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ROZWINęLIśMY SKRZYDŁA UcIążLIWE SZcZEKANIE PSA SąSIADA

NIE DA SIę ZDALNIE WYDOIć KROWYSZANSA NA ŁAWEcZKę DYMNEGO

BOGU NIEch BęDą DZIęKI

Razem świętujmy 30-lecie 
        samodzielności gminnej

W 2021 roku Jaworze będzie obchodzić 30-lecie samodzielności gminnej. O tym, jak upłynie ten rok w naszej miejscowości, sporo będzie 
zależało od mieszkańców. Władze Jaworza zdążyły już wysondować mieszkańców aktywnych w mediach społecznościowych. Na Facebooku 
oprócz absurdalnych i nierealnych pomysłów, pojawiło się kilka godnych odnotowania inicjatyw, jak choćby posadzenie 30 jaworów, bieg na 
30 kilometrów czy gminna pasieka złożona z 30 uli. A jakie pomysły mają czytelnicy „Echa Jaworza”? Mogą, ale nie muszą obracać się wokół 
liczby 30.

Drodzy jaworzanie, podzielcie się swoimi pomysłami i wyślijcie je e-mailem do redakcji „Echa” (echo@jaworze.pl). czekamy także na 
dłuższe formy wypowiedzi, na przykład na temat tego, jak Jaworze zmieniło się na przestrzeni tych 30 lat. Forma dowolna, objętość do 
10 tysięcy znaków ze spacjami. Możecie także wysyłać archiwalne zdjęcia z waszych zbiorów. Na wszelkie materiały czekamy do połowy 
listopada. Na zdjęciu widok z lotu ptaka na naszą miejscowość. Więcej ujęć z powietrza na ostatniej stronie. Może ktoś z Was rozpozna swój 
dom, swój ogród?

Tomasz Wolff, Fot. Mieczysław Brzezicki
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na pierWSzYM pLanie

ROZWINęLIśMY SKRZYDŁA

Ta „poczwarka” pojawiła się w głowach władz Jaworza i na-
szego Muzeum Fauny i Flory Morskiej i śródlądowej już parę lat 
temu. W sobotę 19 września w końcu przemieniła się w pięknego 
motyla, który będzie zachwycał naszych gości.

Pomysł, by w Jaworzu pojawiło się coś więcej niż tylko Mu-
zeum Fauny i Flory Morskiej i śródlądowej, pojawił się podczas 
odwiedzin jednej z zagranicznych motylarni. Wtedy, jak wspomi-
nała Barbara Szermańska, dyrektor muzeum, wyjątkowość miej-
sca, w którym można oglądać rozliczne gatunki motyli w jednym 
miejscu, zrobiła na niej tak wielkie wrażenie, że postanowiła zara-
zić tym pomysłem swojego pracownika, przyrodnika z powołania. 
A warto podkreślić, że grunt, na który padło to ziarno, okazał się 
niezwykle podatny. Bartosz czader, bo o nim mowa, może bowiem 
wykazać się wspaniałym rodowodem, jeśli chodzi o obserwację 
przyrody i dokumentowanie jej piękna. Tego przyrodniczego bak-
cyla zaszczepił mu bowiem ojciec, Krzysztof czader, artysta jawo-
rzański, który od lat dokumentował rożne gatunki motyli.

Rozpoczęła się więc podróż, w kierunku stworzenia odpowied-
niego domu dla motyli, tuż przy budynku muzeum. By jednak po-
wstał nowy obiekt, trzeba było wielu dyskusji, wymiany pomysłów 
i koncepcji. Ważne było także znalezienie możliwości dofi nanso-
wania dla tego pomysłu.

Efekt fi nalny kilku lat pracy wielu osób można od paru dni po-
dziwiać ofi cjalnie, począwszy od niecodziennej bryły, czyli kopuły 

sferycznej o średnicy 9,5 m i wysokości 4,75 m. Wrażenie robi jed-
nak wnętrze motylarni, gdzie znajdują się inkubatory dla larw mo-
tyli i formikarium, czyli mrówkarium. całość dopełniona jest roślin-
nością rodzimą oraz egzotyczną.

To, co jest jednak najważniejsze, to mieszkańcy namiotu, czy-
li motyle rodzime i egzotyczne. Ich liczba jest zmienna, obecnie 
to 200 okazów. Na pewno będzie ich więcej, ponieważ pojawia 
się coraz więcej larw i jaj. – Udało się więc zrealizować najważ-
niejszy cel motylarni, Będzie można edukować gości o całym cykl 
rozwoju motyli – mówi Barbara Szermańska, dyrektorka Muzeum 
Fauny i Flory Morskiej i śródlądowej.

Docelowo kopuła stanowić ma dom dla 400 motyli tropikal-
nych i rodzimych, ok. 300 straszyków, a także chrząszczy i mo-
dliszek. Lokatorami są także mrówki parasolowate. Wszystko to 
spowoduje, że nowy obiekt z pewnością będzie długo wspomi-
nany przez gości.

Powstanie motylarni było możliwe dzięki 200 tys. zł bezzwrot-
nej dotacji z funduszy unijnych. Resztę, czyli 210 tysięcy, przeka-
zane zostało Muzeum z budżetu gminy.

Ile kosztuje zwiedzanie motylarni? Tu czeka kolejne miłe za-
skoczenie. Motylarnia stanowi część Muzeum Fauny i Flory Mor-
skiej i śródlądowej. Oba ciekawe punkty na mapie turystycznej 
regionu da się więc zobaczyć za 15 złotych (osoby dorosłe) i 10 
złotych (dzieci). Jest to naprawę niska cena, jak za możliwość zo-
baczenia ciekawych eksponatów Muzeum i odwiedzenia najnow-
szych egzotycznych mieszkańców Jaworza.

Urząd Gminy Jaworze



PAźDZIERNIK 32020



PAźDZIERNIK4 2020

Wiesław Dymny spędził w Nałężu lata dzieciństwa i wczesnej młodości.
Fot. ARc

Jest szansa, że w Jaworzu pojawi się kolejna ławeczka. Od 
dziewięciu lat w samym centrum miejscowości „siedzi” Maurycy 
Saint Genois d’Anneaucourt. Teraz do hrabiego może dołączyć 
związany z Nałężem Wiesław Dymny, poeta, prozaik, aktor, autor 
licznych piosenek, współtwórca słynnej krakowskiej Piwnicy pod 
Baranami. W wakacje takim pomysłem na upamiętnienie nałę-
żanina podzielił się Radosław Ostałkiewicz, wójt Jaworza. Ostat-
nio pojawiły się konkrety. Najważniejszy jest taki, że zgodę na ta-
kie upamiętnienie męża wyraziła Anna Dymna. Wójt spotkał się  
z bardzo znaną i lubianą aktorką, od wielu lat zaangażowaną  
w pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie w ramach 
Fundacji „Mimo Wszystko”, w sobotę 5 września w Bielsku-Białej.  
O 13.30 rozpoczęło się spotkanie pani Ani z mieszkańcami zaty-
tułowane „Warto mimo wszystko”.

– Gdy tylko dowiedziałem się, że na bielskim Rynku swoje spo-
tkanie autorskie będzie miała Anna Dymna, wspólnie z członkinią 
zarządu Stowarzyszenia „Jaworze-Zdrój”, Małgorzatą Koniorczyk, 
zdecydowaliśmy, że musimy się z Panią Anną spotkać i zapytać  
o jej opinię co do tego pomysłu. W sobotę nasze plany zrealizo-
waliśmy – m.in. dzięki uprzejmości dyrektora Książnicy Beskidz-
kiej, Bogdana Kocurka, któremu serdecznie za to dziękuję. Pani 
Anna, słysząc, że jesteśmy z Jaworza, od razu rzuciła hasło „Na-
łęże” i zapytała o kapliczkę, wokół której nawracał niegdyś auto-
bus. Zapytała również o starą szkołę i stary dom nauczyciela oraz 
szlaki górskie. Ale co najważniejsze – wyraziła swoją zgodę na 
upamiętnienie jej śp. męża – napisał na swoim fanpage’u na Fa-
cebooku Ostałkiewicz.

Janina Dymna (po drugim mężu Bojda), matka Wiesława, przy-
była do Nałęża w 1947 roku. Była nauczycielką, dlatego też z sy-
nami zamieszkała początkowo w starej szkole. – Potem przenieśli-
śmy się do bardziej komfortowego budynku mieszkalnego przy no-
wej szkole – mówi w książce „Dymny. życie z diabłami i aniołami” 
Moniki Wąs Lechosław Dymny, brat Wiesława. „Mieszkanie było 
służbowe. Na dole w suterenie mieszkał stróż, rodzina Dymnych na 
górze. Mieszkanie składało się z dwóch pokoi i kuchni z wnęką, któ-
ra stanowiła mały pokoik. Janina została kierowniczką sześciokla-
sowej szkoły podstawowej. Lech poszedł tu do piątej klasy, a Wie-
siek do siódmej w szkole w Jaworzu. żeby nie musiał codziennie 
chodzić do Jaworza, zwłaszcza zimą, przemieszkiwał u nauczycie-
la tamtejszej szkoły, pana Nikla. W Nałężu Janina poznała swoje-
go drugiego męża, dużo od niej młodszego, Wiktora Bojdę” – czy-
tamy dalej w biografii artysty wydanej przez Znak w 2018 roku.

W 1953 roku Wiesław Dymny ukończył III Liceum Ogólnokształ-
cące im. Stefana żeromskiego w Bielsku-Białej i wyfrunął w wiel-
ki świat. Przez jakiś czas studiował malarstwo na Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie. Zmarł 12 lutego 1978 roku.

Ze spotkania w Bielsku-Białej Anna Dymna wyjechała z mo-
nografią poświęconą naszej miejscowości autorstwa Jadwigi Roik 
„Jaworze na przestrzeni wieków”. Aktorka przyjęła także zaprosze-
nie wójta do odwiedzenia Jaworza. Szczegóły mają być uzgodnio-
ne wkrótce. Tak samo jak lokalizacja ławeczki.

Andrzej śliwka, mieszkaniec Nałęża, działacz Stowarzyszenia 
„Jaworze-Zdrój”, uważa, że ławeczka powinna stanąć między ka-
pliczką a pomnikiem Grunwaldzkim. – Być może samo otoczenie 
pomnika byłoby najlepszą lokalizacją. To ustronne i ciche miejsce 
– mówi były uczeń Janiny Bojdy i znajomy Wiesława Dymnego. – 
Na pewno warto upamiętnić w jakiś sposób tego wybitnego czło-
wieka – dodaje śliwka, który zaznacza jednocześnie, że życiorys 
Dymnego jest bardzo bogaty. – Przed przeczytaniem książki my-
ślałem, że wiem o Wiesławie, jego rodzinie prawie wszystko. Po 
lekturze doszedłem do wniosku, że było to może 20 procent – mówi 
„Echu Jaworza” były przewodniczący Rady Gminy Jaworze.

Tomasz Wolff

WYBITNY ARTYSTA 
PRZYSIąDZIE NA ŁAWEcZcE

PIENIąDZE NA »GORUSZKę«

670 tysięcy 958 złotych – dokładnie taka kwota trafiła na konto 
Urzędu Gminy Jaworze w piątek 4 września. To pieniądze przela-
ne przez wojewodę śląskiego, który z kolei otrzymał rządowe fun-
dusze w ramach tarczy antykryzysowej. Na lipcowej sesji radni Ja-
worza zdecydowali, że pieniądze z Warszawy zostaną przeznaczo-
ne na zakup budynku „Pod Goruszką”, który – o czym nie wszy-
scy wiedzą – nie należy do gminy. Obiekt jest ważny z punktu wi-

dzenia kultury i oświaty – na parterze znajduje się Gminna Biblio-
teka Publiczna w Jaworzu, a na pierwszym piętrze edukację po-
bierają uczniowie klas 3b i 3c Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii 
Dąbrowskiej. Dotacja wystarczy na pokrycie połowy kosztów, dru-
ga będzie pochodziła z budżetu gminy.

