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nowa DYreKTor oPgJ o swoicH PLanacH KoLeJna KaDencJa PoDsUMowana

waKacJe To nie TYLKo LaBaza DarMo na eKsTraKLasĘ

MoTYLarnia oTwarTa oD wrzeŚnia

słoneczna pogoda w ostatnich tygodniach sprzyjała pracom przy przebudowie budynku przy ulicy zdrojowej, zwanego potocznie „Trzy-
dziestką”. – Prace są nie tylko zaawansowane, ale i bardzo skomplikowane – wyjaśnia radosław ostałkiewicz, wójt Jaworza. – Odbywają się 
bowiem pod ścisłym nadzorem konserwatora zabytków. Praktycznie każdy etap, każdy krok musimy konsultować. Musimy pilnować, żeby za-
chować nie tylko samą bryłę budynku, ale także elementy pochodzące z niego, czy czasem się do czegoś nie przydadzą.

i tak na przykład każda belka z muru pruskiego jest fotografowana i katalogowana; jeżeli tylko będzie się nadawała do nowej konstrukcji, 
to musi być wykorzystana. Podobnie rzecz ma się z cegłami. Być może z niektórych będzie można wybrukować część podjazdu pod budy-
nek, żeby pokazać pierwotny materiał.

– Ostatnio porozumieliśmy się z konserwatorem, że zostanie odtworzona stolarka okienna, taka jak była przed II wojną światową. Wiemy, 
jak mamy to zrobić, zachowały się bowiem fi lmy, na których widać, jak te okna dawniej wyglądały – dodaje wójt Jaworza.

Prace mają zakończyć się planowo latem 2021 roku. Dopiero potem przyjdzie czas na wyposażenie budynku, w którym znajdzie się tzw. 
centrum Usług społecznościowych. Każdy będzie w nim mile widziany – młodsi, starsi, stowarzyszenia, ale także oPgJ. na zdjęciu wizuali-
zacja „Trzydziestki”. widok od wschodu.  (wot)

„TRZYDZIESTKA” ROŚNIE W OCZACH
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NA PIERWSZYM PLANIE

100 LaT oD „cUDU naD wisłĄ”

w przypadającą na 15 sierpnia rocznicę Bitwy warszaw-
skiej reprezentacja władz Jaworza złożyła kwiaty pod pomnikiem 
Marszałka Józefa Piłsudskiego. – Mając w pamięci te wydarzenia, 
szczególnie, że dzisiaj przypada ich setna rocznica, pod pomni-
kiem Marszałka Polski i Naczelnika Państwa w Jaworzu wspólnie 
z radnymi Rady Gminy Jaworze oraz Młodzieżowej Rady Gminy 
Jaworze, a także delegacjami szkół i przedszkoli w asyście 11. 
Grunwaldzkiej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Impessa” 
złożyliśmy symboliczne biało-czerwone wiązanki – poinformował 
na swoim profi lu w mediach społecznościowych wójt radosław 
ostałkiewicz.

Mimo że wspomnieniem bitwy uczyniono dzień 15 sierpnia, 
czyli wniebowzięcia najświętszej Maryi Panny, to walki pomiędzy 
wojskiem Polskim a armią czerwoną na długiej linii frontu toczyły 
się w dniach do 13 do 25 sierpnia 1920.

Przeważającą w sukcesie oręża polskiego była koncepcja głę-
bokiego manewru oskrzydlającego wojska rosyjskie, nacierające 
na warszawę. Pojawienie się na tyłach frontu rosyjskiego znacz-
nych sił polskich, dowodzonych przez Marszałka Józefa Piłsudskie-
go, przy jednoczesnym związaniu rosjan walkami na czele fron-
tu, spowodowały popłoch i ucieczkę wielu żołnierzy. wszystko to 
było możliwe dzięki złamaniu kodów szyfrujących armii czerwonej 
przez polskich sztabowców. wiedza na temat planów i położenia 

sił radzieckich wykorzystana została znakomicie przez wodza na-
czelnego i przez sztab generalny wojska Polskiego z generałem 
Tadeuszem rozwadowskim na czele.

To dzięki sprytowi i wierze w samodzielne zwycięstwo możli-
we było pokonanie armii czerwonej, czego następstwem był po-
kój w rydze, gwarantujący ii rzeczypospolitej bezpieczeństwo 
ze wschodu aż do 1939 roku. zwycięstwo w Bitwie warszawskiej 
opóźniło także ekspansję rewolucji bolszewickiej na zachód o bli-
sko dwie dekady. Urząd gminy Jaworze

Uroczystość 15 sierpnia odbyła się z zachowaniem rygorów higienicznych. zdjęcia: Urząd gminy Jaworze

Pomnik Józefa Piłsudskiego pojawił się na mapie Jaworza na początku 
1931 roku.



wrzesień 32020

MoTYLarnia oTwarTa 
oD wrzeŚnia

za DarMo na eKsTraKLasĘ

w sobotę 19 września zostanie ofi cjalnie otwarta Motylarnia 
przy Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu. 
oprócz uroczystości szykuje się dzień otwarty. – Po części ofi cjal-
nej będziemy wpuszczać mniej więcej 15 osób co godzinę. Zmie-
ni się cena biletów wstępów do Muzeum, którego częścią będzie 
Motylarnia. Za cały bilet trzeba będzie zapłacić 15 złotych, za ulgo-
wy 10. To są ceny adekwatne do tej niewątpliwej atrakcji  – prze-
konuje Barbara szermańska, dyrektor Muzeum.

chociaż konstrukcja, charakterystyczny namiot sferyczny, sta-
nęła już dawno temu, w drugiej połowie sierpnia, kiedy powstawał 
ten artykuł, w środku wciąż prowadzone były prace wykończenio-
we. nad głowami latały już motyle, nie były to wszystkie gatunki. 
część trzeba było dopiero zamówić. – Wiele razy rozmawialiśmy 
z Bartkiem Czaderem, że warto Muzeum rozbudować o żywe oka-
zy. Stało się tak, kiedy placówka wyszła ze szkoły i przeprowadzi-
ła się do nowej siedziby. Pierwszym krokiem były dwa duże akwa-
ria, w ubiegłym roku powiększone o akwarium morskie. A Moty-
larnia to ziszczenie naszych cichych marzeń – dodaje dyrektor-
ka, która przypomniała, że pomysł pojawił się podczas wyciecz-
ki grona pedagogicznego szkoły na wyspę Mainau w niemczech, 
na Jeziorze Bodeńskim. Tam właśnie oczom zwiedzających uka-
zała się motylarnia.

Jak wyjaśnia Bartosz czader, pracownik Muzeum Fauny i Flo-
ry Morskiej i Śródlądowej, w Polsce istnieje kilkanaście motylar-
ni, najbliższa w Krakowie. natomiast motylarni, gdzie mamy do 
czynienia z hodowlą od jajka do „imagines”, jest kilka, w tym na-
sza, jaworzańska. – Chcemy pokazać cały cykl rozwoju motyla, co 
jest czymś niezwykłym i ewenementem na skalę Polski. W sumie 
w Europie takich obiektów także jest niewiele, dlatego nie ma się 
co dziwić ogromnemu zainteresowaniu naszą placówką – uśmie-
cha się czader. 

Może się więc okazać, że nie wszyscy zainteresowani będą 
mogli od razu wejść do środka. Tylko w ostatnie wakacje miesięcz-
nie przez Muzeum przewijało się około 1000 osób. Jak dodaje 
czader, docelowo w motylarni będzie można oglądać 20 gatun-
ków motyli. – Zobaczymy, ile nam się uda rozmnożyć gatunków. 

Na razie zatrzymaliśmy się na pięciu. Wszystko się będzie zmie-
niało na bieżąco, to nie będzie tak, że wszystkie będą latać w tym 
samym momencie, każdy gatunek ma przecież swój cykl rozwo-
jowy – dodaje pracownik Muzeum.

w Motylarni zamieszkały motyle z ameryki Południowej oraz 
azji Południowo-wschodniej, na miejscu pojawią się także rodzi-
me gatunki, których jest w Polsce, uwaga, ponad 3200. – Może 
nie są tak wielkie, jak te azjatyckie, ale równie interesujące – koń-
czy opowieść pan Bartosz.  (wot)

zdjęcia: Tomasz wolff 

Motyle pochodzące z ameryki Południowej i azji Południowo-wschodniej 
są dużo większych od tych, które znamy na co dzień.

atrakcja sama w sobie – motyl może w każdej chwili odpocząć na odwie-
dzającym placówkę.

nie lada gratkę dla kibiców piłkarskich przygotowała na naj-
bliższy sezon Komunikacja Beskidzka. Dzięki umowie podpisa-
nej 13 sierpnia między Ts Podbeskidzie i PKs Bielsko-Biała kibi-
ce z całego powiatu dojadą na domowe mecze w ekstraklasie za 
darmo. – Cieszymy się, że Ekstraklasa znów jest w Bielsku-Bia-
łej. Chcemy uczestniczyć w tak ważnych wydarzeniach, jakimi są 
mecze piłkarskie w najwyższej krajowej lidze, a współpraca z TS 
Podbeskidzie jest dla nas zupełnie naturalna – podobnie jak klub, 
my również jesteśmy obecni w całym regionie. Warto podkreślić, 
że linie dla kibiców będą realizowały nowoczesne, klimatyzowa-
ne autobusy marki Solaris Urbino napędzane sprężonym gazem 
ziemnym CNG – powiedział prezes PKs-u, Paweł sadza.

nowoczesne autobusy Komunikacji Beskidzkiej pojawią się na 
czterech trasach: Jasienica – Jaworze – Bielsko-Biała, Kaniów – 
Bestwina – wilamowice – Bielsko-Biała, szczyrk – Buczkowice – 
wilkowice – Bielsko-Biała oraz Porąbka – Kozy – Bielsko-Biała. Jak 
powiedział „echu Jaworza” Maksymilian Pryga z PKs-u, autobusy 

Takimi autobusami dojadą na mecze Podbeskidzia kibice między innymi 
z Jaworza. Fot. Komunikacja Beskidzka
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energia ze słońca

z Jaworza będą odjeżdżały z Jaworza mniej więcej godzinę przed 
rozpoczęciem spotkania.

