chyba naj-
bardziej okazały w historii. Nie tylko jeśli chodzi o zebrane pienią-
dze. Po raz pierwszy w organizację imprez włączyły się bowiem 
także obie szkoły podstawowe. – Bardzo się cieszymy, że nasi 
rodzice oraz w ogóle mieszkańcy Jaworza zareagowali na nasz 
pomysł pozytywnie. Jest duża frekwencja, wszystkie propozycje, 
które przedstawiliśmy, cieszą się dużym zainteresowaniem. Nie 
musiałam wcale namawiać nauczycieli, żeby 
w wolny dzień przyszli do szkoły. Myślę, że 
każdy docenia rolę Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy – powiedziała „Echu Jawo-
rza” Ewa Cholewik, dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Jaworzu.

W szkolnej świetlicy oraz szkolnych kla-
sach wyjątkowo pojawili się obok uczniów 
ich rodzice. Placówka przygotowała boga-
tą ofertę warsztatów. Można było na przy-
kład wykonać dekoracyjne świeczniki, bi-
żuterię, swoje miejsce miał także scrap-
booking. Na jadalni rządziły szachy, a na 
pierwszym piętrze królowały gry. Zajęcia ze 
scrapbookingu prowadziła Anna Wiśniew-
ska, nauczycielka języka niemieckiego w 
obu podstawówkach. – To nic innego, jak 
tworzenie albumów, pudełek, czekoladow-
ników, kartek, zaproszeń, czego tylko du-
sza zapragnie. Wszystko jest robione na bazie papieru – mówi-
ła nauczycielka, która dodała, że bardzo istotna jest wyobraź-
nia. – Jest to zajęcie bardzo kreatywne i każdy może to robić, od 
trzyletniego dziecka do stulatka – przekonywała. Jak się okazuje, 
zabawa z papierem nie jest wyłączenie domeną kobiet. Jednym  
z uczestników warsztatów był Przemysław Kowalczyk. Jak przy-

znał, ze scrapbookingiem zetknął się nie pierwszy raz. Wykorzystał 
zbliżające się święto babci i dziadka, żeby wykonać kartkę. – To 
jest zajęcie dla wszystkich – mówił.

W drugą niedzielę stycznia sporo się działo także w Hali 
Sportowej Jaworze. Były mecze siatkówki uczniów jaworzań-
skich podstawówek, potyczka rodziców, występy choreograficz-
ne. Na zakończenie zagrała dla uczestników finału orkiestra Glo-
rietta. Punktualnie o 20.00 rozpoczął się pokaz pirotechniczny  
w ramach ogólnopolskiego „Światełka do nieba”.

– W sumie pieniądze zbiera 17 wolontariuszy, w tym ratownik 
medyczny z Bielska-Białej, który prowadzi szkolenie z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy. Można powie-
dzieć, że to najbardziej okazały Finał WOŚP 
w Jaworzu. Wszystko dlatego, że do tej pory 
nic się nie działo w szkołach, a dziś oferu-
ją one sporo atrakcji – mówiła w niedzie-
lę Joanna Buzderewicz, głównodowodząca 
WOŚP w Jaworzu.

– To już mój drugi udział w Orkiestrze. 
Cieszę się, że z każdym rokiem coraz więcej 
się dzieje. Nie tyle powinniśmy, co musimy 
pomagać. To nas nic nie kosztuje, a ktoś na 
pewno potrzebuje tego wsparcia – przyzna-
ła Zuzanna Petlic, jedna z wolontariuszek. 

12 stycznia odbyła się także druga edy-
cja Zimowego Biegu po Zdrój. Trasę o dłu-
gości 21 kilometrów najszybciej pokonał 
Marcin Kubica z Bielska-Białej (1:28,23) 
przed Przemysławem Krupą z Mnicha 
(1:39,52) oraz Mieczysławem Sikorą z 

Ustronia (1:41,13). Wśród pań tryumfowała Zuzanna Mokros  
z Bielska-Białej (1:45,30), na drugim miejscu rywalizację zakoń-
czyła Jadwiga Dybczyńska z Górek Wielkich (1:52,51), a trzecia 
na metę przybiegła Magdalena Janowska z Katowic (1:59,52).  
W sumie na starcie stanęło 323 zawodników.  (wot)

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 3 
stycznia 1993 roku. Fot. ARC

TRÓJKOLOROWY ORSZAK
Ponad 600 osób wzięło udział w drugim 

Orszaku Trzech Króli, który odbył się w Ja-
worzu 6 stycznia. Wydarzenie zorganizowa-
ło Stowarzyszenie Opatrzność przy wsparciu 
Parafii Rzymskokatolickiej oraz sióstr służeb-
niczek. W rolę Trzech Króli wcielili się, podob-
nie jak przed rokiem, Radosław Ostałkiewicz, 
wójt Jaworza (Melchior), Jacek Czader, radny 
powiatowy (Kacper) oraz Bartłomiej Mieszczak 
(Baltazar). Orszaki z Jaworza Dolnego (miesz-
kańcy ubrali się na niebiesko), Średniego (ko-
lor zielony) oraz Górnego i Nałęża (czerwony) 
spotkały się w centrum miejscowości, by ra-
zem wyruszyć do amfiteatru. Tam na wszyst-
kich czekała Święta Rodzina (Jadwiga i Adam 
Szelągowie). – Czy chcesz, aby Chrystus naro-
dził się w tobie? Niech wydarzy się w nas cud 
Bożego Narodzenia – o to prośmy nie tylko dzi-
siaj, ale każdego dnia – mówił ks. Stanisław Fi-
lapek, proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej. 
Tego dnia można także było posłuchać „Kapeli 
ze Straconki”. Ponadto siostra Eliasza wręczy-
ła wraz z księżmi nagrody dzieciom i całym ro-
dzinom, które wzięły udział w konkursie na naj-
piękniejszą szopkę.  (wot)

Orszak Trzech Króli przemaszerował z centrum miejscowości do amfiteatru. Fot. Urszula Ro-
gólska/„Gość Niedzielny”
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PO PROSTU LUBIę POMAGAĆ Jak to było z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy 
w Jaworzu – o tym rozmawialiśmy z koordynatorką-
harcmistrzynią Joanną Buzderewicz, instruktorem ZHP 
Hufca Beskidzkiego, byłą drużynową, a teraz przyjacielem 
11. Grunwaldzkiej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej 
„Impessa”, tuż przed 28. Finałem.

luDZIE JAWORZA

Jak długo organizuje pani Finały WOŚP w Jaworzu?
Pierwszy głośny fi nał WOŚP to chyba jeszcze poprzednie stu-

lecie. Z tego co pamiętam, była to głośna na województwo impre-
za. Harcerze z jaworzańskiej drużyny zaczęli od 23 fi nału. Wte-
dy też pierwszy raz postanowiliśmy zrobić wydarzenie na miarę 
prawdziwego fi nału. Były atrakcje, konkursy i oczywiście „Świateł-
ko do nieba”. Tego wieczoru graliśmy w amfi teatrze. Kolejne edy-
cje nie były jednak takie bogate w atrakcje. Wolontariusze zbie-
rali pieniądze na terenie gminy, był pokaz o godz. 20.00, ale bra-
kowało imprezy. Teraz, kiedy mamy Halę Sportową, możemy po-
zwolić sobie na dużo więcej.

My, czyli kogo można nazywać dyrygentem i orkiestrą 
w Jaworzu?

To jest wspólny trud wielu osób i organizacji – 11. Wielopo-
ziomowej Drużyny Harcerskiej „Impessa”, dyrekcji i rad rodziców 
obu szkół, Ochotniczej Straży Pożarnej, Młodzieżowej Rady Gmi-
ny, Orkiestry Dętej Glorietta. Dużo pracowaliśmy, żeby granie ra-
zem w tym dniu było przyjemne. To masa spotkań, telefonów, go-
dzin spędzonych nad fi nałem w Jaworzu. Spraw do ogarnięcia 
jest bardzo dużo.

Na koniec takie prywatne pytanie: dlaczego wspiera pani 
Orkiestrę?

Harcerz jest pożyteczny, niesie pomoc bliźnim – to jedno z na-
szych mott, które zawsze było dla mnie ważne. Po prostu lubię 
pomagać i mam z tego sporą satysfakcję. Dlatego zapadła de-
cyzja, żeby grać razem dla dobrej sprawy. To było dla mnie i jest 
dla wielu innych osób zaangażowanych w WOŚP najważniejsze. 
Ludzie lubią pomagać, a Orkiestra daje im szansę, bo wrzucając 
do puszki kilka złotych, stają się częścią potężnej maszyny. Dla 
mnie granie stało się jeszcze ważniejsze, gdy ktoś z mojej rodzi-
ny trafi ł do szpitala. To było bardzo mocne przeżycie, kiedy patrzy 
się na chore dziecko, które dookoła obstawione jest najlepszym 
na świecie sprzętem, obklejonym serduszkami Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Chyba właśnie dlatego każdy wolontariusz 
w Polsce czuje się dumny z grania w Orkiestrze.

Urząd Gminy Jaworze

Joanna Buzderewicz, człowiek orkiestra, w Hali Sportowej Jaworze podczas 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Fot. Tomasz Wolff 
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BIEGACZEM JEST SIę CAŁY ROK Rozmowa z Michałem Hanusem, organizatorem „Biegu 
po Zdrój”

Kiedy pojawił się pomysł zimowej odsłony Biegu po Zdrój?
Wszystko zaczęło się po sukcesach letnich edycji, które spo-

tkały się ze sporym zainteresowaniem i pozytywnymi opiniami. 
Problemem był jedynie brak obiektu na zorganizowanie mety. W 
przypadku zimowych terminów ważne jest to, by po takim inte 
nsywnym wysiłku odpocząć w cieple i pod dachem. Także wolon-
tariusze pracujący na mecie przyjemniej poczują się w temperatu-
rze 20 stopni na plusie, zamiast marznąć na zewnątrz. Gdy tylko 
została oddana do użytku Hala Sportowa Jaworze, od razu po-
mysł zaczął nabierać realnych kształtów.

Bieganie zimą? To dla wielu osób brzmi jak dziwna fanabe-
ria. Czy taki sposób rekreacji zimą ma w ogóle sens?

Oczywiście że tak! Biegaczem jest się cały rok. Członkowie na-
szego stowarzyszenia (Stowarzyszenie „Bieg po Zdrój” – przyp. 
red.) biegają przez 365 dni w roku, często niezależnie od pogody. 
Dlatego nie są dla nas problemem śnieg, błoto, deszcz, no może  
z pominięciem oberwania chmury lub burzy. Bieganie zimą ma swo-
ją specyfikę, jednak nie jest diametralnie różne od tego „sezono-
wego”. Niech świadczą o tym podobne biegi organizowane w oko-
licznych miejscowościach. Tu muszę się pochwalić, że tegoroczny 
jaworzański bieg jest jednym z liczniejszych, co nas bardzo cieszy.

Jak wiele osób zamelduje się więc na starcie (rozmowa zo-
stała przeprowadzona przed zawodami) i co to oznacza dla 
organizatorów?

Mimo że to dopiero druga edycja, mamy o blisko 100 procent 
więcej uczestników. Powiedzmy sobie otwarcie – to dużo. 12 stycz-
nia zjedzie do Jaworza około 400 biegaczy. Co to oznacza dla nas 
jako organizatorów? Po pierwsze musieliśmy zwiększyć liczbę 
osób obsługujących punkt obsługi zawodników, czy to na starcie 
czy na mecie. Musimy przygotować więcej wody i jedzenia, to ta-
kie podstawy. Sama trasa jest trochę łatwiejsza niż ta, którą trzeba 
pokonać podczas letniej odsłony biegu, jednak przy takiej liczbie 
uczestników ciężko przewidzieć, jak długo potrwa cała impreza. 
Każdy uczestnik we własnym tempie przebiegnie to 21 kilometrów, 
liczymy jednak, że 5 godzin powinno wystarczyć.

