ROK XXXII WYDANIE NR 355

NAKŁAD 2900 EGZ.

ISSN 1234-6453

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Styczeń 2022

Chociaż od dawna był schorowany, wszyscy mieliśmy nadzieję, że jeszcze sporo przed nim i niejedno zrobi dla swojej małej ojczyzny, a szczególnie Nałęża,
z którym był związany przez całe życie. Stało się jednak inaczej, odszedł spokojnie,
w nocy z 19 na 20 grudnia, pozostawiając w żałobie nie tylko swoich bliskich, ale
i Jaworze. W czwartek tuż przed świętami Bożego Narodzenia wyruszył w ostatnią
drogę… 75-letni Andrzej Śliwka był jednym z najbardziej zaangażowanych społeczników w Jaworzu. Zapamiętamy go takim, jak na zdjęciu, wykonanym podczas jaworzańskich dożynek. W środku numeru publikujemy obszerne fragmenty mowy
pogrzebowej wójta Radosława Ostałkiewicza.
(wot)
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Zmiany w komunikacji
W nowy, 2022 rok Komunikacja Beskidzka weszła
z dużymi zmianami. Przede wszystkim ma być taniej
i bardziej różnorodnie, w rozkładzie pojawiły się także
nowe połączenia, również do naszej miejscowości. Wójt
Radosław Ostałkiewicz poinformował na Facebooku
o „czterech strzałach”. Są to bilet w cenie 4 złotych,
niezależnie od trasy, na którą został wykupiony, bilet
dobowy na wszystkie linie za 12 złotych, bilet 50-przejazdowy za 140 złotych na wszystkie linie na dwa miesiące oraz bilet miesięczny za 140 złotych na wszystkie linie (do tej pory obowiązywał na jedną linię, oczywiście obowiązują ulgi). – Są to efekty optymalizacji,
którą wespół z naszym właścicielem – czyli dziesięcio-

ma gminami zrzeszonymi w Beskidzkim Związku Powiatowo-Gminnym, wprowadzimy 1 stycznia – mówił
w grudniu w Radiu Bielsko Maksymilian Pryga, rzecznik prasowy Komunikacji Beskidzkiej. – Taką wisienką na torcie na pewno jest bilet 50-przejazdowy, który będzie obowiązywał przez dwa pełne miesiące kalendarzowe na wszystkich liniach. Nowością jest bilet
dobowy – możemy na nim jeździć cały dzień, na przykład rano wybrać się do Szczyrku, a wieczorem do tężni w Jaworzu. To rozwiązanie przygotowane przez nas
w oparciu o wskazówki czy sugestie mieszkańców. Nie
ukrywam bowiem, że zarówno Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny, jak i my, Komunikacja Beskidzka,
przygotowaliśmy zmiany w oparciu o liczne wnioski
mieszkańców. Zebraliśmy to, co najlepsze i na miarę
naszych możliwości organizacyjnych, prawnych i logistycznych, przygotowaliśmy taką ofertą, która – mamy
nadzieję – spotka się z aprobatą – mówił rzecznik.
(wot)

Pomnik
coraz bliżej

Fot. ARC

12 lutego miną 44 lata od śmierci Wiesława Dymnego, z kolei 25 lutego przypomnimy sobie 86. rocznicę
jego urodzin. Już wkrótce, tuż przy kapliczce w Nałężu, z którym artysta był związany przez pierwsze lata
życia, stanie ławeczka. Na razie termin jej odsłonięcia
nie jest znany i raczej mało prawdopodobne jest, żeby
stało się to faktem w lutym, przy okazji rocznic. Bardziej dogodnym terminem wydaje się być początek
wiosny. Póki co uchylamy rąbka tajemnicy, jak będzie
mniej więcej wyglądał artysta.
(wot)
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Bardzo
trudny rok
za nami

Fot. Pixabay

100 mieszkańców Jaworza (54 kobiety i 46 mężczyzn)
zmarło od 1 stycznia do 28 grudnia 2021 roku (tego
dnia zbieraliśmy dane w Urzędzie Stanu Cywilnego).
Nawet biorąc pod uwagę fakt, że są to dane, które nie
obejmują trzech dni, i tak jest dużo gorzej niż przed
rokiem. W 2020 zmarło 83 jaworzan, co już było niechlubnym rekordem. Dlatego wszystko wskazuje więc
na to, że tyle śmierci w ciągu jednego roku nie zanotowano od zakończenia II wojny światowej. Oczywiście
głównym winowajcą jest COVID-19.
– To był najtrudniejszy rok, odkąd zaczęłam pracować w Jaworzu, czyli od 20 lat. Spotkałam się z wieloma trudnymi przypadkami – nie ukrywa Katarzyna
Dzięcioł, kierownik Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu.
– Pozostaje mieć nadzieję, że najbliższe 12 miesięcy
nie będzie tak dramatyczne z uwagi na szczepienia.
Choć z drugiej strony procent zaszczepionych dwoma
dawkami, który zbliża się do 60, też mógłby być wyższy – dodała pani doktor.
Do 28 grudnia Urząd Stanu Cywilnego zanotował 51
urodzeń (28 chłopców i 23 dziewczynki, w całym 2021
urodziły się 52 osoby). Stałych mieszkańców było 7023
(3648 kobiet i 3375 mężczyzn), do tego trzeba doliczyć
254 osoby z czasowym pobytem.
– Ponadto w opisywanym okresie zawarto 60 ślubów
cywilnych oraz 77 kościelnych – 64 katolickie, 12 ewangelickich i jeden zielonoświątkowy. 28 ślubów z cywilnych odbyło się w plenerze, dużym powodzeniem cieszyły się gospodarstwa należące do państwa Steklów,
mniejszym Koralowa – przyznała Izabela Stwora, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Jaworzu.
(wot)

Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów. Redakcja
zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych
materiałów, redagowania i opatrywania własnymi
tytułami. Redakcja zastrzega sobie także prawo do
odmowy przyjęcia reklamy lub ogłoszenia. Za treść
reklam, ogłoszeń i listów redakcja i wydawca nie
odpowiadają.
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Taaaaki ślimak
„Echo Jaworza” Bartłomiej Czader z placówki działającej przy Szkole Podstawowej nr 2.
Jak dodał, najdłuższym znanym z prehistorii ślimakiem
jest eoceński Campanile. Jego muszla osiągała jednak
„zaledwie”. 60 cm. Prezentowany w muzeum okaz ma
55 cm i robi wielkie wrażenie. – Sam ślimak ważył zapewne ok. 10 kg i za życia polował na metrowej długości wieloszczety. Aborygeni używali często muszli tego
ślimaka do produkcji haczyków, zbrojników, naczyń
i specyficznych ozdób. Mężczyźni nosili w przekłutych
nosach szpile w kształcie półksiężyca – dodał Czader.
Na koniec uchylmy rąbka tajemnicy – Święty Mikołaj
to tak naprawdę pani Monika Zawadzka.
(wot)

Zdjęcia: ARC

Święty Mikołaj dotarł na początku grudnia do Muzeum
Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu. Oczywiście nie przybył z pustymi rękami. – Podarował nam
nie lada prezent – zbiór kilkunastu muszli z Indonezji, w tym prawdziwą perełkę, Syrinx aruanus. Ślimak
ten jest najprawdopodobniej największym ślimakiem
muszlowym wszechczasów, gdyż jego muszla może
osiągać nawet ponad 90 centymetrów – poinformował

... i naszym maleńkim pajączkiem, Lasiodora
parahybana.

Dla porównania muszla z pingwinem cesarskim...

Gazeta z opóźnieniem
Niestety nie mamy dla państwa dobrych wiadomości.
Inna sprawa, że w świecie walczącym od dwóch lat
z wirusem, coraz bardziej przyzwyczajamy się do nieciekawych wieści. Tym razem będą dotyczyć cen papieru, które biją kolejne rekordy. Już pod koniec października branżowy portal gospodarczy wnp.pl alarmował, że ceny papieru są obecnie prawie dwa razy
wyższe niż rok temu, a problemy z dostawami surowca dla branży wydawniczo-księgarskiej czy producentów opakowań są w stanie zachwiać w wielu firmach
produkcją, a nawet całkowicie ją wstrzymać.
– Problemy wystąpiły w najgorszym możliwym momencie. Ostatni kwartał jest najważniejszy, gdyż sprzedaż w tym okresie może przyczynić się do wyniku na
plusie lub straty w całym roku finansowym – można
było przeczytać.

