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JAWORZE DOSTRZEŻONE W EUROPIE
czasami nie trzeba ani złotówki na promocję. wystarczy mieć dobre oko... Pan Paweł, jeden z mieszkańców jaworza, który kilka lat temu
wykonał zdjęcie Księżyca wschodzącego nad jaworzem, nieświadomie wypromował naszą gminę. jakie było zdziwienie amatorskiego fotografa, który pragnie pozostać anonimowy, kiedy okazało się, że na początku maja fotografia ta znalazła się na oficjalnym profilu europejskiej
agencji Kosmicznej na instagramie. co najważniejsze, w podpisie pod zdjęciem, które zobaczyli internauci z całego świata, znalazła się informacja, że zostało ono wykonane w Polsce, w jaworzu. oficjalna strona jaworze.pl podsumowała sukces fotografa krótko: „Może i jaworza nie widać z kosmosu, ale za to kosmos z jaworza bardzo dobrze. Dzięki temu jaworze zostało dostrzeżone także w europie”. więcej na
stronie 14.
(wot)

chŁoDny PowrÓt Do rzeczywistoŚci

DoŻynKi oDwoŁane

sKurczony PoDateK...

nie czujĘ siĘ BohatereM

znowu jesteŚMy otwarci
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NA PIERWSZYM PLANIE
czas na rewitalizacjĘ
30 kwietnia w urzędzie Gminy jaworze rozstrzygnięto przetarg
na przebudowę budynku przy ulicy zdrojowej 30. Projekt, którego
pełna nazwa brzmi „rewitalizacja obszarów zdegradowanych poprzez przebudowę budynku przy ul. zdrojowej 30 w jaworzu wraz
z zagospodarowaniem przyległego otoczenia”, może liczyć na dofinansowanie z unii europejskiej w wysokości blisko 3 milionów
złotych (cała inwestycja pochłonie o milion więcej). chodzi konkretnie o europejski Fundusz rozwoju regionalnego. – Realizacja
tej inwestycji pozwoli na zlokalizowanie tam Centrum Usług Społecznościowych, a także uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół. Chcemy, aby powstało tam miejsce spotkań dla społeczności lokalnej Jaworza, które byłoby swoistym domem kultury
w naszej gminie – powiedział radosław ostałkiewicz, wójt jaworza.
jak dodał, prace powinny rozpocząć się jeszcze w pierwszym
półroczu tego roku. jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem,
zakończenie tej inwestycji planowane jest już w przyszłym roku.
zachęcamy do zobaczenia ostatnich zdjęć ze środka budynku, bo
już wkrótce obiekt zmieni się nie do poznania. (wot)
zdjęcia: tomasz wolﬀ, arc
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z kolei we wtorek 26 maja w Domu Gminnym „Pod harendą”
nastąpiło przekazanie placu budowy wykonawcy. Protokół przekazania placu budowy na podstawie podpisanej 20 maja umowy
podpisali wójt radosław ostałkiewicz oraz prezes Przedsiębiorstwa robót Budowlanych BesKiD Vi, henryk okruch. Gośćmi
wydarzenia byli także anna skotnicka-nędzka – zastępca wójta,
zbigniew Putek, przewodniczący rady Gminy jaworze, roman
Kruczek, wiceszef rady, radni Piotr Filipkowski i edward Podstawny, a także przedstawiciele wykonawcy, wojewódzkiego urzędu
ochrony zabytków w Katowicach, delegatury w Bielsku-Białej,
reprezentanci społecznej rady ochrony zabytków i osoby odpowiedzialne za proces inwestycyjny oraz projektowy po stronie
urzędu Gminy jaworze.
Dodajmy, że termin zakończenia realizacji robót ustalony został na czerwiec 2021r.
– Wtedy przystąpimy do drugiego (odrębnego) etapu projektu, czyli zaadaptowania budynku na cele kulturalne, społeczne
i użyteczności publicznej – przyznał wójt.
(wot)

sKurczony PoDateK...
od kilku miesięcy na łamach „echa jaworze” sygnalizujemy, że
sytuacja finansowa samorządów lokalnych w Polsce, w tym więc
także jaworzańskiego, robi się coraz bardziej trudna. już i tak napiętą sytuację pogorszyła pandemia koronawirusa. twardymi danymi podzielił się na swoim koncie na Facebooku radosław ostałkiewicz, wójt jaworza. – Wcale nie tak dawno sygnalizowałem, że
wskutek epidemii koronawirusa i zamrożenia gospodarki budżet
naszej gminy, jeżeli chodzi o wpływy z podatku PIT (stanowiącego ponad 1/3 dochodów – łącznie ponad 14 mln złotych rocznie)
skurczył się w marcu o ponad 13 procent. Dzisiaj otrzymaliśmy kolejny tzw. udział w podatku dochodowym od osób ﬁzycznych za
miesiąc kwiecień. Jeszcze w 2019 roku wynosił on 1,43 mln złotych, a przelew dzisiejszy opiewał na kwotę 875 tys. złotych, czyli
równo pół miliona mniej aniżeli było to w zeszłym roku o tej samej
porze. To oznacza, że spadek dochodów w tej kategorii sięgnął
40 procent w stosunku do marca 2019 roku, czyli trzy razy tyle, ile
było to miesiąc temu – napisał samorządowiec 7 maja.
co to oznacza w praktyce? w dalszej części postu ostałkiewicz nie pokusił się o konkrety, ale na pewno musimy nastawić
się na cięcie gminnych wydatków. Być może na jakiś czas trzeba
będzie zamrozić program wymiany pieców na ekologiczne, rozważane są cięcia w wydatkach na administrację, kulturę, sport
i edukację. – Na chwilę obecną wiele rzeczy nie wiem. Wszystko rozjaśnią nam miesiące letnie – dodał wójt, który jednocześnie
zaapelował do mieszkańców o bycie razem w tych trudnych czasach. – Wierzę i mam nadzieję, że to tylko chwilowe zachwianie
gospodarki i wszystko już wkrótce wróci do normy. Mam nadzieję,

że rozwiązania prawne i ﬁnansowe podejmowane centralnie, regionalnie i lokalnie z jednej strony ulżą Waszym budżetom domowym, a z drugiej nie pozwolą wykrwawić się przedsiębiorcom, którzy są solą tej ziemi. Liczę także na to, że na dłuższą metę budżet
Jaworza wyjdzie również obronną ręką z tej trudnej sytuacji – przyznał radosław ostałkiewicz.
wypada mieć nadzieję, że rzeczywiście tak będzie.
(wot)

w tych trudnych czasach jaworzański samorząd musi praktycznie liczyć
każdy grosz. Fot. Pixabay.com
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229. rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
3 maja w ciszy i w zadumie władze samorządowe Gminy Jaworze: wójt Radosław Ostałkiewicz, zastępca wójta Anna Skotnicka-Nędzka, przewodniczący Rady Gminy Jaworze Zbigniew
Putek oraz wiceprzewodniczący Agnieszka Nieborak i Roman
Kruczek w samo południe złożyli symboliczne wiązanki z okazji
229. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. – Nie było tym razem żadnych przemówień ani tłumów pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego czy pomnikiem Ofiar Drugiej Wojny Światowej. Byliśmy
tam wprawdzie sami, ale w imieniu całej wspólnoty lokalnej naszej gminy upamiętniliśmy zryw patriotyczny w 1791 roku i dzieło Sejmu Wielkiego, jakim było uchwalenie pierwszej w Europie
i drugiej na świecie ustawy zasadniczej. Wierzę, że 230. rocznicę
tego wydarzenia, która przypadnie w 2021 roku, czcić będziemy

znowu razem i znowu tłumnie. Wszystkiego dobrego Wam wszystkim z okazji dzisiejszego Święta Narodowego – napisał na swoim
profilu na Facebooku wójt.
Niech się święci Trzeci Maj!
Urząd Gminy Jaworze

MOŻNA JUŻ GRAĆ
Od poniedziałku możliwe jest korzystanie z części obiektów
sportowych w Jaworzu. Musimy jednak przestrzegać podstawowych zasad. Na podstawie rządowych wytycznych ustalono że:
• korzystanie z boiska odbywa się tylko po rezerwacji telefonicznej pod numerem telefonu 501 675 813,
• na boisku może równocześnie przebywać maksymalnie 6 zawodników plus Trener,
• trzeba zgłosić do zarządcy osoby wchodzące na obiekt,
• korzystamy jedynie z własnego sprzętu sportowego,
• zamknięte pozostaną trybuny przy boisku,
• obowiązkowa jest dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
• nie ma możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego,
• zalecane jest zachowanie dystansu społecznego – 2 metry,
• korzystający muszą pojawić się na boisku 5 minut przed rozpoczęciem, przebrani w strój sportowy oraz w ciągu 5 minut po zakończonych zajęciach opuszczają obiekt,

NOWE ZASADY
CZYSTEGO POWIETRZA
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wprowadził zmiany w programie „Czyste Powietrze”. Uproszczone wnioski szybciej przejdą ścieżkę formalną. Co
jeszcze się zmieni?
Chodzi między innymi o to, że został znacznie uproszczony
i skrócony proces przyznawania dotacji, zmieniający ich wysokość
oraz kryteria dochodowe wniosku. Został ponadto skrócony czas
rozpatrywania wniosku o dofinansowanie z 90 do 30 dni.
Szczegóły programu „Czyste Powietrze” można znaleźć na
oficjalnej stronie internetowej gminy: www.jaworze.pl. Wystarczy
wpisać poniższy adres: https://jaworze.pl/2020/05/20/nowe-zasady-czystego-powietrza/.
Urząd Gminy Jaworze