W mediach społecznościowych Radosław Ostałkiewicz, wójt 
Jaworza, podziękował za wsparcie wiceministrom: rodziny, pra-
cy i polityki społecznej – Stanisławowi Szwedowi oraz funduszy  
i polityki regionalnej – Grzegorzowi Pudzie, a także posłowi z Biel-
ska-Białej, Przemysławowi Drabkowi. – Dzięki panowie, dobra ro-
bota – napisał.  (wot)
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KIEROWcY ODETchNą

BOGU NIEch BęDą DZIęKI

W połowie przyszłego roku, o czym już informowaliśmy na ła-
mach „Echa Jaworza”, powinna być gotowa ulica cieszyńska po 
przebudowie. To dobra wiadomość dla zmotoryzowanych miesz-
kańców, którzy dotrą do Bielska-Białej i z powrotem do Jaworza 
szybciej i wygodną drogą. Jest jednak szansa, że za jakiś czas ła-
twiejszy stanie się także dojazd od strony drogi ekspresowej. Wła-
dze Jasienicy forsują bowiem śmiały pomysł przebudowy całego 
układu komunikacyjnego wokół ekspresówki. Zakłada on budowę 
trzech rond oraz nowego łącznika. Pierwsze może powstać na 

zbiegu ulic Akacjowej i Strumieńskiej, w sąsiedztwie Gminnej Bi-
blioteki Publicznej, drugie przy Międzyrzeckiej, ostatnie przy Stru-
mieńskiej. – Chodzi o likwidację wąskiego gardła oraz zmniejsze-
nie korków, które tworzą się w godzinach szczytu – wyjaśnia Mi-
rosław Łukaszuk, specjalista ds. promocji i wizerunku oraz kon-
taktów z mediami w Urzędzie Gminy w Jasienicy. – Ruch ma być 
poprowadzony ulicami Strumieńską do świateł, Międzyrzecką, 
a następnie nowym łącznikiem do Strumieńskiej. Projekt zakłada, 
że na światłach nie będzie można jechać prosto w kierunku skle-
pów oraz szkoły, bo droga zostanie zamknięta, ale naokoło. Wte-
dy ruch powinien być znacznie bardziej płynny – dodaje Łukaszuk. 
Na pewno jednak trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość, bo na 
realizację być może poczekamy nawet kilka lat.  (wot)

Pod takim hasłem w niedzielę 13 września w jaworzańskim 
amfi teatrze odbyło się ekumeniczne nabożeństwo dziękczynne. 
Była to namiastka dożynek, jakie znamy do tej pory. Z uwagi jed-
nak na trwającą pandemię koronawirusa władze gminy, Ośrodek 
Promocji Gminy Jaworze oraz parafi e ewangelicka i katolicka nie 
miały innego wyjścia, jak zorganizować skromną uroczystość. Na-
bożeństwo odprawili księża ewangeliccy (proboszcz Władysław 
Wantulok, proboszcz pomocniczy Andrzej Krzykowski) i katolic-
cy: (proboszcz Stanisław Filapek, wikarzy Robert Szczotka i Kamil 
Skoczylas). W amfi teatrze można było usiąść tylko na wyznaczo-
nych miejscach, a każdy uczestnik nabożeństwa przed wejściem 
musiał zdezynfekować ręce. Na widowni zasiedli wójt Radosław 
Ostałkiewicz, przewodniczący Rady Gminy Jaworze – Zbigniew 
Putek, jego zastępczyni – Agnieszka Nieborak, radni, gospoda-
rze dożynkowi sprzed roku, którzy tak naprawdę wciąż pełnią te 
honory – Renata i Edward Podstawni oraz Jolanta Witkowska, 
nowa dyrektor OPGJ. – Zebrani jesteśmy tutaj, aby w tym mo-
dlitewnym westchnieniu zanieść Bogu nasze podziękowanie za 
wszelkie dobro, jakie udało się w tym roku rolnikom, sadownikom 

zebrać – mówi pastor Krzykowski. – Z powodu sytuacji epidemicz-
nej nie było nam dane tak jak zawsze w pięknym barwnym koro-
wodzie dożynkowym zanieść tego naszego wspólnego, gminne-
go podziękowania za zbiory, za rok pracy, za rok zabiegów, aby 
ziemia wydała swój plon. Dlatego chcemy w ten sposób dać dziś 
świadectwo temu, że wiemy, iż to wszystko, co mamy, pochodzi 
z łaski i ręki Bożej. Tak jak powiada stare powiedzenie „Bez Boga 
ani do proga”. Czyli ta świadomość, że wszystko, co dziej się 
w naszym życiu, jest z woli Boga.

Z kolei w homilii ks. Robert Szczotka mówił, że każdy człowiek 
jest stworzony do tego, żeby być pięknym kamieniem w budow-
li. Będzie tak jednak pod jednym warunkiem: kiedy będzie hojnie 
dawać i dzielić się tym, co ma. – Niech to dzisiejsze święto trwa, 
błogosławieństwa Bożego. Ale niech też trwa święto obdarowy-
wania się, aż do całkowitego zapomnienia o sobie – apelował do 
zgromadzonych.

Po nabożeństwie nastąpiło przekazanie tradycyjnego chleba 
dożynkowego w ceremoniale prezentowanym przez członków lo-
kalnych stowarzyszeń. W części muzycznej niedzielnego popołu-
dnia wystąpiła Grupa Furmana z gościnnym udziałem grupy Wa-
limy w Kocioł. Muzycy bawili gości przez ponad godzinę.  (wot)

Zdjęcia: Lucjusz cykarski
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cZY BęDZIE SAMOchÓD 
OD MARSZAŁKA?

Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny, Szpital Opieki 
Długoterminowej w Jaworzu walczy o nowy samochód do prze-
wozu pacjentów. Możemy pomóc w ramach Marszałkowskiego 
Budżetu Obywatelskiego Województwa śląskiego! Projekt o nu-
merze urzędowym „MBO-0011/P1/20 Szpital bliżej ciebie” ma na 
celu zakup samochodu do przewozu pacjentów na zabiegi reha-
bilitacyjne do BZLR.

Jaworzańska placówka jest jednym z największych na te-
renie południowej części województwa ośrodków rehabilitacyj-
nych. Proces leczenia odbywa się w oparciu o najwyższe świato-
we standardy i nowości w działaniach terapeutycznych. Pracow-
nicy BZLR to doświadczona kadra medyczna, pracująca na no-
woczesnym sprzęcie.

Planowany do zakupu samochód to 8-osobowy bus z częścią 
bagażową, który ułatwi przewóz osób z niepełnosprawnościami 
na rehabilitację dzienną oraz ambulatoryjną z Bielska-Białej oraz 
okolic. żeby wesprzeć BZLR trzeba zagłosować na stronie: https://
ebo.slaskie.pl/pub/vote/2, w zakładce „Zadania w podregionie 1. 
Podregion obejmujący powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki oraz 
miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała”.

Urząd Gminy Jaworze

chcesz pozyskać dotację? LGD Ziemia Bielska ogłasza nabory!

Jeśli masz pomysł, chcesz działać i interesuje cię to, co dzieje się w Twojej najbliższej okolicy, ale potrze-
bujesz wsparcia w postaci doradztwa i dotacji z funduszy przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich, to 
szansa na ich otrzymanie właśnie się pojawia!
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska ogłasza w terminie od 7 do 21.10.2020 naborów wniosków 
w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023. Tym ra-
zem o pomoc będzie można ubiegać się w zakresie między innymi:

1. podejmowania działalności gospodarczej - turystyka i usługi czasu wolnego, 
2. podejmowania działalności w ramach - usługi dla społeczności,  
3. rozwijania działalności gospodarczej - usługi dla społeczności, 

Formą wsparcia dla podejmowania działalności gospodarczej jest premia w wysokości 50 000 zł, wypłacana 
w dwóch transzach (40 000 i 10 000 zł), natomiast dla pozostałych – refundacja poniesionych kosztów kwalifi-
kowalnych do kwoty 300 000 zł (limit nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego). Poziom dofinansowa-
nia (z wyjątkiem premii) zależy od rodzaju Wnioskodawcy: dla przedsiębiorców do 65%, dla osób fizycznych 
i podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej–aż 95%, natomiast dla gmin i jednostek im podle-
głych – do 63,63% 

Z udziału w konkursach mogą skorzystać mieszkańcy naszego regionu (Bestwiny, Buczkowic, sołectw cze-
chowic-Dziedzic: Bronowa, Ligoty, Zabrzegu; Jasienicy, Jaworza, Kóz, Porąbki, Wilamowic i Wilkowic), jed-
nostki samorządu terytorialnego i jednostki im podległe oraz organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy – pod 
warunkiem, że ich siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej znajdują się na naszym ob-
szarze.

Wszelkie informacje będą zamieszczane na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.ziemiabielska.pl), pro-
filu w serwisie Facebook (LGD Ziemia Bielska), udzielane telefonicznie pod numerem 33 818 34 11, lub po 
wcześniejszym umówieniu spotkania, za pomocą platformy MS Teams.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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Rolnic y mogą udzielić informacji o gospodarstwach rolnych:
• poprzez samospis internetowy przeprowadzony za 

pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie 
internetowej https://spisrolny.gov.pl/,

• telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 
22 279 99 99,

a jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju:
• bezpośrednio w wywiadzie udzielonym w miejscu dogodnym 

dla użytkownika gospodarstwa rolnego,
• korzystając – w przypadku braku dostępu do Internetu – 

ze stanowiska komputerowego w siedzibie gminy w celu 
dokonania samospisu internetowego. 

Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego jest 
samospis internetowy – każdy rolnik może dokonać spisu we 
własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie 
z Internetem. Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS 
badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich 
standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne 
techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury 
w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną 
spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę 
gromadzonych informacji.

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane 
wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz 
do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych 
przez służby statystyki publicznej. 

Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych 
w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod 
rygorem odpowiedzialności karnej. 

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie 
Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych 
w dokumencie pn. światowy program spisów rolnych rundy 2020r. 

W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane 
jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. 

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego to:
• zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych 

i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej 
dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej 
i społecznej na wsi,

• dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki 
żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, 
struktury zasiewów upraw rolnych,

• analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni 
ostatnich 10 lat,

• wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia 
informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – 
EUROSTAT, FAO, OEcD,

• aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych 
i przygotowanie operatów do pogłębionych badań 
reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

Spis jest przeprowadzany w gospodarstwach rolnych:
• osób fi zycznych (gospodarstwach indywidualnych),
• osób prawnych,
• jednostek organizacyjnych niemających osobowości 

prawnej.

Zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest 
w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym 
spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728 z późn. zm.).

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie 
https://spisrolny.gov.pl/

Zapraszamy wszystkich rolników do udziału w spisie.

Od 1 września do 30 listopada 2020 r. (według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.) na terytorium Polski 
przeprowadzany jest powszechny Spis rolny 2020. Udział w spisie jest obowiązkowy.
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inFOrMaCJe UrzĘdU GMinY i WÓJTa

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 właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie segregowali odpadów komunalnych proszeni są o segregację 
odpadów i niezwłoczne złożenie nowej deklaracji w Urzędzie Gminy Jaworze.

W przypadku braku segregacji odpadów – niezłożenia nowej deklaracji zgodnie z obowią  zującymi przepisami naliczona 
zostanie w drodze decyzji administracyjnej opłata podwyższona – 69,00 zł od zgłoszonej osoby.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 33 828 66 45, 33 828 66 46, 33 828 66 40 lub mailowo: dsekula@jaworze.pl, 
mbednarek@jaworze.pl, w godzinach pracy urzędu.
Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej www.czystejaworze.pl, zakładka odpady.

UWaGa!!!
zgodnie z wytycznymi Ministra klimatu i Głównego inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi 

w czasie występowania 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.