Dwa miesiące później sytuacja jest dalej na tyle niestabilna, że „Echo Jaworza” będzie wprawdzie drukowane, ale niewykluczone, że z pewnym opóźnieniem.
Drukarnia Wydawnictwa Prasa Beskidzka Spółka z o.o.
w Bielsku-Białej poinformowała jeszcze przed świętami władze Gminy Jaworze, że będzie potrzebowała dwóch tygodni na wydrukowanie całego wydania,
a nie jak dotąd tygodnia. Nie pozostaje nam nic innego, jak prosić państwa o cierpliwość. „Echo Jaworza” jest regularnie wysyłane do drukarni na przełomie miesiąca, na to jednak, co dzieje się później (druk,
dystrybucja), zarówno Urząd Gminy, jak i redakcja nie
mają wpływu.
(wot)
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Zmarł Kazimierz Bieniek
i powiatowych oraz zaproszonych wójtów gmin ościennych, a także zaprzyjaźnionych czeskich i węgierskich,
najważniejszymi osobami podczas celebry byli gospodarze dożynek. W tym roku to Eryka Wiencek oraz Kazimierz Bieniek. Niezwykle wzruszeni mówili o tym, jak
wielki to zaszczyt piastować w tym jednym niepowtarzalnym dniu, tak odpowiedzialne stanowisko”.
– Pan Kazimierz Bieniek, którego dane mi było poznać,
podkreślił w 2009 roku, że jest ogromnie dumny ale
i szczęśliwy, że ludzie mu zaufali i wybrali na gospodarza dożynek – napisał na swoim profilu na Facebooku
Radosław Ostałkiewicz, wójt Jaworza.
Kazimierz Bieniek zmarł w wieku 84 lat. Uroczystości
pogrzebowe odbyły się w kościele pw. Opatrzności Bożej w Jaworzu 30 grudnia.
– Spoczywaj w spokoju, Panie Kazimierzu, na polu
wiecznych żniw i urodzaju – dodał wójt Jaworza.
(wot)

Fot. ARC

W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, niedzielę 26
stycznia, zmarł Kazimierz Bieniek, który dał się poznać
w Jaworzu między innymi jako gospodarz dożynek
w 1997 i 2009 roku. Chcąc wrócić pamięcią do tamtych wydarzeń, wystarczy sięgnąć do archiwalnych wydań „Echa Jaworza” (wszystkie numery są dostępne na
stronie internetowej Ośrodka Promocji Gminy Jaworze
– www.opgj.pl). Na stronie 2. wydania z września 1997
widzimy pana Kazimierza z żoną, z podpisem „Gospodarzami tegorocznych dożynek byli powszechnie szanowani Kazimierz Bieniek z Małżonką”. Na kolejnej
stronie stoi gazda, który przemawiając do gości imprezy mówił „o trudzie rolnika i konieczności poszanowania daru Bożego, jakim jest chleb nasz powszedni”. Po
raz drugi pan Kazimierz był gazdą po 12 latach – wtedy z Eryką Wiencek. Wówczas „Echo Jaworza” (numer
z września 2009 roku) pisało między innymi tak: „Podczas dożynek oprócz przedstawicieli władz gminnych

Okładka „Echa Jaworza” z września 2009 roku. Na zdjęciu z lewej widzimy Kazimierza Bieńka z Eryką Wiencek.
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Andrzej Śliwka 1946-2021
Kochana Pani Irenko, drodzy Synowie, szanowna
Rodzino Zmarłego, wszyscy dzisiaj płaczący!
To nie będzie mowa krótka, bo taka nie może być. Bo
w krótkich słowach nie można wyrazić wdzięczności
za życie i bycie z kimś, kto żył może z nami krótko – by
nie rzec zbyt krótko, ale w taki sposób. Tym bardziej że
z całą pewnością na długo zostanie z nami, z Jaworzem
i w Jaworzu, w sercu każdego z nas. Kiedy żył, miał dla
każdego z nas dobre słowo – teraz, gdy odszedł, brakuje
nam jego donośnego głosu, poczucia humoru i radości
z życia tu i teraz w Jaworzu. Zatem tym bardziej musimy pożegnać Go nie tylko dobrym słowem, ale garścią
dobrych słów. Bo tak jak on dla każdego z nas zawsze
miał uśmiech, to i my winniśmy mu wyrazić wdzięczność i radość z obcowania z nim każdego dnia.
Andrzej z Jasionek
Dzisiaj, w przeddzień wigilii Bożego Narodzenia, zamiast radować się z przyjścia Pana, zwyczajnie po ludzku smucimy się, że straciliśmy kogoś, kto w naszym życiu odcisnął swój ślad i pozostawił wiele dobrego i wartościowego. Przynajmniej ja tak to odczuwam. W ten
grudniowy i śnieżny czwartek, w środku pandemii, tak
tłumnie żegnamy naszego Przyjaciela, samorządowca
z krwi i kości, samorządowego kolegę, człowieka, który zapisał się wielkimi i znaczącymi literami w historii naszej gminy. Żegnamy człowieka, którego kochaliśmy i jednoczymy się w smutku z Panią Irenką i całą
Rodziną drogiego nam Andrzeja.
Odszedł od nas były Przewodniczący Rady Gminy Jaworze piątej kadencji w latach 2006-2010 i Rady Gminy
Jaworze szóstej kadencji 2010-2014, honorowy prezes
Stowarzyszenia „Jaworze Zdrój”, Zasłużony dla Rozwoju Jaworza. Przychodzi nam pożegnać człowieka, który swoje życie poświęcił pracy społecznej dla Jaworza.
Odszedł Pan Andrzej Śliwka, Pan Przewodniczący, Pan
Prezes, wreszcie drogi i jedyny w swoim rodzaju Andrzej. Andrzej z Jasionek – bo nie z Nałęża, jak sam mówił – choć Nałęże było dla niego tak bardzo ważne, ponieważ to właśnie tam na co dzień mieszkał, żył i pracował. Wspaniały jaworzanin, człowiek o złotym sercu i równie pięknym słowie – i to zawsze dobrym słowie. Dla każdego – czy go znał, czy nie, czy się z nim
zgadzał, czy nie, czy go lubił, czy nie. Ktoś, kto mógłby
uczyć manier i sztuki dobrego wychowania może nawet na dworach szlacheckich. Ktoś, od kogo nigdy nie
usłyszałem złego słowa, a wydaje mi się nawet, że nie
wyczułem ani jednej złej myśli adresowanej pod cudzym adresem.
Moje słowa żalu z powodu odejścia z tego świata wyrażam również w imieniu przewodniczącego Rady Gminy Jaworze obecnej kadencji, a przy okazji dwukrotnego wiceprzewodniczącego jaworzańskich rajców
przy Twoim boku Zbigniewa Putka. Żegnam Cię, Panie Andrzeju, także w imieniu radnych piątej i szóstej
kadencji Rady Gminy Jaworze – wiceprzewodniczących Zbigniewa Putka, Zygmunta Podkówki i Joanny
Buzderewicz oraz radnych Jana Bathelta, Eleonory Go-