Biegniecie razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. 
To przypadek czy zamierzone działanie?

Szukając terminu dla pierwszej edycji, natrafiliśmy na finał Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, decyzja była prosta – biegniemy 
razem z największą orkiestrą świata. Dla Nas był to odruch serca, 
dla organizatorów dodatkowe pieniądze w puszkach. Tak się za-
częła nasza współpraca, którą chcemy podtrzymać jak najdłużej.

Urząd Gminy Jaworze

Michał Hanus przekonuje, że biega się przez cały rok, dlatego zawody mają sens o każdej porze roku.  Fot. Maciej Jarzębiński
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CENTRUM DOWODZENIA 
WSZECHŚWIATEM

Rozmowa z Agnieszką Nieborak, wiceprzewodniczącą 
Rady Gminy Jaworze

Na łamach „Echa Jaworze” rozpoczynamy nowy cykl wy-
wiadów z radnymi w kadencji 2018-2023. Zaczynamy od pani 
albo od Ciebie, Agnieszko. No właśnie, mogę dalej mówić po 
imieniu?

Możesz mówić dalej Agnieszko (śmiech), ale ponieważ spo-
tykamy się na gruncie zawodowym, a rozmowa ma być z radną 
i wiceprzewodniczącą Rady Gminy, to byłoby chyba dobrze jed-
nak pozostać przy ofi cjalnej formie.

Trafi łaś/trafi ła pani w sedno. Można być na „ty” z prezy-
dentem, ministrem, wójtem, ale w rozmowie jednak trzeba 
zwracać się do siebie „pan”/”pani”. Tak mówi dziennikarskie 
abecadło. Z muzykiem i aktorem to można być na co dzień na 
„ty” i tak prowadzić wywiad...

No i świetnie. Czegoś się na dzień dobry dowiedziałam od Cie-
bie/pana. Ale ja nie chcę wyjść na sztywniaka. Na co dzień jestem 
osobą luźną i wesołą, dlatego też zdecydowanie taka forma wy-
wiadu mi odpowiada.

Zróbmy tak. Forma będzie ofi cjalna, a ja mogę zapewnić 
czytelników, że jesteś luźną i wesołą osobą. Co więc się zmie-
niło przez ostatnie miesiące w pani życiu?

Jeżeli chodzi o postrzeganie mojej osoby, to chyba niewiele. 
Ja jestem osobą bezpośrednią i serdeczną, bycie radną nic w tej 
materii nie zmieniło. Odkąd zostałam radną, ludzie nabrali odwa-
gi i mają większą śmiałość porozmawiać ze mną o tym, co ich boli 
albo cieszy w najbliższej okolicy.

Kiedy po raz pierwszy pojawił się pomysł pod tytułem: 
„Agnieszka Nieborak. Radna Gminy Jaworze”?

Muszę się przyznać, że nigdy nie miałam doświadczenia sa-
morządowego. Chociaż z drugiej strony można powiedzieć, że 
pewne predyspozycje mam od dłuższego czasu, gdyż skończy-
łam politologię na Uniwersytecie Śląskiem, a moja specjalizacja to 
właśnie polityka samorządowa. Ta myśl tak naprawdę nie zrodziła 
się w mojej głowie, tylko pewnej osoby, która mi to zasugerowa-
ła. Pewnie wiązało się to między innymi z tym, że ja jestem takim 
typowym wulkanem energii i działalność społeczna zawsze była 
bliska mojemu sercu. Więc gdyby tak patrzeć daleko w wstecz, to 
wszystko zaczęło się od mojej działalności w Czarnych Jaworze, 
gdzie doszłam do funkcji wiceprezesa. Wtedy mieszkańcy mnie 
poznali, zobaczyli, kim jestem. Kiedy startowałam w wyborach na 
radną, zastanawiałam się, czy jaworzanie nie będą mieć proble-
mu z tym, że ja z najbliższymi mieszkam tutaj dopiero dziewiąty 
rok. Okazało się, że Jaworze jest bardzo otwartą społecznością, 
która mnie najwyraźniej zaakceptowała.

Z czego wynikała propozycja objęcia „teki” wiceprzewod-
niczącej Rady Gminy Jaworze: z parytetu czy – nazwę to ko-
lokwialnie – pani siły ekonomicznej? Jest pani prężną mene-
dżerką prowadzącą uznane biuro nieruchomości?

Trochę mnie pan zszokował...

Miałem na myśli pani zacięcie menedżerskie, zna się pani 
na pieniądzach, co jest przecież niezbędne w Radzie Gminy...

Taka była sugestia koleżanek i kolegów radnych. Mam nadzie-
ję, że dostrzegli oni to, o czym mówimy, czyli fakt, że prowadzę 

przedsiębiorstwo. Z kolei władze gminy podkreślają, że gmina to 
jest przedsiębiorstwo, w którym trzeba znać się na ekonomii, kon-
taktach międzyludzkich, zarządzaniu. Żeby całość dobrze funk-
cjonowała, musi współgrać wiele czynników. A przy okazji może 
rzeczywiście chodziło o zachowanie odpowiednich proporcji mię-
dzy kobietami i mężczyznami.

Wróćmy do społeczności lokalnej. Nie bała się pani zało-
żyć stroju cieszyńskiego podczas ubiegłorocznych dożynek? 
Mógł w końcu znaleźć się ktoś, kto powie, że jest pani za krót-
ko jaworzanką, żeby się tak stroić...

Nie miałam takich obaw, choć może ktoś mógłby tak rzeczy-
wiście powiedzieć. Tymczasem pomysł z założeniem stroju przez 
wszystkie radne został bardzo pozytywnie przyjęty. Jedyne, co się 
wydarzyło, to podeszła do mnie jedna pani i zwróciła mi uwagę, 
że mam źle upięty czepiec. Ale jednocześnie powiedziała, że jak 
za rok będę się ponownie przygotowywała do dożynek, to mam 
przyjść do niej i mi pomoże.

W ogóle w życiu przywiązuję dużą wagę do tradycji, bo to jest 
jedyna trwałość. Coś, co nas wyróżnia na tle innych. Przyjecha-
łam do Jaworza z dużego miasta. To, co mi się tutaj najbardziej 
spodobało, to fakt, że jesteśmy małą i zwartą społecznością. Znamy 
się, pielęgnujemy tradycje i pracujemy na rzecz wspólnego dobra.

RADNI JAWORZA
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Założenie stroju cieszyńskiego było taką symboliczną pie-
częcią, podkreśleniem, że już tutaj, w Jaworzu, pani zostanie?

Jest takie powiedzenie: „Nigdy nie mów nigdy”. Ale z drugiej 
strony na dziś nie wyobrażam sobie życia nigdzie indziej. W Ja-
worzu podoba mi się dosłownie wszystko, od drobnostek, po duże 
sprawy. Moi znajomi, którzy przyjeżdżają z innych miejscowości, 
mówią zresztą to samo. Z perspektywy matki mogę powiedzieć, 
że brakuje mi tutaj tylko licem i uczelni wyższej (śmiech). Wtedy 
najchętniej bym się stąd nigdzie nie ruszała.

W ostatnim wywiadzie w „Echu Jaworza” wójt mówił, że 
czeka nas trudny rok. To wam, radnym, chyba trochę wią-
że ręce...

Nie może być inaczej. Łatwiej zarządza się gminą, firmą, jak ma 
się świadomość, że są pieniądze na koncie i można nimi swobod-
nie dysponować. Gorzej, kiedy jest ich mniej, i trzeba tak naprawdę 
wybierać mniejsze zło. Jesteśmy radnymi, którzy są rozliczani 
przez mieszkańców. Sesje, z których można oglądać transmisje, 
to jedno. Co innego to różnego rodzaju komisje, na których musi-
my się naprawdę mocno nagłówkować, żeby wybrać coś, co bę-
dzie dobrym rozwiązaniem.

Zajmuje się pani na co dzień nieruchomościami. A może 
by pani pomogła gminie w znalezieniu nieruchomości, w któ-
rej można by uruchomić Przedszkole nr 1, które od wielu lat 
boryka się z ogromnymi problemami lokalowymi?

To nie jest takie proste. Proszę pamiętać, że przedszkole, jako 
obiekt, rządzi się swoimi prawami. Mam na myśli normy, ustalenia 
przeciwpożarowe czy te z Sanepidu. Czasem lepiej coś wybudo-
wać od zera, niż remontować. Tak naprawdę decyzja w tej sprawie 
wciąż nie zapadła, choćby ze względów finansowych.

Jaworze dalej jest topie, jeżeli chodzi o domy i działki?
Oczywiście, że tak. Ja zawsze podkreślam, że Jaworze to 

jest centrum dowodzenia wszechświatem. Nieruchomości są dziś  
w bardzo dobrej cenie, a Jaworze jest wciąż świetną alternatywą.

Nie boi się pani, że Jaworze zatraci swój – jakby nie było 
– kameralny charakter?

Jak dla mnie, nie ma takiego zagrożenia. Wszystko dlatego, że 
wbrew pozorom działek do sprzedania w Jaworzu nie jest dużo. My 
nie jesteśmy wielkim terenem, jak na przykład Jasienica. 

A która część Jaworza cieszy się największą popularnością?
Paradoksalnie ludzie chcą mieszkać w górach, ale mieć... pła-

skie działki. Jeżeli wybierają jakiś teren, to musi być płasko. Istotna 
jest także bliskość drogi publicznej. Młode małżeństwa wybierają 
działki najbliżej przedszkoli i szkół, co jest zrozumiałe. Dla części 
osób dostęp do transportu publicznego też ma istotne znaczenie. 
Każdy bowiem ma swoje priorytety, którymi kieruje się podczas 
dokonywania wyboru.

Największy problem w okręgu wyborczym nr 11, w któ-
rym jest pan radną?

Cały czas toczy się sprawa jednego mieszkańca, który skar-
ży się na uciążliwą działalność sąsiada. Poza tym część dróg 
wymaga na pewno remontów, chodniki to też bolączka części te-
renu… Wszystko pomału w ramach budżetu i potrzeb jest reali-
zowane na bieżąco. Pamiętajmy, że Jaworze to 15 okręgów i mu-
simy tak zaplanować działania, aby nikt nie poczuł się pominięty. 
Dla mnie największym wyzywaniem jest to, że w moim okręgu wy-
borczym znajdują się szkoła podstawowa i przedszkole, które sta-
ram się wspierać, na ile jest to możliwe. 

Rozmawiał: Tomasz Wolff

KONKURS PLASTYCZNY

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo-
łecznego, Aleksandra Hadzik, ogłosiła właśnie roz-
poczęcie X Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod 
hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy 
zwierzęta znasz i szanujesz”. Patronat honorowy 
nad przedsięwzięciem sprawuje minister rolnictwa  
i rozwoju wsi, Jan Krzysztof Ardanowski. Jego orga-
nizację wspierają Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwo-
wa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dotychczasowe edycje konkursu cieszyły się ogromnym zain-
teresowaniem dzieci. Każdego roku w całym kraju uczestniczyło 
w nim ponad 30 tys. uczniów szkół podstawowych z terenów wiej-
skich. W ramach wojewódzkiego etapu konkursu, w 2019 roku do 
siedziby Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie wpłynę-
ło blisko tysiąc prac plastycznych dzieci z ponad 100 szkół pod-
stawowych, znajdujących się na terenach wiejskich w wojewódz-
twie śląskim.

Konkurs promuje wśród uczniów szkół podstawowych z te-
renów wiejskich wiedzę na temat zasad ochrony zdrowia i życia  
w gospodarstwie rolnym, pozytywne zachowania związane z pra-
cą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także po-
pularyzuje „Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych zwią-
zanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno 
powierzać dzieciom poniżej 16 lat”.