• obiekt będzie funkcjonował codziennie do 30 maja, a od 1 czerwca od wtorku do soboty.
Przypominamy, że wciąż obowiązuje nakaz zasłaniania twarzy w przestrzeni publicznej. Natomiast osoby przebywające np.:
na boisku nie mają już takiego obowiązku.
Urząd Gminy Jaworze
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chŁoDny PowrÓt
Do rzeczywistoŚci
Półtora miesiąca nieczynne było popularne schronisko na Błatniej. Powrót do rzeczywistości okazał się nieco brutalny. – Otworzyliśmy obiekt 1 maja. Jednak majówka była zimna i ludzi nie było
dużo – mówi „echu jaworza” jakub Grzegorz, dzierżawca obiektu w Beskidzie Śląskim. – Na razie otworzyliśmy tzw. „okienko zewnętrzne”. Oferujemy także noclegi, choć w ograniczonym zakresie. Jest zainteresowanie weekendami, co do wakacji, u nas nigdy
nie był organizowany zbiorowy wypoczynek – dodał.
schronisko dysponuje 50 miejscami noclegowymi. zgodnie
z obostrzeniami epidemicznymi, w jednym pokoju mogą spać tylko dwie osoby, w sumie więc jednocześnie obiekt może przyjąć
pod swój dach 20 turystów.
Po deszczowym początku maja i ciepłym drugim weekendzie,
przyszło kolejne ochłodzenie. w nocy z poniedziałku na wtorek
(11 na 12 maja) spadło kilka centymetrów śniegu. Dla Grzegorza
to jednak nic nadzwyczajnego. – Mamy w końcu zimnych ogrodników. Ta pokrywa nie utrzyma się jednak długo – mówił we wtorek 12 maja gospodarz z Błatniej.
(wot)

3 maja na Błatniej było biało. Kilka dni później było słonecznie, by ponownie spadł śnieg. Fot. Facebook/schronisko na Błatniej

DoŻynKi oDwoŁane
tej decyzji należało się spodziewać i tak naprawdę od dłuższego czasu wisiała w powietrzu. jaworzański wrzesień, najważniejsza impreza w naszej gminie, zatrzyma się na cyfrze 33. zaplanowana na wrzesień 34. edycja dożynek nie dojdzie do skutku. Poinformował o tym na Facebooku wójt radosław ostałkiewicz. – Mam dla nas wszystkich smutną wiadomość... Z powodu
COVID-19 oraz ogłoszonego stanu epidemii jesteśmy zmuszeni
odwołać tegoroczny Jaworzański Wrzesień. Mamy nadzieję, że
wrócimy za rok. Oby! – napisał krótko.
Komentujący przyjęli tę decyzję ze zrozumieniem. renata Podstawny zauważyła, że dzięki temu jeszcze przez rok będzie wspólnie z mężem edwardem „starostować”.
(wot)

Koń by się uśmiał? nie tym razem, bo nikomu tak naprawdę nie jest do
śmiechu. na kolejne dożynki w jaworzu poczekamy co najmniej do 2021
roku. Fot. tomasz wolﬀ

INFORMACJE URZĘDU GMINY I WÓJTA

Komunikat

Urząd Gminy Jaworze przypomina,
iż odpady zielone zgodnie
z Uchwałą nr XIX/161/2016
Rady Gminy Jaworze
z dnia 14 lipca 2016 r.
należy gromadzić w workach

ODPADY ZIELONE

o pojemności do 120 l.
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nieleczenie choreGo Psa
to PrzestĘPstwo
Nieleczenie chorego psa nie jest tylko bestialstwem, ale podchodzi pod znęcanie się nad zwierzętami. Każdy pies niezależnie od rasy czy wieku zasługuje na odpowiednie traktowanie. Co
to oznacza? Musimy zaopiekować się należycie naszym psem.
Poza wizytą w celu szczepienia musimy go leczyć, kontrolować
jego stan zdrowia, odrobaczać i zabezpieczać przed kleszczami.
nieleczenie chorego psa jest surowo karane! Do złego stanu zdrowia możemy doprowadzić psa poprzez bagatelizowanie jego chorób,
złe karmienie, brak wyjścia na spacery czy stałego dostępu do wody.
są to pierwsze rzeczy, które sprawdza towarzystwo opieki nad zwierzętami, po otrzymaniu zgłoszenia.
nieleczenie chorego psa. jakie są obowiązki właściciela psa?
szczepienia przeciwko wściekliźnie w naszym kraju są obowiązkowe, a za ich brak grozi kara do 5000zł, a nawet kara aresztu lub
ograniczenia wolności. Każdy pies musi być co rok szczepiony. Dlaczego? jest to bardzo niebezpieczna i przede wszystkim nieuleczalna
choroba. szczepienia na choroby zakaźne nie są już obowiązkowe,
jednak warto i tak je wykonać. Kiedy więc nieleczenie jest znęcaniem
się nad zwierzętami?
Przypatrzmy się dwóm różnym sytuacjom z naszego kraju.
w pierwszej pies był chory na nowotwór. Przez rok nie otrzymał pomocy, a jego właściciel nie chciał zabrać go na leczenie, co sąd uznał
są przestępstwo, niezgodne z ustawą o ochronie zwierząt. wymierzono mu karę 180 godzin prac społecznych, przez następne 3 lata nie
może posiadać zwierząt domowych, a także musiał wpłacić 4 tysiące
złotych na organizację prozwierzęcą. Dlaczego taki wyrok?
ustawa o ochronie zwierząt. Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania. art. 5. ustawy o ochronie zwierząt mówi “Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania”. co to oznacza? Poprzez
humanitarne traktowanie zwierząt rozumie się uwzględnianie ich potrzeb i zapewnianie odpowiedniej opieki i ochrony. ustawa uwzględnia także takie aspekty jak okrutne traktowanie, czyli znęcanie się nad
zwierzętami, ale także rażące zaniedbanie, czyli drastyczne odstępstwo od określonych w ustawie norm postępowania ze zwierzęciem,
a w szczególności w zakresie utrzymywania zwierzęcia w stanie zagłodzenia, brudu, nieleczonej choroby, w niewłaściwym pomieszczeniu i nadmiernej ciasnocie.
Druga sytuacja dotyczyła skrajnie wychudzonego psa u kobiety,
która wyjaśniała, że psem miała zajmować się jedynie przez kilka tygodni, a matka miała przekazywać jej pieniądze na jego utrzymanie,
czego nie robiła. jak podkreślono w uzasadnieniu wyroku, na podstawie opinii biegłego stwierdzono, że oskarżeni (oskarżonym stał się
również partner kobiety) przez kilka miesięcy nie zapewniali psu odpowiednich porcji pokarmu i wody, doprowadzając u niego do zaniku mięśni. nie podjęli żadnej próby udzielenia specjalistycznej pomocy czy poszukiwania wsparcia np. w schronisku dla zwierząt, a sytuacja finansowa oskarżonych nie była tak zła, aby nie mogli zapewnić
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zwierzęciu leczenia. zdaniem sądu, takie zachowanie nosiło znamiona
znęcania ze szczególnym okrucieństwem. sędzia uznała też, że kara
w postaci prac społecznych w wymiarze najwyższym, jaki jest możliwy
w Kodeksie karnym, będzie dolegliwa i spełni funkcję wychowawczą.
znęcanie się nad zwierzętami powinniśmy zawsze zgłaszać. nigdy nie przechodź obojętnie, nie traktuj tego jako donosicielstwa ale
społeczny obowiązek! takie zachowania możesz zgłosić anonimowo, jeśli jest to ktoś, kogo znasz lub zwyczajnie nie chcesz ujawniać
swoich danych. zadzwoń do ogólnopolskie towarzystwo ochrony
zwierząt aniMals tel.58 550 43 73 lub przez www w aplikacji Messenger. o pomoc możesz zwrócić się również do okolicznych fundacji np: Budrysek tel.607 488 598, Mam Kota na Punkcie Psa tel.530
882 223, schroniska reksio 33 814 18 18 czy na Komendę Policji
w jasienicy 33 825 05 10.
art. 35. odpowiedzialność karna za zabijanie, uśmiercanie lub dokonywanie uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów ustawy albo
znęcanie się nad zwierzęciem:
1. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów art. 6 wyłączenia zakazu zabijania zwierząt,
zakaz znęcania się nad zwierzętami ust. 1, art. 33 zasady uśmiercania zwierząt lub art. 34 uśmiercanie zwierząt w ubojni ust. 1–4
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
1a. tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem.
2. jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 1a działa ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności od
3 miesięcy do lat 5.
3. w razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 1a lub 2 sąd
orzeka przepadek zwierzęcia, jeżeli sprawca jest jego właścicielem.
3a. w razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 lub 1a sąd
może orzec, a w razie skazania za przestępstwo określone w ust.
2 sąd orzeka tytułem środka karnego zakaz posiadania zwierząt
od roku do lat 10; zakaz orzeka się w latach.
3b. sąd orzeka tytułem środka karnego zakaz posiadania wszelkich
zwierząt albo określonej kategorii zwierząt w razie skazania za
przestępstwo określone w ust. 2.
Posiadanie psa, oprócz wielu przyjemności rodzi odpowiedzialność
za zwierzę, za jego zachowanie, zapewnienie mu bezpieczeństwa,
leczenie w przypadku choroby czy urazów oraz ogólnie zapewnienie godnych warunków bytowych. ustawa o ochronie zwierząt chroni
zwierzęta przed cierpieniem fizycznym i psychicznym, które to cierpienie może być wynikiem zarówno działania (bicie zwierzęcia), jak
i zaniechania np. leczenia, właściwej opieki. jedną z postaci znęcania
nad zwierzętami jest pozostawienie chorego zwierzęcia bez leczenia/
bez opieki/ bez zabezpieczenia przed bólem lub cierpieniem, związanymi ze złym stanem zdrowia zwierzęcia. jeżeli nie stać cię na leczenie zwierzęcia, poproś o pomoc jedną z lokalnych fundacji, do których
znajdziesz kontakt w internecie lub zapytaj w urzędzie Gminy jaworze.
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UWAGA!
Zgodnie z wytycznymi ministra klimatu
i głównego inspektora sanitarnego w sprawie
postępowania z odpadami wytwarzanymi
wczasiewystępowania zakażeń koronawirusem
SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną
przez niego chorobę COVID-19 (w czasie
trwania pandemii/epidemii), Urząd Gminy
Jaworze zwraca się do osób przebywających
w izolacji (wytycznymi tymi obejmuje się także
odpady wytwarzane w obiektach/na obszarze
kwarantanny zbiorowej, którą obejmowani
są obywatele Polski np. wracający do kraju)
o skontaktowanie się z urzędem telefonicznie
(33 828 66 45, 33 828 66 40) lub mailowo
(dsekula@jaworze.pl mbednarek@jaworze.pl)
w celu zorganizowania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych dla osób
przebywających w izolacji.