UWaGa!!!
kontrole deklaracji śmieciowych

Problemem w naszej gminie jest „znikająca” liczba domowników. Na podstawie złożonych deklaracji śmieciowych oraz korekt do 
deklaracji śmieciowych w ostatnim czasie z systemu zniknęło ok. 951 osób!
żeby „uszczelnić” system, od miesiąca września prowadzone są kontrole deklaracji śmieciowych.

Jeżeli urodziło Ci się dziecko, zmieniła się liczba osób zamieszkujących nieruchomość – zmień deklaracje. Masz na to 14 dni.

W przypadku niezłożenia deklaracji, lub złożenia z nieprawdziwymi danymi można otrzymać karę grzywny, która może wynieść nawet 
5000 złotych.



PAźDZIERNIK 92020

nieprawidłowe użytkowanie dzwonów!

Niestety w ostatnim okresie czasu systematycznie obok „dzwonów” powstają dzikie wysypiska śmieci, które z całą pewnością nie 
wpływają korzystnie na wizerunek naszej miejscowości. 

apelujemy o zgodnie z zasadami segregowanie odpadów komunalnych.

Przypominamy, że wszelkie materiały remontowo-budowlane (gruz, pokrycia dachowe, sanitariaty, materiały termoizolacyjne itp.) 

z drobnych prac domowych niewymagających zgłoszenia/uzyskania pozwolenia w Starostwie Powiatowym odbierane są bezpłatnie 

jeden raz w roku kalendarzowym, w ilości do 4 m3 z nieruchomości zamieszkałych bez żadnej dodatkowej opłaty.

Worki typu big-bag na odpady remontowo-budowlane zostaną dostarczone przez fi rmę odbierającą odpady, po zgłoszeniu (osobistym 

lub telefonicznym) w Urzędzie Gminy Jaworze.

Tężnia to nie wysypisko śmieci!!!
Niestety w ostatnim okresie mamy do czynienia z regularnym zaśmiecaniem miejsc przy tężni solankowej oraz urządzeń do ćwiczeń 
(street workout) przy ul. Koralowej.

Czy my w swoich domach postępujemy tak samo? 

zastanówmy się, czy chcielibyśmy, żeby tak było, przecież Jaworze to także nasz dom.



PAźDZIERNIK10 2020

Najczęstsza uciążliwość związana z posiadaniem czworonoga 
to hałas. Jeśli zdarza się sporadycznie, to zazwyczaj większość 
mieszkańców go akceptuje. Problem pojawia się, gdy pies szcze-
ka przez kilka godzin np. gdy właściciele są w pracy albo wyszli do 
znajomych. Szczególnie uciążliwe jest to wieczorami czy w week-
endy, kiedy mieszkańcy chcą odpocząć. Jak sobie radzić z taką 
sytuacją? Przede wszystkim zacząć od rozmowy!

– Rozmowa z właścicielem czworonoga to pierwszy krok, aby 
szybko i bezproblemowo osiągnąć porozumienie – zaznaczają spe-
cjaliści. czasami właściciel nie wie nawet, że jego pupil jest uciąż-
liwy dla sąsiadów, np. gdy zostaje w domu sam. Taka rozmowa 
może zdecydowanie poprawić i rozwiązać sytuację. 

Szczekanie psa to jego forma komunikacji, naturalny dla ga-
tunku sposób informowania o sytuacji, którą widzi bądź słyszy. 
Szczekaniem psy od zawsze odstraszały wszystkich intruzów  
i informowały o zbliżającym się niebezpieczeństwie: obcych zwie-
rzętach i obcych ludziach. 

Nie można żądać, aby zwierzę nie wydawało żadnych dźwię-
ków w ciągu dnia, lub by sąsiad pozbył się psa, to ograniczenie 
jego prawa własności. Natomiast wolno zaproponować, aby pod-
jął działania zmierzające do poprawy sytuacji np. poprzez zbudo-
wanie dobrych relacji sąsiad – pies. Poświęcony czas skutkować 
będzie tym, że sąsiad stanie się przyjacielem czworonoga i piesek 
na jego widok nie będzie szczekał tylko merdał ogonkiem, zaku-
pić dla zwierząt tzw. obroże antyszczekowe (kontrolujące szcze-
kanie i wyzwalające bodźce w postaci impulsu elektrycznego lub 
wydzielania substancji o nieprzyjemnym dla psa zapachu), skon-
taktował się z psim behawiorystą, wyciszył swoje mieszkanie... itp.

Nie bez znaczenia jest również nastawienie samego właści-
ciela psa. Zalecana i konieczna jest w takiej sytuacji chęć poro-
zumienia się z sąsiadem, ponieważ brak współpracy, nieustępli-
wość i powielanie naruszeń, mimo wzywania do ich zaprzestania 
mogą stanowić podstawę do skierowania sprawy do sądu i nieko-
rzystnego wyroku dla właściciela psa. 

Jeśli rozmowy z sąsiadem nie odniosą skutku, trzeba zwrócić 
się do niego na piśmie, następnie poprosić o interwencję admi-
nistrację budynku (gdy mieszkamy w budynku wielorodzinnym),  
a gdy to nie pomoże, zgłosić sprawę na policji. Pamiętajmy, że nie 
można tego zrobić anonimowo – musi wystąpić konkretna osoba 
poszkodowana. Jeżeli sprawa znajdzie się w sądzie, trzeba liczyć 
się również z tym, że zostaniemy powołani na świadka. Dopusz-
czając do zakłócenia ciszy i spokoju przez zwierzęta i nie podej-
mując działań naprawczych, ich właściciel popełnia wykroczenie  

z art. 51 par. 1 kodeksu wykroczeń. Przepis przewiduje karę aresz-
tu, ograniczenia wolności albo grzywny w razie zakłócania spoko-
ju, porządku publicznego i spoczynku nocnego. 

Również uchwała Rady Gminy Jaworze w sprawie Regulami-
nu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaworze ja-
sno wskazuje obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe: 
„Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe ponoszą pełną 
odpowiedzialność za zachowanie swoich zwierząt i są zobowią-
zane do zachowania środków ostrożności, zapewniających ochro-
nę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed za-
nieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku”.

Za niezastosowanie się do przepisów przewidziane jest nało-
żenie mandatu karnego bądź skierowanie wniosku o ukaranie wła-
ściciela psa do sądu.

Z uwagi, że sytuacje bywają różne, należy również zwrócić 
uwagę na przepisy chroniące zwierzęta, jak i ich właścicieli w ta-
kich sytuacjach.

Jeżeli w wyniku konfliktu o szczekanie psa, sąsiad dopuszcza 
się gróźb karalnych, mówi np. „że można z psem zrobić porzą-
dek...”, to już w tym momencie podlega pod art. 190 KK za skła-
danie gróźb karalnych, Przestępstwo groźby karalnej polega na 
grożeniu innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę 
lub szkodę jej najbliższego. Groźby karalne są najczęściej formu-
łowane słownie (bezpośrednio lub telefonicznie) lub pisemnie (li-
sty z pogróżkami, wiadomości w formie elektronicznej). Przedmio-
tem gróźb są przeważnie zapowiedzi aktów przemocy, dokonanie 
szkód na mieniu np. otrucie psa. 

Natomiast jeżeli psu rzeczywiście coś się stanie, to dana oso-
ba, która dopuściła się składania powyższych gróźb, będzie mu-
siała udowodnić swoją niewinność. Za próbę otrucia psa grozi do 
3 lat więzienia.

Przypadek, który miał miejsce w czerwcu tego roku; Informację 
o zdarzeniu policjanci otrzymali od mieszkanek Lublina, z które-
go wynikało, że przy bramie posesji znalazły kawałek mięsa nafa-
szerowany trutką na szczury. Na miejsce zostali wezwani policjan-
ci, którzy przeprowadzili oględziny. Bardzo szybko okazało się, że 
chodziło o otrucie dwóch psów należących do kobiet. Na pobliskim 
monitoringu zarejestrowano starszego mężczyznę, który podrzucił 
zatrute mięso pod bramę. Funkcjonariusze od razu zatrzymali po-
dejrzanego, którym okazał się nim 86-letni mieszkaniec Lublina. 
Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania uśmiercenia dwóch psów, 
do których się przyznał. Wyjaśnił, że przeszkadzało mu szczekanie 
czworonogów. Teraz może mu grozić do 3 lat więzienia.

Rzadko zwierzęta są winne same z siebie. Większość przy-
padków szczekania na sąsiada wynika ze złego ich traktowania 
przez rodzinę zamieszkującą po sąsiedzku, a tego również ro-
bić nie wolno!

Jeżeli dopuszczacie się drażnienia psów i stąd bierze się ich 
reakcja – głośne szczekanie, to wina leży po waszej stronie. Pa-
miętajmy, że zwierzę instynktownie będzie reagować, żeby się 
bronić poprzez szczekanie czy nawet ugryzienie. W takim przy-
padku szkoda przez nie wyrządzona może nie zostać uwzględ-
niona, z uwagi na naszą prowokację sytuacji stresowej u zwie-
rzęcia oraz jego naturalnego instynktu w postaci bronienia się 
przed napastnikiem i nękającym. Kodeks wykroczeń, którego art. 
78. mówi o odpowiedzialności za drażnienie lub płoszenie zwie-
rząt jasno określa tą odpowiedzialność: „Kto przez drażnienie lub 
płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpiecz-

UCiĄŻLiWe SzCzekanie pSa SĄSiada 
– trzeba wspólnie wypracować rozwiązanie
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ne, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 zło-
tych albo karze nagany”.

Drażnienie psów może przybierać różne formy od bezpośred-
nich, tj. krzyczenie, ujadanie, machanie rękami i nogami czy ude-
rzanie w płot/drzwi mieszkania, polewanie psów wodą, czy w koń-
cu form pośrednich, jak używanie różnych sygnałów dźwiękowych, 
zabawek elektronicznych, czy klaksonów samochodów, motocykli. 
Używanie tego ostatniego sygnału dźwiękowego jest dodatkowo 
zabronione w terenie zamieszkania przez artykuł 29 ustawy Prawo 
o ruchu drogowym, który przewiduje za takie wykroczenie mandat 
w wysokości 100 zł. W pewnym sensie jest to także rodzaj ochro-
ny zwierząt przed ich złośliwym drażnieniem.

Kolejną sprawą jest natrętne zachowanie sąsiada – strażni-
ka osiedlowego porządku. Nachodzenie, wykrzykiwanie zza pło-
tu czy wreszcie uderzanie w bramę lub drzwi domu może zostać 
uznane za złośliwe niepokojenie drugiego człowieka, a więc wy-
kroczenie, które opisuje art. 107 kodeksu wykroczeń: „Kto w celu 
dokuczenia innej osobie złośliwie wprowadza ją w błąd lub w inny 
sposób złośliwie niepokoi, podlega karze ograniczenia wolności, 
grzywny do 1500 złotych albo karze nagany”.

W rozpatrywanym problemie głośnego szczekania psów nale-
ży również zwrócić uwagę na Ustawę o ochronie zwierząt. Zgod-
nie z art. 6 ust. 2 uoz, złośliwie straszenie lub drażnienie zwierząt 
to znęcanie się nad nimi, a za znęcanie się nad zwierzęciem po-
nosi odpowiedzialność nie tylko jego właściciel, ale również oso-
ba, która dopuszcza się tego czynu. Art. 6 ust. 2 pkt 11 ustawy 
o ochronie zwierząt mówi, że: „przez znęcanie się nad zwierzęta-
mi należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do 
zadawania bólu lub cierpień”, a w szczególności: punkt 9) precy-
zuje: „złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt”.

Za znęcanie się nad zwierzęciem można otrzymać karę do 3 
lata więzienia, a w przypadku szczególnego okrucieństwa nawet 
5 lat i nawiązki w wysokości od 1000 zł do 100 000 zł na wskaza-
ny cel związany z ochroną zwierząt. 