Tegoroczne hasło konkursowe ma zwrócić uwagę na spo-
soby zapobiegania wypadkom, związanym z obecnością  

w gospodarstwach rolnych zwierząt. Uczyć szacun-
ku do naszych „braci mniejszych”, odpowiedniego 
traktowania zwierząt.

Konkurs przebiega w dwóch etapach: woje-
wódzkim i ogólnopolskim, w dwóch grupach wieko-
wych: klasy od zerówki do trzeciej oraz od czwartej 
do ósmej. Zadanie konkursowe polega na wykona-
niu pracy plastycznej, w dowolnej technice, w for-
macie A3, ilustrującej hasło konkursowe. W szko-
łach, które zgłoszą chęć uczestnictwa w konkursie, 
odbędą się szkoleniowe spotkania dzieci z pracow-

nikami Kasy, których celem będzie przygotowanie merytoryczne 
młodych artystów.

Wszystkie zgłoszone prace ocenią komisje regionalne, a najlep-
sze prace ze wszystkich województw będą oceniane przez Central-
ną Komisję Konkursową. Laureaci każdego ze szczebli otrzymają 
nagrody, a finał etapu centralnego będzie miał miejsce w Warsza-
wie, gdzie autorzy najciekawszych prac otrzymają atrakcyjne na-
grody: sprzęt multimedialny ufundowany przez Kasę Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, a także zestawy upominków przy-
gotowane przez współorganizatorów, patronów Konkursu oraz fir-
my współpracujące.

Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, po-
winny skontaktować się z najbliższą jednostką terenową KRUS, 
gdzie uzyskają wszystkie niezbędne informacje na temat organi-
zacji eliminacji.

Terminy w tym roku są wcześniejsze niż zwykle, po to by nagro-
dy wręczyć przed zakończeniem roku szkolnego: nadsyłanie prac 
do 28 lutego, finał wojewódzki do 27 marca, ogłoszenie wyników 
i wręczenie nagród nastąpi przed zakończeniem roku szkolnego.

Urząd Gminy Jaworze
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ŻYCZLIWYMI BąDŹMY

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan trwał od 18 do 25 stycz-
nia. Termin ten został zaproponowany w 1908 r. przez pioniera ru-
chu ekumenicznego, Paula Wattsona z USA, aby obejmował czas 
między dniem wspominającym św. Piotra, a dniem upamiętniają-
cym nawrócenie św. Pawła.

Wtedy to chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym 
świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferen-
cjach, koncertach i innych spotkaniach. Nie inaczej jest również 
w Jaworzu – tutaj od lat co roku (na przemian w świątyni ewan-
gelickiej i katolickiej) odbywa się nabożeństwo ekumeniczne 
w tej intencji.

„Oικουμένη”, czyli „oikumene”, a po polsku po prostu „zamiesz-
kana ziemia” to coś, co każdemu jaworzaninowi znane jest właści-
wie od kołyski. Jak w 2019 roku pisał wójt Radosław Ostałkiewicz, 
„na tej bowiem właśnie ziemi, my katolicy i ewangelicy, wspólnie 
siejemy i żniemy, wspólnie i zgodnie zamieszkujemy. Od wczoraj, 
od lat, od pokoleń – dla dobra naszej małej Ojczyzny, dla Jawo-
rza. Teraz i w przyszłości…”.

Materiały na Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan w 2020 
r. zostały przygotowane przez Kościoły chrześcijańskie na Malcie 
i Gozo (Chrześcijanie Razem na Malcie). 10 lutego chrześcijanie 
na Malcie obchodzą Święto Rozbicia Okrętu św. Pawła. Wspo-
minają wtedy okoliczności, w jakich apostoł Paweł znalazł się na 
wyspie – burzę, rozbicie się statku i cud ze żmiją (Dz 27,9 – 28,6) – 
i dziękują za dotarcie wiary chrześcijańskiej na Maltę. Czytanie 

z Dziejów Apostolskich przeznaczone na ten dzień jest tekstem 
wybranym na tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Przed kilkudziesięcioma laty wspólne nabożeństwa w naszej 
gminie zapoczątkowali proboszczowie obu parafi i: ewangelicko-
augsburskiej – ks. Władysław Wantulok i rzymskokatolickiej – ks. 
Adam Gramatyka. Dzieła kontynuacji podejmuje się od 2014 roku 
i obecny proboszcz katolicki ks. Stanisław Filapek.

Nabożeństwo ekumeniczne w niedzielne popołudnie, oprócz 
obu proboszczów, sprawowali proboszcz pomocniczy parafi i ewan-
gelickiej ks. Andrzej Krzykowski oraz wikarzy parafi i rzymskoka-
tolickiej – ks. Robert Szczotka i ks. Kamil Skoczylas, zaś kazanie 
wygłosił ks. kanonik Marian Fres. Modlitwę wiernych poprowadzi-
li: Izabela Tomala, Urszula Szkudlińska, Olga Kaulbert, Ryszard 
Milli i Leopold Kłoda. Muzyczną okrasę nabożeństwa zapewniły 
Chór Parafi i Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu pod dyrekcją 
Krystyny Gibiec oraz Zespół Muzyczny „Cantate” pod kierownic-
twem Małgorzaty Penkali-Ogrodnik.

W ceremonii udział wzięli także przedstawiciele władz gminy: 
wójt Radosław Ostałkiewicz i przewodniczący Rady Gminy Jawo-
rze – Zbigniew Putek, a także gminni radni oraz członkowie obu 
braterskich parafi i.

W niedzielne popołudnie w Kościele Ewangelicko-Augsburskim 
w Jaworzu Słowo Boże zwiastował ks. Marian Fres, który odniósł 
się do tegorocznego hasła Tygodnia Modlitw o Jedność Chrze-
ścijan: „Życzliwymi bądźmy” (Dz. 28,2). W swoim kazaniu skupił 
się na naszym stosunku do drugiego człowieka i postawie wobec 
bliźnich, których nie znamy, a którzy czasem mogą być i Aniołami 
(posłańcami Boga) w ludzkim ciele.

Urząd Gminy Jaworze

Proboszczowie obu jaworzańskich parafi i: od lewej ks. Władysław Wantulok i ks. Stanisław Filapek. 
Fot. Urząd Gminy Jaworze
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KASTRACJA PSA LUB SUKI 
TO OBOWIąZEK KAŻDEGO 
ROZSąDNEGO WŁAŚCICIELA.

Kastracja psa to zabieg, którego celem jest pozbawienie zwie-
rzęcia zdolności do rozmnażania. Często jednak zabieg ten sto-
sowany jest równocześnie po to, by wpłynąć na niepożądane za-
chowanie psa.

Kastracja psa jest często mylona ze sterylizacją. Tak na-
prawdę i jeden, i drugi zabieg sprawiają, że pies staje się bez-
płodny. Kastracja polega jednak na wycięciu jąder i najądrzy  
u samców oraz jajników, jajowodów i macicy u samic, a steryliza-
cja – jedynie na przecięciu lub podwiązaniu nasieniowodów sam-
ca i przecięciu jajowodów u samicy.

Wycięcie tzw. gonad, czyli jąder i jajników w czasie kastracji, 
wpływa na gospodarkę hormonalną zwierzęcia – hamuje odby-
wająca się w nich produkcję hormonów płciowych. To skutek, któ-
ry nie tylko uniemożliwia psu rozmnażanie się, ale wpływa rów-
nież na jego zachowanie i zdrowie.

Kastracja suki – wpływ na zachowanie
Zabieg kastracji i usunięcie jajników u samic powoduje, że 

ustaje u nich cykl płciowy i związane z tym zachowania. Suka 
nie ma cieczki, nie występują więc u niej typowe dla tego okresu 
symptomy, takie jak pozostawianie tropów przez częste oddawa-
nie moczu, niepokój i próby ucieczki w poszukiwaniu samca. Za-
bieg wyklucza również występowanie ciąży urojonych, które zda-
rzają się, gdy nie dochodzi do krycia. To dla zwierzęcia nie tylko 
problem zdrowotny, ale i psychiczny.

Kastracja suki - korzyści zdrowotne
Wykastrowane suki rzadziej chorują na ropomacicze, endo-

metriozę i nowotwory zarówno narządów rodnych, jak i gruczo-
łu mlekowego. Według badań, kastracja pomaga również zapo-
bieganiu, a nawet leczeniu cukrzycy u psów, zwłaszcza u suk,  
u których zamiany hormonalne mogą wpływać negatywnie na 
metabolizm glukozy.

Kastracja psa - wpływ na zachowanie
W przypadku psów, kastracja eliminuje zachowania mające 

na celu zdobycie partnerki: walki z innymi samcami, włóczęgo-
stwo, a także znakowanie terenu. Zachowania związane z popę-
dem płciowym to niejedyne, które po kastracji ulegają zmianie. 
Bardzo często zabieg ten jest wykonywany po to, aby zlikwi-
dować niepożądane reakcje psa. Uważa się, że psy po kastra-
cji stają się mniej agresywne, bardziej tolerancyjne i łatwiejsze  
w wychowaniu.

Zmiany te można zaobserwować u większości psów, zmia-
nę charakteru i zachowań na lepsze – psy stają się bardziej 
zrównoważone, stabilne emocjonalnie i podatne na trening. 
Zdaniem specjalistów, to tylko dowód na to, że kastracja może 
wpłynąć pozytywnie na zachowanie psa, a najlepsze efekty 
osiąga się wtedy, jeśli będzie jej towarzyszyć odpowiednia tre-
sura.

Kastracja psa – korzyści zdrowotne
Zwolennicy kastrowania psów podkreślają, że zabieg ten 

wpływa pozytywnie na zdrowie zwierzęcia. Najczęściej mówi 
się o mniejszym ryzyku zachorowania na schorzenia narządów 
płciowych: np. chorób prostaty i jąder u samców, a także gru-
czolaków odbytu.

Kastracja – kiedy wykonać zabieg?
Czas wykonania zabiegu zależy od rasy psa. Powinien on na-

stąpić dość wcześnie, w niedługim czasie po osiągnięciu przez 
zwierzę dojrzałości płciowej. Psy małe dojrzewają szybko, dlate-
go w ich przypadku kastracja może być wykonana już w wieku kil-
ku miesięcy, duże dojrzewają później.

Dodatkowo w przypadku dużych ras zaleca się oczekiwa-
nia na moment, kiedy pies osiągnie ostateczny wzrost – niedo-
bór hormonów może bowiem wpłynąć na rozwój kośćca i tkan-
ki mięśniowej.

Wcześniej powinno się kastrować suki, jeszcze przed pierw-
szą cieczką, natomiast psy mogą być poddane temu zabiegowi 
nieco później – jeśli nie jest konieczne wyeliminowanie agresyw-
nych zachowań u samca, może to być około 1 roku życia.

Im wcześniej wykonana kastracja, tym większe szanse na jej 
pozytywny wpływ na zdrowie psa – ocenia się, że zabieg wykona-
ny po czwartej cieczce nie chroni, a jedynie zmniejsza ryzyko wy-
stąpienia nowotworów czy ropomacicza. Według badań, kastra-
cja przed pierwszą cieczką zmniejsza ryzyko wystąpienia raka 
sutka u suk aż o 95 proc.

Kastrowanie, zarówno suk, jak i psów, jest sposobem na po-
wstrzymanie ich niekontrolowanego rozmnażania się. Zmniejsza 
liczbę bezpańskich zwierząt, przepełniających schroniska i przy-
tułki dla czworonogów, zapobiega też usypianiu szczeniąt. Jest to 
nieskomplikowany zabieg, którego koszt zależy od wagi zwierzę-
cia i zaczyna się od około 100 złotych.