z życia biblioteki
Znowu jesteśmy otwarci
Jaworzańska biblioteka, podobnie jak i wszystkie takie placówki w kraju, zatrzymała się na dwa miesiące. Miesiące trudne, stresujące, smutne dla pracowników, lecz przede wszystkim
dla czytelników, którzy stanowią najważniejsze ogniwo w tym
naszym łańcuchu powiązań. Wykorzystaliśmy ten czas na wzmożone zakupy nowości wydawniczych, opracowanie, katalogowanie i przygotowanie ich dla was, by zaspokoić niedosyt czytelniczy po otwarciu. Wszystkie nowości można obejrzeć w katalogu
online na naszej stronie internetowej www.biblioteka.jaworze.pl
(zakładka katalog, wybieramy opcję „nowości” lub wejście przez
linka umieszczonego na naszym profilu na Facebooku). Czas zamknięcia był też okazją na prace porządkowe, konserwację i odświeżenie oprawy księgozbioru oraz selekcję zniszczonych egzemplarzy, jak również wykorzystanie urlopu przez pracowników.
Najważniejsze jednak, że jesteśmy znów otwarci dla was!
Nowa rzeczywistość, nowe zasady, które obowiązują nas wszystkich do odwołania. Wznowiliśmy działalność po ustaleniu wytycznych z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Bielsku-Białej. Główne zalecenia dotyczą przyjmowania zwrotów
książek, które musimy odizolować od reszty księgozbioru i umieścić w kwarantannie. Czytelnicy mają zakaz wolnego dostępu
do regałów, jak i ograniczenie wejścia do biblioteki. Nie można

korzystać z czytelni i stanowisk komputerowych. Nie mogą być
prowadzone żadne zajęcia edukacyjne, warsztatowe, czy jakiekolwiek spotkania. Istotną część wytycznych stanowią zalecenia
sanitarno-higieniczne, których przestrzeganie jest podstawą bezpiecznej działalności. Tymczasowo zostały zmienione godziny
otwarcia dla czytelników, celowo nie podajemy ich tutaj, nie mając pewności czy będą obowiązywać w momencie ukazania się
niniejszego numeru. Wszelkie informacje, zarówno te praktyczne jak i dotyczące zamówień wybranych egzemplarzy, są udzielane telefoniczne pod numerem 33 828 66 76.
Dziękujemy za waszą cierpliwość i wyrozumiałość, zapraszamy i czekamy na was!
***
Warto przeczytać
Przedstawiamy kilka pozycji, które mogą zainteresować naszych czytelników w tym trudnym czasie. Jak się okazuje, wyobraźnia ludzka potrafi wyprzedzać czas, a wręcz przewidywać
przyszłość. To, co tej pory pozostawało fikcją literacką, znajduje odzwierciedlenie w naszej rzeczywistości. Proponujemy tylko kilka z wielu tytułów książek, które wyjątkowo wpisują się
w realia współczesności. Każdy z tych egzemplarzy znajduje się
w naszych zbiorach.
Robin Cook, »Epidemia«
W Los Angeles wybucha epidemia w centrum medycznym.
Szybko rozprzestrzenia sią wśród lekarzy i pacjentów. Ofiar przybywa, jednak nikt nie jest w stanie znaleźć przyczyny zarazy.
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w centrum wydarzeń jest młoda lekarka, która próbuje rozwikłać
tajemnicę i zatrzymać epidemię.
Robin Cook, »Pandemia«
robin cook w swojej książce przedstawia weterana medycyny
sądowej jacka stepletonie, śledzącego przypadek młodej, zdrowej kobiety, która nagle traci przytomność w nowojorskim metrze. Kobieta umiera przed dotarciem do szpitala. stepleton wiąże przypadek kobiety z pandemią śmiercionośnej grypy z 1918
roku. Po przeprowadzeniu sekcji odkrywa on, że młoda kobieta
miała przeszczepione serce, którego Dna, wbrew wszelkiemu
prawdopodobieństwu, jest identyczne z jej własnym. jack podejmuje wyścig z czasem i próbuje ustalić przyczynę śmierci kobiety.
Jose Saramago, »Miasto ślepców«
jose saramago w swojej książce opisuje nienazwane miasto
w nienazwanym kraju, na którego spada epidemia białej ślepoty. epidemia nie oszczędza nikogo. władza umieszcza pierwszą
grupę w nieczynnym szpitalu psychiatrycznym. okazuje się, że
tylko jedna osoba ma świadomość tego, że nie wszyscy są ślepi.
Powieść jest wstrząsającym studium kondycji ludzkiej.
Michael Palmer, »Eksperyment«
w Bostońskim instytucie Kardiologicznym jest testowany nowy
eksperymentalny lek, który jest przydatny w leczeniu arteriosklerozy. Kardiolog Brian holbrook, jest gotowy ukraść lek dla swojego ojca chorującego na serce, jednak zaczyna podejrzewać,
że lek może powodować skutki uboczne. w instytucie zaczynają
dziać się dziwne rzeczy: zniknięcie lekarza, pacjenci, którzy przyjmowali lek, zaczynają umierać. Kardiolog zaczyna otrzymywać
ostrzeżenia, żeby nie interesował się sprawą.

LUDZIE JAWORZA
nie czujĘ siĘ BohatereM
Blisko półtora miesiąca spędził w Domu Chłopaków w Broniszewicach w Wielkopolsce Michał Majdak z Jaworza, na co
dzień pracujący w dziale prasowym TS Podbeskidzie Bielsko-Biała. Sensem życia dla młodego mieszkańca naszej gminy stała się pomoc drugiemu człowiekowi. Michał zasłużył na
ogromne brawa za swoją działalność, a wywiad w „Echu Jaworza” niech będzie podziękowaniem za to, co robi na co dzień.
W artykule na pana temat, który ukazał się na łamach portalu Beskidzka24.pl oraz w „Kronice Beskidzkiej” siostry zakonne z Domu Chłopaków powiedziały: „To nasz kolejny bohater”. Czuje się pan bohaterem?
absolutnie nie. nigdy nie chciałem robić wokół siebie rozgłosu.
ale z drugiej strony, może dzięki tym wywiadom zainspiruję inne
osoby do działania. Żeby coś zrobiły dla innych, a nie tylko mówiły.
Niemniej jednak w najbardziej gorącym okresie wziął pan
bezpłatny urlop i ruszył do Broniszewic. Nie każdy by się na
taki gest zdecydował...
Pracuję w dziale prasowym klubu piłkarskiego. jak powszechnie wiadomo, zostały przerwane rozgrywki, nie mieliśmy za dużo
do roboty. Dużo czasu spędzałem w domu. Doszedłem do wniosku, że ten wolny czas mógłbym spożytkować bardziej aktywnie,

rozmowa z Michałem Majdakiem, człowiekiem wielkiego
serca.
pomagając chłopakom. jakoś mam tak w życiu, że lubię czuć się
potrzebny, pomagać. Pewnie dlatego cały czas chodziła mi po
głowie myśl, żeby jechać do Broniszewic. w końcu otrzymałem
zgodę od prezesa klubu, od dyrekcji sióstr (to był czas, kiedy nie
można było swobodnie podróżować po kraju) i zameldowałem się
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nieco inaczej – już o 7.20 przyjeżdża po nich autobus szkolny, a ze
szkoły wracają dopiero ok. 16.00. Chłopcy z niepełnosprawnością
intelektualną nie mogli zrozumieć, dlaczego nie ma przedszkola,
szkoły, dlaczego nigdzie nie mogą wyjść. Bardzo brakowało im zewnętrznych bodźców. Dzięki temu, że wolontariuszy było więcej,
mogliśmy z nimi spędzać czas indywidualnie i organizować różne formy rozrywki. Dla Chłopców, w tym trudnym czasie, te indywidualne relacje były bardzo ważne.
Czyli lęku przed zarażeniem się koronawirusem nie było?
Siostry bardzo poważnie podeszły do tego tematu. Byliśmy zamknięci i przez półtora miesiąca nigdzie się nie ruszaliśmy, praktycznie nie wychyliliśmy nosa za bramę. Poza tym wszyscy byliśmy na bieżąco kontrolowani pod względem zdrowotnym.

w Wielkopolsce. Miałem jechać na dwa tygodnie, a zrobiło się
z tego półtora miesiąca. Wyjechałem z Jaworza pod koniec marca, wróciłem w niedzielę 10 maja.
Na stronie internetowej Domu Chłopaków prowadzące go
siostry zakonne napisały: „Zamykamy się w Domu Chłopaków i oddzielamy od świata w trosce o ich życie i zdrowie. Pomóż nam przetrwać ten czas!”. Rozumiem, że na miejscu nie
było chorych na COVID-19, ale chodziło o ich odizolowanie...
Dokładnie tak. Zazwyczaj moje pobyty w Domu Chłopaków odbywały się na zasadzie wolontariatu, podczas którego miałem wolną rękę i mogłem robić co chcę. Oczywiście na pierwszym miejscu była pomoc 40 pracownikom świeckim. Z racji tego, że w województwie wielkopolskim, zwłaszcza w Kaliszu czy Krotoszynie,
a nawet bardzo bliskim Pleszewie, zaczęły się pojawiać kolejne
przypadki zachorowań, to siostry prowadzące Dom bardzo się bały.
Każdy przyjazd wolontariusza oznaczał, że któryś z pracowników
świeckich mógł zostać w domu, bo my przejmowaliśmy ich obowiązki, dyżury. Gwoli wyjaśnienia, na miejscu jest 56 Chłopaków,
którzy są podzieleni na cztery mieszkania – w zależności od stopnia sprawności, wieku itd. W normalnych warunkach każdą grupą
opiekuje się sześć, siedem pań, które się zmieniają. Dzięki przyjazdowi wolontariuszy udało się doprowadzić do tego, że na jednej
grupie z Chłopakami zamykały się po dwie panie i mieszkały razem
z nimi przez dwa tygodnie, a my przejęliśmy część obowiązków.
Co do was należało?
Rano musieliśmy obudzić chłopaków. Niektórym trzeba było
podać leki, zmienić pampersy, nasmarować ich maściami. Potem
oczywiście było śniadanie. Do naszych obowiązków należało też
mycie podłóg, sprzątanie pokoi i innych pomieszczeń. Sporo czasu spędzaliśmy z naszymi podopiecznymi na świeżym powietrzu.
Było to bardzo ważne, bo oni w normalnych warunkach funkcjonują