lonki, Tadeusza Gruszczyka, Krzysztofa Kleszcza, Romana Kruczka, Zbigniewa Lisowskiego, Ireny Mikler,
Jerzego Ryrycha, Jana Stekli, Krystyny Szczypki, Romana Urbasia, Jana Bożka, Pawła Lorka, Danuty Mynarskiej. To właśnie z tymi zasłużonymi ludźmi przyszło Ci pracować w latach 2006-2014. Czynię to także
w imieniu Rady Gminy Jaworze siódmej kadencji, która pracowała w latach 2014-2018 i nominowała Cię do
Nagrody Starosty Bielskiego im. ks. Józefa Londzina –
w szczególności w imieniu przewodniczącego Mieczysława Brzezickiego i radnych, których wymieniłem
wcześniej oraz Katarzyny Dyaczyńskiej, Michała Hanusa, Janiny Holeksy, Edwarda Podstawnego. W 2019 roku
z kolei Rada Gminy ósmej kadencji przyznała Ci tytuł
i medal „Zasłużony dla Rozwoju Jaworza”, pod czym
podpisali się Zbigniew Putek, Roman Kruczek, Jan Bathelt, Krzysztof Kleszcz, Jan Bożek, Edward Podstawny, Magdalena Krzemień, Dorota Mamorska, Agnieszka Nieborak, Agnieszka Wantulok, Jadwiga Zabilska,
Tomasz Gwóźdź, Tomasz Jurczyk i Sławomir Tomala.
Mówię Ci również do zobaczenia w imieniu pracowników Urzędu Gminy Jaworze, którzy wspominają Cię
jako wspaniałego rozmówcę, zaangażowanego radnego i życzliwego człowieka, który każdej urzędniczce
i urzędnikowi nie szczędził nigdy chociażby najkrótszego „dzień dobry”. Tak samo mają Cię w pamięci pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Centrum Usług Wspólnych, a dawniej Gminnego Zespołu
Oświaty, Ośrodka Promocji Gminy Jaworze, Gminnej
Biblioteki Publicznej i Samodzielnego Gminnego Za-
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kładu Opieki Zdrowotnej oraz obu przedszkoli – Nr 1
i Nr 2 oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej oraz Nr 2 im. gen. br. Stanisława Maczka, a wcześniej gimnazjum. No i oczywiście Młodzieżowej Rady
Gminy Jaworze, którą współtworzyłeś i której patronowałeś – a w zasadzie jej dwóm pierwszym kadencjom.
Osobiście zaś żegnam Ciebie, Mój Przewodniku po samorządowej krainie, mój nauczycielu Jaworza Nałęża i Błatniej. Cieszę się, że mogłem Ciebie spotkać
w swym życiu i z Tobą współpracować dla dobra Jaworza. A jeszcze bardziej, że zawsze rozumieliśmy się
bez słów na płaszczyźnie samorządowej, społecznikowskiej i teatralnej. Takich ludzi, jak Ty, poznaje się raz
za żywota. Dziękuję Ci za to.

pełniąc funkcję wiceprzewodniczącego. Byłem również
ławnikiem sądu rejonowego. Działając na płaszczyźnie sportowej, przez kilkanaście lat byłem sędzią piłki nożnej i siatkowej. Dzisiaj jestem przekonany, że doświadczenia, jakie nabyłem przez te długie lata działalności społecznej, będą owocować obecnie, przy dobrej organizacji pracy Rady Gminy Jaworze”.
Kawa za kawą
Wracając myślami do moich relacji ze śp. Andrzejem,
mogę powiedzieć, że w styczniu 2007 roku poznałem
Andrzeja Śliwkę bardzo osobiście. Mimo że pracowałem w Urzędzie Gminy od 2003 roku nie dane było
mi wcześniej poznać go bliżej. Okazją stał się wspólny wyjazd. Otóż jako inspektor ds. funduszy unijnych
uczestniczyłem w wyjeździe studyjnym w ramach Lokalnej Grupy Działania do Włoch, a którego uczestnikiem był nasz drogi Andrzej. Wtedy wspólnie między
innymi z Jolantą Konior ze Starostwa Powiatowego
w Bielsku-Białej – szefową Biura Promocji, Kultury i Turystyki oraz Sabiną Bugaj ze Szczyrku otoczyliśmy naszego Pana – dla mnie wtedy Pana – Andrzeja stosowną opieką. Swoją drogą w swoim archiwum odkryłem
zdjęcie Andrzeja, które wykonałem 31 stycznia 2007
roku chyba w Turynie albo w okolicach. Zresztą tamten czas przywołuje we mnie to jakże żywe wspomnienie – Turyn, kafejka gdzieś tam i pytanie, co chcemy
pić. Pan Andrzej zamawia kawę, ja chyba coś innego.
Niemniej jednak dostaje tyci-tyci filiżaneczkę z czarnym trunkiem i szklankę wody – wtedy dziwi się, po
co mu ta woda, ale biorąc dostawę zamówienia za dobrą monetę wypija maleńką dawkę kawy jednym haustem. Nagle widzę, jak oczy mu wychodzą na wierzch,
a kawa sprawia, że pęcznieje. Na szczęście po chwili oddycham z ulgą, gdy słyszę: „Moja historia, drogi
Panie Radku, to kawa za kawą. Bywały czasy, że wypijałem ich kilkanaście w ciągu dnia. Przede wszystkim za nieboszczki Polski Ludowej, gdy pracowałem
w Urzędzie Gminy Jasienicy. Ale takiej mocnej dawki
nigdy nie dostałem. W ogóle dziwiłem się, gdy mi podali tę szklaneczkę wody do popicia, a teraz jestem za
to wdzięczny. I chyba nie mam już ochoty oglądać Całunu Turyńskiego”. Tę historię wspominaliśmy przynajmniej co roku, czyli przez kolejnych 14 lat – również podczas naszego ostatniego spotkania trzy miesiące temu – przy okazji wyprawy na Błatnią w towarzystwie mojej zastępczyni Anny Skotnickiej-Nędzkiej
i prezesa Stowarzyszenia „Jaworze-Zdrój” oraz radnego Sławomira Tomali, który nas tam wywiózł czy
wrześniowe spotkanie w towarzystwie brata Wiesława Dymnego – inż. Lechosława Dymnego oraz mieszkańca Nałęża i byłego redaktora naczelnego Kroniki
Beskidzkiej – pana Piotra Wysockiego.
Nieco ponad rok po objęciu funkcji szefa gminnych
rajców Andrzej Śliwka na łamach Echa Jaworza napisał: „Muszę szczerze przyznać, że początkowo miałem
wiele obaw, czy podołam obowiązkom przewodniczącego Rady Gminy, czy nie zawiodę tych, którzy mi zaufali w wyborach i radnych, którzy powierzyli mi kierowanie Radą. Obawy szybko minęły. Po kilku spotkaniach, szczególnie na posiedzeniach komisji problemowych, miałem okazję przekonać się, że radni to w dużej mierze doświadczeni samorządowcy i od wielu lat
zaangażowani w działalność na rzecz środowiska lokalnego. Na pierwszym spotkaniu z Wiceprzewodni-

Społecznik od 16. roku życia
„Jestem wielce zaszczycony, że mogę przewodniczyć tak szacownemu gronu Radnych, jaki wchodzi
w skład Rady Gminy Jaworze. Zostać „gospodarzem”
tak wspaniałej gminy, jaką jest Jaworze, to z jednej strony ogromna duma i zaszczyt, ale z drugiej wielkie zobowiązanie i odpowiedzialność. Swoją pracą i zaangażowaniem, będę starał się podołać zadaniom i wymogom, jakie przede mną i przed Radą zostały postawione. Chciałbym być reprezentantem całej 15-osobowej
Rady bez względu na przynależność organizacyjną,
partyjną czy wyznaniową. Tak samo jak wszyscy Radni złożyłem ślubowanie, przysięgając, że »…obowiązki swoje będę sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie,
mając na uwadze dobro Gminy i jej mieszkańców. Słowa tej przysięgi będą moim drogowskazem i przewodnikiem jako radnego, a zarazem przewodniczącego naszej podbłatniańskiej, ojcowskiej Gminy«”. Tak mówiłeś w styczniu 2007 roku. Z udzielonego wtedy wywiadu mogliśmy się m.in. dowiedzieć, że byłeś człowiekiem, z którego Jaworze mogło być dumne. Swoją działalność społecznikowską rozpocząłeś dosyć wcześnie,
w wieku ok. 16 lat. Przez kilka lat mieszkałeś w Pogórzu koło Skoczowa. Właśnie w tej niedużej wsi, miejscowi działacze pokazali ci – jak sam mówiłeś – i nauczyli,
jak wiele można zrobić poprzez działanie u podstaw,
poprzez samoorganizowanie się na rzecz swojego środowiska. Pierwszymi organizacjami, w których działałeś były: Związek Młodzieży Wiejskiej i Ludowe Zespoły Sportowe, a kiedy zostałeś już pełnoletnim obywatelem, zasiliłeś szeregi Ruchu Ludowego, którego
członkiem byłeś do końca życia. Uzyskałeś nawet najwyższe odznaczenie Polskiego Stronnictwa Ludowego,
czyli Złotą Koniczynkę, którą dumnie nosiłeś w klapie
każdej swej marynarki.
Kiedy w 1965 r. powróciłeś do Nałęża – do swojej rodzinnej miejscowości – pierwsze co zrobiłeś, to założyłeś Związek Młodzieży Wiejskiej a następnie koło Ligi
Obrony Kraju czy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego i zespół teatru amatorskiego. Te
dwie ostatnie organizacje w jakiś sposób odtworzyłeś
później już w XXI wieku. Poza tym w tamtym czasie
dwa razy reprezentowałeś województwo bielskie na
Zjeździe Krajowym ZMW. Jak sam powiedziałeś: „Podstawowym zadaniem zakładania tych organizacji było
tworzenie i organizowanie życia kulturalno-rozrywkowego i sportowego w tej mojej maleńkiej ojczyźnie,
jaką jest do dziś Jaworze Nałęże. W okresie kiedy Jaworze wchodziło w skład gminy Jasienicy, przez jedną kadencję byłem radnym Gminnej Rady Narodowej,