Należy pamiętać, że zakazana jest sprzedaż zwierząt poza 
zarejestrowanymi hodowlami, a właściciel może legalnie albo wy-
chować i opiekować się wszystkimi szczeniakami lub „pozbyć” 
się ich, ale tylko oddając je do adopcji, najlepiej po ósmym ty-
godniu życia. W sytuacji, kiedy suka będzie miała martwy miot, 
prawo nakazuje oddać wszystkie martwe szczeniaki do utyliza-
cji i posiadać zaświadczenie potwierdzające ten fakt. Koszt uty-
lizacji ciała zwierzęcia wynosi około 6 zł za kilo (plus transport). 
Ludzie, nie znając przepisów zakopują je na działkach, w ogród-
kach, w lesie, na dzikich łąkach i w innych tego typu miejscach,  
a to prawnie jest zabronione! Psi grób we własnym ogrodzie bywa 
ryzykownym rozwiązaniem. Wystarczy, że „życzliwy” sąsiad do-
niesie, gdzie trzeba. Wtedy nie ma wyjścia, jest ekshumacja psa 
i kara, które za brak utylizacji martwego zwierzęcia są spore. Wy-
miar kary zależy od wagi ciała zwierzęcia: do 10 kilogramów wy-
nosi... 13 100 zł, od 10 kg do 100 kg – 21 800 tys. zł Właści-
ciele psów, kotów i innych małych pupili, które życie zakończyły  
w domu mogą zgłosić się do gabinetu weterynaryjnego. Każdy 
gabinet weterynaryjny musi mieć podpisaną umowę z takim za-
kładem i można dostarczyć ciała do najbliższej lecznicy.

Powyższe argumenty, powinny przekonać każdego właścicie-
la zwierzęcia, że jego kastracja jest najlepszym rozwiązaniem.
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Z ŻYCIA BIBLIOTEKI

Kolejny udany rok
Początek roku w Gminnej Bibliotece Publicznej, jak zwykle, upły-

wa pod znakiem sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego, 
Biblioteki Śląskiej w Katowicach oraz Książnicy Beskidzkiej w Biel-
sku-Białej. Zestawienie wszystkich danych pokazuje, że zainteresowa-
nie naszą działalnością utrzymuje się na wysokim poziomie. Cieszy-
my się ogromnie, że nasza praca przynosi zadowolenie czytelnikom, 
a nam satysfakcję.

W 2019 roku zarejestrowano w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Jaworzu 1306 czytelników. Przypomnimy, że z każdym nowym 
rokiem rejestrujemy czytelników „na nowo”, nadając im numerację 
począwszy od jedynki – taki sposób ewidencji pozwala na ustalenie 
każdego roku aktualnej liczby aktywnych czytelników. Łącznie wypo-
życzyli oni w ciągu minionego roku 17 665 książek. W placówce za-
notowaliśmy ogółem 16 758 odwiedzin. Udzielono 1063 informacji 
bibliografi cznych. Najwięcej udzielono ich z zakresu tematyki regio-
nalnej, historii, geografi i, a także z zakresu literatury pięknej. Najwięk-
szą grupę odbiorców działalności informacyjnej stanowią uczniowie, 
studenci oraz goście odwiedzający Jaworze.

Obecnie księgozbiór liczy 15980 woluminów. W ciągu roku przybyły 
924 pozycje książkowych, z czego 233 to pozycje zakupiono z dota-
cji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodo-
wego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 1 „Zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek”. Pozyskaliśmy również książki w posta-
ci darów od czytelników i mieszkańców, za które szczególnie pięknie 
dziękujemy! Książki bardzo szybko ulegają zaczytaniu i musimy je 
wymieniać, tak więc każdy dar w postaci książki jest dla nas cenny. 

W 2019 roku usunięto z księgozbioru ogółem 249 pozycji książkowych.
W ofercie posiadamy także fi lmy dla dzieci i dorosłych w liczbie 

290 płyt. Znacznie powiększył się zbiór audiobooków dostępny dla 
naszych użytkowników. Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie na 
tego rodzaju zbiory obecnie posiadamy już 724 audiobooki, w dużej 
mierze są to nowości wydawnicze. W roku 2019 GBP prowadziła pre-
numeratę 18 tytułów czasopism bieżących, natomiast kilka tytułów 
pozyskiwała regularnie w formie darowizny od czytelników. Na miej-
scu w czytelni udostępniono łącznie 1691 czasopisma, natomiast na 
zewnątrz wypożyczono 563 egzemplarze. Warto zaznaczyć, iż księ-
gozbiór naszej placówki jest ciągle odświeżany i – w miarę możliwo-
ści fi nansowych – zaopatrywany na bieżąco w nowości wydawnicze. 
Możemy się pochwalić posiadaniem w naszych zbiorach większości 
najpoczytniejszych tytułów zarówno minionego roku, jak i lat wcze-
śniejszych. Polityka gromadzenia zbiorów podporządkowana była 
wzorem lat poprzednich potrzebom czytelniczym i możliwościom fi -
nansowym biblioteki. Notujemy zapytania czytelników o poszczegól-
ne tytuły i wybieramy te powtarzające się najczęściej, by umieścić je 
w zamówieniach. Śledzimy na bieżąco zapowiedzi, jak i rankingi ryn-
ku wydawniczego oraz oferty wydawnictw, by dostarczyć czytelnikom 
najciekawsze pozycje ukazujące się na rynku.

W 2019 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu prowadziła 
szereg spotkań i zajęć z dziećmi, głównie lekcje biblioteczne z ucznia-
mi szkoły podstawowej, spotkania z lekturą, spotkania edukacyjne dla 
przedszkolaków, jak i również warsztaty plastyczne. Wierzymy, że 
bieżący rok będzie również obfi tował w nowości wydawnicze oraz że 
przybędzie nam nowych czytelników. Dziękujemy wszystkim naszym 
darczyńcom, władzom samorządowym, placówkom oświatowym, or-
ganizacjom społecznym, z którymi współpracowaliśmy w ubiegłym 
roku, a przede wszystkim naszym czytelnikom.

Gminna Biblioteka Publiczna
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

TOWARZYSTWO 
MIŁOŚNIKÓW JAWORZA

29 lutego 2020 r. – Stanisław Hadyna w 100. rocznicę urodzin – 
      prof. Daniel Kadłubiec
15 marca 2020 r. – Laos - Piotr Stebel
26 kwietnia 2020 r. – „Chałupnicy” – życie w Jaworzu na przełomie 
       XIX i XX wieku

Ważny jest drugi człowiek
Stowarzyszenie „Nasze Jaworze” wraz z Ośrodkiem Promo-

cji Gminy Jaworze w ramach zadania publicznego w dniu 3 grud-
nia 2019 zorganizowało spotkanie poetycko-muzyczne dla miesz-
kańców Jaworza w budynku „Pod Goruszką”. Chcieliśmy tym wie-
czorem poetyckim po raz kolejny powoli wprowadzić wszystkich 
w okres świąteczno-noworoczny. Prezes stowarzyszenia, Zygmunt 
Podkówka powitał zaproszonych artystów i wszystkich zebranych 
na tym wyjątkowym spotkaniu. Naszymi gośćmi byli Maria Kuź-
niar-Renart – muzyk, absolwentka łódzkiej Akademii Muzycznej 
na wydziale skrzypiec i fortepianu, Kazimierz Józef Węgrzyn – po-
eta, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oboje zaprezento-
wali program artystyczny nawiązujący do Boga, jego relacji z czło-
wiekiem. Duże wrażenie na uczestnikach spotkania zrobiły wiersze 
o Ojczyźnie. Były również wiersze refl eksyjne o naszej Polaków co-
dzienności i kondycji moralnej. A wszystko to przy pięknym, trafi o-
nym akompaniamencie na pianinie pani Marii. Spotkanie upływa-
ło w miłej, serdecznej atmosferze. Mogliśmy wypić kawę lub her-
batę i zjeść dobre ciastko. Były już okolicznościowe ciasteczka 
i pierniczki. Po spotkaniu mogliśmy porozmawiać z twórcami, ku-
pić książkę pana Kazimierza z jego dedykacją i autografem. A po-
nadto porozmawiać o biografi i artystów i o sposobie pisania wier-
szy w obcowaniu z przyrodą i górami. Podziękowaliśmy artystom 
i zaprosiliśmy do ponownego odwiedzenia Jaworza w ramach na-
szego cyklu poetycko – muzycznego.

Kolejnym bardzo ważnym w grudniu wydarzeniem dla naszego 
stowarzyszenia było spotkanie opłatkowe dla samotnych, starszych 

i chorych. Spotkanie zorganizowaliśmy po raz kolejny, tym razem we 
wtorek 17 grudnia w budynku „Pod Harendą”. Razem z nami spotka-
nie przygotowały panie z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
Przygotowaliśmy tradycyjnego smażonego karpia, sałatkę jarzyno-
wą, barszcz czerwony z uszkami. Na stole przy każdym nakryciu dla 
naszych gości były pierniki, mandarynki, orzechy, jabłka. I oczywi-
ście opłatek. Wiemy i rozumiemy, że w tym jedynym dniu w roku dla 
każdego uczestnika spotkania ważny jest drugi człowiek i jego miły 
gest. Na naszą wigilię przyszły lub przyjechały osoby starsze, wdowy, 
osoby mające biskich gdzieś w świecie i również takie osoby, którym 
życie w ostatnim czasie trochę się skomplikowało. Pani Danuta My-
narska ze stowarzyszenia przywitała wszystkich uczestników spo-
tkania, w tym wójta, księży proboszczów naszych parafi i, dyrektor-
kę GOPS-u. Dla naszych gości dzieci z siostrą Eliaszą i katechetką 
Urszulą przygotowały jasełka pod tytułem „ Betlejem dzisiaj”. Miały 
one bardzo mądre przesłanie dla każdego współczesnego człowie-
ka. Dotyczyły sensu istnienia, poszukiwania Boga i samego siebie 
w dzisiejszych czasach. Bardzo się wszystkim podobało. Dzieci po 
przedstawieniu obdarowaliśmy również słodyczami i owocami. Po 
krótkiej modlitwie proboszcza Stanisława Filapka mogliśmy podzie-
lić się opłatkiem. Przy wtórze płynącej kolędy „Wśród nocnej ciszy” 
wzruszające łamanie opłatkiem i składanie życzeń trochę trwało 
z racji liczby zaproszonych gości. Wójt Radosław Ostałkiewicz złożył 
wszystkim życzenia noworoczne na nadchodzący 2020 rok. Wójt po-
wiedział: „Jestem szczęśliwy, że w ten czas wspólnej radości mogę 
się spotkać ze swoimi mieszkańcami”. Po tych wystąpieniach roz-
poczęto wigilijne spotkanie przy jaworzańskim stole.

Zarząd Stowarzyszenia „Nasze Jaworze” pragnie złożyć ży-
czenia noworoczne wszystkim mieszkańcom i gościom, czytelni-
kom „Echa Jaworza”. Szczęśliwego nowego toku, dużo zdrowia, 
pomyślności w 2020 roku.

Elżbieta Zaguła

STATYSTYKI OPATRZNOŚCI
Parafi a rzymskokatolicka pw. Opatrzności Bożej w Jaworzu pod-

sumowała kolejny rok. To tylko wprawdzie statystyki, wiele jednak mó-
wiące o rozwoju. Jak poinformował ks. Stanisław Filapek, proboszcz 
parafi i, w 2019 roku księża wydali 79 tys. 166 komunii świętych. To 
o ponad pięć tys. więcej niż rok wcześniej. Cyfry jeszcze bardziej robią 
wrażenie, kiedy cofniemy się o kilka lat. – Na przykład w 2016 roku wy-
daliśmy 69 tysięcy komunii, a rok wcześniej 59 tysięcy. Na przestrze-
ni kilku lat nastąpił więc wzrost o 20 tysięcy, a to na pewno świadczy 
o pobożności. Na plus na pewno należy zaliczyć coraz większą liczbę 
osób skupionych wokół różnych grup w parafi i – uważa ks. Filapek.