Broniszewice leżą w Wielkopolsce, ponad 300 kilometrów
od Jaworza. Jak pan tam trafił w ogóle?
Poznałem się z siostrami prowadzącymi Dom Chłopaków w...
Londynie. Akurat pracowałem w stolicy Anglii, zbliżały się święta
Bożego Narodzenia, a ja nie chciałem się do nich przygotowywać
w samotności. Dowiedziałem się, że siostry przygotowują w Londynie polskie rekolekcje. Postanowiłem, że skorzystam z tej możliwości. Wtedy siostry bardzo mi pomogły – swoimi opowieściami
o niezwykłym świecie Chłopców dźwignęły mnie z bardzo trudnego
nastroju, niemalże stanów depresyjnych. W ramach podziękowania za pomoc chciałem im się zrewanżować. Obiecałem, że przyjadę do Broniszewic spędzić trochę czasu z Chłopakami. Pierwszy raz pojechałem tam pod koniec maja zeszłego roku. Pierwsze
wyjazdy były dość luźne, kiedy jednak nawiązałem głębsze relacje
z tymi niesamowitymi Chłopakami, zacząłem tam jeździć regularnie. Poza krótkim rodzinnym wyjazdem wakacyjnym, każdy jeden
dzień urlopu wykorzystuję na wizyty w Broniszewicach. Ci Chłopcy są dla mnie wszystkim. Wracając do pytania z początku, nie
czuję się bohaterem. Mógłbym się nim czuć, gdybym pojechał do
szpitala zakaźnego. A ja pojechałem do mojej drugiej rodziny, ludzi, których bardzo kocham, i którzy mnie kochają oraz bardzo na
mnie czekają. W praktyce wygląda to tak, że już po kilku dniach
od powrotu do domu bardzo za nimi tęsknię...
Na swoim koncie na LinkedIn napisał pan: „W życiu stawiam na te wartości, dzięki którym mogę zmienić życie drugiego człowieka na lepsze”. To pana motto życiowe?
Tym się kieruję na co dzień, zdecydowanie. Najcenniejsze
w życiu to to, co można dać drugiemu człowiekowi, oczywiście bezinteresownie. Podczas mojego pobytu w Broniszewicach przekonałem się wielokrotnie, że jak się coś daje totalnie bezinteresownie, to zawsze coś się dostaje w zamian. Zawsze jadę tam dać,
a otrzymuję jeszcze więcej. Czyż nie jest to wspaniałe!?
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Skąd u pana taka wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka? To rodzinne?
od zawsze religia była dla mnie między innymi przekazywaniem miłości drugiemu człowiekowi. starałem się, żeby moja wiara przekładała się na uczynki. od dziecka rodzice mi wpoili, żebym stawał po stronie słabszych, pokrzywdzonych, tych, co mają
gorzej, którzy nie urządzili się tak dobrze, jaki inni. choć – muszę
przyznać – początkowo bałem się tego doświadczenia w Broniszewicach. Byłem wręcz pewien, że sobie w tym świecie nie poradzę. wydawało mi się, że niepełnosprawność oznacza smutne,
szare życie. okazało się, że to chłopcy z Broniszewic często dodawali mi sił do życia i pocieszali w trudniejszych chwilach. ich dobry humor, branie życia, takim jakie jest i ogromna łatwość w okazywaniu miłości potrafią zdziałać cuda. Dlatego tam na miejscu
sam zawsze ładuję życiowe akumulatory.
Na koniec pytanie sportowe: czy Podbeskidzie awansuje do ekstraklasy?
wszyscy w Podbeskidziu zdajemy sobie sprawę z tego, że zostaliśmy zastopowani przez wirusa w najgorszym możliwym czasie. Drużyna była bardzo rozpędzona, przyjechała do nas warta
Poznań, lider tabeli – i stworzyła sobie może dwie sytuacje bramkowe, przy naszych ponad 20. ten mecz, wygrany 9 marca z drużyną z Poznania 2:0, pokazał, że byliśmy trochę poza zasięgiem
innych drużyn.
A na Czarnych Jaworze też pan chodzi?
nie tak często, jak kiedyś, ale chodzę. szkoda, że w ten sezon już nie zostanie dograny.
rozmawiał: tomasz wolﬀ. zdjęcia: arc Michała Majdaka

wiDaĆ wyraŹnie,
jaK zMieniŁo siĘ nasze jaworze
Równo trzydzieści lat temu, 27 maja 1990 roku, polskie
społeczeństwo udało się do urn wyborczych, by wybrać
swoich przedstawicieli do odtwarzanego samorządu terytorialnego. Jaworzanie wskazywali wtedy członków Rady Gminy Jasienica, będąc jednym z 15 sołectw tej jednostki. W tym
dniu prezentujemy wywiad z uczestnikiem tych wydarzeń,
wieloletnim radnym i wiceprzewodniczącym, a obecnie przewodniczącym Rady Gminy Jaworze – Zbigniewem Putkiem.

rozmowa ze zbigniewem Putkiem - przewodniczącym rady
Gminy jaworze.
oczywiście, że nie. wiele razy słyszeliśmy, iż to ekonomicznie bezzasadne, że nie będziemy w stanie się utrzymać, a co dopiero rozwijać, że to głupota. jednak nie było mowy o tym, by
poddać ten pomysł. Przez lata radni, działacze społeczni, mieszkańcy – my tutaj na dole, staraliśmy się jak mogliśmy, by jaworze żyło i rozwijało się coraz lepiej, niezależnie od tego, gdzie
przynależeliśmy. Pamiętaliśmy jednak czasy niezależności i to do

Był pan jednym z radnych wybranych w 1990 roku do
Rady Gminy Jasienica. Co pamięta Pan z tego okresu?
tak, w pierwszych wyborach samorządowych otrzymałem
mandat radnego razem z janem Ficoniem, Bogusławem Krzemińskim, władysławem niklem, jerzym suchym oraz Karolem
szramkiem. Pracę w radzie Gminy jasienica zaczynaliśmy pełni energii, ponieważ wciąż czekaliśmy na sfinalizowanie pisma
złożonego jeszcze do rady Państwa w 1988 roku. Była to inicjatywa społeczna rady sołeckiej w jaworzu oraz towarzystwa
Miłośników ziemi jaworzańskiej, mająca na celu odzyskanie samodzielności administracyjnej. najważniejsze dla nas było to, że
pod wnioskiem podpisali się prawie wszyscy mieszkańcy naszej
miejscowości.
Patrząc na realia transformacji brzmi to jak szalony projekt. Czy była to łatwa misja?

zbigniew Putek (w środku) jest przewodniczącym rady Gminy jaworze.
Fot. arc
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nich chcieliśmy wrócić. Mieliśmy też wielkie wsparcie w postaci
profesora Jacka Rybarkiewicza, miłośnika Jaworza, który w stolicy był naszym głosem wsparcia.
Argumenty ekonomiczne zawsze brzmią poważnie, czy
społeczność Jaworza nie bała się, że wizja szybkiego upadku niezależnej gminy może się spełnić?
Mieszkańców mieliśmy wtedy trochę ponad 4 tysiące, a zadań jak wielkie gminy. Byliśmy jednak przekonani, że się uda.
Wszystko dlatego, że duch społeczności był bardzo mocny, a dobrze wiemy, że „chcieć to móc”. Jaworze ze swoimi tradycjami
uzdrowiskowo-turystycznymi było znanym miejscem na mapie
kraju, odwiedzali nas ludzie szukający spokoju i kontaktu z naturą. To napędzało nas w przekonaniu, że idziemy w dobrą stronę, że odłączenie od gminy Jasienica będzie dobrym krokiem.

U ŹRÓDEŁ...
Niecałe 7,5 kilometra liczy najdłuższy potok, który płynie przez
Jaworze. Szeroki Potok, bo o nim mowa, ma początek na zboczach
Przykrej. Jak czytamy w Wikipedii, jego „źródła leżą na wysokości
700-720 m n.p.m., w głębokim, ku północy otwartym kotle między
Wielką Polaną, Przykrą i grzbietem Wysokiego”. Dotarcie na miejsce dla osób dobrze obeznanych w terenie nie nastręczy żadnych
trudności, choć trzeba dodać, że chwilami jest bardzo stromo, jak
na nasze, beskidzkie warunki, tym bardziej że nie prowadzi tam
żadna oznaczona ścieżka. Przy źródełku było niewiele osób. Pan

Źródło Szerokiego Potoku. Na miejsce nie prowadzi żadna ścieżka. Najlepiej skorzystać z dostępnych w telefonie map.
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Lepiej bowiem działać wspólnie jako sąsiedzi, niż tkwić w „niedobranym związku”.
Za nami 30 lat od tych wydarzeń. Jak ocenia pan efekty
tych działań z perspektywy czasu?
Po pierwsze widać wyraźnie, jak zmieniło się nasze Jaworze. Prawie podwoiła się liczba mieszkańców, staliśmy się dobrze
postrzeganym miejscem do życia, buduje się u nas wiele osób,
które znajdują tutaj swoje miejsce na ziemi. Jako mała gmina byliśmy w stanie zrealizować wielkie projekty, jak na przykład budowa kanalizacji, modernizacje obiektów gminnych. Wiele zmieniły środki zewnętrzne, szczególnie z budżetu Unii Europejskiej.
Oczywiście zawsze można mieć niedosyt, chcieć więcej, szybciej. Nie mam jednak wątpliwości, że to o co walczyliśmy 30 lat
temu, dziś daje dobre efekty.
Urząd Gminy Jaworze
Paweł, zapalony turysta z Jaworza, przyznaje, że wybrał się do
niego z żoną, bo już wcześniej „schodził” wszystkie ścieżki w okolicy Błatniej. – Dotarcie do źródła wzięło się z chęci zobaczenia
czegoś nowego. Pewnego dnia poszliśmy w góry. Szliśmy prosto
przed siebie, aż doszliśmy – śmieje się. Swego czasu przy źródełku był też Ryszard Stanclik, prezes Towarzystwa Miłośników Jaworza. – To najważniejszy potok płynący przez naszą miejscowość,
ale nie ma praktycznie żadnego znaczenia. Nie ma przy nim plaż,
po prostu płynie i nikt na niego nie zwraca większej uwagi – mówi
pan Ryszard i podkreśla, że kiedyś było trochę inaczej. W 1935
na Potoku Szerokim wybudowano kąpielisko na wolnym powietrzu. Był to, jak napisał w książce „Jaworze w starej pocztówce
1890-1945”, pierwszy basen w powiecie bielskim.