Ustawa o ochronie zwierząt nakłada na nas wszystkich obowią-
zek humanitarnego ich traktowania oraz zapewnienia godziwych 
warunków egzystencji  i to nie tylko ich właścicielowi, lecz również 
sąsiadowi oraz każdej innej osobie będącej w pobliżu zwierzęcia.

Rozmowa i wspólnie rozwiązanie problemu to jedyny skuteczny 
sposób do usatysfakcjonowania wszystkich. Należy p amiętać, że 
brak rozmowy ze strony właściciela psa z sąsiadem, brak działań 
naprawczych wskazanych przez gminę, może spowodować skie-
rowanie sprawy do sadu, gdzie właścicielowi może zostać naka-
zane „uciszenie” psa poprzez tresurę, urządzenia elektroniczne 
czy w skrajnych przypadkach nakaz pozbycia się zwierzęcia. Do-
datkowo postępowanie takie kończy się zapłatą nawiązki na cele 
ochrony zwierząt do 100 000 złotych oraz kosztami postępowania 
sądowego. Warto zatem rozmawiać i wspólnie wypracować jakieś 
stanowisko, które zadowoli obie strony konfl iktu. 

Najprostszym i najbardziej skutecznym sposobem polecanym 
przez specjalistów jest zapoznanie psa z sąsiadami, wspólne spa-
cery i nagradzanie go, tak aby stał on się jego przyjacielem. Pa-
miętajmy, że psa można wszystkiego nauczyć, wystarczą tylko 
chęci – w tym przypadku obu stron – nie można żądać uciszenia 
psa, nie angażując się w naprawę sytuacji, a czasem nawet pro-
wokując jego szczekanie.

Urząd Gminy Jaworze

18 września odbyło się ofi cjalne podsumowanie XII edycji Kra-
jowego Konkursu Energetycznego im. Prof. Jacka Malko pod ha-
słem „Wszystko zależy od energii!”. W tym roku, nietypowo — ze 
względu na pandemię, organizatorzy konkursu spotkali się z za-
proszonymi gośćmi w przestrzeni wirtualnej.

Gala fi nałowa XII edycji konkursu przyjęła hybrydową for-
mę. Przedstawiciele Fundacji świadomi Klimatu i Stowarzysze-
nia Jaworze-Zdrój, czyli organizatorzy tej edycji, zasiedli w małym 
gronie w studiu telewizyjnym jednego z wieloletnich patronów me-
dialnych inicjatywy — telewizji Dla ciebie TV w Jaworznie. Pozo-
stali uczestnicy dołączyli do wydarzenia przez internet, a całość 
była transmitowana na fanpage’u Krajowego Konkursu Energe-
tycznego na Facebooku.

- W tym roku po raz pierwszy zdecydowaliśmy się spotkać 
na fi nale online. Oczywiście powodem tej decyzji były względy 

RELAcJA Z FINAŁU XII EDYcJI 
KRAJOWEGO KONKURSU
ENERGETYcZNEGO
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bezpieczeństwa, nie chcieliśmy narażać zdrowia żadnego z go-
ści. Nie ukrywam, że było to dla nas spore wyzwanie, ale wszyst-
ko się udało. Plusem takiej formy było to, że galę mógł obejrzeć 
każdy z dostępem do sieci - mówi Artur Stanowski, Prezes Fun-
dacji świadomi Klimatu.

kilka słów od laureatów (i nie tylko)
Podczas gali fi nałowej można było usłyszeć prezentacje lau-

reatów: Karoliny chról, Katarzyny Meller i Teodora Sawickiego. 
Młodzi i niezwykle zdolni pasjonaci energetyki opowiedzieli więcej 
o swoich pracach konkursowych, przedstawili swoje przemyślenia 
i podsumowali wnioski. Tegoroczną edycję podsumował przewod-
niczący komisji konkursowej, prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat 
z Politechniki Gdańskiej.

- Poziom prac nadesłanych przez laureatów był wyrównany, 
wszystkie były świetne i dlatego tym razem jury konkursu posta-
nowiło nagrodzić równorzędnymi wyróżnieniami wszystkich laure-
atów. Bardzo nas to cieszy, że młodzi ludzie angażują się w pro-
blematykę energetyki, zrównoważonego rozwoju czy odnawialnych 
źródeł energii - podsumowuje dr halina Rechul, autorka i koordy-
natorka Krajowego Konkursu Energetycznego.

W czasie wydarzenia można było poznać jury konkursu, am-
basadorów, sponsorów, partnerów i partnerów medialnych, a tak-
że nauczycieli i uczniów pełnych dobrej energii.

nauczyciele i uczniowie z pozytywną energią
Uczeń Pełen Dobrej Energii — to nowe wyróżnienie, które w tym 

roku zostało przyznane przez komisję konkursową po raz pierw-
szy. Z wnioskiem o takie wyróżnienie wystąpili Nauczyciele Pełni 
Pozytywnej Energii, aktywni uczestnicy projektu Krajowy Konkurs 
Energetyczny: Ewa Kozak z cieszyna, Marzanna Mazur-Witek 
z Mielca, dr inż. Agnieszka Raducka ze Szczecina, Ewa Krzysztofi k 
i Agnieszka żak z Jaworzna. Ich celem było docenienie najambit-
niejszych uczniów pod ich skrzydłami, którzy interesują się ener-
getyką i ekologią.

Tytułem Ucznia Pełnego Dobrej Energii wyróżnieni zosta-
li: Kamil Kufel i Robert Rybak z Zespołu Szkół im. prof. Janusza 
Groszkowskiego w Mielcu, Szymon cichoń i Arkadiusz Lechwar 
z centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworz-
nie, Oskar Orzechowski z Zespołu Szkół Nr 2 im. Władysława 
Orkana w Szczecinie, Julia Kurdyk z Zespołu Szkół Elektronicznych 

i Informatycznych w Sosnowcu oraz Marta chwastek z Zespołu 
Szkół Budowlanych w cieszynie.

nagroda dla... konkursu
Warto wspomnieć, że w tym roku Fundacja świadomi Klimatu 

otrzymała od zwycięzców biegu „Run Like The Wind”, organizo-
wanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, spe-
cjalne wyróżnienie — laureaci przekazali fundacji swoją nagrodę.

Szczegóły XIII edycji Krajowego Konkursu Energetycznego 
zostaną ogłoszone na wiosnę 2021 roku. Zapraszamy do udziału!

Sponsorzy XII edycji Krajowego Konkursu Energetycznego:
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (Sponsor Główny), Pol-

skie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej i PGNiG Termika Ener-
getyka Przemysłowa SA.

Partnerzy: Gmina Jaworze (partner strategiczny), Viessmann 
Sp. z o.o., Energoprojekt-Katowice SA, Stowarzyszenie ds. Roz-
liczania Energii, Energetyka cieplna Opolszczyzny (EcO SA).

Organizatorzy Xii edycji konkursu:

Fundacja świadomi Klimatu       Stowarzyszenie Jaworze-Zdrój

Partner strategiczny:

Gmina Jaworze

Koordynator projektu:
dr halina Rechul

Na zdjęciu od prawej: dr Radosław Ostałkiewicz Wójt Gminy Jaworze, Grzegorz Nędzka Prezes Stowarzyszenia Jaworze Zdrój, dr halina Rechul 
Koordynator projektu, Artur Stanowski Prezes Fundacji świadomi Klimatu, Marcin Bednarek Naczelnik Wydziału Spraw Komunalnych i Uzdrowiska.
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NIE DA SIę ZDALNIE 
WYDOIć KROWY...

rozmowa z Janem Batheltem, radnym Jaworza od 2002 
roku, rolnikiem z krwi i kości

LUdzie JaWOrza

rozmawiamy we wtorek 22 września, w pierwszym dniu 
astronomicznej jesieni. Czuje pan to już po kościach?

Nie. Jeszcze jest lato, mamy przecież piękną pogodę od wie-
lu dni. Natomiast na polu, w ogrodzie to już niestety widać pierw-
sze symptomy jesieni.

Jesteśmy po żniwach, które nie zostały zwieńczone do-
żynkami. pan jest rolnikiem od kilkudziesięciu lat. Chyba nie 
było takiego roku bez podziękowania za plony...

Rzeczywiście, czasami dożynki może były skromniejsze, 
ale się jednak odbywały. Mówię o dawnych czasach, bo prze-
cież ostatnie Jaworzańskie Wrześnie były bardzo huczne. Trze-
ba jednak zauważyć, że nasze dożynki zmieniły na przestrzeni 
lat nieco charakter – było to święto nie tylko rolników, ale także 
innych osób prowadzących w Jaworzu działalność gospodarczą. 
Stąd też w corocznym korowodzie dożynkowym można było na 
przykład zobaczyć samochody fi rmy transportowej. Na szczęście 
udało się zorganizować Ekumeniczne Nabożeństwo Dziękczyn-
ne. I wyszło to bardzo fajnie.

nie chciałbym być złym prorokiem, ale może tak to już bę-
dzie. z każdym rokiem będzie coraz mniej rolników, a coraz 
więcej innych osób. dożynki będą ewoluować w stronę zu-
pełnie nowej impezy.

Nie da się ukryć, że Jaworze dalej się będzie zmieniać pod 
kątem rolniczym. Każdy widzi, że nasza miejscowość jest zabu-
dowywana kolejnymi domami. Terenów rolniczych ubywa, choć 
jeszcze kilkanaście gospodarstw jest. Pamiętam jeszcze czasy, 

kiedy choćby w Jaworzu średnim praktycznie w co drugim domu 
były krowy. Gdzie okiem nie sięgnąć, można je było zobaczyć. 
Dziś trudno je dostrzec. Jeżeli chodzi o większe hodowle, to w po-
bliżu mnie jest dopiero przy ulicy cieszyńskiej, a także koło sta-
rego basenu i to by chyba było na tyle... Nie wspominając o drob-
nym inwentarzu, który był w każdym domu.

nie jest to jednak znak charakterystyczny tylko dla Ja-
worza...

Ludzie przeprowadzają się na wieś, żeby trochę uciec przed 
zgiełkiem miasta. Nie interesuje ich jednak przyroda, im zależy 
głównie na fajnym miejscu i spokoju. Te osoby żyją w trochę in-
nym świecie.

no właśnie, odebrałem ostatnio telefon od jednego czy-
telnika „echa Jaworza”, który prosił, żeby się zająć tematem 
szczekających psów... rozumiem, że czasami ujadanie może 
być denerwujące, ale w końcu wieś to wieś...

Do mnie takie sygnały nie dotarły (śmiech). Jak ktoś się spro-
wadza na wieś, to musi się z tym liczyć. A przecież są jeszcze 
koguty. Sam mam koguta i „proszę” go, żeby rano był po cichu, 
a nie darł się. Mnie to nie przeszkadza, ale inni mogą mieć na ten 
temat inne zdanie.

 
To ile dziś jest dużych gospodarstw w Jaworzu?
Praktycznie można je policzyć na palcach dwóch rąk, 

mniejszych, gdzie gospodarze mają po krówce czy dwóch, jest 
więcej, choć systematycznie ich ubywa.

Jan Bathelt w swoim gospodarstwie w Jaworzu średnim.
Fot. Tomasz Wolff 
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Czym się pan konkretnie zajmuje?
Głównie produkcją mleka. Mam przeszło 20 krów mlecznych 

plus jałówki. Mleko sprzedajemy przede wszystkim do firmy Da-
none. Mają zakład w Bieruniu, co drugi dzień przyjeżdża do mnie 
samochód. Dodatkowo sprzedajemy mleko klientom indywidual-
nym, wiadomo, że można wtedy uzyskać lepszą cenę niż w hur-
cie. Do tego zajmuję się produkcją roślinną – trochę rzepaku, no 
i zboża. część idzie jako karma dla bydła, a resztę sprzedajemy. 
Uprawiamy także kukurydzę.

rolnictwo dawniej i dziś. kiedy się bardziej opłacało?
Na pewno kiedyś opłacalność była większa. Dziś skala pro-

dukcji musi być duża, żeby mieć z tego jakiś zysk. Z jednej czy 
dwóch krów nie da się po prostu wyżyć. Dziś mali gracze nie mają 
na rynku szans.

zagęszczająca się zabudowa w Jaworzu ma jakiś wpływ 
na pana, jako rolnika?