Według kartotek, w Jaworzu mieszka około 3450 katolików (w ok. 
1220 rodzinach). Regularnie w niedzielnych mszach świętych bierze 
udział 1600-1700 osób, czyli blisko połowa. Ponadto w 2019 roku w ko-
ściele Opatrzności Bożej udzielono 62 chrztów świętych (w 2018 roku 
było ich 52, w 2017 – 72), do pierwszej komunii świętej przystąpiło 21 
dzieci (w 2018 – 87, w 2017 – 68), sakrament bierzmowania przyjęło 85 
nastolatków, w tym podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Wychowaw-

czego (w 2018 – 49, w 2017 – 56). Ciekawe dane dotyczą liczby mał-
żeństw. Najwyraźniej mieszkańcy Jaworza oraz okolic bardzo się kocha-
ją, bo rok 2019 był rekordowy pod względem sakramentów małżeństwa 
w ostatnich latach. Sakramentalne „tak” powiedziało sobie 69 par. 
Przed rokiem wynik zatrzymał się na liczbie 65, ale w 2015 roku wier-
ność i wiele innych rzeczy ślubowały przed kapłanem 32 pary. 

Z danych parafi i rzymskokatolickie wynika, że od 1 stycznia do 31 
grudnia 2019, do wieczności odeszło 48 osób. W analogicznym okre-
sie roku poprzedniego zmarłych było tyle samo. 

Co czeka wiernych w 2020 roku? W jednym ze styczniowych wy-
dań gazetki kościelnej, Joanna Lorańczyk-Czader napisała, że jawo-
rzańscy wierni będą, podobnie jak w innych zakątkach Śląska Cie-
szyńskiego, a nawet Polski (w zależności od postaci) obchodzić ważne 
w tym roku rocznice. Warto więc w tym miejscu przypomnieć, że Sejm 
RP uchwalił 2020 Rokiem Jana Pawła II (18 maja minie setna rocz-
nica urodzin Ojca Świętego). Kolejną ważną datą będzie 7 czerwca, 
kiedy to zostanie beatyfi kowany Prymas Tysiąclecia, kardynał Stefan 
Wyszyński. Z kolei na poziomie diecezji bielsko-żywieckiej na pierw-
szy plan wysunie się św. Jan Sarkander, 16 marca minie bowiem 400 
lat od jego męczeńskiej śmierci.  (wot)
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BŁATNIA CHALLENGE 
- CZYLI JAK ZDOBYWAĆ BŁATNIą 
PRZEZ CAŁY MIESIąC

SPORtOWE JAWORZE

Pierwszego lutego rusza „Błatnia Challenge” - jest to wydarze-
nie organizowane przez grupę pasjonatów biegów górskich z Jawo-
rza, którzy zachęcają wszystkich do aktywności fi zycznej. Pomysł 
wyzwań zrodził się w 2017 roku u jednego z naszych kolegów 
z Bielska-Białej, Michała, którego serdecznie pozdrawiamy. Wy-
zwania styczniowe odbywały się na Klimczok, w lutym - na Błat-
nią, w marcu - na Magurkę i w kwietniu - na Skrzyczne, ale po dziś 
dzień przetrwały tylko na Klimczok i Błatnią. 

Pamiętajmy, iż człowiek jest stworzony do ruchu i wydarzenie 
jest dla każdego i w każdym wieku, dla dzieci i młodzieży też. Cel 
jest bardzo prosty - zaliczyć Błatnią siłą własnych mięśni czy to 
biegiem, spacerem, rowerem (nawet tym elektrycznym) lub przy 
pomocy kijów trekingowych. Na Błatnią prowadzi kilka szlaków: 
z Jaworza zarówno z Nałęża, jak i z Górnego oraz z Wapienicy. 
Najkrótszy i najszybszy szlak to żółty spod wiaty przy leśniczów-
ce w Jaworzu Górnym (ok. 4 km w jedną stronę). 

A jak to wygląda w praktyce? Osoba, która podejmuje wyzwa-
nie, zaliczając wejście na Błatnią, wpisuje się do zeszytu, który jest 
umieszczony w skrzynce przy wiacie obok schroniska. 

Zapisuje swoje imię i nazwisko, z datą i godziną, robi zdję-
cie i przesyła je do wydarzenia na facebook-u. Uczestnicy zazwy-
czaj dodają też zdjęcia z trasy, gdyż widoki naprawdę zachwyca-
ją! Czasami zostawiają różne łakocie, jest to bardziej zabawa niż 
rywalizacja. 

W ubiegłym roku, Błatnia w lutym została zdobyta ponad 800 
razy, w dzień i w nocy, (bo byli pasjonaci nocnych wejść). Były 
osoby, które zdobywały ją codziennie i one dzierżą tytuł „Króla” 

i „Królowej” Błatniej, kilka osób zrobiło to drugi lub trzeci rok z rzę-
du. 2019 rok dał nam dwie kobiety i sześciu mężczyzn, którzy za-
liczyli Błatnią każdego dnia. Wydarzenie odbywa się codziennie, 
od 1 do 29 lutego. Na koniec wyzwania odbywa się tzw. korona-
cja. Uczestnicy otrzymują pamiątkowy medal, dyplomy, puchary 
i, w miarę chojności sponsorów, różne gadżety. No i przede wszyst-
kim Koronę! Dlatego zachęcamy wszystkich do aktywności fi zycz-
nej, chociaż jedno czy dwa wejścia w tygodniu to już krok do przo-
du, do lepszego zdrowia i samopoczucia. A zapewniam – osoby, 
które raz spróbują – na jednym razie nie za przestaną...

Z ciekawostek – obecny rekord wbiegnięcia na Błatnią wyno-
si 22 minuty i 52 sekundy spod wiaty do schroniska. Ta sama tra-
sa, tylko w dół, to 10 minut i 49 sekund.

Cieszymy się, iż do naszej inicjatywy włączyła się Gmina Ja-
worze i Stowarzyszenie Bieg po Zdrój. 

Marek Kolczak
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PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1
W JAWORZU

NASZE DZIECI, NASZA MŁODZIEŻ

Kolejne zwycięstwo
Przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Jawo-

rzu po raz kolejny zdobyły pierwsze miejsce podczas konkur-
su wokalnego – Kolędujemy w różnych językach świata, który 
został zorganizowany przez Szkołę Podstawową „Akademia Ża-
ków” w Bielsku-Białej. Nasze przedszkole reprezentowała grupa 
V „Mądre Sówki” , która zaśpiewała w języku angielskim piosen-
kę pt. „Santa Claus is coming to town”. Piosenka świąteczna na-
pisana przez Johna Frdericka Cootsa i Haven Gillespie w roku 
1932, opowiada o nadchodzących świętach i o tym, że św. Miko-
łaj już niedługo przyjdzie do miasta i przyniesie wszystkim pre-
zenty. Piosenka ma bardzo żywą muzykę i jest radosna. Nasze 
przedszkolaki w pięknych mikołajkowych strojach i rytmicznym 
układzie tanecznym oczarowały jury. Dzieci zostały przygotowa-
ne do występu przez nauczycielki: Annę Brzezicką, Dorotę Zboś 
oraz Natalię Suminę-Ficek.

Gratulujemy rodzicom cudownych dzieci, które wspięły się na 
bardzo wysoki poziom i z dumą prezentowały nasze przedszkole.

Nauczycielka Patrycja Kłaptocz

***

Świąteczny czas
Wigilia i święta Bożego Narodzenia to jedne z najpiękniej-

szych dni w roku. Te chwile kryją w sobie niepowtarzalną magię, 
radość, oczekiwanie na wspólne spotkania, składanie życzeń 

i kolędowanie. W naszym przedszkolu ten cudowny świątecz-
ny nastrój zapanował już 3 grudnia. Grupa maluszków zaprosiła 
na zajęcia tatę Szymka, który jest kucharzem na wspólne pie-
czenie pierniczków. Dzieci po przywitaniu rodziców Szymka naj-
pierw odpowiednio się przygotowały, dbając o czyste rączki. Po-
znały składniki i sposób wykonania ciasta, potrzebne przybory 
kuchenne, a także zasady bezpieczeństwa. Gdy wszystko było 
gotowe, przedszkolaki z ogromnym zapałem i zaangażowaniem 
zabrały się do pracy – wałkowały ciasto, wykrawały ciasteczka. 
Następnie słodkie ciasteczka piekły się w przedszkolnej kuchni. 
Po przedszkolu zaczął unosić się wspaniały zapach pieczonych 
pierniczków, który wprawił wszystkich w świąteczny nastrój. Gdy 
pierniczki były już gotowe, dzieci przystąpiły do ich dekorowania 
lukrowymi pisakami i barwnymi posypkami. Zabawa była dosko-
nała, a pierniczki wyszły przepiękne.

Kolejną niezapomnianą niespodzianką dla naszych małych ja-
worzan była wizyta świętego Mikołaja w naszym przedszkolu. To 
jeden z najbardziej oczekiwanych przez dzieci dni w roku. Nasze 
przedszkolaki przygotowują się do niego bardzo starannie. Każ-
da grupa wykonuje ciekawe prace plastyczne, na których króluje 
Mikołaj. Podczas oczekiwania na spotkanie ze Świętym Mikoła-
jem dzieci wzięły udział w spektaklu muzycznym o dwóch misiach: 
Guciu i Luciu. Misie postanowiły oprowadzić nasze przedszko-
laki po fabryce zabawek. Cóż to było za spotkanie! Nie zabrakło 
tańców, śpiewu i zabaw. Dzieci w fi nałowej części spektaklu na-
uczyły się rymowanki, jak pakować prezenty, czego rezultatem 
była wizyta Świętego Mikołaja. Niektóre dzieci po raz pierwszy 
witały Mikołaja w przedszkolu. Wszystkie bardzo przeżywały to 
spotkanie. Na niejednej twarzy można było zobaczyć niepewność 
i obawę, ale przede wszystkim radość. 

Natomiast 17 grudnia nasze przedszkole odwiedził niecodzien-
ny gość, pan wójt Radosław Ostałkiewicz, który przyniósł naszym 
przedszkolakom prezenty bożonarodzeniowe od Urzędu Gminy 
i radnych. Z myślą o najmłodszych, a także pod wpływem naj-
nowszych badań na temat zagrożeń związanych z zanieczysz-
czeniem powietrza nasze przedszkole otrzymało wyjątkowe pre-
zenty – oczyszczacze powietrza do każdej sali. Pomimo tego, że 
nie do końca mamy wpływ na to, jakim powietrzem oddychamy 
poza naszym domem, możemy mieć wpływ na to, jaka jakość po-
wietrza będzie w naszym przedszkolu. Oczyszczacze te służą do 
unieszkodliwiania pyłów, kurzu, alergenów, szkodliwych substancji 
i bakterii, dlatego rekomendowane są do pomieszczeń, w których 
dłużej przebywają dzieci. Najmłodsi są najbardziej narażeni nie 
tylko na choroby, ale też skutki zanieczyszczenia powietrza, bo 
ich układ odpornościowy dopiero się rozwija. Nasze przedszko-
laki bardzo ucieszyły się z wizyty naszego Gościa, prezentując 
wspaniałe kolędy oraz układy taneczne świątecznych bałwanków. 
Serdecznie dziękujemy za wyjątkowe prezenty.
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Od wielu lat tradycją naszej placówki jest organizowanie świą-
tecznych spotkań z najbliższymi. Przybyłych gości, rodziców 
i przedszkolaków przywitała pani dyrektor – Jolanta Bajorek. Naj-
młodsza grupa dzieci 3- i 4-latków 16 grudnia przed zgromadzo-
ną publicznością przedstawiła Jasełka. Maluszki ubrane w prze-
piękne stroje, wierszem i piosenką opowiedziały historię narodzin 
Jezusa. W kolejne grudniowe dni przedszkolaki w pięknej świą-
tecznej scenerii zaprezentowały program artystyczny. Grupy: Wie-
wiórki, Biedronki i Pracowite Mrówki przedstawiły świąteczne wy-
stępy. Były wiersze, piosenki i tańce związane z nadchodzącymi 
świętami. Prezentowane kolędy i pastorałki przez naszych przed-
szkolaków wprowadziły licznie zebranych gości spotkania w ma-
gię świąt Bożego Narodzenia. Prawdziwie świąteczny nastrój to-
warzyszył wszystkim podczas oglądania bajki: „Królowa Śniegu”, 
przygotowanej w tym roku przez najstarszą grupę dzieci 6-letnich 
Mądre Sówki. Na zakończenie dzieci złożyły życzenia i wręczy-
ły drobne upominki zaproszonym gościom.  