Szeroki Potok spływa Doliną Potoku Szerokiego w kierunku Jaworza.
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szeroki Potok prowadzi Doliną szerokiego Potoku, następnie wzdłuż ulicy turystycznej i zacisznej, „przekracza” ulicę
cieszyńską na wysokości ośrodka zdrowia, by wpłynąć do jasionki w jasienicy (w pobliżu parafii św. jerzego). na koniec cie-

kawostka: na mapach Google’a potok, do którego wpływa szeroki, nazywa się jasionka; według wikipedii, ten liczący 21 kilometrów ciek wodny nazywa się tak tylko w górnym biegu, potem określany jest jako jasienica albo jasieniczanka czy Potok jasienicki.
(wot) zdjęcia: tomasz wolﬀ

aKcja MaseczKa
– MoŻeMy ByĆ DuMni
Mijają prawie dwa miesiące, odkąd pierwsze maseczki wykonane przez jaworzanki i jaworzan zaczęły spływać do urzędu
Gminy. od tego czasu otrzymaliśmy i rozdaliśmy niezliczone ilości materiałów ochronnych przygotowanych przez mieszkańców
i dla mieszkańców. Dziękujemy za każde otrzymane wsparcie
w tej akcji: jaworzańskiemu uniwersytetowi iii wieku (dr anna Klinik i edward jadamik oraz samorządowi tego uniwersytetu z renatą Żymełką na czele), paniom anicie szymańskiej i jadwidze
Borzler z grupą pomocników, Beacie lewickiej-owczarek, anieli
Mieszczak, natashy Pavluchenko, wychowankom Młodzieżowego ośrodka wychowawczego w jaworzu, mieszkańcom wspierającym materiałami szycie maseczek.
– Akcja #MaseczkaDlaSeniora to wspólna inicjatywa Gminy
Jaworze, Jaworzańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – JU3W
oraz wielu wspaniałych Jaworzanek i Jaworzan z wielkiej litery, którzy zdecydowali się w nią aktywnie włączyć. Niektórzy z nas przynieśli materiał, inni załatwili gumkę, jeszcze inni organizowali innych do szycia albo... maszyny do szycia. Wielu przysłało szablony i instrukcje obsługi, jeszcze inni zdecydowali się roznieść – podziękował wójt radosław ostałkiewicz.
Materiał do uszycia maseczek dostarczyły panie aniela, Maria,
justyna i Małgorzata oraz jeszcze dwie kobiety, które zostawiły nazwiska. z kolei maseczki uszyły nam: panie natasza, Beata, sylwia, wanda, renata, Beata, elżbieta, anita i Kinga, a także kilka
osób, które nie zostawiły nam namiarów.
w akcję dystrybucji maseczek dla osób powyżej 70. roku życia włączyli się radni: jan Bathelt, jan Bożek, Piotr Filipkowski,
tomasz Gwóźdź, tomasz jurczyk, Krzysztof Kleszcz, roman
Kruczek, agnieszka Kukla, Magdalena Krzemień, Dorota Mamorska, agnieszka nieborak, edward Podstawny, zbigniew Putek,

sławomir tomala i jadwiga zabilska. z pomocą pospieszył także
radny powiatowy, jacek czader, który dołożył się do tego cennego
dzieła w imieniu centrum Środowiskowego „Dom samopomocy”.
Dodatkowo urząd Gminy jaworze otrzymał 100 przyłbic
ochronnych od firmy Valeo z branży automotive. trafiły one do
placówek oświatowych na terenie gminy jaworze.
urząd Gminy jaworze

PoDziĘKowanie Dla KoMenDanta
w pierwszej połowie maja ze stanowiskiem komendanta
Komisariatu Policji w jasienicy pożegnał się podinspektor Mariusz
Mrożek, który został awansowany na komendanta Komisariatu
Policji w czechowicach-Dziedzicach. wójt radosław ostałkiewicz
podziękował mu za pracę na rzecz jaworza. – W imieniu władz
samorządowych gminy Jaworze oraz swoim osobistym, a także
wszystkich mieszkańców chciałbym serdecznie podziękować
panu komendantowi za minione trzy lata służby na rzecz naszej
miejscowości. Udało nam się zrobić wiele dla zapewnienia
porządku i bezpieczeństwa publicznego w Jaworzu i Jasienicy,
a także pozyskać wspólnie nowe samochody oraz wdrożyć wiele
ważnych projektów służących naszym mieszkańcom – napisał na
Facebooku wójt ostałkiewicz.
jak powiedział „echu jaworza” asp. szt. roman szybiak, rzecznik prasowy Komedy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, obowiązki
Mariusza Mrożka w jasienicy przejmie komisarz jacek szczypka.

wójt radosław ostałkiewicz (z prawej) podziękował za pracę podinspektorowi Mariuszowi Mrożkowi. Fot. arc

– Ostatnio był on naczelnikiem wydziału kryminalnego w III Komisariacie Policji w Bielsku-Białej, a wcześniej zastępcą komendanta Komisariatu w Kobiernicach – dodał szybiak.
(wot)
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jaworze DostrzeŻone
w euroPie
z panem Pawłem umówiliśmy się już na wywiad, który ukaże
się w wakacyjnym „echu jaworza”. Mieszkaniec jaworza oprócz
fotografowania nieba ma także sporą kolekcję pamiątek związanych z astronomią. na razie dodajmy tylko, że zdjęcie, które podbiło internet, zostało wykonane dokładnie 10 czerwca 2017 roku.
– Dopiero po trzech latach dostałem zapytanie, czy fotograﬁa ta
może traﬁć na główne konto Europejskiej Agencji Kosmicznej na
Instragramie. W pierwszej chwili pomyślałem, że to żart. Po pewnym czasie miało ponad 30 tysięcy odsłon i 200 komentarzy. Czy
jestem dumny? To na pewno pozytywne zjawisko, bo nie od dziś fotografuję Księżyc, Drogę Mleczną, wrzucając zdjęcia na własnego
Instagrama – powiedział w rozmowie z „echem jaworza” miłośnik
fotografii i astronomii. jak dodał, cieszy się także, że w ten sposób przyczynił się do wypromowania naszej małej ojczyzny. (wot)

rusza Kino letnie
Dobra wiadomość dla miłośników kina. w piątek 26 czerwca
rusza kolejna, już szósta edycja Kina letniego w jaworzu. następne seanse zaplanowano na 11 lipca (sobota), 17 lipca (piątek), 25 lipca (sobota), 1 sierpnia (sobota), 7 sierpnia (piątek), 21

sierpnia (piątek), 29 sierpnia (sobota), 5 września (sobota) oraz 11
września (piątek). urząd Gminy zastrzegł, że godziny będzie podawać na bieżąco (profile na Facebooku Kino letnie w jaworzu
2020 – sezon szósty, Gmina jaworze). jeżeli dwanaście godzin
przed zaplanowanym sensem będzie padać deszcz, dany seans
będzie odwołany. W soboty – dodał uG – zapraszamy również na
bajki dla dzieci. na zdjęciu „rozkład jazdy” na sierpień.
(wot)
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NASZE DZIECI, NASZA MŁODZIEŻ
PuBliczne PrzeDszKole nr 1
w jaworzu
My się nudy nie boimy
nadszedł dla nas bardzo trudny czas. narzucone ograniczenia spowodowane rozprzestrzenianiem się groźnego wirusa,
dezorganizują nasze życie. jest nam, ludziom dorosłym, bardzo
ciężko, ale jeszcze bardziej narzucone rygory izolacji odczuwają
nasze dzieci. Brak kontaktu z grupą rówieśniczą chyba naszym
podopiecznym najbardziej doskwiera.
Pomimo tych przeciwności, z relacji rodziców przekazywanych drogą elektroniczną, dzieci z Publicznego Przedszkola
samorządowego nr 1 w jaworzu mają się świetnie. są uśmiechnięte, pełne energii i wigoru, co widać na przysyłanych przez rodziców zdjęciach. Przedszkolaki pod czujnym okiem swoich opiekunów, chętnie wykonują powierzane przez nauczycieli do realizacji
zadania. z informacji przekazywanych przez rodziców, dzieci są
również pomocne podczas codziennych, rutynowych domowych
obowiązków. Brawo!
Mimo ograniczeń, z jakimi musimy się zmagać w codziennym
życiu, w naszym przedszkolu nadal nie brakuje pomysłów nauczycielom na ciekawe zajęcia. w poszczególnych grupach zorganizowano zgodnie z kalendarzem uroczystości przedszkolnych Święto Flagi oraz Dzień ziemi. wszystko przy współudziale naszych
rodziców. ogłoszono także konkurs ekologiczny „Dbamy o ziemię”. rodzice przysyłali ciekawe i piękne prace dzieci. Komisja
konkursowa miała ogromny dylemat, który z powstałych wytworów jest najbardziej oryginalny, a zarazem najpiękniejszy. Pomimo
burzliwej debaty komisji, rozstrzygnięto jednogłośnie, że zwycięstwo należy do: Łucji i Beniamina a. (grupa iii i V). Drugie miejsce przypadło Kamili G (grupa iii), a trzecie antoninie sz. (grupa iV). Gratulujemy.
nauczycielki: Katarzyna Dwornik-rychta, anna rak

PuBliczne PrzeDszKole nr 2
w jaworzu
Mamy jak niezapominajki...
w czasie zmagań z pandemią nie można zapomnieć o osobach, które niezależnie od wszystkiego stoją w życiu, w hierarchii
wartości bardzo wysoko. są to zazwyczaj obcujące z nami na co

dzień osoby, które zmagając się z codziennymi obowiązkami, często chowają się w cień rzeczywistości. Dopóki są, żyją, niepostrzeżenie przemykają się przez nasze życie, ubogacając go w każdym
wymiarze. ich obecność niezastąpiona w procesie wychowania,
daje poczucie bezpieczeństwa, stabilności i mocnego wsparcia.
i ile razy podejmujemy próbę dziękowania im za wszystko, tyle
razy dochodzimy do wniosku, że nasza wdzięczność to kropla
w morzu ich miłości, której doświadczamy na co dzień.