– Najlepiej na bieżąco śledzić informacje i komunikaty, także 
w mediach społecznościowych. Oczywiście autobusy zabiorą kibi-
ców także w drogę powrotną. Wszystko za darmo – dodał Pryga.

wiadomo, że na razie autobusy będą jeździły w rundzie jesien-
nej. Jeżeli pomysł chwyci, darmowa komunikacja między Jawo-
rzem i Bielskiem-Białą na mecze Podbeskidzia zostanie utrzymana.

– Dla nas również Komunikacja Beskidzka jest zupełnie natu-
ralnym partnerem i bardzo dziękuję zarządowi, że tak chętnie pod-
jął inicjatywę wspólnych działań. Przede wszystkim cieszę się, że 
kibice, którzy dotychczas mogli mieć problem z dojazdem na sta-
dion, teraz będą mogli skorzystać z komfortowych autobusów i do-
godnych połączeń – przyznał Kamil sarapata, dyrektor ds. marke-
tingu i Pr w Ts Podbeskidzie. 

 (wot)

Kolejny element małej architektury pojawił się obok tężni zdro-
jowej. To ławeczka solarna oraz stacja naprawy rowerów. Pojawiły 
się dzięki projektowi „stacja regeneracja”, zrealizowanego przez 
Lokalną grupę Działania ziemia Bielska, której członkiem jest 
gmina Jaworze. inwestycja pochłonęła ponad 30 tysięcy złotych, 
nie uszczupliła jednak budżetu gminy. została bowiem sfinanso-
wana ze środków unijnych w ramach Programu rozwoju obsza-
rów wiejskich. na ławeczce można nie tylko usiąść, ale także do-
ładować telefon. Dzięki stacji można dokonać drobnych napraw, 
a przede wszystkim dopompować powietrze w oponach.  (wot)

To kolejna stacja naprawy rowerów w Jaworzu, ale pierwsza ławeczka 
solarna.

LeTnie PaTroLe

Terenowy ford ranger wzbudził niemałą sensację na szlakach  
w rejonie Błatniej. Dodajmy od razu, pozytywną sensację. Policjanci 
z Komisariatu w Jasienicy w ramach letnich patroli ograniczyli się 
nie tylko do dolin. w tym roku Urząd gminy Jaworze przeznaczył 
na nie aż 10 tysięcy złotych, czyli o 25 procent więcej niż rok temu.

– Patrole te nasza policja pełni dodatkowo, objeżdżając 
radiowozem albo nieoznakowanym samochodem najbardziej new-
ralgiczne miejsca Jaworza, szczególnie w weekendy. Harmono-
gram dyżurów przedkładany jest mi na bieżąco, a miejsca, w które 
nasze policjantki i nasi policjanci się udają, są z nami uzgadniane. 
Na Błatniej funkcjonariusze sprawdzali szlaki pod kątem quadów  
i motorów – wyjaśnia radosław ostałkiewicz, wójt Jaworza.

na swoim profilu na Facebooku wójt przedstawił dane za ubie-
gły rok. Jak napisał, zrobił to, „żeby nie było, że patrole są, ale nic 
z nich nie wynika”. – W okresie letnim 2019 roku na terenie Gmi-
ny Jaworze Policja zrealizowała 20 dodatkowych profilaktycznych 
patroli, na łączną sumę 160 godzin, podczas których między inny-
mi wylegitymowano 213 osób, zatrzymano dwie osoby poszuki-

współpraca gminy Jaworze z Komisariatem Policji w Jasienicy jest nie-
zwykle ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa, ładu i porząd-
ku na terenie naszej miejscowości. Fot. arc

zMianY na ULicY wrzosoweJ

wane, przeprowadzono 40 interwencji, ujawniono 107 sprawców 
wykroczeń, z czego 47 to wykroczenia z ustawy o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – czytamy w poście. 
 (wot)

ważna informacja dla zmotoryzowanych. od poniedziałku 5 
października ulica wrzosowa nie będzie jednokierunkowa na ca-
łej długości. na odcinku od Maków w stronę cisowej od tego dnia 
zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy. Jak zastrzega Urząd 
gminy Jaworze, odcinek od ul. Maków w stronę ul. słonecznej da-
lej pozostaje jednokierunkowy. na zdjęciu plan sytuacyjny. 

(wot)
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od 1 lipca nowa stawka za śmieci

DLACZEGO TAK DROGO???

Stały wzrost kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, wynikający ze zmian w przepisach i sytuacji ryn-
kowej oraz nałożony na gminy obowiązek bilansowania fi nansowego systemu, wymusza zmiany w zakresie wysokości opłat 
za wywóz śmieci. 

Dlaczego śmieci drożeją?

zdaniem Urzędu ochrony Konkurencji i Konsumentów taki stan rzeczy wynika m.in. z rosnących kosztów gospodarowania odpada-
mi oraz wysokich cen narzucanych gminom przez fi rmy wywożące śmieci. Podwyżka dotyka wszystkie samorządy w całej Polsce, 
a zmiany stawek są sukcesywnie wprowadzane przez gminy z chwilą podpisywania nowych umów z odbiorcami.

Najważniejsze fakty wpływające na wzrost opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów.

	Zmiany w prawie krajowym.

- zaostrzenie wymagań dotyczących odpadów selektywnie zebranych – wiąże się z koniecznością spełnienia wymogów Ue, co do 
poziomu odzysku odpadów (50%). restrykcyjne kryteria mogą stwarzać konieczność dodatkowego podczyszczania odpadów 
w sortowniach oraz powodować wzrost kosztów funkcjonowania instalacji przetwarzania odpadów komunalnych,

- nałożenie na fi rmy zajmujące się odpadami dodatkowych wymagań - monitoring, kaucje, rejestry powoduje wzrost kosztów ich 
działalności od 100 tys. do 1 mln zł w zależności od wielkości i skali działalności fi rmy,

- wzrost cen usług wynikający m.in. ze wzrostu płacy minimalnej, cen energii, paliwa, itp.,
- wprowadzanie obowiązku segregacji odpadów o kolejne frakcje powoduje wzrost ilości odbiorów odpadów co powoduje wzrost 

kosztów usługi,

	Rosnąca konsumpcja, której efektem jest stale rosnąca ilość odpadów.

ilości produkowanych odpadów w gospodarstwach domowych systematycznie z roku na rok rośnie. w 2014 r. ilość odebranych 
odpadów wyniosła 2 633,40 ton, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje 0,375 tony (375 kg). w 2019 r. ilość odebranych 
odpadów wyniosła 3 482,08 ton co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje 0,476 tony (476 kg). 

	„Znikająca” liczba domowników.

Problemem w naszej gminie jest także „znikająca” liczba domowników – na podstawie złożonych deklaracji śmieciowych oraz ko-
rekt do deklaracji śmieciowych w ostatnim czasie z systemu zniknęło ok. 951 osób! Problemem jest także dołączanie odpadów 
z działalności gospodarczej do śmieci komunalnych przez niektórych przedsiębiorców.

Ilość mieszkańców na dzień 31.12.2019 r.
/meldunek/

Ilość mieszkańców na dzień 31.12.2019 r.
/dane z deklaracji/

7308 6357

Różnica
951

	Brak konkurencji na rynku. 

w większości polskich gmin, w tym w gminie Jaworze – do ostatniego przetargu na odbiór odpadów przystąpiła tylko jedna fi r-
ma. zdaniem Urzędu ochrony Konkurencji i Konsumentów brak konkurencji pomiędzy fi rmami, co jest konsekwencją zmian praw-
nych z 2012 r., jest główną przyczyną podwyżek. Przed tą datą właściciel nieruchomości sam mógł wybrać fi rmę odbierającą od 
niego śmieci, jednak od 2012 r. w wyniku zmian wprowadzonych przez rząd to gminy zostały zobligowane do wyboru fi rmy w dro-
dze przetargu. To doprowadziło do upadku wielu przedsiębiorstw i w konsekwencji – do zaniku konkurencji. Ponadto istotny wpływ 
miała również zmiana przepisów dotycząca sposobu rozliczania się z fi rmą odbierającą odpady od 2020 r. z stawki ryczałtowej na 
stawkę za odbiór 1 tony odpadów. w związku z tym rachunek jest prosty im więcej odpadów wytwarzamy tym więcej płacimy za 
ich odbiór.
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Wzrost kosztów odbioru odpadów na terenie Gminy Jaworze w 2020 r. (stawka za odbiór za 1 tonę po zmianie przepisów) 
w stosunku do 2019 r. (miesięczna stawka ryczałtowa).