7

W gminie

styczeń 2022

czącymi Rady Gminy, za podstawę naszej pracy organizacyjnej przyjęliśmy zasadę szczerej i otwartej współpracy pomiędzy Radą Gminy a Wójtem i jego służbami oraz tworzenie dobrej atmosfery do działania w samej Radzie jak i w całym Urzędzie. Dobra współpraca pomiędzy wszystkimi organami samorządowymi
to pewna gwarancja szybkiego rozwoju naszej Małej
Ojczyzny. Uważamy, że bardzo ważnym naszym zadaniem i podstawowym obowiązkiem to dążenie do tego,
aby podejmowane uchwały, prawo stanowione przez
Radę Gminy dobrze służyło mieszkańcom, a w realizacji słusznych zamierzeń i przedsięwzięć Wójt miał zawsze wsparcie tej Rady”. Jakże ważne to słowa, podejście i swoista lokalna polityka – nie muszę mówić. Różnie to bywało w przeszłości, ale Andrzej Śliwka ustanowił standardy, które przez ostatnie lata realizowali jego następcy – Pan Mieczysław Brzezicki w latach
2014-2018 oraz Pan Zbigniew Putek, który nie tylko jest
następcą Andrzeja Śliwki w tej kadencji, ale osobiście
był jego przyjacielem, ale i zastępcą w latach ubiegłych
kadencji 2006-2010 i 2010-2014.

go projektu wystawić sztukę poświęconą historii Jaworza i jego dziedzictwu – szczególnie jeżeli chodzi o
dawnych właścicieli czyli ród Saint Genois d’Anneaucourt. Wcześniej Pani Jadwiga Roik napisała swoją historię Jaworza, ale nie chcieliśmy poprzestać na tym.
Chcieliśmy zrobić coś więcej.
Andrzej Śliwka wcielił się w rolę siedzącego dzisiaj
u bram Alei Kościelnej twórcy uzdrowiska Jaworza hrabiego Maurycego. O tym przeżyciu, o którym wspominaliśmy przez ostatnią dekadę nie tylko z wielką radością i sentymentem, ale nadzieją na powtórkę kiedyś – tam, powiedział tak: „Nie wyobrażałem sobie, że
mógłbym zagrać. Choć jestem wielkim miłośnikiem teatru, pięknego słowa, to aż tak daleko nie posuwałem
się w marzeniach. I znienacka zaproponowano mi rolę,
a powiem, że trudno było odmówić. Próby były wspaniałym doświadczeniem i przeżyciem. Najlepiej może
o tym świadczyć fakt, że staliśmy się piękną, teatralną
rodziną. Dowodem na moje słowa jest to, że nawet teraz, po premierze staramy się tę naszą niezwykłą przyjaźń ze sztuki zrodzoną zachować. Zostało powołane
do życia Stowarzyszenie Miłośników Sztuki, gdzie między innymi nadal będziemy amatorsko uprawiać teatr,
ale nie tylko. Bowiem te kilkanaście osób, które brało udział w sztuce – wraz z młodzieżą – ma wiele innych zainteresowań. Nawet aktorzy z Teatru Polskiego
obiecali nam pomoc. Czy miałem tremę? I to okropną.
Od młodości zdarzało mi się zabierać głos publicznie,
ale tym razem było inaczej. W panice zastanawiałem
się, czy człowiek w moim wieku wszystko zapamięta,
czy nie pomylę tekstu, czy wszystko wyjdzie jak należy. Pół godziny przed wyjściem na scenę dostałem nawet małej drgawki. Jak zacząłem grać, wszystko opadło i można rzec – było nieźle. Jakoś się opanowałem.
Na pewno, gdyby pojawiła się taka okazja, z ochotą zagrałbym ponownie w sztuce”.

Nie nazwałbym tego karierą...
Był ludowcem, co podkreślał na każdym kroku swej
publicznej działalności. To połączyło go ze śp. wójtem
Zdzisławem Bylokiem, z którym wspólnie stanowili
w latach 2006-2014 swoistego rodzaju jaworzański tandem. W maju 2009 roku ówczesny wicepremier odznaczył najbardziej zasłużonych działaczy ruchu ludowego. Wśród wyróżnionych znalazł się właśnie ten
oto mieszkaniec Jaworza – prezes gminnego Koła PSL,
przewodniczący Rady Gminy Jaworze Andrzej Śliwka,
który otrzymał najwyższe odznaczenie, czyli Medal im.
Wincentego Witosa. Jak zawsze skromnie nasz Pan Andrzej to skomentował: „Nie nazwałbym tego karierą. Ja
od lat młodzieńczych miałem w sobie żyłkę społecznika i chciałem coś robić przede wszystkim dla lokalnej
społeczności. Początkowo więc koncentrowałem się
na działalności na rzecz młodzieży wiejskiej, potem
w strukturach ZSL działałem na rzecz lokalnych rolników Jaworza i całej ówczesnej Gminy Jasienica. Nie interesowałem się tą tzw. wielką polityką ani w czasach
ZSL ani dzisiaj. Moim priorytetem był (…) człowiek –
ten z mojej gminy. Tak więc w czasach ZSL działalność
moja polegała na pomaganiu w załatwianiu rolnikom
talonów, które wówczas był wszechobecne na wszystko od traktora poczynając, a na nawozach kończąc. Dzisiaj owszem jestem członkiem PSL, ale na rzecz lokalnej społeczności szczególnie w Jaworzu Nałężu staram
się działać jako społecznik, a obecnie radny Rady Gminy, natomiast nigdy nie przez pryzmat partii”.
Rok 2010 to w pewien sposób przełomowa data
w moim kontakcie z Andrzejem Śliwką. Staliśmy się
wtedy scenicznymi braćmi, partnerami, a właściwie
teatralnym ojcem i synem. Wtedy to właśnie ruszyły
dwa unijne projekty poświęcone upamiętnieniu rodziny Saint Genois d’Anneaucourt – pojawiła się wtedy monografia Jaworza autorstwa śp. Jadwigi Roik pt.
„Dzieje Jaworza na przestrzeni wieków” oraz wspólne jej dzieło ze śp. Mariuszem Makowskim pt. „Saga
Rodu St. Genois d’Anneaucourt – Panów na Jaworzu”,
które zapoczątkowały szerzej opisywanie historii naszej gminy. W ślady te pójdzie za kilka chwil i Andrzej
Śliwka, ale najpierw zrobi coś całkiem innego… Otóż
zdecydowaliśmy się pewnego razu w ramach unijne-