Dyrekcja oraz grono pedagogiczne składają serdeczne po-
dziękowania dzieciom i ich rodzicom za liczne przybycie oraz za 
wspólnie spędzony świąteczny czas. Wierzymy, że wspólne świę-
towanie przyczyniło się do kultywowania polskich tradycji i zwy-
czajów świątecznych oraz było miłym wstępem do przeżywania 
świąt Bożego Narodzenia.

Nauczycielka Patrycja Kłaptocz

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2
W JAWORZU

Z myślą o babciach 
Proste słowa zapisane na kartkach kalendarza „Dzień Babci 

i Dziadka”, ale jak znaczące, jeżeli ktoś o nich pamięta i świetnie 
zorganizuje. Niby drobna rzecz – „kartka zaproszenie” – jakże wy-
jątkowa dla nas, bo wykonana własnoręcznie przez nasze wnu-
ki w przedszkolu. Tak się składa, że w przedszkolu mamy dwoje 
wnucząt w dwóch różnych grupach i mieliśmy zaszczyt uczestni-
czyć w dwóch imprezach. 

Uroczystości rozpoczęła pani dyrektor, która uraczyła wszyst-
kich potokiem słodkich słów, podkreślając wartości, znaczenie 
i więzi łączące nas z wnukami. Na stolikach były napoje i słodko-
ści. Obie grupy były świetnie przygotowane do występów, a na-
uczycielki były bardzo zaangażowane w reżyserowanie spektakli. 
Repertuar występów obu grup był utrzymany w nastroju świąt Bo-
żego Narodzenia. Mogliśmy usłyszeć kolędy znane i nieznane, pa-
storałki, obejrzeć tańce góralskie. Występ okraszono wierszykami 

i piosenkami dla babci i dziadka. Dzieci odśpiewały dla nas „sto 
lat”. Szczególne wrażenie zrobiła na nas mało znana pastorałka 
z dzwoneczkami „Łokarynki, fujareczki”.
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 
W JAWORZU

Babcie i dziadkowie podziwiali występy, nagradzali brawami 
swoje wnuczęta i oczywiście robili zdjęcia. Dzieci z grupy Mądre 
Sowy były przebrane za kolędników: byli królowie, była gwiazda, 
byli pastuszkowie i aniołowie. Natomiast dzieci z grupy Smerfy były 
przebrane w stroje regionalne. Po występach otrzymaliśmy pięk-
ne laurki z życzeniami i wspólnie z dziećmi zajadaliśmy słodkości 

Cudownie jest być seniorem w Jaworzu, mieć świetną rodzi-
nę, mieć kochanych wnuków Sonię i Maksia, którzy uczęszczają 
do Przedszkola nr 2 w Jaworzu, prowadzonego przez wspania-
łych pedagogów, którzy pamiętają o nas. Dziękujemy wam bardzo. 

Babcia i Dziadek Soni i Maksia

Przedszkolaki kolędują
9 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Rudzicy odby-

ła się siedemnasta edycja Konkursu Kolęd i Pastorałek, któ-
rego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy. 
Dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w tym konkursie 
po raz pierwszy. Do występów przygotowywaliśmy się rzetel-
nie, ćwicząc trudny tekst i niełatwą linię melodyczną. Dzieci po 
raz kolejny stanęły na wysokości zadania. Nie zabrakło nam 
siły, wytrwałości i cierpliwości podczas kolejnych prób poprze-
dzających występy. Jury przesłuchań konkursowych oceniało 
zarówno dobór repertuaru, jak i jakość wykonania piosenek.  
W programie naszego występu znalazły się dwie kolędy. Pierwszą  
z nich, spokojną kołysankę pt. „Gdzie ty mieszkasz Jezu?”, do-
pełniły stroje aniołów, właściwie dobrane rekwizyty gwiazdek 
i instrumenty w formie dzwonków. Druga kolęda – „Łokaryki, 
fujareczki” miała charakter góralski. Tym razem nie zabrakło 
góralek i górali, którzy przygrywali janczarami do refrenu pa-
storałki w gwarze góralskiej. W przerwach pomiędzy zwrotka-
mi dziarsko zatańczyli górale z ciupagami wokół drewnianego 
ogniska. W kategorii „Przedszkola i Klasy I-III” jury spośród 30 
wykonawców przyznało drugie miejsce dla grupy Smerfy i Mą-
dre Sowy za ogólny wyraz artystyczny, walory wokalne i trafny 
dobór repertuaru. Dziękujemy wszystkim rodzicom za pomoc 
w przygotowaniu strojów na występ. Gratulujemy dzieciom  
z naszego przedszkola i życzymy kolejnych sukcesów wokal-
no-artystycznych. 

Nauczycielka Lidia Kubala

Kreatywnie, wesoło, choć bez śniegu...
Tegoroczne zimowisko (Mała Forma Wypoczynku Zimowego) 

przypadło na pierwszy tydzień ferii - od 13 do 17 stycznia. Jak 
co roku współorganizatorem tej formy wypoczynku była Gmina 
Jaworze (GOPS), która dzięki dotacji w skuteczny sposób umi-
liła najmłodszym mieszkańcom Jaworza wolny czas od nauki.

Aby ferie przebiegały spokojnie, rozpoczęliśmy od spotkania 
z panem policjantem – naszym dzielnicowym, który przeprowa-
dził pogadankę na temat bezpieczeństwa, a na koniec zapre-
zentował nowy radiowóz policyjny. Pytania nie miały końca... Już  
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w pierwszym dniu nasi uczniowie z pasją tworzyli pamiątki z pa-
pieru czerpanego, własnoręcznie ozdabiając swoje dzieło natu-
ralnymi kwiatami czy malunkami. Prezent na Dzień Dziadków 
gotowy! Oprócz tego zdobyli nowe wiadomości na temat histo-
rii papieru. Naszym gościem była fi rma „Opowiadamy o świe-
cie” z Cieszyna. 

W kolejnych dniach wszyscy uczestnicy byli małymi konstruk-
torami drewnianych wiatraków, dzięki warsztatom Klubu Kreatyw-
nego Inżyniera z Bielska-Białej. Zajęcia manualne to nie lada wy-
zwanie dla niektórych dzieci, ale dzięki instruktorom wszystko 
poszło sprawnie. Niezapomnianych emocji dostarczyły kolejne 
warsztaty – tym razem sportowe – Bumper Ball z Cieszyna. To za 
ich sprawą w naszej sali gimnastycznej pojawiły się ogromne pił-
ki, do których nasi uczniowie najpierw wchodzili, a potem trochę 
nieporadnie się w nich poruszali. Ileż było śmiechu i zabawy...

Jak zimowisko, to także wyjazdy. I tak, niezwykłego spotka-
nia z oryginalnymi zwierzętami dostarczyła Alpaquera z Między-
rzecza Górnego, gdzie właściciele w przemiły a zarazem cieka-
wy sposób zaprezentowali dzieciom zwyczaje i historię alpak, 
przecudnych zwierzątek z hodowli. Co ciekawe, każda alpaka 
miała swoje imię. Jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcie i powrót.

 Kolejna wycieczka pozwoliła na bliższe poznanie wroga 
i sprzymierzeńca człowieka – ognia. W Muzeum Ognia w Żo-
rach nasi jaworzanie przeszli interaktywną trasę, w czasie której 
odpowiadali na skomplikowane pytania i sprawdzali odpowiedzi. 
Poza tym w czasie zorganizowanych warsztatów tworzyli wosko-
we świeczki. Kolejną atrakcją był występ aktora bielskiego Te-
atru Banialuka z przedstawieniem „Felek”, gdzie najmłodsi mo-
gli dowiedzieć się, czym jest przyjaźń, a kim jest tytułowy Felek. 

Oklaskom nie było końca – przedstawienie choć znane – po raz 
kolejny przypomniało dzieciom o podstawowych wartościach, ja-
kimi powinniśmy się kierować w życiu.

Wśród różnorodnych zajęć nie sposób zapomnieć o sporcie. 
Zimowiskowy Turniej Sportowy to kolejna atrakcja tegoroczne-
go zimowiska. Było zabawnie, sportowo, honorowo, a na zakoń-
czenie każdy otrzymał nagrodę.

Integralną częścią naszych spotkań są zajęcia z origami, lego-
mania czy zajęcia plastyczne. Dzieci chętnie przystępują do gier 
planszowych, zespołowych czy sportowych rywalizacji. Spacer 
po okolicy to kolejny stały punkt naszego zimowiska. Nowością 
były zajęcia z programów o charakterze profi laktycznym „Spójrz 
inaczej” i „Strażnicy uśmiechu”. Zimowisko się skończyło, a nam 
pozostaje powiedzieć: do zobaczenia za rok...

Zimowy wypoczynek dzieci był realizowany w naszej szko-
le już po raz kolejny. Opiekę nad dziećmi sprawowała grupa do-
świadczonych pedagogów – nauczycieli naszej szkoły.

Kierownik zimowiska: Marzena Grygierczyk

***

English Dream & Deutsch Traum
Za nami kolejne obchody English Dream – wydarzenia, któ-

re jest uwielbiane przez wszystkich pasjonatów języków obcych. 
W tym roku uległo modyfi kacji albo jak kto woli ekspansji, gdyż 
dołączył do nas Deutsch Traum, czyli język niemiecki. Korzysta-
jąc z aury poświątecznej, piosenki angielskie oraz niemieckie były 
utrzymane w tematyce kolędowej. Starsze klasy zaśpiewały ko-
lędy po niemiecku i aby przenieść widzów w świąteczny czas, 
wszyscy byli stosownie do tego ubrani. Fartuchy, wałki, czep-
ki przywodziły na myśl przygotowania do wypieku pierniczków. 
Oprócz grupowych występów były indywidualne koncerty, które 
wzruszyły niejednego widza. Był również czas na nasze słynne 



LUTY22 2020

łamacze językowe, które przez część uczniów zostały opanowa-
ne do perfekcji. Nie zabrakło konkursu na najciekawsze prze-
branie na postać z kraju anglojęzycznego. Odwiedził nas sam 
król Henryk VIII, który uwodzicielsko zapytał panią wice dyrektor 
„Will you marry me?”, lecz niestety jego zaloty zostały odrzuco-
ne. Po feriach uczniowie, którzy wywarli na nas w trakcie prze-
prowadzanych konkursów największe wrażenie, zostaną odpo-
wiednio nagrodzeni. Krążą plotki, że w przyszłym roku English 
Dream oraz Deutsch Traum zostaną wzbogacone o pewien ele-
ment, ale na razie cicho sza :)

Lidia Marek

***
Ach, co to był za bal

W styczniu są dwa dni, na które wszyscy uczniowie niecier-
pliwie czekają. To ostatni piątek przed feriami i oczywiście Wiel-
ki Bal Karnawałowy. W czwartek 9 stycznia odbyły się dwa bale. 
Przed południem bawiły się dzieci z klas młodszych, a po połu-
dniu młodzież z klas 4.-8. 