18
Chcąc zaangażować nasze przedszkolne dzieci w zrozumienie
roli, jaką pełni matka w ich życiu, bo o niej cały czas mowa, zorganizowaliśmy w przedszkolu konkurs plastyczny o wdzięcznym
tytule „Jakim Kwiatkiem jest moja mama?”. Nawet pandemia nie
może być przeszkodą w wyrażaniu dla niej wdzięczności. A może
nawet w czasie zagrożenia, jakie niesie ze sobą koronawirus,
mając więcej chwil na wewnętrzne spojrzenie w głąb siebie, bardziej docenimy rolę matki, która, krzątając się w domu, zapewnia
nas, że jesteśmy razem silni, bezpieczni i wszystkiemu podołamy.
Prace na konkurs spływały powoli, ale nie obawialiśmy się
o rozstrzygnięcie, bo dobrze znamy nasze dzieci i ich wspaniałych rodziców. Nic, co ważne, nie może być pochopne. Piękne wiosenne prace opisujące mamy, dały wyraz temu, że najważniejsza
osoba w życiu jest tak wielobarwna jak kwiaty na majowej łące.
Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy zachęcili własne
pociechy do udziału w naszym konkursie. Być może prosty konkurs, zorganizowany mimo przeciwności obecnego czasu, przywołał w pamięci i sercu nasze dziecięce wspomnienia i wycisnął
łzę z oka, która bez słowa w ciszy i zamyśleniu popłynęła po policzku na samo wspomnienie o naszych matkach.
„Mama jak niezapominajki, żeby jej nigdy nie zapomnieć” – tak
zatytułowała swoją pracę Zuzia z grupy Smerfów. Niech to przesłanie popłynie do naszych rodzin i serc.
Renata Urban
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szKoŁa PoDstawowa nr 1
w jaworzu

„Na Śląsku po śląsku”
Kuratorium oświaty w Katowicach w bieżącym roku szkolnym
zorganizowało szereg konkursów poświęconych 100–leciu powstań śląskich (1919, 1920, 1921 ). Myślą przewodnią kampanii są
słowa św. jana Pawła ii: „to ziemia, na której rodzą się diamenty”.
uczniowie klasy 7a sP nr 1 w jaworzu uczestniczyli w konkursie fotograficznym „100 lat temu na Śląsku” (zdjęcia zrobiła P.
Monika Foks), gdzie należało przedstawić scenę z jednego z powstań, wzorując się na autentycznej fotografii. w konkursie na
gawędę „o Śląsku po śląsku” wystartował Michał ogrodnik, także
uczeń klasy 7a, który w gwarze opowiadał i śpiewał o życiu uczniów
w szkole dawniej i dziś.
w obu konkursach reprezentanci szkoły odnieśli sukcesy. zostali laureatami trzeciego miejsca w województwie, rywalizując
z uczniami nie tylko szkół podstawowych, ale i licealnych z Katowic, chorzowa, Żor czy Gliwic.
jesteśmy dumni! Gratulujemy!
Maria Gabryś

***
Zdolni nawet zdalnie
to już kolejny miesiąc tej nietypowej szkoły. wspólnie z uczniami i ich rodzicami oswoiliśmy „nowe”. oprócz bieżącej nauki uczniowie naszej szkoły biorą udział w wielu konkursach. i tych klasowych, i tych szkolnych.
zakończyły się szkolne eliminacje, czyli pierwszy etap, konkursu wiedzy ogólnej, w ramach innowacji pedagogicznej „Nauka jest wśród nas”. Po trzymiesięcznej pracy, którą oceniały obie panie dyrektor, wyłonionych zostało sześcioro finalistów
z klas od czwartej do siódmej. w gronie najlepszych znaleźli się:
Nadia Urbaś z IVA, Radika Machalica z IVA, Zuzanna Krawczyk z IVA, Krystian Klęczek z VC, Paulina Mamorska z VIIA
oraz Sandra Kozieł z VIIA.
22 kwietnia, jak co roku, obchodzimy Światowy Dzień ziemi.
jednak tegoroczne obchody, z wiadomych względów, były inne.
uczniowie z Koła Przyrodniczego i regionalnego, w ramach pracy zdalnej, przygotowali zdjęcia wiosennych roślin, które pięknie
kwitną w przydomowych ogródkach. a wraz z Fundacją ekologiczną arka z Bielska-Białej, z którą współpracuje nasza szkoła, wzięli
udział w konkursie „Dotknij drzewa, przytul drzewo”. zostało naukowo dowiedzione, że las leczy, uczy, a nawet poprawia naszą kreatywność. Pobyt w lesie obniża poziom hormonów stresu, poprawia nasz sen, a nawet zwiększa ilość komórek odpowiedzialnych
za odporność naszych organizmów. spacer po lesie wspiera także proces zapamiętywania ważnych dla nas faktów, aż o 20 procent, a kreatywność podnosi się o 50 procent. Do końca kwietnia
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uczniowie wysyłali jedno swoje zdjęcie z drzewem ciekawie zatytułowane. W konkursie wzięło udział ponad czterdziestu uczniów
ze wszystkich klas. Otrzymaliśmy wiele ciekawych, pomysłowych
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i prawdziwie artystycznych zdjęć, które eksponowały piękno przyrody i nas ludzi otaczających przyrodę swoją opieką, troską i czułością. Nadesłane zdjęcia były niezwykłe. Zatem koordynatorki
konkursu: panie Agnieszka Maks, Mirosława Hawełek i Maria Kuś
wszystkich autorów uznały za zwycięzców! Na zdjęciach pod artykułem publikujemy tylko niektóre prace, m.in. „Drzewo gigant” – figowiec z Alicante (Hiszpania), „Tulić Wielkoluda”, „Leniwiec” autorstwa: Ani, Radiki, Krystiana, Jakuba i Michała.
Od wielu już lat w maju w naszej szkole organizujemy konkurs
skierowany do uczniów, którzy pragną wzbogacić swoją wiedzę na
temat Unii Europejskiej. Popularyzuje on wśród uczestników wiedzę o krajach europejskich i funkcjonowaniu samej Unii Europejskiej. Również w bieżącym roku szkolnym przeprowadziliśmy ten
konkurs, chociaż w nieco odmiennej formule, która opierała się
głównie na indywidualnych poszukiwaniach rozwiązań. Uczniowie poradzili sobie bardzo dobrze z tą tematyką i wyłoniono zwycięzców: pierwsze miejsce zdobyły Nadia Urbaś i Emilia Wilczek, 2. miejsce uzyskali Błażej Maroszek i Bartłomiej Rozborski, z kolei 3 miejsce przypadło w udziale Magdalenie Pudełek
i Zuzannie Krawczyk.
Oprócz tych miejsc organizatorki konkursu, panie Mirosława
Hawełek i Maria Kuś, przyznały wyróżnienia Laurze Koźlik i Przemkowi Sewerze. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie.
W czasie zdalnej nauki historii powstawały plakaty, lapbooki
i projekty indywidualne – książki tematyczne, np. „Oświecenie
w Europie – XVIII wiek” – bogate w wiadomości, mające staranną szatę graficzną. Uczniowie włożyli w nie dużo serca i pracy.
Twórczość artystyczna podczas zdalnego nauczania kwitnie
jak wszystko w kwietniu i maju. Czas spędzany na domowej nauce nieco łatwiej podzielić między różne aktywności, które tego
czasu wymagają. Tak jest właśnie z wszelkiego rodzaju działaniami artystycznymi. Uczniowie tworzą przepiękne prace plastyczne,
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mimo, iż utrudnione jest ich praktyczne omawianie. w komfortowych, domowych warunkach powstają „Kwitnące sady”, „Bzy”,
„Bratki”, „zaczarowane kamienie”. nieograniczona jest inwencja
dzieci, mimo utrudnień.
uczniowie realizują też w ramach wDŻ interesujące projekty
z przesłaniem. Powstały plakaty mające podkreślić, że doceniamy instytucję szkoły, możliwość spotykania się z kolegami w realu, codziennego wstawania, aby spędzić przyjemnie czas wśród
przyjaciół. nawet za hałasem i zgiełkiem można zatęsknić. Dlatego powstawały też projekty dekoracji klasowych, które wykorzystamy, gdy już do szkoły wrócimy. i jeszcze tekst piosenki, która
powstała w ramach zadania z muzyki, na przekór koronawirusowi.
„już od tygodni w domu tkwisz,
zamknięty w swoich czterech ścianach,
smutek i żal ogarnia cię,
Pomysły już skończyły się,
jak z samotnością sobie radzić,
lecz jeden sposób zawsze jest”
refren
„więc wstań i z pokoju wyjdź,
Pamiętaj!
Doceń każdy dzień!
Patrz! czuj! Bzy w ogrodzie znajdź,
Podziwiaj, ptaków śpiew”.
uczniowie młodszych klas również są bardzo kreatywni. oprócz
codziennej nauki tworzą pomysłowe prace. Drugoklasiści w konkursie klasowym „jeden wyraz-różne znaczenia” wyszukiwali homonimy, a także uwieczniali na obrazach piękno majowych
sadów. inni projektowali i konstruowali pojazdy, z czego się da
i okazało się, że da się prawie ze wszystkiego! trzecioklasiści za-