Z każdym potrafił się dogadać
W tym samym roku został wybrany po raz drugi na
przewodniczącego Rady Gminy Jaworze w kadencji
2010-2014. W odpowiedzi na decyzję o reelekcji powiedział: „Do końca nie wiedziałem, czy zostanę przewodniczącym, jednak zaproponowano mi to stanowisko po
raz drugi i muszę powiedzieć, że z przyjemnością przyjąłem te obowiązki. Tym większą mam satysfakcję, że
za mną głosowało dwunastu radnych. To oczywiste, że
będę korzystał z doświadczeń poprzednich lat, aby jeśli
nie lepiej, to przynajmniej tak samo, jak w poprzedniej
kadencji przewodniczyć jaworzańskim rajcom. Chodzi
o spokój, zgodę i dobrą współpracę, bowiem to gwarant
sukcesów całego Jaworza. Myślę, że tak samo dobrze
będzie mi się współpracowało z władzami gminy, jak
i z samymi radnymi. Jaworzanie to wspaniali ludzie,
zatem uważam, że wszystko dobrze się ułoży”. Mówiąc
o swojej misji, przedstawiał się jako ten, który łączy,
a nie dzieli. Ujął to w następujących słowach: „Ujmę to
tak, jeśli z jednej stronę postawiono by przy mnie diabła,
a z drugiej anioła, potrafię się z nimi dogadać, a przynajmniej będę dążył do kompromisu. Staram się być
człowiekiem niekonfliktowym i spokojnym. Mam wrażenie, że te cechy są wrodzonymi. Jak sięgam pamięcią
i w młodości i w wieku dojrzałym nie było takiej sytuacji, abym z kimś nie rozmawiał. Począwszy od rodziny,
a skończywszy na sąsiadach, znajomych. Jeśli nawet zdarzają się sytuacje graniczne, staram się rzecz wyjaśnić
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i nie chować niepotrzebnej urazy. Zresztą uważam, że
w polityce tak to powinno wyglądać”.
W 2011 roku Andrzej Śliwka odsłonił wspólnie ze śp.
Mariuszem Makowskim ławeczkę hrabiego Maurycego
St. Genois d’Anneaucourt. Nieobca była Andrzejowi także współpraca międzypokoleniowa. Tutaj znacząco podkreślił powołanie Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze.
– Zdecydowaliśmy się na ten swego rodzaju eksperyment, na ile nasza młodzież jest zainteresowana losem
swojej miejscowości. Poza tym nie ukrywam, że rzeczywiście mamy sami nadzieję, że wielu młodych ludzi
wciągnie praca samorządowca na tyle, że w przyszłości zdecydują się startować w wyborach do lokalnego
samorządu. Poza tym czas już chyba, patrząc na wielu
z nas, przygotować następców na stanowiska radnych,
wójtów itd. Młodzi ludzie z nowym zapałem mogą wiele dobrego wnieść do rady. Rutyna i doświadczenie czasem jest pożądane, ale bywa, że wręcz utrudnia działanie. Zobaczymy, jak sprawdzi się Młodzieżowa Rada
Gminy w praktyce – mówił.
To właśnie za jego kadencji swoją działalność rozpoczęła 1. i 2. kadencja Młodzieżowej Rady Gminy – pierwsza pod przewodnictwem córki wiceprzewodniczącego
Rady Gminy i kolegi zmarłego Andrzeja – radnego Romana Kruczka, a druga pod przewodnictwem Agnieszki Kukli, a dzisiaj radnej Rady Gminy Jaworze Agnieszki Wantulok, a przy okazji wiceprzewodniczącej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji aktualnej Rady Gminy Jaworze. Widać, Panie Andrzeju, jak bardzo znałeś się na
ludziach i ich możliwościach.

to dla mnie zawsze byłeś Panem Andrzejem i przyjacielem Andrzejem. To ty powiedziałeś niegdyś tak:
„W zimowe wieczory lubię czytać książki. Najchętniej
historyczne, przyrodnicze i przygodowe. Odrębna dziedzina czytelnicza to zielarstwo, medycyna ludowa i niekonwencjonalna. Jestem kibicem piłki nożnej i siatkowej oraz wielkim fanem Adama Małysza. Natomiast
pasją nad pasjami jest wędkarstwo. Nad wodą z wędką w ręce zatracam rachubę czasu. Po kilkugodzinnej
zasiadce, czuję się zrelaksowany, wypoczęty fizycznie
i odrodzony duchowo. Radzę spróbować”.
I tak sobie myślę, że siedzisz na tej zasiadce, polując na
pstrąga górskiego. Pewnie jesteś tam ze Zdzisławem,
z którym się przyjaźniliście w sąsiedzkiej komitywie
i z którym wspólnie odbieraliście medal „Zasłużony dla
Rozwoju Jaworza”. Podejrzewam, że rozmawiacie o Jaworzu, bo jakże inaczej. Może przy tej rozmowie towarzyszy Wam ten rzeczony hrabia Maurycy…
Trzeba coś po sobie zostawić...
Przy okazji dziękujemy Ci, że byłeś z nami. I chociaż mówimy Ci dzisiaj „śpij w spokoju”, to wierzymy, że mimo
iż jesteś w tym lepszym ze światów, to nasz doczesny
świat wciąż będzie żył Twoją pamięcią. W ostatnim wywiadzie dla Kroniki Beskidzkiej we wrześniu tego roku
powiedziałeś: „Człowiek nie żyje sam dla siebie. Trzeba coś po sobie zostawić, a skoro mam już na karku
tyle krzyżyków, to tym bardziej się spieszę, aby pewne
sprawy dokończyć”. Mimo że czujemy dzisiaj pustkę po
utracie Ciebie, to wiemy, że dzieło swego życia ukończyłeś. W Ćwierćwieczniku możemy odnaleźć wspomniany wcześniej tekst, który zatytułowałeś: „Hrabia
byłby dumny”. Dzisiaj, pochylając się nad Twoją trumną, chyba wszyscy tutaj stojący się zgodzą, że Jaworze,
Twoja Rodzina, ja i my, tu wszyscy zgromadzeni, Twoi
przyjaciele, znajomi i sąsiedzi z Nałęża i Josionek oraz
wszyscy mieszkańcy naszej gminy jesteśmy dumni, że
byłeś, pracowałeś i żyłeś z nami. Że swym życiem nam
i Jaworzu służyłeś! A Twoje słowa, które przytoczyłem,
chciałbym, by zapisały się w każdym z nas.
Nigdy Cię Kochany Andrzeju nie zapomnimy i zawsze
będziesz żył w naszych sercach, w historii Jaworza
i na jej kartach, które, dzięki Bogu, spisałeś. Cześć Twojej Pamięci.
Radosław Ostałkiewicz, wójt Jaworza
(Obszerne fragmenty mowy pogrzebowej)

Samorządowy przewodnik
Szanowna Pani Ireno, Droga Rodzino, Drodzy Przyjaciele! Przychodzi nam dzisiaj pożegnać człowieka, który swoje życie poświęcił pracy społecznej Jaworza. Jaworzanina, Ludowca, Patriotę, Europejczyka. Z kolei
mi osobiście przychodzi rozstać się z moim przyjacielem i samorządowym przewodnikiem. Dzisiaj stoję nad
trumną człowieka, który był mi nauczycielem i mentorem, a jednocześnie mistrzem. Oto bowiem żegnamy
dzisiaj Andrzeja, Pana Andrzeja, Pana Przewodniczącego i Pana Prezesa. Wspaniałego człowieka.
Andrzeju, cieszę się, że mogłem Ciebie spotkać w swym
życiu i z Tobą współpracować dla dobra Jaworza.
A jeszcze bardziej, że zawsze rozumieliśmy się bez słów
na tak różnych płaszczyznach – samorządowej, społecznikowskiej i teatralnej. Takich ludzi, jak Ty, poznaje się raz za żywota. Dziękuję Ci za to, że dałeś mi taką
możliwość. Że pozwoliłeś mi się uczyć od siebie. Że stałeś się moim autorytetem i wzorem. Zawsze byłeś bowiem człowiekiem oddanym pracy na rzecz społeczności lokalnej, w każdej sytuacji przyjazny innym i pomocny w rozwiązywaniu ich problemów, za co zyskałeś sympatię mieszkańców, w każdym czasie wykazywałeś się inicjatywą na rzecz rozwoju Gminy Jaworze.
Przez wszystkie lata swej samorządowej misji działałeś w pocie czoła, służąc innym, a teraz odpoczywaj
w Pokoju, Przyjacielu.
Pan Przewodniczący Andrzej Śliwka zmarł w nocy
z 17 na 18 grudnia 2021 r. w swoim rodzinnym domu.
W Nałężu. Urodziłeś się na Błatni Andrzeju 75 lat temu,
umarłeś pod Błatnią. Jakże to symboliczne i piękne.
Twoje życie zaczęło się i skończyło w Nałężu – i w Nałężu trwać będzie na zawsze.
Kochany Panie Andrzeju, bo choć byliśmy po imieniu,
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W roli głównej wystąpił…
Jako hrabia Maurycy Saint Genois d’Anneaucourt
w spektaklu „Kurort. Sekrety dawnego Jaworza”
To wtedy tak naprawdę poznałam Andrzeja Śliwkę,
nie w roli samorządowca, ale w roli pasjonata teatru
i bezpośredniego, serdecznego kolegi. Wiele osób wspominających go przywołuje pamięć jego uśmiechu i dla
mnie rzeczywiście był wyjątkiem pod tym względem –
on po prostu zawsze uśmiechał się całym sobą… Śmiały się jego krzaczaste brwi, śmiały rumiane policzki,
a ręce rozkładał w geście gotowym do przytulenia, choć
z szacunku natychmiast lekko się pochylał, brał dłoń
w obie ręce, całował i swoim czarownym głosem
(a miał go w darze od samego Pana Boga) mówił serdeczne słowa powitania. Rola hrabiego była po prostu
dla niego stworzona, jak rola Jamesa Bonda dla Seana
Connery’ego albo Janosika dla Perepeczki. Od tego czasu dla nas wszystkim był już hrabią Maurycym.
Jako zbój Sarka Farka w spektaklu „Igraszki z diabłem” w 2014 roku
Kiedy wyszedł w damskiej koszuli nocnej jako skruszony łotr na scenę jaworzańskiego amfiteatru, publiczność gruchnęła śmiechem i w zasadzie przedstawienie mogłoby się na tym skończyć, bo wielu widzów nie
mogło się przestać śmiać już do końca. To chyba wtedy
zobaczyłam w nim potencjał komediowy – kręcił tym