Tegoroczny bal przeniósł wszystkich uczestników w niesa-
mowity świat cyrku. Aula szkoły zmieniła się w arenę cyrkową, 
na którą radośnie wkroczyli rozradowani klauni, gibkie akrobat-
ki, tajemniczy magicy, łagodni treserzy i zadowolone z tego fak-
tu zwierzątka. Przybyli również goście z różnych stron świata, 
koronowane głowy, dzielni żołnierze i policjanci, księżniczki, su-
permani, sportowcy i wielu innych. 

Początek balu to moment uroczysty, kiedy wręcza się na-
grody za udział w konkursach szkolnych – recytatorskim klas 

młodszych i ortograficznym klas starszych. Po czym nadszedł 
czas na wyczekiwaną niecierpliwie zabawę. Kolejny raz okaza-
ło się, że „Macarena” i „Belgijka” zagrzewają do tańca każde-
go, bez wyjątku. Wszyscy bawili się doskonale, a wspólne plą-
sy i śpiewy przeplatane były konkursami. O ciepły poczęstunek 
w postaci smacznych hot-dogów zadbała szkolna Rada Rodzi-
ców. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygo-
towanie tegorocznego wydarzenia. 

Tegoroczny Bal Karnawałowy, chociaż przeszedł już do hi-
storii, na pewno pozostanie w pamięci uczestników jeszcze na 
bardzo długo! 

Zespół Promocji Szkoły

***

Kto czyta książki, żyje podwójnie
W ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” 

dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzą-
cych szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania 
zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa 
dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych, Biblioteka 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu otrzymała w roku 2019 środ-
ki finansowe (15 tys. zł, w tym 3 tys. zł wkładu organu prowadzą-
cego) na zakup książek. Dzięki temu wzbogaciła się o 1020 pozy-
cji, wśród których znalazły się nowości wydawnicze i lektury szkol-
ne. W zakupach uwzględniono potrzeby uczniów niepełnospraw-
nych – zakupiono książki z dużą czcionką, audiobooki, książki ob-
razkowe oraz dotyczące osób z dysfunkcjami.

W związku z programem zostało podjętych wiele działań pro-
mujących czytelnictwo z udziałem uczniów, nauczycieli i rodzi-
ców. Odbyło się między innymi spotkanie autorskie z pisarką Re-
natą Piątkowską, konkurs recytatorski „Wierszyki łamiące języki”, 
Ogólnopolski Konkurs „Wielka Liga Czytelników”, akcje czytelni-
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cze „Jak nie czytam, jak czytam” oraz „Szkolne przygody Gangu 
Słodziaków”. Zrealizowano ciekawe projekty edukacyjne, takie jak 
„Świetlica w bibliotece”, „Bajki samograjki”, „Czytanie na śniada-
nie”, „Polubić lektury”. Zorganizowano spotkanie z rodzicami w ra-
mach akcji „Wychowanie przez czytanie” i zamieszczono materiały 
szkoleniowe na internetowej stronie szkoły. Nawiązano też współ-
pracę z Biblioteką Gminną w Jaworzu, biorąc udział w Międzyna-
rodowym Dniu Czytania Tolkiena i przedstawieniu Teatru Edukacji 
i Profi laktyki „Maska”. Włączono się w działalność Klubu Literac-
kiego im. Wolumina Czytalskiego oraz poznawanie Zbiorów Spe-
cjalnych Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej. 

Program zintegrował różnorodne działania nauczyciela bibliote-
karza, uczniów, rodziców, dyrektora szkoły oraz rady pedagogicz-
nej wokół promocji czytelnictwa w szkole. Wzbogacił także kon-
takty z innymi bibliotekami działającymi w środowisku lokalnym. 
Poszerzenie księgozbioru nie tylko o lektury szkolne, ale także o 
książki zgodne z potrzebami czytelników spowodowało wyraźnie 
zwiększenie kontaktu z biblioteką. Atrakcyjnie doposażony księ-
gozbiór pozwala uczniom miło spędzać czas na przerwach, do-
starcza pozytywnych emocji, rozbudza różnego rodzaju zaintere-
sowania, umożliwia uczestniczenie w ciekawych zajęciach i pro-
jektach edukacyjnych.

Polonista bibliotekarz Tomasz Zdunek

***

Piękno jest w każdym z nas
Jednym z najistotniejszych aspektów wychowania młodego 

człowieka jest nauczenie go bycia pomocnym, empatycznym. Po-
kazanie, że dawać jest lepiej niż brać, że warto i trzeba być dobrym. 
Tak właśnie kształtujemy naszych uczniów. Pierwsze półrocze było 
pod tym kątem bardzo pracowite. We wrześniu opiekun Samorządu 
Uczniowskiego, Joanna Lorańczyk-Czader wraz panią Małgorzatą 
Cholewik, polonistką, założyły Szkolny Klub Wolontariatu. Przepro-
wadzane odtąd w szkole akcje pomocowe i charytatywne zostaną 
zebrane w ramach działań klubu. Uczniowie zrzeszeni w ramach 
wolontariatu prowadzą dzienniki swoich działań. Taka forma jest 
ujęta w statucie szkoły i bardzo cenna w procesie wychowania.

W październiku zorganizowaliśmy trzecią już zbiórkę używa-
nych książek pod hasłem „Drugie Życie Książki”. Zgromadziliśmy 
ich ogromną liczbę. Zostały sprzedane podczas zebrania z rodzica-
mi i tym samym wzbogaciły domowe biblioteczki. Cały dochód (kil-
kaset złotych) zasilił konto Salwatoriańskiego Stowarzyszenia Ho-
spicyjnego w ramach naszych działań w programie „Pola Nadziei”.

Równocześnie zaangażowaliśmy się w akcję charytatywną „Wi-
zyta św. Mikołaja na Kresach”, organizowaną przez Towarzystwo 
Patriotyczne „Kresy”, a koordynowaną przez Delegaturę Kurato-
rium Oświaty w Bielsku-Białej. Akcja miała formę zbiórki artykułów 
szkolnych, żywności, słodyczy i zabawek. Zostały one zawiezione 
do bielskiego Kuratorium i przekazane polskim dzieciom w kilku 

miejscowościach na Ukrainie i Białorusi.
Tradycyjnie 30 października opiekun SU wraz z delegacją 

uczniów odwiedził groby zmarłych pracowników szkoły i osób za-
służonych dla Jaworza, oddając im w ten sposób hołd i pamięć.

Po raz ósmy zaangażowaliśmy się jako szkoła w organi-
zację Szlachetnej Paczki. Dzięki ogromnej ofi arności rodziców 
i pracowników szkoły udało się spełnić wszystkie prośby wybra-
nej przez nas rodziny. Za zebrane pieniądze kupiliśmy lodówkę, 
dwie tony węgla, przekazaliśmy bony podarunkowe o wartości 
kilkuset złotych do różnych sieci handlowych, aby rodzina mogła 
zakupić odzież i obuwie. Zebrane zostało mnóstwo artykułów spo-
żywczych, kosmetyków, środków czystości. Spełniliśmy też ma-
rzenia o wartościowych drobiazgach typu słuchawki, zegarki spor-
towe, piłka, prostownica. Słowem – sukces! I wielka satysfakcja.

Równocześnie zorganizowane zostały dwa kiermasze Sa-
morządu Uczniowskiego. Rodzice jak zwykle wzbogacili ofertę o 
podarowane, a wykonane niejednokrotnie przez siebie rękodzie-
ło artystyczne. Kiermasz odbył się podczas zebrania z rodzica-
mi oraz cyklicznej imprezy „Giełda Talentów”. Wtedy też ofero-
waliśmy pyszne i zdrowe kanapki, wykonane przez uczniów pod 
okiem pani Urszuli Marczak. Samorząd zarobił pieniądze na do-
posażenie szkoły w kanapy, pomoc rzeczową dla ucznia w bar-
dzo trudnej sytuacji materialnej oraz na inne formy pomocy (do-
płata do wycieczek, posiłków, warsztatów itp.).

W dniach 12-14 grudnia opiekun SU wraz z panią Małgorzatą 
Cholewik i rodzicem, panią Mirosławą Kowalczyk przeprowadzi-
li zbiórkę pieniężną na rzecz Salwatoriańskiego Stowarzyszenia 
Hospicyjnego w Bielsku-Białej. Zbiórka odbyła się w sklepie Le-
wiatan w Jaworzu. Wolontariusze z klas 8a i 7b pod opieką na-
uczycieli i pani Kowalczyk spędzili kilka godzin, kwestując, ale 
efekt przeszedł nasze oczekiwania, a pozytywny odbiór i ser-
deczne reakcja mieszkańców Jaworza pokazała uczniom war-
tość i sens tego działania.

W grudniu została też przeprowadzona w szkole akcja „Góra 
Grosza”, organizowana przez Towarzystwo Nasz Dom, fi nansują-
ca różne formy pomocy i wspierania rodzinnych domów dziecka.

W niedzielę 12 stycznia kolejny raz włączyliśmy się w działa-
nia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ale po raz pierwszy 
w tak bogatej i atrakcyjnej formie. 

Tyle działań mimo nauki, bieżących obowiązków, codzien-
nych spraw. Zaangażowanie uczniów – wolontariuszy było bardzo 
duże. Jesteśmy w stanie zdziałać mnóstwo, dobrze wykorzystując 
czas. Ale to jest możliwe również dzięki wielkiemu wsparciu ze 
strony rodziców naszych uczniów, ich zaangażowaniu i otwartym 
sercom. Dlatego jeszcze raz składamy im ogromne podziękowa-
nia. To również wielka praca nauczycieli – Małgorzaty Cholewik, 
Natalii Ficek, Urszuli Marczak i innych. I zaangażowanie pani 
dyrektor Ewy Cholewik i pani dyrektor Marii Kuś, które wspiera-
ją każdą naszą wartościową inicjatywę i zawsze służą pomocą.

Joanna Lorańczyk-Czader, opiekun Samorządu 
Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 1 w Jaworzu
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 
W JAWORZU

Choinka świąteczna
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 zostali zaproszeni przez 

nauczycieli realizujących innowację pedagogiczną „Świat malo-
wany oczami dziecka”, do udziału w Ogólnopolskim Konkursie 
plastycznym „Choinka świąteczna” pod patronatem Kuratorium 
Oświaty w Katowicach.

Celem konkursu było kultywowanie tradycji Świąt Bożego 
Narodzenia, rozwój wrażliwości plastycznej i artystycznej, po-
głębienie wiedzy na temat symboli związanych ze Świętami Bo-
żego Narodzenia. 

Uczniowie z klas od 1 do 6 przygotowali 13 wspaniałych, 
przestrzennych choinek, wykorzystując różne techniki i materia-
ły plastyczne.

Choinki zostały wysłane do organizatora konkursu do 
Częstochowy. 

Na konkurs przysłano 600 różnorodnych choinek z 107 szkół 
z całej Polski.  Z naszej szkoły otrzymały wyróżnienie dwie cho-
inki: Szymona Janika z klasy 2 – (opiekun Ewa Below) oraz Da-
niela Wiśniewskiego z klasy 5 (opiekun Marzena Wajda-Parzyk).

***

Zimowisko w SP2
W dniach 13-17 stycznia 2020r w Szkole Podstawowej nr 2  

w Jaworzu odbyło się zimowisko, w którym brało udział 75 dzie-
ci z klas I - VIII obejmujące zajęcia profilaktyczne i zajęcia rekre-
acyjno- sportowe. Opiekę sprawowało 5 nauczycieli: Magdalena 
Gawenda, Magdalena Kaczmarczyk, Anna Karus, Daniel Lech, 
Sylwia Pilarczyk oraz kierownik Anna Szalbot.