Bezpośrednio nie, ale diabeł tkwi w szczegółach. Proszę prze-
jechać ulicą średnią kombajnem? Reasumując, są coraz większe 
problemy z przemieszczaniem się maszynami rolniczymi. 

rolników jest coraz mniej. pan na szczęście ma komu 
przekazać pałeczkę...

To prawda, mam dwóch synów. Obaj skończyli studia rolni-
cze. Starszy Paweł skończył kierunek rolniczy i ogrodniczy i po-
maga mi w gospodarstwie, a Roman aktualnie pisze doktorat.

Wróćmy do marca, kiedy rząd wprowadził lockdown. zo-
stały zamknięte szkoły, nie można się było przemieszczać. 
pan chyba tego specjalnie nie odczuł? przecież nie można 
zawiesić działalności gospodarstwa rolnego...

Nikomu nie muszę chyba tłumaczyć, że nie da się zdalnie wy-
doić krowy. cała moja praca wyglądała zupełnie normalnie. Ro-
botę trzeba zrobić i tyle. Nawet usłyszałem, że gdyby rolnik zła-
pał koronawirusa i czuł się dobrze, to mógł normalnie pracować  
w oborze. Inna sprawa, że kto miałby go zastąpić!?

przejdźmy do pana działalności jako radnego. Od wybo-
rów samorządowych minęły już dwa lata. Jaki jest najwięk-
szy problem w pana okręgu wyborczym?

cały czas jest problem z chodnikiem przy ulicy średniej. 
Został wybudowany kilka lat temu, ulica została poszerzona, no  
i kilku mieszkańcom się nie to nie za bardzo podoba. Walczą o 
przeprowadzenie dodatkowych prac mających podnieść bezpie-
czeństwo. Odbyliśmy kilka spotkań w tej sprawie, w przyszłym 
roku budżetowym coś w tej sprawie jest planowane, choć – moim 
zdaniem – obecne rozwiązanie jest wystarczające. Nie mogę jed-
nak mówić za wszystkich mieszkańców. Zawsze będzie tak, że 
będą różne zdania. Swego czasu była na tapecie budowa progów 
zwalniających. Sporo mieszkańców podpisało się pod listą. Wte-
dy pojawiła się kolejna lista, z jeszcze większą liczbą podpisów. 
To o czym my mamy rozmawiać? 

Czy problem nie tkwi w samych kierowcach, którzy jeż-
dżą ulicą Średnią za szybko?

Niestety niektórzy przekraczają prędkość. Zamontowanie 
progów może coś zmienić, ale dla niektórych i to nie będzie sta-
nowiło problemu. Trzeba pamiętać o jednym – w planie zagospo-
darowania przestrzennego gminy średnia jest traktowana jako 
ulica główna, przelotowa.

Być może problem sam się rozwiąże, kiedy zakończą się 
prace przy przebudowie ulicy Cieszyńskiej? kierowcy chcąc 
ominąć korki i światła, szukają różnych alternatyw...

To prawda, wielu kierowców na nowym rondzie jedzie ulicą 
światopełka, na której takiego ruchu, jak dziś, to chyba jeszcze 
nigdy nie było. czas pokaże, co będzie dalej, jak skończą się 
prace.

O rozbudowywaniu się Jaworza, o którym już mówiliśmy, 
pytałem wiele osób w rubryce „Ludzie Jaworza”. Czy nie boi 
się pan, że kiedyś będzie tutaj za ciasno?

Tak naprawdę to już jest za ciasno. Proszę zobaczyć, ile no-
wych domów się buduje. A ile jest terenów przeznaczonych pod 
budownictwo...

To tak na koniec. kiedy pan trochę odpocznie od pracy 
na roli?

Jeszcze nie czas na to (śmiech). Do samej zimy będzie pełno 
roboty. Teraz już mamy kosić kukurydzę na kiszonkę, potem cze-
kają nas siewy pszenicy, a na koniec zostaną orki. A do tego przy 
krowach to jest robota od rana do wieczora. 

Rozmawiał: Tomasz Wolff
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OrGanizaCJe pOzarzĄdOWe

TOWARZYSTWO 
MIŁOśNIKÓW JAWORZA

Obserwacje letniego nieba
chociaż w niedzielę 19 lipca burzowa pogoda nie pozwoliła 

nam na obserwację nocnego nieba, to mogliśmy posłuchać wykła-
du o największym osiągnięciu ludzkości, czyli lądowaniu na Księ-
życu oraz o wydarzeniach, które do tego doprowadziły. Osobą, 
dzięki której rozpoczął się cały podbój kosmosu, był Wernher von 
Braun, inżynier oraz projektant rakiet V2 podczas II wojny świato-
wej. Na jego projektach bazował zarówno amerykański, jak i ra-
dziecki program kosmiczny, które już 10 lat po wojnie nabrały tem-
pa, rozpoczynając tzw. „wyścig w kosmos”. Nasz prelegent, Adam 
Absalon, przybliżył nam najpierw sukcesy Rosjan, które rozpo-
częły się od umieszczenia na orbicie okołoziemskiej pierwszego 
satelity – Sputnika 1, następnie wysłanie pierwszych żywych stwo-
rzeń, aż po najbardziej spektakularne wysłanie człowieka w prze-
strzeń kosmiczną. Usłyszeliśmy również o Amerykanach, którzy 
nie chcieli dać za wygraną. Rozpoczynając program Apollo, ob-
rali sobie za cel umieszczenie człowieka na srebrnym globie. 11 
misję programu Apollo pan Adam przedstawił nam w szczegółach 
za pomocą zestawu Lego Saturn V. W blisko 51. rocznicę posta-
wienia stopy na Księżycu, mogliśmy zobaczyć, jak odłączały się 
poszczególne człony rakiety nośnej, a także prześledzić manew-
ry wykonywane przez moduły dowodzenia oraz księżycowy, któ-
rych kulminacją było lądowanie „Orła” na Morzu Spokoju. W mi-
niaturowej wersji mogliśmy zobaczyć także, jak astronauci posta-
wili fl agę na Księżycu, a następnie powrócili na orbitę do modułu 
dowodzącego i udali się w kierunku Ziemi, by po paru dniach wo-
dować na Oceanie Spokojnym.

Zarząd TMJ

***

„Chałupnicy” zaprezentowani
W niedzielne popołudnie 23 sierpnia w Gościńcu Szumnym, na 

zaproszenie Zarządu Towarzystwa Miłośników Jaworza, spotkała 
się grupa członków i sympatyków Towarzystwa Miłośników Jawo-
rza zainteresowanych nowym wydawnictwem – trzecim tomikiem 
Biblioteczki TMJ. To „chałupnicy. Saga rodu włościańskiego z Ja-
worza” autorstwa Józefa Kobieli, żyjącego w latach 1913-1984 na-
uczyciela, działacza społecznego, przewodniczącego Gromadz-

kiej Rady Narodowej w Jaworzu, miłośnika i propagatora kultury 
i tradycji naszego regionu. Krótka informacja o tym wydawnictwie 
znalazła się już w wakacyjnym numerze „Echa Jaworza”.

Na sierpniową (przesuniętą z kwietnia) promocję książki złożyły 
się poszerzone informacje o jej autorze, odwołania do recenzji prof. 
Daniela Kadłubca i zasygnalizowanie zawartości „chałupników”. 
Na tę zawartość składają się: warstwa fabularna (opowieść obej-
muje lata 1848 -1927), językowa (stylizacja gwarowa w dialogach, 
związki tej gwary z polszczyzną ogólną XVI wieku), ilustracyjna – 
a także teksty piosenek. O powyższych kwestiach oraz o zakresie 
prac trzyosobowego zespołu redakcyjnego mówiła córka autora.

Drugą część spotkania stanowiło czytanie (przez członków za-
rządu TMJ) fragmentów „chałupników”, przeplatane wspólnym, 
przy akordeonowym wtórze Janiny czader, śpiewaniem piosenek 
wybranych z tekstu książki.

Prezes TMJ, Ryszard Stanclik, zaprezentował jeszcze „na du-
żym ekranie” ilustracje z „chałupników”, a następnie zaprosił na 
część towarzyską spotkania, kończącą to popołudnie poświęco-
ne związkom z tradycją miejsca, w którym żyjemy.

Zarząd TMJ, Zdjęcia: TMJ
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KRąG KOBIET 
– śRODA JEST KOBIETą

Panie skupione w Kręgu Kobiet – środa jest Kobietą nie mogą 
narzekać na nudę. We wrześniu odbyło się kilka ciekawych spo-
tkań i inicjatyw (dobrze widać to na zdjęciach), kolejne są w pla-
nie. Oto propozycje na październik:
• 7. 10 Krąg Kobiet, rozmowy przy herbatce, Kawiarnia Babeczka 

godz. 17.00
• 8.10 Krąg na wychodnym, Koncert Sutari PSM 
• 12.10 Sauny poniedziałkowe cezar Małgorzata Rijnvis, godz. 

18.00, koszt 35 zł
• 13.10 Kat Stańczak Kombucza i inne fermenty, Kawiarnia 

Babeczka, godz. 17.00 
• 21.10 Wykład Braffiting, Kawiarnia Babeczka, godz.17.00
• 28.10 Rrobimy halloweenowe lampiony z Peonia Rose, Kawiar-

nia Babeczka godz. 17.00 
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PUBLIcZNE PRZEDSZKOLE NR 1 
W JAWORZU

naSze dzieCi, naSza MŁOdzieŻ

Żegnamy wakacje, witamy nowy rok szkolny

Żwawo kroczą do przedszkola,
po wakacjach dzieci.
Ptaszek śpiewa,
w górze nadal słońce świeci.
Wszyscy wchodzą do swej sali,
z panią się witają.
Piękne koło szybko tworzą,
piosenkę śpiewają!

Pożegnaliśmy czas swobody, letnich spacerów, oddechów 
przyrody, niesamowitych przygód. Z radością i długim oczekiwa-
niem rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Dzieci wróciły po udanych 
wakacjach wypoczęte, roześmiane i pełne zapału do dalszych 
zabaw. Witały się z długo niewidzianymi koleżankami i kolegami 
oraz zapoznawały się z nowymi salami i zabawkami. Nagrodą za 
długą rozłąkę w dobie pandemii dla dzieci były wspólne śpiewy, 
tańce i zabawy z rówieśnikami.

Przed nami rok pełen zabaw i przygód. Będziemy odkrywca-
mi, badaczami, podróżnikami, artystami i twórcami, a wszystko 
po to, by dobrze się bawiąc jak najwięcej się nauczyć, zdobyć 
nowe umiejętności, doskonalić te już posiadane.

życzymy wielu radości, nowych przyjaźni, ciekawych zabaw, 
dobrego humoru i niezapomnianych przeżyć, a rodzicom owoc-
nej współpracy i zadowolenia.

Dyrekcja Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 1 
w Jaworzu  wraz z gronem pedagogicznym

pierwsze dni 
Pierwsze dni w przedszkolu upłynęły przedszkolakom w at-

mosferze doskonałej zabawy. Dzieci poznały się wzajemnie, 
poznały sale, pomieszczenia przedszkolne oraz piękny ogród 
przedszkolny. Już od pierwszych godzin pobytu w przedszkolu 
dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w zajęciach oraz wspólnych 
zabawach. Początkiem roku na naszych zajęciach rozmawiali-
śmy o zasadach bezpieczeństwa na drodze.

Każdy przedszkolak wie, że:
Kiedy idę do przedszkola
Droga ma nie łatwa jest
Więc przepisy znać już muszę
Ty je poznaj też...
Czerwone światło
–stój!
Zielone światło
–idź!