Ilość odpadów odebranych w 2019 r. Kwota za 1 tonę Szacunkowe koszty odbioru Wzrost procentowy

3 482,08 ton  2020 r. - 312,01 zł 1 086 443,78 zł

118%
3 482,08 ton 2019 r. - 143,15581 zł 498 480,00 zł

	Opłata marszałkowska.

znaczny wzrost kosztów za składowanie odpadów; duży wzrost opłaty za umieszczenie odpadów na składowisku regulowany roz-
porządzeniem Ministra Środowiska (tzw. opłata marszałkowska).

2018 - 140 zł/tona
2019 - 170 zł/tona
2020 - 270 zł/ tona

	Wzrost opłat za zagospodarowanie odpadów przez Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).

wszystkie odpady odebrane od właścicieli nieruchomości muszą „trafić” do zakładu gospodarki odpadami w Bielsku-Białej (zgo) 
ponieważ jest on wyznaczony jako riPoK dla gminy Jaworze. stawki za zagospodarowanie odpadów są ustalane przez zakład 
gospodarki odpadami a wzrost cen tłumaczony jest „wzrostem opłaty za korzystanie ze środowiska, kosztów utrzymania właści-
wego stanu technicznego infrastruktury zakładu oraz kosztów wynagrodzeń, wynikających ze wzrostu płacy minimalnej”. 

ostatni wzrost cen który był od 1 stycznia 2020 r. spowodował, że koszt zagospodarowania odpadów przez zgo za 2020 r. sza-
cując, że ilości odpadów będzie taka sama jak w 2019 r. tj. 3 482,08 ton będzie większy o 260 280,02 zł  w porównaniu z cenami 
obowiązującymi w 2019 r.

Stawki za odpady w 2019 r.
Stawki za odpady w 2020 r.

/ Z uwzględnieniem podwyżki od 1.01 2020 r./ Wzrost procentowy

824 330,14 zł 1 084 610,16 zł 32%

32 % wzrost stawki za zagospodarowanie odpadów jest wzrostem uśrednionym dla wzrostu stawek dla wszystkich odpadów. Jako 
ciekawostkę można podać wzrost stawki za zagospodarowanie odpadów papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury, gdzie 
wzrost stawki wyniósł 366 %.

To wszystko powoduje, że różnica pomiędzy przychodami z opłaty „śmieciowej”, a wydatkami na funkcjonowanie systemu z roku na 
rok rośnie. Gmina nie zarabia na śmieciach, jest tylko pośrednikiem w przekazywaniu opłat zebranych od mieszkańców za wy-
wóz i zagospodarowanie odpadów. Gmina nie może też przeznaczyć środków z budżetu na ten cel, bo nie ma takiego umo-
cowania prawnego. Na gminach ciąży obowiązek zorganizowania systemu zagospodarowania odpadów, który ma się samo-
finansować z opłat pochodzących od mieszkańców. z tych opłat pokrywane są koszty związane z odbiorem, transportem, zago-
spodarowaniem odpadów odebranych od mieszkańców, koszty administracyjne systemu, a także koszty edukacji ekologicznej. Wy-
nika z tego prosta zależność, im więcej odpadów zostanie wytworzonych i przekazanych do odebrania tym większe opłaty 
będą ponosić mieszkańcy.
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Co możemy zrobić, żeby powstrzymać wzrost cen?

1. Dokładnie segregujmy odpady. Pamiętajmy, aby przestrzegać zasad segregacji. restrykcyjne kryteria dotyczące odpadów selek-
tywnych mogą stwarzać konieczność dodatkowego podczyszczania odpadów w sortowniach oraz powodować wzrost kosztów 
funkcjonowania instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.

2. Kompostujmy odpady w przydomowym kompostowniku. samodzielne gospodarowanie bioodpadami, np. liśćmi, trawą od nowego 
roku obniża cenę o 1 zł od osoby, zmniejsza strumień śmieci, co może powstrzymać wzrost kosztów.

3. ograniczajmy ilość produkowanych odpadów. Będąc na zakupach, starajmy się w miarę możliwości ograniczać ilość opakowań, 
plastików, kupujmy więcej produktów nieprzetworzonych. Działania takie pozwolą ograniczyć strumień śmieci.

4. rzetelne i uczciwe wypełniajmy deklaracje śmieciowe.

Gmina Jaworze będzie przeprowdzała kontrole deklaracji śmieciowych, gdyż tak duża niezgodność z danymi z ewidencji lud-
ności przy jednoczesnym tak znacznym wzroście produkowanych śmieci przyczynia się do dalszego wzrostu cen.

Pamiętajmy, że system gospodarki odpadami tworzymy my sami, to od nas zależy, ile będziemy produkować odpadów, jak 
będziemy je segregować a co za tym idzie, ile będziemy za nie płacić.

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Kolejna kadencja podsumowana
16 czerwca w sali „Pod Harendą” odbyło się walne zebranie 

członków stowarzyszenia „nasze Jaworze”. otworzył je oraz przy-
witał zebranych prezes zygmunt Podkówka. Podziękował wszyst-
kim za liczną obecność mimo trudnej sytuacji zdrowotnej w kra-
ju. następnie minutą ciszy uczczono ostatnio zmarłych członków: 
Jadwigę Polczyk, irenę gąsior, stanisława Donocika. w trakcie 
zebrania podjęto następujące decyzje: przyjęto sprawozdanie 
z działalności zarządu stowarzyszenia za rok 2019, przyjęto spra-
wozdanie Komisji rewizyjnej, przyjęto sprawozdanie fi nansowe 
stowarzyszenia za rok 2019, udzielono zarządowi stowarzyszenia 
i Komisji rewizyjnej absolutorium i jego poszczególnym członkom.

Po otrzymaniu absolutorium prezes „naszego Jaworza” po-
dziękował wszystkim członkom zarządu za zaangażowanie, za 
dobrą współpracę i za społeczne uwrażliwienie na rzecz miesz-
kańców Jaworza. Ponadto podziękowaliśmy kwiatami i okoliczno-
ściowymi dyplomami wiceprzewodniczącemu zdzisławowi niem-
czykowi, sekretarz Danucie Mynarskiej i Mieczysławowi szymie 
z Komisji rewizyjnej za poświęcony czas na rzecz stowarzysze-

nia i za dobrą współpracę. osoby te nie kandydowały na kolejną 
kadencję do zarządu stowarzyszenia.

następnie ustalono pięcioosobowy skład zarządu i trzyosobo-
wą Komisję rewizyjną na kadencję 2020-2024. Uchwałę przyjęto 
w głosowaniu jawnym. Kandydaci wyrazili zgodę.

Przy łącznej frekwencji 50 osób na sali, co stanowi 71,5 proc. 
wszystkich członków stowarzyszenia i zgodnie ze statutem sto-
warzyszenia dokonano praworządnego wyboru zarządu stowarzy-
szenia i Komisji rewizyjnej. i tak kandydaturę zygmunta Podków-
ki przegłosowano na przewodniczącego stowarzyszenia „nasze 
Jaworze”, Jacek wolny został wiceprzewodniczącym, Krysty-
na szczypka skarbnikiem, elżbieta zaguła sekretarzem, a człon-
kiem zarządu Halina Biela. Do Komisji rewizyjnej stowarzysze-
nia wybrano Danutę Mynarską, stanisławę szczotkę, Katarzynę 
Dyaczyńską. wszystkim wybranym życzymy dobrej i owocnej pra-
cy na rzecz Jaworza.

na zakończenie zebrania poinformowaliśmy członków stowa-
rzyszenia o kierunkach działania stowarzyszenia w roku 2020. 
o zadaniach określonych w ofercie zadania publicznego w roku 
2020 w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr i dziedzictwa naro-
dowego i o dotacji, która została zmniejszona, z uwagi na zaist-
niałą pandemię. w wolnych wnioskach członkowie stowarzysze-
nia zgłaszali propozycje wspólnego spędzania czasu, mówiono 
o różnych aktywnościach. Prezes stowarzyszenia poinformował 
zebranych, że będziemy na bieżąco informować wszystkich o pla-
nach w zależności od możliwości i ustaleń z Urzędem gminy Ja-
worze. na tym zebranie zakończono.

elżbieta zaguła



wrzesień8 2020

INFORMACJE URZĘDU GMINY I WÓJTA

Ogłoszenie wyników XII edycji 
Krajowego Konkursu Energetycznego

znamy już wyniki Xii edycji Krajowego Konkursu energetycznego 
im. prof. Jacka Malko pod hasłem „wszystko zależy od energii!”.

14 sierpnia Komisja Konkursowa podała nazwiska czterech 
laureatów.

w skład Komisji Konkursowej Xii edycji konkursu weszli cenie-
ni eksperci z branży energetycznej: prof. dr hab. inż. Walde-
mar Kamrat z Politechniki gdańskiej — specjalista ds. ener-
getyki kompleksowej (przewodniczący Komisji), dr hab. Piotr 
Jeżowski — prof. em. szkoły głównej Handlowej w warsza-
wie i ekspert w zakresie zarządzania ekologicznego (zastępca 
przewodniczącego Komisji), dr Justyna Zabawa z Uniwersytetu 
ekonomicznego we wrocławiu, dr Ewa Kossak z Ministerstwa 
Klimatu, a także dr inż. Andrzej Mroczkowski ze stowarzysze-
nia ds. rozliczania energii.