młyńskim kołem z przyczepionymi przez anioła Teofila skrzydłami z takim wdziękiem, że nie sposób się
było opanować. Mam nadzieję, że kiedy w tą grudniową noc zabrał Go Anioł do siebie, to poszedł właśnie
w tej koszuli i śmiali się razem z tego życia w obliczu
szczęścia, które mieli już przed oczami.
Jako Eustachy (hrabia Czartoryski) w spektaklu
„Next ex”
Powrócił do arystokratycznej roli, wkręcając rodziców młodziutkiej Marysi w rzekomy związek, aby zdemaskować ich marzenie o idealnym narzeczonym dla
ich jedynaczki. Zazwyczaj na scenie sali „Pod Goruszką” prowadził sesje Rady Gminy, a wtedy z bukietem
w dłoni, kapeluszu, ciągnąc za sobą walizkę, wkroczył
na scenę, na co zdumiona Zyta rzekła: „O! Jaki piękny
wazon! Pójdę po kwiaty…”. Genialnie zagrał rolę chorego na hiperwentylację staruszka. Choć co chwilę wyłączał sobie mikroport, jego doniosły głos radził sobie
doskonale z problemami technicznymi.
Choć zagrał z nami trzykrotnie, a później podupadał
trochę na zdrowiu i bał się zobowiązywać do większych ról, często nas odwiedzał na próbach, a bilet
wstępu na kolejne przedstawienia miał zawsze pierwszy i honorowy. Jego marzeniem była kurtyna dla teatru i jako członek Stowarzyszenia „Jaworze-Zdrój”,
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które wzięło nas pod skrzydła, pomógł to marzenie
zrealizować. Poczuliśmy się jak prawdziwe jaworzańskie gwiazdy, kiedy po raz pierwszy najprawdziwsza
kurtyna rozsunęła się, prezentując nowy projekt teatralny w sali „Pod Harendą”. Andrzej to widział, był
z nami i zawsze będzie.
Żegnamy Cię przyjacielu.
Basia Szermańska oraz Irenka Mikler, Kasia
Barwicka – Półtorak, Gosia Sikora, Justyna
Smyrdek, Zuzka Czader, Natalia Kulpa, Beata
Lewicka, Edek Podstawny, Krzysiek Jurczyk,
Marcin Binkiewicz, Tomek Wróbel i inni…

Młodzi radni
Sebastian Kucak, Maciej Kuczmierczyk, Nina Lusio,
Szymon Majdak, Mateusz Olczykowski, Maja Raciak
oraz Alan Reczek.
Nominacje radnym-juniorom wręczyli zastępca wójta
Anna Skotnicka-Nędzka oraz przewodniczący Rady
Gminy Zbigniew Putek. Nowo wybrani radni złożyli uroczyste ślubowanie: „Ślubuję uroczyście obowiązki radnego Młodzieżowej Rady Gminy Jaworze
sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na
względzie dobro reprezentowanej przeze mnie szkoły i młodzieży”.
Urząd Gminy Jaworze

Fot. Urząd Gminy Jaworze

25 listopada w budynku „Pod Harendą” odbyła się
inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Gminy V
kadencji. Jej skład tworzy 15 młodych radnych, wybranych przez uczniów jaworzańskich szkół. Młodzi jaworzanie będą pełnić tę funkcję przez 3-letnią
kadencję – 2021-2023. Inauguracyjną sesję otworzył
Mateusz Olczykowski – najstarszy wiekiem radny-junior obecny na sesji. Podczas sesji odbyły się także wybory Prezydium Rady. Przewodniczącym został Olivier Lofek, zastępcą przewodniczącego Jakub
Koc, a sekretarzem Antonina Jurczyk. Skład uzupełniają: Marta Grzeszek, Kaja Janiszewska, Aleksandra Kolber, Wiktoria Kręcichwost, Kacper Kubosz,

Młodzieżowa Rada Gminy Jaworze w kadencji 2021-2023 w pełnej krasie.
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Będą kontrole palenisk
Sezon grzewczy w pełni, a wraz z nim częste przekroczenia dopuszczalnych norm stężenia pyłu PM2,5 PM10.
W wyniku takiego stanu pracownicy Urzędu Gminy Jaworze, posiadający odpowiednie upoważnienia wójta
oraz legitymacje służbowe, będą przeprowadzać rutynowe kontrole w budynkach w zakresie rodzaju spalanych paliw w kotłach centralnego ogrzewania. Wpływ
na występującą bardzo złą jakość powietrza oraz wysokie przekroczenie dopuszczalnych stężeń pyłu zawieszonego ma sytuacja, m.in. wyżowa pogoda i będący jej następstwem brak wiatru w momencie, gdy następuje zwiększona emisja zanieczyszczeń w sektorze
mieszkaniowo-komunalnym.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa gmina
może jedynie przeprowadzać kontrole przestrzegania
przepisów o ochronie środowiska w zakresie przeciwdziałania nielegalnemu spalaniu odpadów oraz w zakresie przestrzegania ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w uchwale antysmogowej. Przeprowadzane kontrole mają na celu weryfikację, czy właściciele nieruchomości nie spalają w piecach m.in. odpadów, węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów
węglowych, mokrego drewna.
W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę dzwonić pod
nr telefonu 33 828 66 30, 33 828 66 40.

Minął pierwszy termin
wymiany pieców
Zgodnie z uchwałą antysmogową Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. właściciele
w zależności od daty produkcji posiadanego pieca powinni wymienić piece do końca wyznaczonego roku
(dotyczy kotłów, których rozpoczęcie eksploatacji nastąpiło przed 1 września 2017 r.). I tak: kotły powyżej
10 lat od daty produkcji (dotyczy to także kotłów i pieców, dla których nie da się ocenić wieku – nie posiadają tabliczki znamionowej, np. piece kaflowe) – do
końca 2021 r.; kotły od 5 do 10 lat od daty ich produk-

cji – do końca 2023 r.; kotły poniżej 5 lat od daty ich
produkcji – do końca 2025 r.; kotły klasy 3 lub 4 – do
końca 2027 r.
Pamiętajmy, że uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego, co oznacza, że każdy właściciel nieruchomości stosujący do ogrzewania paliwa stałe jest
zobowiązany do jej stosowania. Za nieprzestrzeganie
przepisów uchwały antysmogowej grozi mandat od 20
zł do 500 zł lub kara grzywny do 5000 zł.

Znakujemy pojemniki
Prosimy o prawidłowe oznakowanie pojemników na
odpady, tak aby możliwa była bezproblemowa identyfikacja danej frakcji podczas wywozu. W przypadku braku naklejek na pojemniki dla frakcji BIO i Pozostałości z segregacji prosimy o podejście do Urzędu
Gminy Jaworze lub kontakt telefoniczny 033 828 66 46,
033 828 66 45. Ponadto informujemy, że odpady z frakcji bio, pozostałości z segregacji oraz popiół będą odbierane wyłącznie z pojemników spełniających normę PN-EN 840-1.
Jednocześnie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022
roku zmianie ulega częstotliwość odbioru odpadów
z frakcji papier i szkło. Odpady z tych frakcji będą odbierane raz w miesiącu.
Urząd Gminy Jaworze
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Pojemniki znajdziemy:

* Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82
* Galeria na Zdrojowej, ul. Zdrojowa 111
* Dom Zdrojowy „Pod Harendą”, ul. Pod Harendą 2
* Wspólnota mieszkaniowa, ul. Cieszyńska 212, 213, 248
* Wspólnota mieszkaniowa, ul. Zaciszna 208, 205
* Wspólnota mieszkaniowa, Aleja Kościelna 105
* pojemniki do segregacji odpadów (dzwony)
ul. Cyprysowa.

* Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Szkolna 180
* Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Wapienicka 10
* Przedszkole nr 1, ul. Szkolna 180
* Przedszkole nr 2, Wapienicka 74
* Kompleks sportowy, ul. Koralowa 19
* Budynek mieszkalny, ul. Wapienicka 117
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Jaworze w sztukach
plastycznych
Posiady inne niż zwykle, bo poświęcone promocji
nowego wydawnictwa Towarzystwa Miłośników Jaworza, odbyły się 5 grudnia 2021r. Album „Jaworze
w sztukach plastycznych” (wybór) wydany został z okazji 30. rocznicy odzyskania samodzielności administracyjnej Jaworza.
W uroczysty nastrój wprowadziła zebranych grupa
członków i sympatyków TMJ kilkoma utworami muzycznymi oraz akompaniamentem przy odśpiewaniu
przez zebranych beskidzkiego hymnu „Szumi jawor”.
Prezes Ryszard Stanclik przywitał zebranych i oddał
głos wójtowi gminy Jaworze Radosławowi Ostałkiewiczowi, który opowiedział o powstaniu i trzydziestoletniej działalności gminy. Wspomniał także o roli, jaką
odegrało towarzystwo w utworzeniu samodzielności
Jaworza. Podziękował wszystkim za współpracę w tworzeniu wspaniałego Jaworza.
Pani Małgorzata Kobiela-Gryczka opowiedziała o pracy
w przygotowaniu albumu i zbieraniu materiałów, które pochodzą z Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Ośrodka Promocji Gminy Jaworze, zbiorów własnych członków TMJ. W albumie znalazły się prace takich uznanych artystów, jak Karol Niedoba, Bronisław
Jamontt, Bogusław Heczko, Stefan Drabik, Józef Krzempek, Mieczysław Greń, Jacek Rybarkiewicz, Krzysztof
Czader i Iwona Korus.
Panie Małgorzata Kobiela-Gryczka i Irena Stekla przedstawiły zebranym biogramy ww. artystów, a na ekranie Ryszard Stanclik prezentował niektóre ich prace.
Wśród zebranych na sali obecni byli również – rodzina Mieczysława Grenia i Krzysztof Czader, który w humorystyczny sposób opowiedział o swoich pracach
w kamieniu, a umieszczonych na elewacjach budynków gospodarczych. Córka Mieczysława Grenia, nie
kryjąc wzruszenia, opowiadała o swoim tacie i o tym,
jak bardzo są z niego dumni.

„Jaworze w sztukach plastycznych” (wybór) wydany
został z okazji 30. rocznicy odzyskania samodzielności administracyjnej Jaworza.

Zdjęcia: ARC

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej reprezentowała
Magdalena Więzik, Wydział Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki, która gratulowała TMJ osiągnięć
w propagowaniu kultury i w imieniu Starosty Andrzeja
Płonki wręczyła bukiety kwiatów. Jerzy Kukla podziękował zarządowi za pracę na rzecz rozwoju Jaworza.
Spotkanie nasze poświęcone było również pomocy
choremu Kajetankowi z Jaworza. Całość darowizny
za rozprowadzone na posiadach albumy przeznaczona została na jego leczenie.
Na zakończenie ostatnich w tym roku posiad życząc
sobie wszystkiego dobrego na święta i nowy rok, usiedliśmy wszyscy do wspólnego poczęstunku.
Współpartnerem w wydaniu albumu „Jaworze w sztukach plastycznych” (wybór) był Urząd Gminy Jaworze.
Zarząd TMJ

Wydarzenie przyciągnęło sporo gości na posiady, które odbyły się 5 grudnia.
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Fot. ARC

Trzygodzinna podróż
po azjatyckiej perle

Piotr Stebel (z lewej) z Ryszardem Stanclikiem, prezesem Towarzystwa Miłośników Jaworza
18 listopada 2021 r. Towarzystwo Miłośników Jaworza zorganizowało posiady pt. „Mjanmar – perła Azji”.
O swojej podróży do Azji opowiadał nam Piotr Stebel.
Była to już trzecia wizyta tego prelegenta u nas.
Mjanmar to obecna nazwa Birmy. Jest to kraj leżący
w Azji, w roku 1886 wcielony do Indii Brytyjskich.
4 stycznia 1948 roku odzyskał niepodległość. W 1989 r.,
kiedy wojsko doszło do władzy, zmieniono nazwę Birmy na Mjanmar. Poprzez zmianę nazwy chciano się pozbyć skojarzeń z kolonialną przeszłością.
Nieudolnie przeprowadzone reformy i fatalne rządy armii doprowadziły do kryzysu gospodarczego i postępującej biedy społeczeństwa, co spowodowało liczne demonstracje ludności.
W maju 2008 r. nad południową częścią kraju przeszedł cyklon Nargis, doprowadzając do największej katastrofy naturalnej w historii tego kraju. Zginęło wówczas ponad 130 tys. osób, a ponad 2 mln ludności głodowało i zostało bez dachu nad głową. W 2008 r. ustanowiono konstytucję, która obowiązuje do dzisiaj,
i w której usankcjonowano uprzywilejowane miejsce
armii w polityce. Rząd zapoczątkował serię reform gospodarczych i demokratycznych, co zauważono na arenie międzynarodowej.
W 2011 r. kraj odwiedziła Hillary Clinton, a w roku 2017
papież Franciszek. Do Mjanmar zaczęli też przyjeżdżać
turyści z całego świata. Po otwarciu się kraju na świat,
zaczęła jednocześnie słabnąć rola wojskowych, którzy
w wyborach otrzymali zaledwie 6 procent poparcia.
1 lutego 2021 r. armia dokonała zamachu stanu i przejęła władzę w kraju, zamykając go dla świata.
Mjanmar jest krajem nizinno-górzystym, najwyższy

szczyt to Nkakbo Razi 5881 m n.p.m, w którym panuje
klimat monsunowo-zwrotnikowy. Podróżując po Birmie
można liczyć na gościnność i uśmiech jej mieszkańców,
czas zdaje się tu płynąć znacznie wolniej.
Buddyzm wyznaje 90 procent społeczeństwa, życie prywatne i publiczne przeplata się z naukami Buddy. Popularne powiedzenie „Musisz zostać mnichem, zanim
staniesz się mężczyzną” jest stosowane w praktyce.
W hierarchii społeczeństwa mnisi, których jest tutaj ok.
500 tys., zajmują wysoce szanowane miejsce. Przysługuje im niemało przywilejów, a maszerujący o świcie
mnisi witani są przez lokalnych mieszkańców, którzy
obdarowują ich jedzeniem i drobnymi podarunkami.
Birma to kraj pełen tysięcy pięknych i niezwykłych
świątyń czy pagód. Niekwestionowanym numerem jeden niewątpliwie jest „Królestwo Paganu” (Bagan) – to
2 tys. świątyń rozrzuconych na powierzchni ok. 40 km
kwadratowych, pomiędzy którymi rosną krzewy i pasą
się krowy.
Pan Piotr na swoją trzytygodniową wyprawę udał się
w 2019 roku, jeszcze przed zamknięciem kraju. Obejrzeliśmy dzięki temu przepiękny, ponadgodzinny film
z wyprawy, pokazujący różnorodne krajobrazy, tropikalną roślinność, liczne zabytki i miejscową ludność
ubraną w tradycyjny strój – longyi. Podczas projekcji
filmu mogliśmy zobaczyć Mandalay – położone nad rzeką Irawadi – ostatnią stolicę Królestwa Birmy, pagodę
Buddy Mahamuni, największą księgę świata, najdłuższy most tekowy Annapuri, targ jadeitów, liczne księgi buddyjskie, magiczny Bagan ze świątyniami, miasto
na jeziorze, Złotą Skałę, plaże nad Zatoką Bengalską.
Grażyna Matwiejczyk
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Magia świąt
4 grudnia upłynął w Jaworzu pod znakiem „Magii
świąt”. Wydarzenie, zorganizowane po raz pierwszy
przez Ośrodek Promocji Gminy Jaworze przy współpracy z władzami Urzędu Gminy, odbyło się na terenie wyremontowanego amfiteatru. Gościem imprezy
była zastępca wójta Jaworza, Anna Skotnicka-Nędzka.
„Magia świąt” zaczęła się od spotkania ze Świętym Mikołajem, który hojnie obdarował prezentami i umilił
chwile najmłodszym. Dzieci otrzymały słodkie upominki. W dalszej części programu artystycznego fenomenalnie wystąpił zespół wokalno-taneczny „Włóczykije”, działający pod kierunkiem Aleksandry Stępień.
W finale zagrała Kapela Góralska „Straconka”, która
swoją muzyką rozgrzała przybyłą publiczność.
Całej imprezie towarzyszył Jarmark Świąteczny. Każdy mógł znaleźć i kupić coś dla siebie – wystawcy mieli wiele do zaoferowania: ozdoby świąteczne, pierniki, ręcznie robione czekolady, stroiki, wianki świąteczne, biżuterię, ciepłe czapki i szale, lampiony, haftowane serwety, obrusy, domowe przetwory.