Odblaski zawsze noś!
Widocznym zawsze bądź!

15 września nasze przedszkolaki obchodziły Międzynarodo-
wy Dzień Kropki. Międzynarodowy Dzień Kropki to święto, któ-
re od 2008 roku stwarza okazję do budowania pewności siebie, 
odkrywania talentów i pobudzania wyobraźni dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Wszystko rozpoczęło się w 2003 roku, kiedy Peter 
h. Reynolds wydał książkę dla dzieci „The Dot” (czyli „Kropka”), 
w której opowiedziana została historia małej Vashtii. Nieśmiała 
dziewczynka, dzięki mądrej nauczycielce od plastyki, uwierzyła 
w siebie i poznała swój talent, inspirując tysiące nauczycieli do 
działania i celebrowania Dnia Kropki. W naszym przedszkolu 
świętowanie rozpoczęliśmy od zapoznania się z historią Vash-
ti – dzieci wysłuchały jej historii, a także obejrzały krótki fi lmik 
z tytułową „Kropką”. Kolejnym punktem tego dnia było uczestnic-
two w wielu zabawach z kropką – nasze przedszkolaki rysowały 
swoje „dzieło”, ozdabiali kropkę, układali „kropkowe” wzory, była 
także „kropkowa dyskoteka” oraz każdy z nas mógł sobie zrobić 
pamiątkowe zdjęcie w „kropkowej” fotobudce. Powstała również 
galeria tych wyjątkowych prac. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie 
uczestniczyły w zajęciach.

Natomiast 18 września obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień 
Przedszkolaka, który co roku przypada na 20 września. Nasze 
cudowne przedszkolaki celebrowały swoje święto. Wspólne gry, 
zabawy i konkursy dostarczyły mnóstwo emocji i uśmiechu. Nie 
zabrakło także energicznej muzyki, która porwała wszystkich do 
tańca. Każdy dzielny przedszkolak został odznaczony medalem. 
To był wyjątkowy dzień!

Nauczycielka Patrycja Kłaptocz
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PUBLIcZNE PRZEDSZKOLE NR 2 
W JAWORZU

dzień przedszkolaka 2020

„Wszyscy swoje święto mają, 
tańczą, skaczą i śpiewają.
Przedszkolaki przykład dają,
i też swoje święto mają.
Dzień Przedszkolaka jest właśnie dzisiaj,
to święto Ani, Basi i Krzysia.
W Dzień Przedszkolaka każdy to wie,
Bawi się z nami, kto tylko chce”…

W naszym przedszkolu to także Dzień Specjalny, w którym 
dzieci z grupy „Misiów” i „Tygrysków” zostają pasowane na przed-
szkolaka, a przedszkolaki z „Mądrych Sówek” i „Smerfów” stają 
się najprawdziwszymi starszakami! 

Wszystkim przedszkolakom życzymy uśmiechniętych buzi, 
wspaniałych kolegów i koleżanek oraz przedszkola, do którego 
biegną każdego dnia.

Nauczycielka Bogusława Biedroń

***

Warto pomagać, czyli jak wspieramy ważne inicjatywy
Uczestnictwo w akcjach charytatywnych, oprócz niesienia 

konkretnej rzeczowej pomocy, ma również na celu rozwinięcie 
u dorosłych, a w szczególności u dzieci wrażliwość na potrzeby 
innych ludzi. Dlatego jednym z zadań naszej placówki jest udział 
w tego typu przedsięwzięciach oraz propagowanie ich. 13 wrze-
śnia na terenie pływalni Start w Bielsku-Białej odbył się charyta-
tywny Maraton Taneczny na rzecz podopiecznych fundacji Ko-
zianki: Kacperka i Natalki. Reprezentantem naszej placówki była 
nauczycielka grupy 5-latków „Mądre Sowy” – Magdalena ćmok. 
Zabawa rozpoczęła się o godz. 16.00. O potężną dawkę zumby 
zadbali instruktorzy tańca: m.in. pani Natalia c., która w zeszłym 
roku prowadziła u naszym przedszkolu zajęcia Zumba Kids. Pod-
czas tej wspaniałej inicjatywy animatorzy zachęcali do zakupu 
cegiełki – chętnych nie brakowało! Można było również zakupić 
zdrowe przekąski i tym samym wspomóc fi nansowo akcję cha-
rytatywną. Pieniądze, które były zbierane dla Natalki i Kacper-
ka, pozwolą kontynuować intensywną rehabilitację. Widząc entu-
zjazm i zaangażowanie uczestników tego przedsięwzięcia moż-
na przypuszczać, że akcje spełniają swe role wychowawcze, jak 

również przynoszą wiele radości zarówno obdarowującym, jak 
i obdarowanym. Nasze przedszkole rozpoczęło już kolejną zbiór-
kę charytatywną, o której pochwalimy się w kolejnym numerze 
„Echa Jaworza”. Dziękujemy rodzicom, którzy wzięli udział w tym 
przedsięwzięciu.

Nauczycielka: Magdalena ćmok

***

zwykła kropka może być dziełem sztuki
Międzynarodowy Dzień Kropki obchodzony jest na całym 

świecie 15 września – jest to święto, które ma na celu wzbudze-
nie u dzieci kreatywności, pomysłowości, talentu oraz odwagi 
w pokonywaniu trudności. Różne instytucje organizują w tym cza-
sie dla dzieci spotkania, podczas których najmłodsi mogą odkryć 
swoje talenty i je zaprezentować. Myślą przewodnią jest kropka. 
Powstają wówczas kropkowe dzieła sztuki, matematyczne łami-
główki, festiwale talentów.

święto Kropki powstało na podstawie książki „Kropka” Pete-
ra h. Reynoldsa. Autor opisuje w niej historię dziewczynki, która 
dzięki małej kropce oraz pomocy nauczycielki plastyki, uwierzyła 
w siebie. Mała Vashit – jak sama twierdziła – nigdy nie umiała ry-
sować, podczas zajęć nie otwierała pudełka farb. Pewnego razu 
nauczycielka poprosiła dziewczynkę, aby na kartce papieru na-
rysowała kropkę i tak wszystko się zaczęło… Kiedy następnego 
dnia Vashit weszła do klasy, zobaczyła swoją kropkę oprawioną 
w złotą ramkę, wiszącą nad biurkiem nauczycielki. Wówczas 
dziewczynka uwierzyła w swoje możliwości i talent. Malowała 
kropki w różnych rozmiarach i kolorach. Książka pokazuje zarów-
no dzieciom, jak i dorosłym, że nawet zwykła kropka może być 
dziełem sztuki. Niezależnie od wieku każdy z nas posiada jakiś 
talent.

W środę 15 września sala „Tygrysków” została wypełniona 
kropkami. Przedszkolaki najpierw obejrzały historię małej Va-
shit, która wzbudziła w nich wiele pozytywnych emocji. Następnie 
miały okazję zaprezentować lub opowiedzieć o swoich talentach. 
Tak jak bohaterka, szukaliśmy naszych mocnych stron, by pod-
nieść poczucie wartości każdego przedszkolaka. Tego dnia rów-
nież szukaliśmy wspólnie kropek tam, gdzie wcześniej nikt na nie 
nie zwracał uwagi. Okazało się, że kropki towarzyszą nam w na-
szym codziennym życiu. Znajdziemy je w literce ,,i”, są również 
na biedronce oraz na kapeluszu muchomora. Idąc za przykładem 
Vashit, dzieci stworzyły galerię z kropkowych prac. Każda praca 
była wyjątkowa. Pod koniec zajęć dzieci miały za zadanie odna-
leźć kropki ukryte w ogrodzie przedszkolnym.

Nauczycielka Katarzyna Pasierbek
Zdjęcia: Przedszkole nr 2
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 
W JAWORZU

nowy rok szkolny po nowemu
Minęły wakacje, równie nietypowe, jak ubiegły rok szkolny. 

Koniec sierpnia przyniósł szereg nowości co do funkcjonowania 
w nowej rzeczywistości szkolnej. Sale klasowe przygotowywa-
ne do reżimu sanitarnego, na każdym kroku płyny do dezynfekcji  
i w tym wszystkim wytrwale prowadzone działania wszystkich 
pracujących w szkole, aby 1 września móc znowu spotkać się  
z uczniami twarzą w twarz. I udało się, chociaż tym razem uroczy-
ste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 wyglądało zupełnie 
inaczej. Jako pierwsze w szkole pojawiły się pierwszaczki, które 
przywitała pani dyrektor Ewa cholewik oraz Sandra, przewodni-
cząca Samorządu Uczniowskiego. Po uroczystym pasowaniu na 
ucznia, wręczeniu dyplomów i upominków nowi uczniowie pozna-
li swoje wychowawczynie. Pozostałe klasy, również spotkały się  
z wychowawcami w swoich salach, a zamiast uroczystej aka-
demii wszyscy mogli obejrzeć przygotowany na tę okoliczność 
przez artystów z 7d filmik powitalny. Można go obejrzeć na fa-
cebookowej stronie szkoły lub klikając w poniższy link: https://m.
youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=yThMioLV-5c.

Nowy rok szkolny przyniósł nam również zmiany w pokoju 
nauczycielskim. Nowi nauczyciele zastąpili przechodzące wła-
śnie na emeryturę nasze Koleżanki, spod których skrzydeł wy-
szło w świat całe mnóstwo jaworzańskiej młodzieży. Dziękujemy 
za wspólne lata, za każdy uśmiech oraz za wiedzę przekazaną 

zarówno dzieciom, jak i nam nauczycielom. życzymy samych 
pięknych, beztroskich i radosnych dni.

Wszyscy już powoli przywykamy do nowych realiów szkol-
nych. Spędzamy większość przerw na świeżym powietrzu. Pogo-
da nam sprzyja, więc już powolutku wyruszamy na górskie szla-
ki. Uczestniczymy również w sportowej rywalizacji – na stadionie 
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podczas czwartków Lekkoatletycznych. Także niektóre lekcje od-
bywają się w plenerze. 

Dzięki odpowiedzialnej postawie uczniów, wszystkich pra-
cowników szkoły, a także rodziców, możemy nadal mieć szkołę 
w szkole. Ale nie wolno nam uśpić czujności i zapomnieć o pod-
stawowych zasadach higieny i bezpieczeństwa. Niech moc bę-
dzie z nami i obyśmy tylko zdrowi byli.

Zespół Promocji Szkoły

***

Góry, nasze góry …
16 września przy pięknej, prawdziwie letniej pogodzie kl. 8a 

wyruszyła na pierwszą po długiej przerwie wycieczkę klasową. 
Bardzo na nią czekaliśmy, aby po miesiącach izolacji znów pobyć 
dłużej, na luzie, ze sobą, „na nowo się zaprzyjaźnić”. W rolę prze-
wodnika wcielił się tata Michała. Opracował dokładny plan wy-
cieczki, zapoznał się z trasą i profesjonalnie, cierpliwie dostoso-
wał tempo do naszych możliwości. Wspomagała nas ciekawymi 
opowieściami mama Franka, „fotki” z zaskoczenia strzelała pani 
Joasia, a wychowawczyni ciągle sprawdzała i uzupełniała wiedzę 
przyrodniczą i geografi czną. Lekko nie było… Pojechaliśmy do 
Brennej centrum i stamtąd już pieszo czarnym, a potem zielonym 
szlakiem maszerowaliśmy na Błatnią. Podziwialiśmy krajobrazy 
na punktach widokowych, rozpoznawaliśmy rośliny i przygląda-
liśmy się wygrzewającemu się na szlaku zaskrońcowi. Po odpo-
czynku na Ranczo, już bez wysiłku zeszliśmy żółtym szlakiem do 
szkoły. Jak fajnie znów być razem na szlaku.