Laureaci XII edycji Krajowego Konkursu Energetycznego

z uwagi na wyrównany poziom prac, Komisja Konkursowa po-
stanowiła przyznać cztery równorzędne nagrody. Laureatami Xii 
edycji Krajowego Konkursu energetycznego zostali: Katarzyna 
Meller, Karolina Chról, Maksymilian Duszkiewicz i Teodor Sa-
wicki.

Katarzyna Meller jest uczennicą V Liceum ogólnokształcącego 
im. stefana Żeromskiego w gdańsku. nadesłała zwycięską pracę 
na temat „Jak zmieni się nasze codzienne życie, gdy większość 
samochodów będzie elektryczna i/lub autonomiczna?”. nagrodę 
dla Katarzyny ufundowały Polskie sieci elektroenergetyczne sa.

Karolina Chról studiuje na Uniwersytecie Kardynała stefana wy-
szyńskiego w warszawie. Komisja wyróżniła jej pracę w temacie 
„rola kogeneracji i oze w realizacji zadań gmin do 2030 roku”. 
Fundatorem nagrody dla Karoliny zostały Polskie sieci elektro-
energetyczne sa.

Maksymilian Duszkiewicz to uczeń zespołu szkół im. prof. Ja-
nusza groszkowskiego w Mielcu. nadesłał wyróżnioną pracę na 
temat „Kryzys klimatyczny – globalny problem, lokalne rozwią-
zania”. nagrodę dla Maksymiliana ufundowała fi rma Viessmann 
sp. z o.o.

Teodor Sawicki jest studentem Politechniki warszawskiej. Jego 
zwycięska praca porusza temat „Jak do 2050 roku uniezależnić 

się w Polsce od paliw kopalnych w energetyce i ciepłownictwie”. 
Fundatorem nagrody dla Teodora została fi rma energoprojekt – 
Katowice sa.

Uczniowie Pełni Dobrej Energii

To jednak nie koniec wyróżnień. organizatorzy konkursu posta-
nowili przyznać także tytuł Ucznia Pełnego Dobrej Energii. wy-
różnienia zostały przyznane z inicjatywy Nauczycieli Pełnych 
Pozytywnej Energii: dr agnieszki raduckiej, agnieszki Żak, Ma-
rzanny Mazur-witek, ewy Kozak i ewy Krzysztofi k.

Tytuł Ucznia Pełnego Dobrej energii otrzymali: Marta Chwa-
stek z zespołu szkół Budowlanych w cieszynie, Julia Kurdyk 
z zespołu szkół elektronicznych i informatycznych w sosnowcu, 
Oskar Orzechowski z zespołu szkół nr 2 im. władysława orka-
na w szczecinie, Szymon Cichoń i Arkadiusz Lechwar z cen-
trum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego w Jaworznie, oraz 
Kamil Kufel i Robert Rybak z zespołu szkół im. prof. Janusza 
groszkowskiego w Mielcu.

Upominki dla wyróżnionych ufundowały Polskie sieci elektro-
energetyczne sa, energoprojekt – Katowice sa oraz fi rma Vies-
smann sp. z o.o.

wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i życzymy wie-
lu sukcesów!

zapraszamy do udziału w kolejnej, już Xiii edycji konkursu.

------------------------------

Sponsor Główny Konkursu: Polskie Sieci Elektroenerge-
tyczne SA

Organizatorzy XII edycji konkursu:

 
 

Fundacja Świadomi Klimatu, Stowarzyszenie Jaworze-Zdrój

Partner strategiczny:

 Gmina Jaworze

Koordynator projektu:
dr Halina Rechul
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TANIE RASOWE PSY? 
UWAGA, ZA 
OGŁOSZENIAMI KRYJĄ 
SIĘ SADYŚCI

Tanie rasowe psy to coś, o czym marzy niejeden czło-
wiek. Pies z rodowodem ma to do siebie, iż jest czystą kartą. 
Zabrany od hodowcy w odpowiednim wieku, karmiony po-
przednio dobrą karmą. Nie przeżył w swoim życiu traumy ani 
nie czuł się porzucony czy niechciany. Jednak czy rasowy 
pies zawsze musi kosztować nas parę tysięcy złotych?

rasowe psy są bardzo popularne. wiemy dokładnie, jaki pies 
wyrośnie ze szczeniaka, którego właśnie kupiliśmy. nie jest on 
wielką niewiadomą. Będzie miał określoną wagę czy wzrost, co 
dla osób mieszkających na małym metrażu może być bardzo 
istotne. Musimy jednak pamiętać, aby dobrze sprawdzić hodow-
lę, z której planujemy zakup szczeniaka.

Tanie rasowe psy lub psy rasowe za darmo, czyli co kryje się 
za takimi ogłoszeniami?

zapewne każdy z nas, który marzy o ulubionej rasie, spraw-
dził, czy ktoś czasem nie oddaje szczeniaka za darmo. Jeśli uda-
ło nam się znaleźć, możemy zaraz spotkać się z dość dużym 
rozczarowaniem. Ludzie, którzy nie mają zarejestrowanej hodow-
li, sprzedadzą nam np. smycz, a psa dostaniemy gratis. Koszta 
tych przykładowych wyprawek niejednego doprowadzić mogą do 
zdziwienia.

Jakie ryzyko niesie za sobą kupienie wyprawki, dostając psa 
w gratisie? nie mamy pewności, iż zwierzak faktycznie należy do 
tej rasy, którą chcieliśmy. za parę dobrych miesięcy nie tylko wy-
gląd psa może nas zdziwić, a także liczba chorób czy obciążeń 
genetycznych.

Tanie rasowe psy, to nie te z hodowli uznanych przez ZKwP
zarejestrowane w zKwP hodowle mają obowiązek badać 

swoje psy, które następnie mają stać się rodzicami szczeniaków. 
Tych badań jest wiele, od zwykłego badania krwi co trzy miesią-
ce, aż po testy psychologiczne. w przypadku ras narażonych na 
choroby genetyczne bardzo ważne jest, aby zarówno mama jak 
i tata maluchów był zdrowy i nie miał skłonności np. do dysplazji.

Tanie rasowe psy lub oddam psa za darmo. Jak wiele cierpie-
nia muszą znieść te psy?

Jeśli jest popyt, jest podaż. Dlatego powstaje coraz więcej 
fundacji, które zajmują się adopcją psów rasowych bądź w ty-
pie rasy, aby uniknąć kupowania z pseudohodowli. Jeśli bardzo 
zależy nam na konkretnym rodzaju psa, warto przeszukać inter-
net czy nie ma może organizacji pomagającej naszej wymarzo-
nej rasie.

Kolejną sprawą są adopcje prywatne. Tutaj już różnie, mo-
żemy trafi ć na szczeniaka, dorosłego psa czy nawet staruszka. 
ważne jest w tym momencie wychowanie zwierzęcia. czego był 
nauczony, jakie ma przyzwyczajenia, czy toleruje dzieci, inne psy, 
koty. Jednak adopcja takiego pieska może wiązać się z dużą nie-
wiadomą, bowiem były właściciel nie zawsze musi być z nami 
w 100% szczery.

w ciągu ostatnich lat coraz więcej Polaków pada ofi arą oszu-
stów, którzy wykorzystują miłośników danych ras, w celu wzbo-
gacenia się. Jak wygląda cały schemat? Jak się przed tym 
uchronić?

Tanie rasowe psy lub psy miniaturki za darmo. Czyli jak nie 
dać się nabrać?

cały przebieg jest dość prosty. osoba dodaje się na grupę 
zwierzęcą, psią. ogłasza, iż ma szczeniaka np. owczarka nie-
mieckiego do oddania za darmo. Tłumaczy się brakiem czasu, 
zmianą pracy czy miejsca zamieszkania. informuje nas jedynie, 
iż mieszka za granicą i musimy opłacić koszty transportu psa do 
Polski.

Teraz robią się schody. osoba oddająca wymaga od nas 
wszystkich danych, mówiąc przy tym, iż jest to dla fi rmy przewo-
zowej. Musimy podać nasze imię i nazwisko, adres, numer telefo-
nu, wiek. Jeśli to zrobimy, człowiek ten poinformuje nas o tym, iż 
teraz fi rma sprawdzi, czy nasz miejsce zamieszkania zgadza się 
z tym, który podaliśmy. Jak? nie wiadomo.

Daliśmy się nabrać, opłaciliśmy koszta. szczeniak do nas je-
dzie, ale czy dojedzie? Kolejnym etapem jest telefon bądź raczej 
mail od linii lotniczych, które mają naszego zwierzaka. informują 
nas, iż zostali zatrzymani na granicy i musimy albo pokryć koszta 
ubezpieczenia, albo wpłacić kaucję, którą rzekomo nam zwrócą. 
są dwie wersje wydarzeń. Tutaj kwota, którą musimy zapłacić to 
nie około 500 zł za transport, a ponad 2000 zł.