chęcali do relaksu w pięknych okolicznościach przyrody – tworzyli kolaże „Majowa łąka”. zachęcali również do czytania, projektując okładki swoich ulubionych książek, a całe rodziny zamieniali
w Moliki Książkowe. Ponadto na lekcjach wychowania fizycznego
odbywały się: zawody szkolne w siatkówce zdalnej; Korona Football challenge – piłkarskie wyzwanie: jak najdłużej utrzymać piłkę, by nie spadła na ziemię, oczywiście sposobami dozwolonymi w piłce nożnej; rowerowy – MtB Family challenge jaworze;
zawody drużynowe zespołów klasowych o Mistrzostwo sP1 w koszykówce zdalnej: Konkurencja – kozłowanie piłki z utrudnieniem,
czyli prawdziwa woltyżerka.
relacje można obejrzeć na profilu szkoły na Facebooku. zachęcamy do odwiedzania.
Przed nami ostatni miesiąc nauki w tym roku szkolnym. wszystkim życzymy wytrwałości, cierpliwości, a finalnie, satysfakcji z faktu, że poradziliśmy sobie z tym wszystkim.
zespół Promocji szkoły
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szKoŁa PoDstawowa nr 2
w jaworzu
wielu uczniów, rodziców i nauczycieli pytanych jest w czasie
narodowej kwarantanny o to, jak sobie radzą ze zdalnym nauczaniem. odpowiedź najczęściej poprzedza westchnienie, bo cóż powiedzieć o jeździe nowym wehikułem, którym dotychczas podróżowało niewielu…
uczniowie chyba najlepiej skomentowali swoją nową sytuację
tekstem napisanym na potrzeby kreatywnego zadania z muzyki:
Gdy zamknęli nasze szkoły, wszyscy bardzo się cieszyli.
Lecz nie minął nawet tydzień, a już wszyscy zatęsknili.
Te zadania i ﬁlmiki, linki, gry i jakieś pliki.
To jest zdalne nauczanie, moi drodzy Jaworzanie.
W szkolnych klasach jakoś głucho, nikt nie śmieje się, nie biega,
Wszyscy już zostają w domu, koleżanka i kolega.
Byłby Dzień Samorządności, wywiadówka, egzaminy.
Kwarantanna zaskoczyła wszystkich ludzi z naszej gminy.
Ale nikt z nas nie próżnuje, wszyscy trudzą się niezmiernie
Nauczyciel nas z pewnością potraktuje miłosiernie.
Jeszcze w styczniu tak marzyłem, aby częściej grać na kompie,
Teraz wiem, że mego kumpla, wirtualność nie zastąpi.
Więc dostosuj się człowieku, nie łaź po wsi, nie zarażaj,
by móc wkrótce znowu spotkać zioma, belfra i sąsiada.
A na koniec moi mili, apeluję - wpłać grosika.
Jesteśmy Drużyną Maczka – wspierajmy razem medyka.
rodzice chyba najtrudniej przyjęli nowe wyzwanie związane
z nauką domową. chcąc nie chcąc, musieli stać się nauczycielami
i to od razu wszystkich przedmiotów. jedni znosili to dzielniej, drudzy
odliczali dni swojej gehenny, marząc o odstawieniu dziecka na wapienicką 10. jedni doceniali starania nauczycieli, inni je krytykowali.
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sama w pewnym momencie pomyślałam, że pomysł na „Deserem
z dyrektorem” trzeba zmodyfikować o nowego adresata. tak naprawdę wielu rodziców zasłużyło nie tylko na deser (naprawdę jesteśmy tego świadomi), ale na pełnowymiarowy turnus rehabilitacyjny.
spostrzeżenia nauczycieli są przeróżne. jedni zwracają uwagę na to, że uczniowie zazwyczaj wycofani i wyciszeni, na lekcjach
online zabierają głos, odważnie odpowiadają wolni od lęku, który
towarzyszy im wśród rówieśników. zaskakuje nowa forma aktywności takich dzieci, choć nam wydawało się, że sytuacja jest kryzysowa i paraliżująca. niektórych rozbraja szczerość uczniów, którzy
spóźnieni logują się na lekcje o godzinie 12:00, przyznając, że dopiero się obudzili…najbardziej obawialiśmy się o klasy i-iii, a tu zaskakująco sprawnie (oczywiście dzięki pomocy rodziców) udało się
w pełni wdrożyć nauczanie z widokiem ukochanej Pani teresy, justynki, lucynki i Magdy. niestety nie w każdym przypadku jest tak
różowo. wśród starszych uczniów mamy też takich, którzy chcieliby się ukryć i liczą, że nikt nie będzie ich szukał, lecz w naszej wsi
namierzyć można prawie każdego.
Mnie osobiście najbardziej żal tych wszystkich szkolnych imprez, które nas ominęły, a które mocno kształtowały specyfikę naszego Maczka – Dzień na opak, akcja „rowerem do szkoły”, Piknik rodzinny, wizyta węgrów z jaszszentandrasz. w chwili kryzysu
z pomocą przyszły słowa noblistki:
„Czemu ty się zła godzino z niepotrzebnym mieszasz lękiem?
Jesteś - a więc musisz minąć. Miniesz - a więc to jest piękne.”
choć czuję się jak pływak, któremu ktoś spuścił wodę z basenu, próbuję trzymać się myśli, że przecież w końcu szkoła wypełni się uczniami.
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Zdolne zdalnie...
Minął kolejny miesiąc zdalnej nauki. wszyscy tęsknimy za tym
co było, za zwyczajną zabawą podczas przerw na korytarzu z kolegami. tęsknimy tak po prostu za sobą, swoim uśmiechem i czasem
spędzonym na wygłupach. w ciągu tego czasu bardzo staramy się
dalej normalnie uczyć, nauczyciele i rodzice organizują nam różne
atrakcje. wróciły zapomniane podchody, zabawy z cieniem, szukanie oznak wiosny, tajemnicze wyprawy itp. Świetnie bawimy się
podczas wykonywania eksperymentów, tworzenia prac plastycznych oraz ćwiczeń gimnastycznych. w tym czasie poszukujemy

Uciwe s 4 kłaą pięki
pawom łży ro.

albo odkrywamy swoje pasje i zainteresowania. Dużo czytamy
i staramy się spędzać czas na świeżym powietrzu. okazuje się,
że rodzice też mogą schować się tak, że nie możemy ich znaleźć,
a zagadkowe zadania brata przysparzają nam wiele uśmiechu.
Dopełnieniem tego wszystkiego są nasze spotkania na platformie
teams, gdzie chociaż na chwilę znowu możemy brać udział we
wspólnych lekcjach oraz po prostu się pośmiać i zobaczyć. chcemy wam pokazać, że zdalne nauczanie jest bardzo zdolne...i kiedy tak tęsknimy za sobą, to tworzymy, i to jak tworzymy...
justyna smyrdek
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Klasa 5A w czasie pandemii koronawirusa
Uczniowie dzielnie stawiają czoła nowym realiom – edukacji
zdalnej. Niewątpliwie jest to dla nich spore wyzwanie. Zasiadają przy swoich biurkach i wykazują się min.: systematycznością,
umiejętnością planowania, uczą się - realizują podstawę programową poprzez rozwiązywanie różnego rodzaju materiałów edukacyjnych, kart pracy, rozwijają różne umiejętności, dążą do osiągnięcia sukcesu edukacyjnego. Przygotowują projekty, plakaty,
rozwiązują quizy, ćwiczenia interaktywne, oglądają różnego rodzaju materiały edukacyjne oraz uczestniczą w lekcjach online.
Do południa uczniowie skupiają się na nauce, resztę dnia spędzają, realizując różne aktywności. Rozwijają swoje pasje i zainteresowania. Spędzają czas w gronie rodzinnym. Tęsknią jednak
za sobą. Kontaktują się z kolegami i koleżankami z klasy i szkoły
za pomocą różnych komunikatorów.
W ramach realizacji godzin z wychowawcą oraz języka angielskiego uczniowie realizują projekty tematyczne. Następnie przesyłają wychowawcy swoje zdjęcia, z których powstają kolaże. Będą
one z pewnością w przyszłości miłą pamiątką z trudnego czasu
pandemii koronawirusa, który teraz przeżywamy.

zABAWA W KALIGRAFIĘ CZ. 2
Po ostatnich doświadczeniach związanych z pandemią koronawirusa i trochę przymusową pracą przy pomocy technologii informatycznej i komunikacyjnej (tzw. TIK), część społeczeństwa
może ulec „oczarowaniu” jej zaletami. Nic bardziej mylnego – popadanie w skrajności nic dobrego nie przyniesie. Stawiajmy zawsze na zasadę „złotego środka” czyli na zrównoważony rozwój.
Kaligrafia wpływa w sposób zadziwiający na różne umiejętności
człowieka. Pisząc piórem, kontrolujemy nacisk stalówki, kierunku
pisania, sposób trzymania narzędzia. Uruchamiamy ośrodki, które
odpowiadają za mowę, analizę języka, myślenie abstrakcyjne. Rozwijamy percepcję wzrokową, orientację przestrzenną, koordynację

oko-ręka. Aktywność mózgu podczas pisania odręcznego poparta jest wieloma badaniami – jest wykorzystywana w walce z problemami wynikającymi z używania narzędzi elektronicznych. Dyslektyk, ćwicząc odręczne pismo, może mieć mniej problemów
z nauką. Wyposażanie go tylko w komputer zastępujący pismo
ręczne jest dużym błędem.
Dzisiaj dalsza część nauki krojów pism historycznych.
Cytując Wikipedię: „Italik, italika – w polszczyźnie potocznej
synonim kursywy, czyli każdej pochyłej odmiany pisma w postaci czcionki lub fontu.”
Italica została zaprojektowana na potrzeby druku na przełomie
XV i XVI wieku – jako pierwszy krój pisma drukarskiego.
Drukując arkusz do nauki pisma (przypominam – używamy aplikacji CaliDraw), wybieramy ustawienia podobne do tych opisanych
w pierwszym odcinku artykułu – zostawiamy domyślny krój pisma
(przykład na ilustracji 1). Podobnie jak przy poprzednim ćwiczeniu ustawiamy ‘stalówkę” pióra pod kątem 45 stopni w stosunku
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ilustracja 1

do linii poziomych i nie zmieniamy tego podczas pisania. Pomocnicze linie ukośne pochylone są o 5 stopni w stosunku do linii pionowych. ilustracja 2 przedstawia przykład jednej z odmian „italiki” – wykonany własnoręcznie przez autora artykułu.
Do nauki i ćwiczeń polecam w ramach „zrównoważonego rozwoju” skorzystać z tutoriali na youtube, wpisując w wyszukiwarce „italica paralel pen” lub skorzystać z hiperłącza: www.youtube.
com/watch?v=fy1lmerzwb8
w następnej części artykułu zajmiemy się majuskułami, czyli
literami dużymi – cofając się też do „Gotyku”.
Grzegorz Dymarski

jaworze z BlisKa
Dziś mój ulubiony pejzaż. Kiedy wracam do jaworza z jakiejś
podróży, uwielbiam moment, gdy na horyzoncie pojawiają się góry,
zwykle przed czechowicami-Dziedzicami. wtedy czuję, że wróciłam do domu. ale pejzaż, który namalowałam jest bliżej. ilekroć patrzę na niego, uświadamiam sobie w jakim pięknym miejscu przyszło mi żyć. jestem autochtonem – mieszkam tu od zawsze, ale
dopiero dorosłość przyniosła reﬂeksję, że jest tu magicznie. a teraz odrobinka poezji – inaczej nie da się pokazać.