Mirosława hawełek
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Sport w czasach pandemii
Zajęcia sportowe z uwagi na pandemię koronawirusa są moc-

no ograniczone. Zawieszone zostały zajęcia SKS oraz rozgrywki 
międzyszkolne w grach zespołowych. Lekcje wychowania fizycz-
nego odbywają się w miarę normalnie. Jak tylko pogoda dopisu-
je, mają miejsce na zewnątrz i poświęcone są przede wszystkim 
lekkiej atletyce. 

Uczniowie, którzy dobrze wypadają w testach lekkoatletycz-
nych, mają możliwość sprawdzenia się na zawodach sportowych, 
tzw. czwartkach lekkoatletycznych, których organizatorem jest 
KS Sprint Bielsko Biała. Pierwsze w tym roku szkolnym zawody 

lekkoatletyczne odbyły się 17 września. W zawodach tych licznie 
uczestniczyła grupa dzieci z naszej szkoły, zdobywając 13 me-
dali, w tym pięć złotych. Najbardziej wartościowe wyniki uzyska-
li: Maria Podolska (rocznik, 2008, 1. miejsce w biegu na 600 me-
trów; czas 1.52 min.), Sara Urbaś (2008, 2. miejsce w biegu na 
600; czas 1.59 min.), Aleksandra Krupa (2009, 1. miejsce w biegu 
na 60 m; czas 8.99 s.) oraz Kamil Frycz (2010, 1. miejsce w bie-
gu na 60 m; czas 9.26 s.).

Jest szansa, że odbędą się w tym roku międzyszkolne zawo-
dy lekkoatletyczne, w których od czasu oddania do użytkowania 
szkolnego stadionu lekkoatletycznego, nasi uczniowie rywalizu-
ją z powodzeniem, wielokrotnie wygrywając rywalizację na pozio-
mie powiatu, a nawet województwa. 

Trwają treningi sekcji koszykówki Uczniowskiego Klubu Spor-
towego Goruszka Jaworze. W czasie wakacji zawodnicy UKS  
z powodzeniem startowali w zawodach zorganizowanych  
w Ustroniu, zajmując drugie miejsce w turnieju „Królowie ulicy”. 
Wszystkich chętnych, którzy chcieliby pograć w kosza, zapra-
szamy na treningi do hali Sportowej Jaworze (treningi odbywają 
się w poniedziałki i piątki w godzinach 15.00-16.30 oraz w środy  
w godzinach 15.30 -17.00). Trwa nabór dzieci z klas 3.-4. do sek-
cji koszykówki (środa 15.30-17.00). 

Niebawem rozpoczną się zajęcia sekcji szachowej – informa-
cje na plakacie w szkole lub bezpośrednio u prowadzącego (Ra-
dek Szczepanek).

Informacje dotyczące UKS można znaleźć na profilu UKS Go-
ruszka Jaworze na Facebooku. 

Zapraszamy na treningi. 
Jacek Kruszyński

Zdjęcia: SP1

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 
W JAWORZU

nowy, inny rok szkolny w Szkole podstawowej nr 2
Powrót dzieci do szkół był nieunikniony, chociaż wszyscy za-

dawali sobie pytanie: kiedy powinno to nastąpić? Przyszliśmy 1 
IX nieco zaniepokojeni, ale przede wszystkim stęsknieni, cieka-
wi siebie po tych sześciu miesiącach nieobecności w szkole. cie-
szyliśmy się, że jesteśmy razem i jesteśmy zdrowi! Weszliśmy do 
szkoły nie tylko sterylnie czystej, ale również wzbogaconej o 19 
nowych laptopów i ponad 900 nowych pozycji w szkolnej biblio-
tece. W pierwszych dniach zostaliśmy zapoznani przez Dyrekcję 
z zasadami zachowania podczas wejścia do budynku, na koryta-
rzach i na jadalni. Powoli przyzwyczajaliśmy się do nowej rzeczy-
wistości. Uczniowie stwierdzali, że najbardziej obawiali się pozo-
stawania w klasie podczas przerw. Po pierwszych trudnych dniach 
(spowodowanych również wysokimi temperaturami) zaakcepto-
waliśmy nowe warunki pracy. Uczniowie zrozumieli, że w razie 
konieczności muszą wychodzić z pracowni mniejszymi grupami,  
a w sali lekcyjnej także można spokojnie odpocząć pomiędzy za-
jęciami. Urozmaiceniem są oczywiście lekcje w-f, wzbogacane 
zajęciami na bielskim stadionie „Sprint”. Pomimo obostrzeń sani-
tarnych szkolne życie toczy się swoim torem. cieszą nas dobre 
wyniki egzaminów ubiegłorocznych ósmoklasistów, ale już zaczy-
namy planować nowe działania. Powoli przygotowujemy się do 
szkolnych konkursów, planujemy prace wolontariatu, zapraszamy 
na zajęcia Psią Ekipę i z niecierpliwością czekamy na informacje 

o międzyszkolnych rozgrywkach sportowych. Na wszelki wypa-
dek nie rozstajemy się z platformą Teams, która przez wiele tygo-
dni pomagała nam w zdalnym nauczaniu. 

Póki co głośno wszędzie, gwarno wszędzie, ale nie wiemy co 
dalej będzie… Ale przecież tego nikt nie wie, więc po prostu ro-
bimy swoje.

Dorota Klajmon

Wolontariat 8a przy gazetce

SP2SP2
SP2
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dzień języków obcych w Maczku
„Dzień języków obcych” to pierwsze większe świętowanie 

w trakcie regularnych zajęć języka angielskiego w nowym roku 
szkolnym 2020/2021. Działanie to, realizowane zarówno w kla-
sach młodszych jak i starszych, odbywało się w ramach innowa-
cji „Języki obce z TIKiem”. Uczniowie klasy 6A przygotowali fi lmiki 
z krótkimi pozdrowieniami w wielu różnych językach, przygotowa-
li prezentacje multimedialne ukazujące ciekawostki z różnych kra-
jów europejskich, plakaty oraz gazetkę tematyczną na temat przy-
datności uczenia się języków obcych, zwłaszcza języka angiel-
skiego. W trakcie lekcji serwowane były pyszne francuskie cia-
steczka – grzebienie, po klasie i szkole przechadzali się uczniowie 
w przebraniach, był min. Francuz, Austriaczka, Argentynka i Włosz-
ka.  Uczniowie klasy 2A i 6A rysowali fl agi, które następnie w apli-
kacji Quiver stawały się trójwymiarowe. Uciechy było co nie miara, 
zwłaszcza dla najmłodszej części naszej maczkowej społeczno-
ści szkolnej. 

dzień kropki w Maczku
15 września w naszej szkole obchodzony był International 

Dot Day, czyli Międzynarodowy Dzień Kropki. Jest to święto kre-
atywności, odwagi i zabawy. Uczniowie, nauczyciele, pracowni-
cy instytucji kultury na całym świecie, organizują tego dnia wie-
le działań, które pomagają dzieciom odkryć talenty, poznać ich 
mocne strony i je zaprezentować. W naszej placówce nie zabra-
kło, jak co roku, pokazu mody w kropki, różnego rodzaju dzia-
łań rozwijających z kropką w roli głównej. Uczniowie prezento-
wali swoje zainteresowania, rysowali, realizowali różne projekty 
plastyczno-techniczne. 
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Szkolenie żeglarskie
17 września 2020r. uczniowie SP2 w Jaworzu wzięli udział  

w szkoleniu żeglarskim, które zostało zorganizowane i przepro-
wadzone przez p. Tomasza Zemanka, właściciela firmy Santorini.  
W szkoleniu uczestniczyli uczniowie klas starszych oraz młod-
szych.  Zajęcia podzielone zostały na dwa bloki – część teoretycz-
ną oraz praktyczną. Uczniowie mieli okazję zdobyć lub też posze-
rzyć swoją wiedzę z zakresu żeglarstwa morskiego i śródlądowego 
oraz wziąć udział w zawodach sportowo-wodniackich.
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Alicja Szkudlińska, 17-letnia mieszkanka Jaworza, bardzo 
potrzebuje naszej pomocy. Termin jej operacji wyznaczono na 
22 października. Trwa walka o szansę na nowe życie. O życie 
bez bólu. chcąc wesprzeć fi nansowo kosztowny zabieg, nale-
ży wejść na stronę: www.siepomaga.pl i w wyszukiwarce na-
pisać Alicja Szkudlińska. Znajdziemy tam także opis choroby: 
– Mam 17 lat. Świat powinien stać przede mną otworem, po-
winnam planować, realizować, próbować. A tymczasem jedy-
ne, co mogę zrobić to próbować przetrwać. Leżę, patrzę w su-
fi t starając się skupić myśli, odwrócić uwagę od tego, co dzieje 
się z moim ciałem. Dla większości ta choroba to nic. Dla mnie 
największe życiowa tragedia. 

Dzień spędzony w łóżku. Paraliżujący ból, który powoduje, 
że nawet poruszenie nogą jest ogromnym wyzwaniem. Wie-
czór i noc wcale nie przynoszą wytchnienia. Ból budzi mnie na 
długie godziny. Nie mogę liczyć na odpoczynek. Od tego cier-
pienia nie ma nawet chwili wytchnienia.

Marzę tylko o tym, by ból na zawsze zniknął z mojego ży-
cia. Marzę też o zwyczajnej rzeczywistości – takiej, jaką moje 
koleżanki. Chciałabym śmiać się w głos, chodzić na spotka-
nia, wychodzić do kina. Móc się zakochać… Chciałabym żyć! 

Na pogodzenie się z chorobą miałam mnóstwo czasu. Ból 
towarzyszy mi od 10. roku życia, ale to coś, czego nie da się 
zaakceptować. Do tego nie da się przyzwyczaić. Początkowo 
miałam nadzieję, że skończy się na kilkudniowych „przerwach 
od życia”, kiedy ból był tak mocny, że nie byłam w stanie wyjść 

z domu, mimo przyjmowania silnych leków przeciwbólowych. 
Do moich dolegliwości doszła anemia. Z powodu silnych krwa-
wień byłam bardzo osłabiona. Mój organizm nie dawał sobie 
z tym rady…

Teraz choroba postępuje z przerażającą prędkością. Moja 
rzeczywistość staje się nie do zniesienia. Mam ogromne guzy 
jajników – lewy jajnik ma już rozmiary wielkiego grejpfruta i bar-
dzo boli. Nie potrafi ę chodzić, spać – w nocy budzę się, bo guz 
uciska na sąsiednie narządy, promieniuje do pleców, do nóg. 
Czasem poruszanie się jest zupełnie niemożliwe. By z nim wal-
czyć, biorę leki. Silne. W dużych dawkach. To prowadzi do ko-
lejnego problemu, którym jest bólu żołądka. 

POMÓżMY ALI 
WYGRAć Z chOROBą
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Podziękowanie
Wszystkim tym, którzy towarzyszyli  
w ostatniej drodze naszej kochanej  

ś.p. Jadwidze Wieja: 
rodzinie, przyjaciołom, sąsiadom  

i delegacjom serdeczne podziękowania 
składa mąż z rodziną.

Poszukuję 

mieszkania w Jaworzu 

dla starszej osoby 

tel. 609 517 578

ODSZEDŁ 
MARIAN ZYGMUNT

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 16 września 2020 
roku w wieku 81 lat zmarł długoletni radny gminy w Jaworzu – 
pan Marian Zygmunt, ur. 1 stycznia 1939 roku, zam. w Jaworzu 
przy ul. Ukrytej.

Pan Marian Zygmunt był radnym Rady Gminy Jaworze w latach 
1991-1994, 1994-1998 i 1998-2002. W III kadencji (1998-2002) 
był wiceprzewodniczącym Rady, a w II kadencji (1994-1996) – 
członkiem Zarządu Gminy.

Pogrzeb śp. Mariana Zygmunta z nabożeństwem żałobnym 
odbył się w piątek 25 września w Kościele Rzymskokatolickim 
pw. Opatrzności Bożej w Jaworzu. Rodzinie i bliskim śp. 
Zmarłego współczucia składają pracownicy Urzędu Gminy 
na czele z wójtem Radosławem Ostałkiewiczem oraz radni  
z przewodniczącym, Zbigniewem Putkiem.