Tanie rasowe psy — omijaj takie ogłoszenia i hasła dalekim 
łukiem

niestety, nie zobaczymy już na oczy ani swoich pieniędzy, ani 
psa. ci oszuści jednak są bardzo sprytni. strona linii lotniczych, 
które rzekomo zajmują się transportem, jest fałszywa. Ta fi rma 
nawet nie istnieje. witryna zarejestrowana jest w innym kraju, tak 
samo jak i numer konta.

coraz więcej oszukanych osób, pisze o tym jawnie w interne-
cie, na portalach społecznościowych i na grupach. Pamiętajcie 
więc, że sprzedaż psów bez hodowli zarejestrowanej w związku 
jest w Polsce czymś nielegalny. Każda osoba, która ukrywa jakieś 
koszty związane z posiadaniem zwierzaka, jest po prostu oszu-
stem, któremu nie warto ufać.

zanim podejmiecie decyzję o adopcji czy kupnie psa raso-
wego, warto ją kilkukrotnie dobrze przemyśleć. Poczytać o ra-
sie, jakie ma predyspozycje do chorób, ile wymaga ruchu, ile 
dziennie musi jeść. nie rzucajmy się na głęboką wodę, aby tylko 
mieć rasowe zwierzę, a oszczędzimy sobie i jemu kłopotu oraz 
zmartwień.
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KOMUNIKAT
Urząd Gminy Jaworze zwraca 
się z apelem do właściciel i 
nieruchomości położonych przy 
chodnikach lub drogach na terenie 
Gminy Jaworze o przycinanie 
gałęzi drzew i krzewów od strony 
chodników oraz dróg.

Systematyczne przycinanie gałęzi drzew 
i krzewów poprawia bezpieczeństwo 
pieszych oraz pojazdów poruszających się 
po drogach.

CO ZROBIĆ Z JEDNORAZOWĄ MASECZKĄ, RĘKAWICZKAMI?

Powiatowy inspektorat sanitarny przypomina, że odpady wytworzone przez oso-
by zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowa-
ne np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu mi-
nimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być 
wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane. zanim wrzucimy je do 
pojemnika lub worka, powinny być dodatkowo zebrane w jeden worek.

UWAGA !!!
Zgodnie z wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postę-
powania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS
-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pande-
mii/epidemii), Urząd Gminy Jaworze zwraca się do osób przebywających w izolacji (wytycz-
nymi tymi obejmuje się także odpady wytwarzane w obiektach/na obszarze kwarantanny zbio-
rowej, 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 komu-
nalnych  dla osób przebywających w izolacji.
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OBOWIĄZEK SEGREGACJI ODPADÓW

Urząd gminy Jaworze informuje, że zmiana przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach nałożyła na właścicieli nieruchomości obowiązek segregacji odpadów.

Dlatego też właściciel nieruchomości, którzy dotychczas nie segregowali odpadów 
komunalnych, proszeni są o segregacje odpadów i niezwłoczne złożenie nowej deklaracji 
w Urzędzie Gminy Jaworze.

W przypadku braku segregacji odpadów – niezłożenia nowej deklaracji zgodnie 
z obowiązującymi przepisami – naliczona zostanie w drodze decyzji administracyjnej opłata 
podwyższona – 69,00 zł od zgłoszonej osoby.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefon  icznie: 33 828 66 45, 33 828 66 46, 33 828 6640 lub mailowo: 
dsekula@jaworze.pl mbednarek@jaworze.pl w godzinach pracy urzędu.

zachęcamy do korzystania ze strony internetowej www.czystejaworze.pl zakładka odpady.

Kompostujesz odpady zielone w przydomowym kompostowniku?

PŁACISZ MNIEJ

właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, którzy kompostują odpady 
zielone stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych, mogą skorzystać 
ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Zwolnienie wynosi 1 zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość   w stosunku do stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszącej 23 zł. 

W przypadku skorzystania ze zwolnienia należy złożyć w urzędzie gminy nową deklarację.

Uwaga!!!
Kompostujemy tylko odpady zielone.

W przypadku zadeklarowania kompostowania, fi rma odbierająca odpady nie będzie 
odbierała odpadów zielonych z nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefon icznie: 33 828 66 45, 33 828 66 46, 33 828 6640 lub mailowo: dsekula@
jaworze.pl mbednarek@jaworze.pl w godzinach pracy urzędu.

zachęcamy do korzystania ze strony internetowej www.czystejaworze.pl zakładka odpady.
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ZMIANA STAWEK ZA ODPADY

Od 1 lipca 2020 r. zmianie uległy stawki opłat za odpady 
komunalne oraz deklaracja o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi

nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

•	 23,00 zł/ mieszkańca/miesiąc – selektywna zbiórka odpadów

•	 69,00 zł/mieszkańca/miesiąc – opłata podwyższona w przypadku niewypełniania obowiązku selektywnego 
zbierania odpadów

Uwaga!

W związku ze zmianą stawki opłaty nie ma obowiązku składania nowej deklaracji przez 
właściciela nieruchomości. 

Urząd Gminy Jaworze dostarczy właścicielom nieruchomości zawiadomienia o wysokości 
nowej, należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn 

nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.

Opłatę podaną w zawiadomieniu należy wnosić w 2020 roku bez wezwania w terminach 
płatności tj.:

•	 do dnia 15 października,
•	 do dnia 15 grudnia.

należy również pamiętać, że w sytuacji, gdy na nieruchomości zmienia się składnik mający wpływ 
na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (osoby lub pojemniki na odpady 
komunalne), właściciel nieruchomości winien w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany złożyć nową 
deklarację uwzględniającą zaistniałe zmiany.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 33 828 66 45, 33 828 66 46, 33 828 6640 lub mailowo:  
dsekula@jaworze.pl mbednarek@jaworze.pl w godzinach pracy urzędu.

zachęcamy do korzystania ze strony internetowej www.czystejaworze.pl zakładka odpady.
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czas na PowiĄzanie KULTUrY 
MasoweJ z wYsoKĄ

Rozmowa z Jolantą Witkowską, nową dyrektor Ośrodka 
Promocji Gminy Jaworze

LUDZIE JAWORZA

Rozpoczyna pani nowy etap kariery zawodowej. Na dzień 
dobry jednak taki „zonk” – przez pandemię koronawirusa im-
prezy zostały ograniczone do minimum albo odwołane. Jak 
to jest, kiedy taka osoba jak pani, bardzo rzutka, ma na po-
czątek związane ręce?

nie ukrywam, że trochę mnie ta sytuacja zastopowała, ale 
z drugiej strony wzięłam to za dobrą monetę, że mam więcej cza-
su na przygotowanie się, zapoznanie z istniejącymi imprezami 
kulturalnymi, które stworzył były dyrektor Leszek Baron, za co 
należą mu się w tym miejscu podziękowania, a także przygoto-

wanie koncepcji do tych nowych imprez, które chcę zapropono-
wać mieszkańcom Jaworza od nowego roku. Był to więc dla mnie 
znak stopu, ale jednocześnie czas na spokojne wejście w jawo-
rzańską kulturę. Moim celem jest poszerzenie oferty, tak żeby 
każdy mógł z niej korzystać – przedszkolak, uczeń szkoły pod-
stawowej i średniej, dorosły oraz senior. 

Czytałem pani koncepcję. Nie ma praktycznie miesiąca, 
żeby nic nie zostało zaplanowane. Ambitnie... Powiedzmy 
o nowych propozycjach...
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celem strategicznym mojej koncepcji jest zwiększenie 
atrakcyjności oferty kulturalnej dla mieszkańców naszej gmi-
ny. chciałabym, aby Jaworze było postrzegane jako instytucja 
kulturalna otwarta na współpracę z każdą grupą społeczną, po-
przez realizację zadań aktywizujących i integrujących wszystkie 
środowiska. Do istniejących imprez kulturalnych chciałabym do-
dać kilka nowych. Początkiem roku – mam nadzieję, że pande-
mia pozwoli nam działać – planuję rozpocząć cykl spotkań z nie-
zwykłymi ludźmi. co miesiąc mieszkańcy mogliby się spotkać  
z artystą, poetą, podróżnikiem, przy tej okazji planujemy mini-
koncerty. wiążę przyszłość tych spotkań z piękną salą w budyn-
ku „Pod goruszką”, gdzie stoi już dostojny instrument. Dzięki 
uprzejmości dyrektor szkoły Podstawowej nr 2, pani Barbary 
szermańskiej, został nam, ośrodkowi Promocji gminy Jaworze, 
przekazany instrument z duszą – fortepian. czeka na renowa-
cję i nastrojenie. Uchylę może rąbka tajemnicy, że pierwszy kon-
cert odbędzie się 14 lutego, czyli w walentynki. co to jednak bę-
dzie, mieszkańcy dowiedzą się w swoim czasie. chciałabym, 
żeby to była petarda.

Nie będzie to konkurencja dla Towarzystwa Miłośników 
Jaworza, które organizuje posiady, na których osoby opo-
wiadają m.in. o swoich pasjach?

Każde stowarzyszenie, a jest ich wiele, wykonuje dobrze 
swoją robotę. nasze spotkania nie mają być konkurencją, ale 
uzupełnieniem oferty. Dzięki temu mieszkańcy Jaworza będą 
mieć szeroką ofertę wydarzeń kulturalnych. Moim marzeniem 
jest zaproponowanie takich imprez, wydarzeń, żeby mieszka-
niec nie musiał jeździć do Bielska-Białej czy gdzieś dalej. cho-
dzi o to, żeby takie perełki mógł znaleźć w Jaworzu. Moim celem 
jest powiązanie kultury masowej, która – moim zdaniem – dziś 
króluje w naszej miejscowości, z kulturą wyższą. Trzeba zbudo-
wać pomost, żeby jedno dopełniało drugie. 