ilustracja 2

Pejzaż
Pastelowy pejzaż w malachitowych i szaﬁrowych zieleniach.
W błękitach barwionych szarością zachmurzonego popołudnia
Rozbielony, rozmyty, wysublimowany
Pozbawiony konkretu.
Wzbogacony o fantazyjne linie pagórków i łąk
Zjawiskowy, subtelny,
Znany, może przegapiony przez opatrzenie.
Niedoceniony, bo zbyt bliski
A wystarczy tylko uważnie spojrzeć
Zobaczyć, zachwycić się…
taka moja impresja na temat obrazów, które nas otaczają.
i zagadka. z którego miejsca możesz zobaczyć pejzaż, który pokazałam?
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TEKST SPONSOROWANY

LET’S GO CAMPING !!!











w obecnej sytuacji wielu z nas myśląc o wakacjach, zastanawia się nad ewentualnym wyjazdem pod namiot, z przyczepą czy
kamperem.
Dlaczego? zew przygody, coś innego, bliski kontakt z naturą, ale
także bezpieczeństwo i niezależność.
w tym numerze słownictwo przydatne podczas takich wyjazdów
i kilka korzyści... Może warto spróbować...?















Basic vocabulary:
a tent (namiot)
a sleeping bag (śpiwór)
a first aid kit (apteczka)
a box of matches (zapałki)
an ax (siekiera)
a knife (nóż)
a rope (lina)
a penknife (scyzoryk)
a torch / a ﬂashlight (latarka)
a backpack (plecak)
a burner (kuchenka)
a canoe (kajak)
fishing gear (sprzęt wędkarski)
binoculars (lornetka)

Why is camping good for you?
Camping has a great number of benefits for everyone old and
young that you and your family can enjoy while spending
time in the great outdoors:
 Stress reduction: when you’re camping, there’s no place to
be at a certain time, and there’s nothing interrupting you or
competing for your attention.
 Fresh air:you can smell the air,the dinner cooking over an
open fire, the grass, the ﬂowers and trees around you.
 Relationship building:one of the best and most important
aspects of camping is how it helps you build and strengthen
relationships. when you go camping with friends or family,
you get a chance to talk without any distractions, even late
at night.
 Physical fitness:time spent camping is physical time. you







set up a tent, gather firewood, go for a hike, swim in the lake,
try canoeing in the river.
Lack of alarm clocks:when was the last time you slept late
without an alarm clock to wake you up? when you’re camping,
the only alarm clocks you have are the sun and the tweeting
birds.
Unplugging:camping is a great chance for everyone to
unplug and get away from their screens. in the great outdoors,
you don’t find computers, tablets or televisions.
Great food:Food just tastes better when prepared in the
outdoors. there’s something magic about cooking food over a
campfire or campsite grill!
Close to nature:when you’re camping, you get a chance to
get in touch with nature, wildlife and see the stars away from
the bright lights of the big city.
Development of new skills:you can’t help but develop new
skills while camping. you may learn how to set up tents, tie
knots, start fires, cook a new meal and more. these skills
are important to have, and yet we don’t often get a chance to
develop them at home.
Educational opportunities:For kids, time spent camping is
time spent learning. new skills like fishing, cooking, hiking,
tying knots, fire-starting, safety, first aid and much more.
Growth of confidence:it’s important for children to gradually
become more independent and confident. children become
more confident as they learn new things and have first-time
experiences.
Family connections:camping is beneficial for children and
their families because it can help strengthen bonds between
family members — brothers and sisters, parents and children.
you will all return home feeling much stronger as a team!
Artykuł redagowany przez:
szkoła języków obcych worlD ul. zdrojowa 93
jaworze centruM (budynek Galerii jaworze)
zaPisy i inForMacje: tel. 604835859;
e-mail: sekretariat@jezykijaworze.pl

zapraszamy na zapisy na nowy rok szkolny 2020/2021!!!
Kursy językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych!
Kursy dla dzieci (od 3 lat), Kursy przygotowujące do egzaminu
8-klasisty, Kursy konwersacyjne z native speakers!
sPeaKinG First! nauczyMy ciĘ MÓwiĆ!

Podziękowanie

Pragniemy złożyć serdeczne podziękowania władzom gminy
oraz mieszkańcom ul. Bławatkowej za ofiarowaną nam pomoc
w trudnym czasie pandemii, a w szczególności dla: rodzin Krzemieniów i woźniaków oraz paniom dr annie Klinik i jolancie
Gacek.
Krystyna i stanisław szyjowie

2020

czerwiec

Krzyżówka

29
Pionowo:
1) Dawne wino węgierskie
2) Paciorek do nanizania
3) orientalny smakołyk
4) jaworzański miesięcznik
5) rów z wodą dawniej chroniący zamek
6) rzeczy konkretne
7) centrum Medyczne przy ul. cieszyńskiej
8) zbrojne wtargnięcie, atak
9) słynny wodospad na granicy Kanady i usa
14) autor utworów scenicznych
16) Dział matematyki
17) Posiadane dobra, majątek
20) cis lub jałowiec
21) Długi okres czasu
22) Średniowieczny aktor wędrowny
23) ssaki z łopatami
24) wznoszony za zdrowie
29) najstarsza w rodzie, rodzinie
30) ...... Familia - secesyjny kościół Gaudiego
31) Konwersacja
33) tajemnice mistrzów, sekrety
34) zbędne kilogramy
35) są słuchowe, są telefoniczne
36) Działo na lawecie
37) Galeria nad nawami

Poziomo:
1) uczniowski urlop
5) instrument chopina
10) opłata graniczna
11) najwyższy szczyt tatr
12) zespołowa gra z piłką
13) Patetyczny utwór poetycki
15) octowa do marynat
17) Płytkie miejsce w morzu
18) Państwo z tiraną
19) skrzydlata bogini zwycięstwa
22) Przelew na konto
25) Dostarcza pieczywa w jaworzu przy ul. zdrojowej
26) Muza historii
27) imię holoubka czy Morcinka
28) ryba morska podobna do śledzia
30) Drobinka ognia
32) sojusz wielkiej Brytanii, Francji i rosji przed i wojną światową
37) Myśli tylko o sobie
39) rosyjski gigant gazowy
40) wśród drzew iglastych w jaworzańskim lesie
41) Prażone ziarna kukurydzy
42) Gruszka smaczliwka
43) ojczyzna odyseusza
44) wypęd owiec na hale
45) amerykański stan z Montgomery
46) Popularne obuwie sportowe
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Biuro Rachunkowe
MIRMAR
Pełna obsługa ﬁrm. Dojazd do klienta.
Jaworze, ul Konwaliowa 325
tel. 501 770 424
e-mail: biuromirmar@gmail.com

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

Najswieższych
informacji
szukaj na

www.jaworze.pl

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 własnymi tytułami. Redakcja zastrzega sobie także prawo odmowy przyjęcia reklamy lub ogłoszenia. Za treść reklam, ogłoszeń i listów redakcja
i wydawca nie odpowiadają.
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skorzystaj z naszej oferty zabiegów na ciało i wybierz coś odpowiadającego twoim potrzebom
spośród najlepszych technologii i aparatury medycznej.
ciesz się zgrabną i smukłą sylwetką. Pozbądź się nadprogramowych centymetrów.
COOL TECH
KrioliPoliza
odchudzanie przez zamrażanie!
trwałe usuwanie tkanki tłuszczowej za pomocą niskiej temperatury,
nieinwazyjna alternatywa liposukcji.
ENDERMOLOGIA
Masaż podciśnieniowy całego ciała działa silnie drenująco, niweluje obrzęki,
zmniejsza cellulit i obwody ciała.
VENUS LEGACY
technologia multipolarnej fali radiowej obkurcza i niszczy komórki tłuszczowe, eliminuje cellulit,
wysmukla i ujędrnia ciało.
RADIOFREKWENCJA MIKROIGŁOWA INTRAJECT
Połączenie technologii mezoterapii mikroigłowej i fali radiowej przynosi rewelacyjne efekty
w usuwaniu rozstępów i zagęszczaniu wiotkiej skóry.
LIPOLIZA INIEKCYJNA
Bezinwazyjna metoda usuwania tłuszczu z określonych partii ciała
- po serii zabiegów 1 rozmiar mniej!
ULFIT z technologią HIFU
najnowsza i zarazem najsilniejsza technologia skoncentrowanej fali ultradźwiękowej służąca
do eliminowania cellulitu, ujędrniania skóry, trwałego usuwania depozytów tłuszczowych.
najskuteczniejszy nieinwazyjny zabieg dostępny obecnie na rynku!
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Magiczne spacery
na Bucze i Tuł
czerwiec

Krąg kobiet – Środa jest kobietą po dłuższej przerwie miał
okazję do spotkania. Wyprawa objęła pobliskie gminy – Brenną
i Goleszów.
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