Urząd Gminy Jaworze

Choroba odciska piętno na każdej dziedzinie mojego życia. 
Jestem zrozpaczona… Ja nie mogę tak żyć! Nie mogę dłużej 
udawać, że jest w porządku. Maska uśmiechu przestała działać.

Najgorsze jest to, że nie mam szans na refundowane lecze-
nie! Nie mam szans na realną pomoc… Moim jedynym ratun-
kiem jest operacja w specjalistycznym ośrodku – koszt tej po-
mocy to ponad 50 tysięcy złotych! Kwota, której ani ja, ani moi 
rodzice nie jesteśmy w stanie zdobyć. Proszę, pomóż mi w wal-
ce! Straciłam wiele lat… Tego czasu nikt mi nie odda. Moja przy-
szłość nie może tak wyglądać. Proszę, uwolnijcie mnie od bólu!

Mój stan jest określany jako ciężki - właśnie dlatego ter-
min wyznaczono na 22 października. Jestem przerażona, bo 
wiem, że jeśli operacja nie zostanie przeprowadzona, mój or-
ganizm całkowicie się podda, a choroba odbierze wszystko! 
Błagam o pomoc! 

Wiara w to, że wrócę do szkoły, do malowania, do życia, po-
zwala mi na trzymanie się w ryzach. To pomaga mi przetrwać 
najgorszy ból, ale wiem, że to tymczasowe rozwiązanie. Nie 
chcę nawet myśleć, że tę walkę mogłabym przegrać. Proszę, 
ratujcie mnie, zanim na pomoc będzie za późno!

Pomóż mi proszę
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Wszędzie dobrze...
...ale w domu najlepiej!

BBsolar Sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 93
43-384 Jaworze

FOTOWOLTAIKA
dla Twojego domu!

512-160-510
www.bbsolar.eu
office@bbsolar.eu

Specjalizujemy się w doborze
komponetów indywidualnie

dopasowanych dla każdego klienta

Zapewniamy profesjonalny montaż
oraz wsparcie przy uzyskaniu dofinansowania!

Lokalna firma z Jaworza z ponad
30 letnim doświadczeniem w branży!
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TekST SpOnSOrOWanY

MOUnTainS? WHY nOT?
W tym numerze wszystko o górach. dla mieszkańców Jaworza 
góry stanowią piękny element krajobrazu, często widzianego 
w oknach swojego domu. dla innych, góry to miejsce, gdzie 
spędzamy wolne weekendy, szukamy dystansu i relaksu 
w zabieganym świecie.
W październiku: 11 korzyści z aktywnego spędzania czasu 
w górach.

Top 11 benefi ts of trekking and active holidays

experience the rich fl ora and fauna

You can admire an unusual species of birds, diverse wildlife, 
beautiful plants along with trees. 

Cure for your heart and lungs

You can get clean, fresh air. The more fresh air you breathe, 
the better your lungs work; the more blood the heart pumps, the 
healthier it gets. It also lowers cholesterol and blood pressure.

improved fi tness and weight loss

Trekking involves walking up and down. The uphill walks can 
bring the heart close to the target heart rate; the downhill walks 
gives time to recover. Better than going to the gym? Sure-if you 
walk for about 4-6 hours regularly.

Mental benefi ts

Mountains can provide a level of serenity that is rarely available in 
the hustle and bustle of a city. The scenic views,the picturesque 
views, the snow-covered mountains, the beautiful starry nights all 
help in calming and soothing the mind. The breathing of fresh air, 
admiring at the breathtaking nature, makes our bodies release 
endorphins a happy hormone that reduces the stress levels and 
makes us happy.

Longer life

Research has shown that just hiking for 8 kilometers quite slowly 

is suffi  cient to reduce the risk of strokes and heart attacks for 
above 30%. 8 kilometers is about 10,000 steps. You can monitor 
this in one of the several modern smart gadgets. It may also 
reduce that risk of cancer. 

Strong bones

The fl exibility of the leg muscles increase with the up and down 
walks. Trekkers have well-toned leg muscles, which not only look 
good but also makes the ankles more stable. hiking with a heavy 
backpack can help in the your bone density.

improve your balance

hiking on the hills is an excellent way to improve your balance. 
The irregular surface helps the small muscles that stabilize your 
ankles to get stronger and starts reacting faster when you lose 
balance. 

increase focus and productivity

It has been proven that ten minutes of movement can increase 
productivity and mental focus. It is good to go out and walk during 
the lunch break. You will benefi t from some of the best ideas that 
come when hiking on the top far away from your work desk.

experience local cultures and local food

Trekking involves going through some remote villages. You can 
stay with locals and taste their local food, learn about their culture.

disconnect from technology

You will be away from your laptops, perhaps even mobile phone 
networks, television, and many other gadgets . The freedom from 
these gadgets can re-teach you to appreciate and reconnect 
with nature. Trekking in nature is a great way to reconnect with 
yourself, self-discovery and refl ection.

Make new friends

Adults with more extensive social circles have lower blood 
pressure and live longer.
Being with a group of like-minded people with common goals is a 
great way to keep your emotional well-being.

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

zapraszamy na zapisy na nowy rok szkolny 2020/2021!!! 
OSTaTnie MieJSCa W GrUpaCH!

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!
SekreTariaT: zdrojowa 93, i pietro, 

budynek Galerii Jaworze.
Tel. 0048 604 835 859  / e-mail: sekretariat@jezykijaworze.pl
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poziomo:

1) Sortowanie śmieci
7) Miasto z Wawelem
11) Siły zbrojne państwa
12) Nowa atrakcja przy Muzeum Fauny i Flory w Jaworzu
13) Dyshonor, zniewaga
15) Mańkut
16) W Aleksandrowicach jest bazą Aeroklubu Bielskiego
18) Zniechęcenie, niemoc
22) Lekarz grecki - „Ojciec medycyny”
24) Napaść, ofensywa
25) Duńska wyspa na Bałtyku
26) Wieszczka, która przepowiedziała upadek Troi
30) Zagłada żydów w czasie II wojny światowej
35) Ssaki z rzędu waleni
36) Po przejściu piły
37) Fotel plażowy
38) Dziecięce uzdrowisko w powiecie nowotarskim
41) Pomaga wrócić do zdrowia
46) Stolica, w której w sierpniu doszło do potężnej eksplozji
47) Dogląda koni
48) Konsorcjum, porozumienie przedsiębiorstw
49) Strateg wojskowy
50) Popełnienie błędu

pionowo:

1) Afrykańskie państwo ze stolicą w Mogadiszu
2) „żywy pieniądz”
3) Podłużne ciastka przełożone kremem

4) Jeden z kontynentów 
5) Postać biblijna, którego córkę uzdrowił Jezus
6) Egzotyczna papuga
7) Południowokoreański samochód
8) Zakład przerabiający ropę naftową
9) Rosyjski port nad Zatoką Fińską
10) Nowa dyrektor OPG Jaworze
14) Krew zwierzęcia
17) Opowieść np. o Syzyfi e
19) Zboże na kaszę jaglaną
20) Taniec argentyński
21) Jedna z elektrod
22) Palestyńska organizacja bojowa
23) Międzynarodowy układ militarny
27) Egipski port nad kanałem
28) W lampie Łukasiewicza
29) Wczesna pora dnia
30) Gatunek ryby
31) Miasto z browarem nad Sanem
32) Rośliny z kolcami
33) Skutek przegrzania organizmu
34) Schodki na statek
35) Imię żony Lecha Wałęsy
38) Eden
39) coś pospolitego, frazes
40) Przepływa przez Weronę
42) Znawca moralności
43) Góry w Ameryce Południowej
44) Mały rozmiar odzieży
45) Ktoś z rodziny

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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Skorzystaj z naszego doświadczenia i ciesz się z efektów. 
Jesień to idealny czas, aby rozpocząć zabiegi 

ujędrniające i odnawiające. 

Skóra, wraz z upływem lat i w skutek działania czynników 
zewnętrznych – m.in. wiatru, mrozu, promieniowania UV, zanie-
czyszczenia powietrza, złej diety, palenia papierosów, traci swo-
ją dobrą kondycję i młodzieńczą zdolność do szybkiej regenera-
cji. Spowolnione zostają także jej naturalne funkcje naprawcze. 
W wyniku tego staje się szara, sucha, wiotka, podatna na uszko-
dzenia, pojawiają się na niej oznaki starzenia w postaci zmarsz-
czek. Ten naturalny proces starzenia się można opóźnić oraz sku-
tecznie przywracać dojrzałej skórze cechy skóry młodej. 

Odwiedź nasz salon – nasi Terapeuci pomogą dobrać najbar-
dziej optymalne zabiegi dla ciebie!

FaLa radiOWa VenUS LeGaCY

Zabieg Venus Legacy wygładzi zmarszczki i poprawi kondycję 
skóry twarzy, szyi i dekoltu. To połączenie multipolarnej fali ra-
diowej z impulsowym polem magnetycznym oraz technologią Va-
riPulse.

HiFU UFiT

Przełomowa i innowacyjna technologia, która pozwala wykonać 
nieinwazyjny lifting twarzy. Redukuje zmarszczki oraz poprawia 
elastyczność skóry dzięki wykorzystaniu ultradźwięków o wyso-
kiej częstotliwości. Podczas zabiegu organizm otrzymuje bodźce 
do przyspieszenia naturalnych procesów głębokiej odnowy tka-
nek oraz ich zagęszczenia. 

STYMULaTOr TkankOWY nUCLeOFiLL

Nucleofi ll to preparat do głębokiej odnowy i przebudowy skóry. 
Działa na trzech poziomach: liftingu, antyoksydacji, nawilżenia. 

To idealny zabieg dla osób, które obserwują u siebie pogorsze-
nie kształtu owalu twarzy, utratę napięcia i nawilżenia skóryi skó-
ra stanie się promienna i zaczną zanikać objawy stresu oksyda-
cyjnego. Ponadto poprawi się koloryt skóry, a drobne zmarszczki 
ulegną wypłyceniu. Efekt będzie wyraźny, ale naturalny – dokład-
nie taki, jakiego oczekujesz!

FOTOOdMŁadzanie

Zabieg polega na poddaniu powierzchni skóry naświetlaniom 
krótkimi impulsami światła laserowego. 

Terapia OSOCzeM BOGaTOpŁYTkOWYM

Osocze bogatopłytkowe to naturalny preparat stymulujący odno-
wę i regenerację skóry. Procedura ma formę mezoterapii lub za-
biegu wolumetrycznego z wykorzystaniem pobranego od klienta 
osocza, która pobudza fi broblasty do produkcji nowego kolagenu, 
przywracając skórze jędrność i elastyczność.

rF - radiOFrekWenCJa MikrOiGŁOWa

Synergia działania mikronakłuwania, fali radiowej i elektropora-
cji daje niesamowity efekt zagęszczonej skóry oraz jej wygładze-
nia. Efekty są naprawdę spektakularne. Pozwala naprawić skórę, 
usuwając zmarszczki, blizny i zamykając pory skórne. 

peeLinGi CHeMiCznO-enzYMaTYCzne derMaQUeST
 

Peelingi Dermaquest działają z intensywnością, jakiej nie zapew-
nią ci drogeryjne preparaty. To zabiegi terapeutyczne oparte na 
bezpiecznych stężeniach kwasów oraz silnych koncentracjach 
substancji biologicznie czynnych. Komórki skóry zostają pobu-
dzone do intensywnej regeneracji oraz otwarte na działanie do-
broczynnych preparatów o działaniu nawilżającym czy odmładza-
jącym. Dzięki temu Twoja skóra dosłownie stanie się jak nowa!

CHCiaŁaBYŚ zaTrzYMaĆ CzaS i zaCHOWaĆ GŁadkĄ i JĘdrnĄ SkÓrĄ?
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Zdjęcia: Mieczysław Brzezicki