Na to na pewno trzeba pieniędzy. Skąd je wziąć?
wszystko będzie oczywiście zależało od sytuacji finanso-

wej w gminie. Mam jednak w planie pozyskać dodatkowo me-
cenasów kultury. chciałabym się także posiłkować środkami  
z Unii europejskiej, na przykład z programów „Kultura dostęp-
na”, „edukacja kulturalna”.

A inne propozycje?
zacznę od pań, dla których chcielibyśmy zaoferować syste-

matyczne zajęcia: na przykład zumbę, aerobik albo gimnasty-
kę. wiosną planujemy zorganizować Dni Kobiet niebanalnych, 
przeznaczone wyłącznie dla płci pięknej. w ich ramach w pla-
nie są warsztaty artystyczne, wernisaże, porady w zakresie wi-
zażu, zdrowia, wymiana ubrań „zero waste”. całość mogłaby się 
skończyć koncertem.

Jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, planujemy różnego rodza-
ju warsztaty artystyczne. Docelowo myślimy o akcjach letnich  
i zimowych. w tym przypadku trzebaby jednak mieć swoją salę. 
Dlatego w dalekiej przyszłości, jak priorytetowe wydatki w gmi-
nie zostaną zaspokojone, moim marzeniem jest wybudowanie 
budynku ze sceną i widownią na nasze potrzeby. Może na po-
czątek udałoby się wygospodarowanie jednego pomieszczenia 
w „Trzydziestce” tylko dla nas, na przykład na urządzenie wy-
staw.

Powiedzmy jeszcze o ofercie dla seniorów...
w planach jest prezentacja twórczości artystycznej seniorów. 

co kryje się pod tym pojęciem? Przegląd grup seniorów z pobli-
skich miejscowości, „Pod goruszką” albo „Pod Harendą”, na wio-
snę; wystawy teatralne, wokalne, wystawy rękodzielnictwa, za-
kończone również koncertem. Do oferty chciałabym wprowadzić 

również wieczory kabaretowe i teatralne. celem jest zapraszanie 
małych grup, które mogłyby się pokazać publiczności. 

Niektórzy narzekają, że w Jaworzu nie działa typowy dom 
kultury z ofertą zajęć dla dzieci. Czy to się zmieni za pani ka-
dencji?

To nie wynika ze złej woli, ale możliwości lokalowych, czy-
li braku domu kultury. wiem, że za czasów pana Leszka Baro-
na były czynione działania, żeby zorganizować stałe zajęcia, na 
przykład próby tańca towarzyskiego. Moją ambicją jest urucho-
mienie stałych zajęć. Brak lokalu jest jednak dużym utrudnieniem. 
Jestem po rozmowach z dyrektorkami obu szkół podstawowych 
na temat udostępnienia sal. i tak dzięki porozumieniu z panią 
Barbarą szermańską być może w „dwójce” będziemy mogli za-
proponować zajęcia baletowe, hip-hopu, tańca współczesnego. 
w pomieszczeniu oPgJ planuję również warsztaty plastyczne  
i ceramiczne. skoro mamy „Pod goruszką” fortepian, to czemu 
nie zaoferować również lekcji gry na tym instrumencie oraz za-
jęcia wokalne.

reasumując, mam możliwość zatrudnić doświadczonych  
i wykwalifikowanych instruktorów. Teraz najważniejsze, żeby były 
chęci ze strony dzieci i młodzieży. na pewno bardzo ważnym ele-
mentem będzie dotarcie z informacjami na temat kultury do każ-
dego mieszkańca. Moim marzeniem jest, i tutaj ukłon w kierun-
ku redaktora naczelnego „echa Jaworza”, żeby co miesiąc była 
do niego wkładana broszura „Jaworzański niezbędnik kultural-
ny”. Każdy mieszkaniec znajdzie z miesięcznym wyprzedzeniem, 
jakich imprez może się spodziewać, nie tylko organizowanych 
przez oPgJ, ale także przez wszystkie stowarzyszenia.

Zna pani moją odpowiedź?
oczywiście, że się pan zgadza.

Trudno, żeby byłoby inaczej, skoro czegoś takiego wy-
raźnie brakowało. To kiedy możemy się spodziewać pierw-
szej wkładki?

Moim marzeniem jest, żeby zaczęła się ukazywać od stycz-
nia 2021 roku. oprócz tego chcemy mocno wejść na Facebooka, 
założyć profil na instagramie oraz przebudować stronę interne-
tową, która trochę trąci myszką. Podsumowując, liczę na dobrą 
współpracę z władzami gminy, radą gminy Jaworze, parafiami, 
placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami, biblioteką. chciała-
bym, żebyśmy się raz w miesiącu spotykali w oPgJ i ustalali plan 
działania na najbliższy miesiąc oraz kolejne.

Proszę na koniec powiedzieć parę słów o sobie. Jest pani 
rodowitą jaworzanką?

nie mieszkam tutaj od urodzenia, jestem tzw. „ptokiem”.  
w tym roku mija 15 lat, odkąd mieszkam w tym pięknym miej-
scu. Tutaj odnalazłam swoje miejsce na ziemi. Mam męża i dwie 
córki: starsza studiuje na czwartym roku prawa na Uniwersytecie 
wrocławskim, młodsza zdała w tym roku maturę. z kulturą jestem 
związana od 24 lat, wcześniej pracowałam w Teatrze Lalek „Ba-
nialuka” oraz w wojewódzkim centrum wychowania estetyczne-
go Dzieci i Młodzieży. od 22 lat pracuję w Miejskim Domu Kultury 
– Domu Kultury w wapienicy, gdzie, przez 15 lat byłam głównym 
choreografem zespołów tanecznych, a od siedmiu lat kieruję tą 
placówką.

Pracę w oPgJ traktuję jako misję, związaną z pracą na rzecz 
lokalnej społeczności, z którą się mocno utożsamiam. Mam 
ogromną nadzieję, że władze gminy, mieszkańcy przyjmą mnie 
z otwartymi ramionami i liczę na owocną współpracę i pomoc. 
zrobię wszystko, żeby kultura jaworzańska rozwijała się i łączy-
ła wszystkich mieszkańców. Jaworze jest naszą małą ojczyzną.

rozmawiał: Tomasz wolff
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ocaLiĆ oD zaPoMnienia

15 lipca w Jaworzu gościła Yvette Popławska. Jest to znana 
poetka, dziennikarka, eseistka, fotoreporterka, fotografi k, anima-
torka kultury. od 1991 roku mieszka na stałe w Belgii. Jest zało-
życielką i prezesem Międzynarodowego stowarzyszenia artystów, 
autorów, Dziennikarzy i Prawników Virtualia arT, członkinią sto-
warzyszenia Dziennikarzy rzeczypospolitej Polskiej, stowarzy-
szenia autorów Polskich związku Polaków w Belgii, związku Pol-
skich Kombatantów 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka w Belgii, 
organizacji Polonijnej na rzecz rozwoju i Promocji Kultury Pol-
skiej z siedzibą w Belgii. Debiutowała wierszem „Dziecku mojemu” 
w 1986. wiersze i artykuły publikowała w czasopismach literac-
kich, radiu i telewizji w Polsce i na świecie. Była inicjatorem „an-
tologii Poetów wybranych” (wyd. i – 2012, ii – 2013).

Pobyt w Jaworzu zaczęła od wizyty w domu pani Barbary staś, 
córki czesława czubaja, żołnierza 1. Dywizji Pancernej im. gen. 
st. Maczka. w związku z tym, że należy ona do związku Polskich 
Kombatantów 1. Dywizji Pancernej gen. Maczka w Belgii, jest za-
interesowana historią życia żołnierzy tej dywizji oraz chce ocalić od 
zapomnienia ich bohaterstwo i poświęcenie dla wyzwolenia euro-
py spod okupacji hitlerowskiej. Po owocnych rozmowach i wspo-
mnieniach o kapitanie czesławie czubaju z jego córką Barbarą 
udała się wraz z mężem do szkoły Podstawowej nr 2 im. gen. st. 
Maczka w Jaworzu. Tam została bardzo gościnnie przyjęta przez 
panią Dorotę Klajmon, nauczycielkę historii oraz byłych uczniów 
placówki – alicję szkudlińską, weronike gruszkę, ich rodziców 
oraz przeze mnie jako przedstawiciela Beskidzkiego stowarzy-
szenia Maczkowców. najbardziej jednak była zainteresowana ge-
nezą nadania imienia generała st. Maczka szkole. otóż szkoła ta 
otrzymała to imię z inicjatywy czesława czubaja, który swoje za-
biegi rozpoczął w 1994 roku. wystąpił wtedy do dyrektora szko-
ły i rady gminy o wyrażenie zgody oraz napisał list z prośbą do 
żyjącego jeszcze generała. stanisław Maczek bardzo wzruszył 
się taką prośbą i wyraził na to zgodę w liście z 11 listopada 1994 
r. Było to na miesiąc przed jego śmiercią. szkoła w Jaworzu była 
trzecią placówką w Polsce, której nadano to imię. od tego mo-
mentu w szkole corocznie odbywa się 11 grudnia Święto Patrona 