Uczniowie oprócz codziennych zajęć sportowych na hali spor-
towej, zajęć na świetlicy ( gier planszowych, ping-ponga, piłkarzy-
ków ,czytania, klocków lego, zajęć komputerowych) mogli uczest-
niczyć w ciekawych warsztatach grania na „bum, bum rurkach” 
prowadzonych przez Pana Marcina Pytlowanego, robienia bran-
soletek i ludzików ze sznurków, które przeprowadziła Pani Beata 
Miziołek oraz ciekawego wykładu strażaka Pana Albina Brył. Pod-
czas zajęć na zimowisku zrealizowano między innymi wyjście do 
„Ninja parku” , gdzie wszyscy spędzili w atrakcyjny sposób czas. 

Byliśmy również na seansie filmowym w kinie „Urwis” i „ Juman-
ji”. Młodsze dzieci miały bal przebierańców, w czasi którego dzie-
ci zabawiane były przez świetną Panią animatorkę. ..

Oprócz wyżej wymienionych atrakcji ważnym elementem za-
jęć stała się promocja zdrowia i bezpiecznych ferii. Wychowaw-
cy w trakcie pogadanek, zabaw i konkursów ćwiczyli z dziećmi 
umiejętność zwracania się o pomoc w przypadkach wystąpienia 
zagrożeń w czasie zabawy i podczas przebywania w domu oraz 
innego niebezpieczeństwa.

Doskonale sprawdziły się panie przygotowujące wyżywienie 
dla wszystkich.

Radosna atmosfera i pozytywne komentarze rodziców oraz 
dzieci są dowodem na udane zimowisko.

Dziękujemy :)
Anna Szalbot
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Szczere wyrazy współczucia 
pani dr Annie Klinik 

z powodu śmierci syna Bartosza 
składają 

wójt Jaworza Radosław Ostałkiewicz, 
zastępca wójta Anna Skotnicka-Nędzka, 

sekretarz Gminy Jaworze Ewelina Domagała 
oraz skarbnik Gminy Jaworze Krzysztof Śliwa.

W imieniu słuchaczy Jaworzańskiego 
Uniwersytetu III Wieku 

składamy najszczersze kondolencje 

Pani dr Annie Klinik 

z powodu śmierci syna Bartosza Klinik.

 Kupię działkę budowlaną 
na terenie Jaworza 

do powierzchni 1100 m2 
z dojazdem do drogi oraz uzbrojoną. 

Tel. kontaktowy 669 560 500
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JAWORZE Z BLISKA

To miejsce znajduje się nieco na uboczu, choć w centrum Ja-
worza. Bardzo możliwe, że wielu z nas nigdy nie zwróciło na nie 
uwagi. Ściśle łączy się z przeszłością historyczną naszej miejsco-
wości i dziedzictwem kulturowym. Jaworze należy do najstarszych 

miejscowości na Śląsku Cieszyńskim, co stanowi dla nas powód 
do dumy i obliguje do zapoznania się z jego z historią.

Dwa białe putta trzymają herby dwóch bardzo ważnych dla Ja-
worza rodzin. Putta wieńczą murowaną bramę pochodzącą z XVIII 
wieku. Proszę podać pełną wersję nazwisk obu rodów i styl w hi-
storii sztuki, kiedy powstała. Zagadka jest tym razem bardzo ła-
twa, ale istotne, że wskazuje na miejsce o bogatej historii i może 
stanowić zachętę do zapoznania się z nim. Jest to początek cyklu 
przybliżającego owo miejsce.

Tekst i rysunek: J. Cz.

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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tEKSt SPONSOROWANy

KEEP FIT 
(DBAŁOŚĆ O KONDYCJĘ)

W rankingu noworocznych postanowień, zwiększenie aktywno-
ści fi zycznej i dbałość o kondycję plasują się zawsze bardzo wy-
soko. Nie zawsze udaje się nam wytrwać w tym postanowieniu, 
zawsze jednak warto nauczyć się po angielsku określeń różnych 
form aktywności, o których zaletach można długo rozmawiać. Tym 
razem zachęcamy do własnych tłumaczeń, w razie trudności od-
syłamy do różnych internetowych slowników.

W TYM NUMERZE: 
WHAT TO DO TO KEEP FIT AND HEALTHY?

INCREASE EXERCISE TIME 
Moving more doesn’t have to include running a marathon. 

Gentle exercise is also benefi cial in healthier lifestyle. Being acti-
ve for approximately thirty minutes a day is recommended to get 
the most benefi ts. You can go for a walk around your local area 
after work instead of watching tv or joining a fi tness class such 
as yoga or dance. Thirty minutes isn’t a long time when you think 
about it. Don’t try to make an excuse. Just start! The most diffi  cult 
to do is your fi rst step!

EAt WEll
Your diet should consist of tons of fruit, vegetables and whole 

grains and should focus on reducing saturated fats, salt and su-
gar. It doesn’t restrict your diet, it opens up a delicious range of 
products to experiment with. Avoid fast food all the time. Try to cut 
down on eating processed food.

AVOID SMOKING AND DRINKING
Smoking is an addictive habit that can cause many health pro-

blems including more serious like cancer. Quitting is one of the best 
things you can do for your health benefi ts. The path to give up wo-
n’t be easy. Alcohol is another bad habit. Try to drink less and it can 
have eff ects on your physical health and well-being. 

KEEP OUT OF THE SUN
When the sun comes out, you can’t wait to sit in the garden and 

start tanning your skin in the sunshine, but in the long-term, this 
could be bad for your health. Although we need the sun for essen-

tial vitamin D, this doesn’t mean you need to lay out all day long. 
Between 10 am and 3 pm it is advised to stay out of direct sunli-
ght when it is the strongest. The harmful rays can damage the skin 
and lead to cancer. Using high factor sunscreen is the best option 
if you want to enjoy the outdoors. Sunglasses are also important 
for protecting your eyes. Don’t forget about them!

COPE WITH STRESS
Stress can have really bad eff ects on the body and mind, so try 

to develope coping strategies which can help to see all your pro-
blems from diff erent perspective. Don’t be afraid to ask for help 
your family or friends, professional help is also available if you 
need some support.

Meet your friends, go for a walk, phone and talk to other pe-
ople as much as you can, go to church or pray, but do not pretend 
to be a superhero. Cope with stress in everyday life, not only at 
the weekend-it is not enough. If you don’t like going out, buy a do-
g-it is a great motivation to spend your free time outdoor, in spi-
te of bad weather!

Sit in your favourite armchair, take a cup of good tea or cof-
fee, read the book, not only glossy magazines. Relax in silence. 
Maybe shopping mall is a nice place to go, maybe not this time...

to be continued... 

ZAPISy NA II SEMEStR NAuKI!!!

Zachęcamy do nauki języków obcych w Nowym Roku: 
trwa nabór na II semestr nauki w grupach kursowych 

i na zajęciach indywidualnych! 

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!

Artykuł redagowany przez:
Szkoła Języków Obcych WORLD

ul. Zdrojowa 93
Jaworze CENTRUM (budynek Galerii JAWORZE)

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

Serdecznie dziękuję 
Pani dr Katarzynie Dzięcioł

 - Kierownikowi SGZOZ w Jaworzu 
za długoletnią opiekę i pokazaną pomoc 

dla mojego ojca Erwina Borcza

składa córka Mieczysława 
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Poziomo:

1) Ruch jednoczący chrześcijan
6) Końcówka karnawału
10) Linia genealogiczna
11) Szybki pociąg np. z Bielska do Warszawy czy nad morze
12) Matejko, Kossak czy Fałat
14) W przysłowiu buduje
15) Zjednoczone przedsiębiorstwa, konsorcja
20) Surowiec na koszyki
21) Feler, defekt
22) W tym roku 26 lutego
23) Biblijna królowa, która odwiedziła Salomona
25) Słynny podhalański zbójnik
26) Wyrób do krycia dachu
27) Zakazany lepiej smakuje
29) Przewodzi bodźce
32) Drapieżna ryba słodkowodna
33) Triumfator konkursu
37) Szybka arteria komunikacyjna
39) Główna postać powieści
40) Był walutą Włoch
41) Zakład leczniczy dla dzieci i młodzieży w Jaworzu na 
   ul. Wapienickiej
43) Zespół klasztorny np. Benedyktynów w Tyńcu
45) Prosi o nią skazaniec
46) Hermaszewski poleciał nim w kosmos
47) Słona pustynia chilijska
48) Państwo w państwie np. Watykan we Włoszech

Pionowo:

1) Sieć sprzedaży książek i prasy
2) Wyspa na Bałtyku
3) Kamienia, brązu i żelaza
4) Wyspa lub model Seata
5) W lutym bywają siarczyste
6) Odrzucenie prośby
7) Czerwona kropka na czole Hinduski
8) Najwyższy szczyt w polskich Bieszczadach
9) Japońska sztuka układania kwiatów
13) Popularne obuwie sportowe
16) Rodzaj niskiej kanapy
17) Tani efekt, splendor
18) Napój alkoholowy z owoców domowej roboty
19) Włoski malarz. twórca „Wenus z Milo”
21) Jezioro w Szwecji
23) W dal lub wzwyż
24) Oręż, narzędzie walki
28) Solista, piosenkarz
30) Nauczanie
31) Wójtowie, rządcy
32) Charakterystyczny łuk w sztuce gotyckiej
33) Komosa biała, chwast o jadalnych liściach
34) Rozporządzenie, akt woli organu państwa
35) Kobieta wrażliwa na piękno
36) Morze między Płw. Bałkańskim a Azją 
   Mniejszą
38) Arystokrata francuski, suwerenny książę
42) Egipskie bóstwo słońca
44) Żądlący owad

Krzyżówka
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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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Zima to idealny moment, aby przygotować ciało na wiosnę i cieplejsze dni, kiedy będziemy mogły pokazywać 
odsłonięte, gładkie nogi! 

Golenie maszynką to szybki sposób na pozbycie się niechcianego owłosienia, jednak u wielu osób skóra 
reaguje stanem zapalnym i pojawiają się piekące i nieestetycznie wyglądające krostki, a włoski odrastają nawet 
po jednym dniu. Nieco dłuższy efekt uzyskamy, używając depilatora lub wosku, jednak te metody są bardzo 
bolesne i powodują wrastanie włosków.

W Dotyku Urody mamy dla Ciebie rozwiązanie idealne – najnowocześniejszą technologię, dzięki której 
pozbędziesz się niechcianego owłosienia RAZ NA ZAWSZE! Epilacja laserowa to szybka, skuteczna i niemal 
bezbolesna metoda na trwałe usunięcie włosków z dowolnej partii ciała. 

Laser diodowy X-Lase Plus gwarantuje stuprocentowe bezpieczeństwo i najwyższą skuteczność procedur 
zabiegowych. O jego jakości i bezpieczeństwie świadczą certyfi katy ISO 9001 i ISO 13485, co oznacza 
najwyższą klasę ISO w kategorii aparatury medycznej. Technologia X-Lase zapewnia równocześnie silne 
chłodzenie z ciągła emisją szybkich impulsów laserowych w trybie Motion Speed - bez ryzyka uszkodzeń skóry 
oraz znacznie mniejszy dyskomfort podczas zabiegu w stosunku do konkurencyjnych metod laserowych. Efekty 
zobaczysz już po pierwszym zabiegu!

Śpiesz się i skorzystaj z cen promocyjnych nawet do -50%!

Cennik oraz szczegółowy opis zabiegu znajdziesz na naszej stronie internetowej www.dotykurody.pl

Dotyk Urody - Centrum Kosmetyki Estetycznej 
Jaworze, ul. Wapienicka 68

tel. 668 68 70 70 
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