Pamiątkowe zdjęcie wykonane w szkole Podstawowej nr 2 im. gen. st. 
Maczka w Jaworzu. Fot. arc

szkoły, a w poprzednich latach było ono jeszcze połączone z wi-
liówką dla żyjących żołnierzy.

na zakończenie wizyty Yvette Popławska rozdała dyplomy 
alicji szkudlińskiej i przekazała dla Liceum ogólnokształcącego 
creative w Bielsku-Białej nagrody za udział w Międzynarodowym 
Konkursie „noc Świętojańska” oraz złożyła kwiaty pod tablicą pa-
miątkową gen. st. Maczka. następnie udała się wraz z nami na 
grób kpt. czesława czubaja, gdzie uczczono minutą ciszy i odda-
no hołd bohaterowi wojennemu oraz złożono kwiaty.

na koniec razem z nami udała się do państwa ewy i Krzysztofa 
czaderów, znanych lokalnych artystów. zachwyt w niej wzbudziła 
prywatna ekspozycja zorganizowana w ich domu. Była oszołomio-
na rzeźbami w drewnie i kamieniu, obrazami przedstawiającymi 
tradycje jaworzańskie, ikonami, motylami, starodawnymi meblami, 
kolekcją dawnych monet oraz archeologicznymi wykopaliskami.

cały czas z tego pobytu można było oglądać transmisję na żywo 
na stronie Virtualia art., którego Yvette Popławska jest prezesem.

oprac: Janina Holeksa, Barbara staś

KrĄg KoBieT
Panie zapraszają

Krąg kobiet – Środa jest kobietą zaprasza na imprezy orga-
nizowane we wrześniu. co nas czeka? Jak zawsze wiele cieka-
wych propozycji. 16 września o godz. 17.00 (kawiarnia Babeczka) 
Jolanta reisch „co nam w duszy gra”. Tydzień później, 23 wrze-
śnia o 17.00 w Babeczce, Peonia rose, Magda sienkiewicz „ła-
pacze snów” (koszt 20 zł, obowiązują zapisy i wpłata). 30 wrze-
śnia o 17.00 ponownie w Babeczce anna satława „zakwaszenie 
organizmu i jego wpływ na cerę”.

– Drogie panie. Zapraszamy serdecznie do naszych kręgów. Po 
wspólnych ustaleniach od września rezerwacje wszelkich warszta-
tów odpłatnych będą odbywać się po wpłaceniu kwoty za warsztat 
na podane konto. Pozwoli to uniknąć nam nieporozumienia, gdy-
byście zarezerwowały, a nie dotarły na warsztat, to on i tak będzie 
opłacony, co będzie wyrazem szacunku dla prowadzącego – in-
formuje indianka anandini z Kręgu Kobiet.  (wot)

Jeden z wcześniejszych warsztatów. Fot. arc
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PUBLiczne PrzeDszKoLe nr 2 
w JaworzU

NASZE DZIECI, NASZA MŁODZIEŻ

Wakacje to nie tylko laba
wakacje to czas, na który wszyscy czekamy, zwłaszcza dzie-

ci. wakacje są dla wszystkich czasem odpoczynku. Korzyści, jakie 
niesie odpoczynek, są nieprzecenione – regenerujemy nasz układ 
nerwowy, wzmacniamy witalność, nabieramy energii do zdobywa-
nia nowych umiejętności i podejmowania wysiłku. Podczas dyżu-
ru wakacyjnego w naszym przedszkolu dzieci zapoznały się z za-
sadami bezpiecznego spędzania czasu w okresie letnim w formie 
fi lmów edukacyjnych na tablicy multimedialnej oraz pogadanek. 
nie zabrakło także ulubionych zabaw w ogrodzie przedszkolnym, 
gry w piłkę, konkurencji sportowych, a nawet czegoś dla „małych 
artystów” – ozdabianie ogrodowej studni.

Pracownicy przedszkola. zdjęcia: arc
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szKoła PoDsTawowa nr 2 
w JaworzU

„Powrót do przeszłości”
Motto akademii na rozpoczęcie nowego roku szkolnego nawią-

zuje oczywiście do tytułu znanego fi lmu. nikt nie sądził, że z auten-
tyczną radością uczniowie będą powracać do szkoły po wakacjach.

wszyscy potrzebujemy swojej realnej obecności, aby się po 
prostu zdrowo rozwijać. Tylko chwilowo edukacyjny świat cieszył 
się z pozostawaniu w domu i zdalnej nauki. Bardzo szybko okaza-
ło się, że za sobą tęsknimy i nic nie zastąpi widoku drugiego czło-
wieka w prawdziwych okolicznościach. w sumie to przecież do-
brze, bo przekonaliśmy się, że jednak technologia to nie wszystko 
– nawet dla młodego człowieka, że przyszłość nie oznacza chęci 
ucieczki w wirtualny świat.

w szkole Podstawowej nr 2 rozpoczęcie roku w formie ofi cjal-
nej akademii na sali gimnastycznej odbędzie się dla klas 1-3 z po-
działem na oddziały od godziny 8:00. Dla najmłodszych uczniów 
przygotowaliśmy miejsca dla rodzica tak, aby każdy mógł się po-
czuć bezpiecznie a zarazem wyjątkowo. Klasy starsze spotkają się 
z wychowawcami klas i wicedyrektorem w swoich salach, również 
co godzinę, ale od 8:30 tak, aby zminimalizować ryzyko powsta-
wania dużych skupisk.

nowe zasady w szkole będą przedstawiać się następująco:
• klasy drugie po raz pierwszy w historii, będą się uczyć na tzw. 

drugą zmianę;
• klasy realizują wszystkie lekcje w swojej sali i przerwę spędzają 

z nauczycielem, z którym właśnie skończyli lekcję;
• w salach w czasie przerw będą otwierane okna, na co trzeba 

być przygotowanym – posiadać bluzkę z długim rękawem lub 
sweter, tylko na wybranych przerwach będzie możliwość wyjścia 
na korytarz tak, aby uczniowie nie musieli spędzać np. 6 lekcji 
w jednym pomieszczeniu;

• każdy dba o zachowanie dystansu społecznego oraz korzysta-
nie z własnych przyborów;

• w czasie przerwy śniadaniowej można udać się do biblioteki, 
co należy zgłosić nauczycielowi tak, aby nie gromadzili się tam 
uczniowie;

• z toalety korzysta się w trakcie przerw, co również zgłasza się 
nauczycielowi dyżurującemu w sali (dyżur przy toaletach pełnią 
wówczas wskazani nauczyciele, dbający również o przypomi-
nanie o myciu rąk i powrót do sali lekcyjnej);

• na lekcję informatyki i wf po klasę przychodzi nauczyciel;
• po skończonych zajęciach nauczyciel odprowadza uczniów 

pod szafki i dopilnowuje sprawnego opuszczenia terenu szkoły.
To oczywiście najważniejsze informacje dla uczniów, jest rów-

nież szereg wytycznych dotyczących pracowników administracji 
i obsługi. chociaż wszyscy liczymy, że rok uda się przetrwać 
w formie nauki stacjonarnej – w budynku szkoły – to jednak w każ-
dej chwili musimy być przygotowanie na przejście do systemu hy-
brydowego (np. nauka wybranych oddziałów w szkole, wybranych 

w domu) lub w całości do systemu zdalnego na wypróbowanej 
platformie Teams.

Już dziś (a artykuł powstaje w sierpniu) uczniowie patrzą na 
nas wielkimi oczami i pytają np.: to nie będzie się można przytu-
lić? naprawdę? Trudny czeka nas czas…

Jako kadra pedagogiczna wiemy, i to ustaliliśmy na konferen-
cji inaugurującej nowy rok szkolny, że najistotniejsze będą na po-
czątek działania wychowawcze, nie zaś dziki pęd za nadrabianiem 
zaległości. nie one są teraz najważniejsze, ale to żeby poukładać 
na nowo w głowach nam wszystkim wobec nowej sytuacji, w któ-
rej postawiło nas życie. Takie też podobno będzie życie naszych 
uczniów – pełne zmian, nieprzewidywalnych wyzwań. Do tego mu-
simy młodych przygotować, sami będąc nierzadko zwolennikami 
statycznego rozwoju…

Dyrektor Barbara szermańska

Będzie dobrze!
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TEKST SPONSOROWANY
HOW TO LEARN ENGLISH 

EFFECTIVELY?

w tym numerze zamieszczamy kilka sposobów na efektyw-
ną naukę języka angielskiego. wakacje już za nami, czas wró-
cić do szkoły, wyznaczyć sobie nowe cele i zadbać o ich skutecz-
ną realizację.

Learning english as a second language is always 
a challenging task.

 Here are some practical tips to help you.

1.study phrases not words (ucz się wyrażeń a nie słów)
when you study english, you shouldn’t learn individual words. 

Memorising them makes no sense without context. Try to study 
whole phrases. it is easier to remember them if you know what 
they mean and how they are used in a sentence.

2.Learn by listening (nauka przez słuchanie)
reading textbooks is great for grammar and vocabulary, but it is 

not helpful to learn how to carry out a conversation. if you want to 
learn how to speak english, learn by listening and not by reading. 
Listen to real english (radio, tv, fi lms)-the more often, the better.

3. Prioritise quality over quantity (priorytetem jest jakość nie 
ilość)

Don’t learn hundreds of new words in a short time, you should 
focus on learning one word and repeating it as often as possible. 
Try to avoid information overload. This strategy allows you to pla-
ce the meaning of words and phrases deeper into your brain and 
you won’t forget them easily.

4. Learn grammar with “point of view” stories (ucz się gramaty-
ki w oparciu o słuchanie opowieści w różnych czasach)

one of the best ways to learn grammar is to listen to short 
stories in various tenses. This will help you improve your english 
grammar automatically and more naturally. Try to retell the sto-
ry using past, present and future tenses-practices makes perfect!

5. Listen and answer, not listen and repeat (słuchaj i odpowia-
daj a nie słuchaj i biernie powtarzaj)

if you want to improve your english, don’t use the strategy 
used by english textbooks, which is to “repeat after the speaker.” 
answer all the questions asked. For example, if you’re listening 
to a podcast or video, pause it every 20 to 30 seconds and cre-
ate a brief summary.

6. Practice speaking and listening every day (ćwicz codziennie)
sometimes you are alone -don’t worry-you can practice en-

glish while taking a shower or going for a walk. Use the internet to 
chat with english-speaking friends. 

7. Be optimistic and proud of yourself (bądź optymistą dum-
nym z siebie).

Positive feeling and emotions are key factors. Don’t worry too 
much about the progress. Learn seriously but always have fun at 
the same time.  

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!
zaPisY od : 01.09.2020, Poniedziałek-Piątek 15.00-18.00.

raBaT First Minute: do 11.09!!!
seKreTariaT: zdrojowa 93, i pietro, budynek galerii Jaworze.
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Poziomo:

1) Dęty instrument drewniany ze stroikiem
6) Beskidzki szczyt na pograniczu wilkowic i Międzybrodzia
10) grecka muza poezji miłosnej
11) Budowla chroniona prawem
12) Przecinek pod kropką
13) naprawia obuwie
14) Jadalny małż morski
15) główny prawnik i teolog w islamie
16) zwarcie elektryczne
17) Buźka w internecie
21) Pasza dla zwierząt
24) atrybut śmierci
25) walka dyplomatyczna lub wojskowa
29) odwzajemnienie się
30) nauka o działaniu leków
31) słynny kurier aK, który informował władze Usa o Holocauście
34) Posiadaczki indeksu
39) Francuska czapka wojskowa
40) Hormon emocji
42) złota myśl, sentencja
45) angielski senator, lord
46) Drobina materii
47) gatunek sera żółtego
48) Barwna papuga
49) występ jednego artysty
50) Mędrzec czarodziej
51) Klub piłkarski z Madrytu
52) Uliczna fortyfi kacja

Pionowo:

1) Bliski jaworzanom nowo wybrany rektor 
 Uniwersytetu Śląskiego
2) Duży ptak oceaniczny
3) Prysznic
4) stan Usa z Dallas
5) Jaworzański szczyt nad Doliną wapienicy
6) Jego imię nosi zapora w wapienicy
7) Pomocnik rycerza
8) Polarny kuzyn jelenia
9) organizacja Bin Ladena
18) znany kompozytor austriacki - twórca 
   „wesela Figara”
19) zbiór praw judaizmu
20) artystyczny gobelin (od nazwiska 
   abakanowicz)
22) Farba wodna
23) Model człowieka
26) Kropka na czole Hinduski
27) znak fi rmowy
28) aromatyczny trunek
32) Ustępy drukarskie w tekście
33) Kształt sprężyny
34) Mailowe śmieci
35) Leczy choroby układu moczowego
36) wydawca
37) wzór doskonałości
38) Japonka do towarzystwa
41) sukulent z Meksyku
43) rów obronny wokół zamku
44) Jadalnia marynarzy

Krzyżówka

BADAMY CODZIENNIE

15 %
Rabat na zakup
kompletnej pary

okularów
korekcyjnych.

Optyka Wapienica
ul. T. Regera 2,

43-300 Bielsko-Biała

Tel. 502 093 994

Oko i Okulary
ul. Bielska 8

43-430 Skoczów

Tel. 33 853 47 01
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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
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 ZADBAJ O SKÓRĘ PO WAKACJACH
Nasza skóra ma różne potrzeby, jednak każdy jej rodzaj wymaga oczyszczenia, odżywienia, nawilżenia, regeneracji. 

To podstawa, która prowadzi do kolejnych etapów pracy nad jej kondycją.
Wybierz idealną pielęgnację dla Siebie. 

W ofercie Dotyku Urody pojawiło się wiele NOWOŚCI, do skorzystania których serdecznie zapraszamy.

Omega Hydro Peel II - OCZYSZCZANIE WODOROWE- HYDROPEELING 
to zabieg łączący w sobie elementy oczyszczania, odświeżenia skóry, odżywiania i odmładzania. Kilkuetapowy zabieg pozwala na 
osiągnięcie wielu korzyści podczas jednej wizyty.
nowoczesna technologia HYDroPeeLingU z podawaniem substancji  aktywnych pomaga przeciwdziałać wielu problemom skór-
nym, odżywia ją i uelastycznia a tym samym nadaje blasku i świeżości. zabieg składa się z kilku etapów, o różnorodnym działaniu 
i przeznaczeniu. 

DRENAŻ LIMFATYCZNY BTL LYMPHASTIM - PRESOTERAPIA
Drenaż limfatyczny jest nieocenionym elementem wspierającym zabiegi odchudzania i redukcji cellulitu. Jest to przyjemna techni-
ka masażu, która poprawia metabolizm organizmu, pobudza układ limfatyczny do oczyszczania organizmu z toksyn oraz wspoma-
ga transfer tłuszczu uwolnionego podczas innych zabiegów (np. kriolipolizy, radiofrekwencji) do układu limfatycznego. zabieg można 
stosować samodzielnie lub w połączeniu z innymi technologiami dostępnymi w naszym salonie jak enDerMoMasaŻ czy FaLa ra-
Diowa VenUs Legac.

ZABIEGI NA TWARZ PRO XN Z KSANTOHUMOLEM
codzienność nie ma dla skóry litości – pod wpływem słońca, zanieczyszczenia środowiska, promieniowania emitowanego przez ekra-
ny telefonów, komputerów i telewizorów powstają wolne rodniki, które ją po prostu niszczą. z efektami tej destrukcji zmagasz się na co 
dzień. z kompleksem Ksantohumolu osiągniesz lepsze efekty na polach, na których walczysz. Ksantohumol jest związkiem o silnym 
działaniu przeciwzapalnym, dlatego też skutecznie pielęgnuje skórę problematyczną z objawami trądziku pospolitego, różowatego, 
kontaktowym alergicznym zapaleniem skóry, łuszczycą i atopowym zapaleniem skóry, chroni skórę przed fotostarzeniem zmniejsza-
jąc negatywne skutki działania promieniowania UV, przyczynia się do rozjaśnia istniejących przebarwień, zahamowania powstawania 
nowych oraz zmniejszenia zaczerwienienia skóry. Ksantohumol stymuluje mikrokrążenie skóry co sprzyja usuwaniu toksyn oraz lep-
szemu odżywianiu i regeneracji tkanek. skóra staje się lepiej ukrwiona, następuje widoczna poprawa jej wyglądu.

DEPILACJA PASTĄ CUKROWĄ - EFEKT IDEALNIE GŁADKIEJ SKÓRY PRZEZ 4 TYGODNIE
aksamitnie gładka skóra po depilacji nóg, pach, przedramion czy okolic bikini to podstawa dobrego samopoczucia i pewności siebie 
każdej zadbanej kobiety.
wiele powszechnie stosowanych metod i zabiegów usuwania włosków nie przynosi jednak oczekiwanych efektów - skóra jest podraż-
niona, a włoski odrastają już po kilku dniach.
idealnym rozwiązaniem dla kobiet szukających długotrwałych efektów jest właśnie depilacja pastą cukrową, która skutecznie i długo-
trwale usuwa owłosienie, a przy tym nie powoduje dyskomfortu podczas zabiegu.

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ
Umów się na bezpłatną konsultację w naszym salonie. Nasi eksperci sprawdzą stan Twojej skóry i doradzą najskuteczniejsze zabiegi.
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Po nabożeństwie zapraszamy na koncert

Grupy Furmana

Wójt Gminy Jaworze
Rzymskokatolicka Paraa Opatrzności Bożej w Jaworzu,

Paraa Ewangelicko-Augsburska w Jaworzu
oraz Ośrodek Promocji Gminy Jaworze

Serdecznie zapraszają naSerdecznie zapraszają na

Ekumeniczne Nabożeństwo DziękczynneEkumeniczne Nabożeństwo Dziękczynne

W dniu  o godz. 13.09.2020 17.00

Miejsce: Amteatr w Jaworzu ul. Wapienicka

Po nabożeństwie zapraszamy na koncert

Grupy Furmana

W trakcie spotkania obowiązywać będą dodatkowe zalecenia sanitarne 
w związku z pandemią:
- zasłaniamy usta i nos
- zachowujemy bezpieczny dystans
- siadamy tylko w miejscach wyznaczonych

„Bogu Niech Będą Dzięki”