Miejscowe stowarzyszenia, koła i organizacje, uczniowie wraz z nauczycielami z jaworzańskich szkół, wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego włączyli się do akcji zbierania środków dla chorego Kajtusia Maciejowskiego, podopiecznego Fundacji Serce dla Maluszka. Jaworzanie po raz kolejny stanęli na wysokości zadania – zadziałała prawdziwa magia ludzkich serc.
Pełne ręce roboty miały również stoiska gastronomiczne. Restauracja Zdrojowa z Jaworza serwowała dania
z grilla, Koło Gospodyń Wiejskich nr 1 oraz Koło Emerytów i Rencistów z Jaworza upiekły pyszne domowe
ciasta, członkowie OSP w Jaworzu ugotowali grochówę z kuchni polowej, nie zabrakło również food tracka z burgerami. „Magia świąt” okazała się na tyle magiczna, że spadł pierwszy śnieg. Na zakończenie dyrektor Ośrodka Promocji Gminy Jaworze, Jolanta Witkowska, zapewniła wszystkich zgromadzonych, że wydarzenie stanie się jaworzańską tradycją.
Ośrodek Promocji Gminy Jaworze
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Rodzinnie przed
Bożym Narodzeniem
11 grudnia w sali budynku „Pod Goruszką” w Jaworzu odbyły się Rodzinne Warsztaty Bożonarodzeniowe. Ośrodek Promocji Gminy Jaworze przygotował dla
mieszkańców Jaworza rodzinne zajęcia plastyczne.
Te kreatywne warsztaty dla dzieci i ich rodziców cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. A wszystko to
w klimacie Bożego Narodzenia przy dźwiękach świątecznej muzyki.
W tym dniu sala „Pod Goruszką” zamieniła się na moment w pracownię plastyczną, w której działo się wiele
niesamowitych rzeczy. Celem warsztatów było rozbudzanie aktywności plastycznej dzieci i rodziców, odczuwanie więzi emocjonalnej z rodziną, przywiązania do
najbliższych oraz podtrzymywanie świątecznych tradycji. Warsztaty artystyczne miały na celu rozwijanie
zdolności plastycznych i odczuwanie radości z podjętej aktywności twórczej, a także kształtowanie wrażliwości i ekspresji twórczej. W rodzinnej atmosferze
powstały pełne uroku dekoracje świąteczne. Rodzice

i dzieci z zapałem wykonywali piękne ozdoby, takie jak
stroiki bożonarodzeniowe, gwiazdy betlejemskie oraz
bombki na choinkę. Wszystkie dekoracje wykonane zostały z naturalnych, ekologicznych materiałów, takich
jak gałązki choinki, deseczki, lniany sznurek, papierowe torebki, suszone przyprawy i owoce oraz szyszki.
kreatywności.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie, zaangażowanie, pomoc, wspaniale spędzony czas i wspólną zabawę. Gratulujemy wszystkim uczestnikom, przepięknie wykonanych stroików świątecznych, ozdób
choinkowych oraz gwiazd z papieru. Jesteśmy pod wrażeniem waszego talentu i inwencji twórczej. Dziękujemy bardzo instruktorom artystycznym: Dorocie Gogler
i Małgorzacie Krzempek i za poprowadzenie warsztatów. Trzecią prowadzącą była niżej podpisana.
Więcej zdjęć z tego wydarzenia na ostatniej stronie
tego wydania „Echa Jaworza”.
Aneta Kwaśna
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Kierunek – ciągły rozwój
Rozmowa z Tomaszem Myszkowskim,
prezesem spółki Automatikon
Przyznam się bez bicia – chociaż jestem dziennikarzem od 25 lat, nigdy nie robiłem wywiadu na temat parkomatów i tak naprawdę nie wiem od czego
zacząć. Oczywiście zrobiłem odpowiedni research,
ale to nie wszystko. Może zapytam więc, trawestując znane powiedzenie, „co tam, panie, w branży biletomatów i parkomatów”?
Bazujemy na zamówieniach publicznych, czyli przetargach. Tych jest ostatnio mało, praktycznie nie ma
ich ogóle. Jeżeli są ogłaszane, to startuje w nich większość firm z naszej branży. W Polsce są trzy firmy
z naszą włącznie produkujące parkomaty, do tego trzeba doliczyć pięć podmiotów zachodnich. Kiedy zaczynaliśmy się „bawić” z parkomatami, to były trzy firmy
ogólnie, dziś jest osiem, a jeszcze próbowały się przebić podmioty zza wschodniej granicy.

Ogólnie stagnacja w przetargach ma chyba związek
z brakiem środków, choć strefy płatnego parkowania
w miastach zarabiają. Na przykład bardzo fajne rzeczy będą się działy w 2022 roku w Katowicach. Przed
rokiem zamontowaliśmy tam 50 nowych parkomatów
solarnych z ekranem dotykowym. W tym roku pojawi
się 350 nowych urządzeń. Wcześniej oczywiście zostanie ogłoszony przetarg – nie mamy gwarancji, że go wygramy, ale zrobimy wszystko, żeby tak się stało. Dla nas
350 urządzeń to jest kontrakt na pięć lat.

Fot. ARC

Od kiedy jest pan związany z tą branżą?
Wszystko zaczęło się w czasie studiów na Akademii
Wychowania Fizycznego, kiedy dorabiałem na parkingu w Katowicach. Była końcówka lat 90. poprzedniego
stulecia, nie było elektroniki, a parkujący otrzymywał

Tomasz Myszkowski na XV Międzynarodowych Targach Transportu Zbiorowego TRANSEXPO.
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Świat pędzi do przodu, pojawiają się nowe technologie. W jakim kierunku pójdzie ta branża?
Muszę wrócić do tego, o czym mówiłem wcześniej. Parkometry to jest sprzedaż, ale na poziomie góra 100 urządzeń w skali roku, więc na pewno nie da się na tym „dorobić”. Dlatego pewnego dnia powiedziałem – idźmy
krok dalej i stwórzmy parkometr, który będzie wydawał resztę. Klient, który będzie chciał zaparkować tylko na godzinę, wrzuci 5 złotych i dostanie resztę. Przeprojektowaliśmy gotowe urządzenie, uważaliśmy, że
to będzie hit. Okazało się, miasta nie były tym zainteresowane. Patrzyły na rachunek ekonomiczny – przecież często jest tak, że wrzucamy te 5 złotych, a parkujemy tylko godzinę, półtorej. Zwalniamy miejsce i ktoś
inny może zapłacić dodatkową kwotę za to miejsce. Temat więc nie wypalił. Powiedziałem wtedy – OK, biletomat musi wydawać resztę. Poszliśmy więc w tym kierunku, a z czasem wypuściliśmy na rynek biletomat
solarny. Na Targach TransExpo wystawiliśmy prototyp, ludzie nie wierzyli, że to będzie w ogóle działało. Następnie wystąpiliśmy o patent na to urządzenie
zasilane solarnie, wydające resztę, obsługujący karty
płatnicze, łącznie z PIN Padem (możliwość kupna biletu miesięcznego z QR-kodem). Okazało się, że takiego urządzenia, na które w końcu otrzymaliśmy patent,
w Europie nie ma.
A jak będzie w przyszłości? Niestety dla takich firm,
jak nasza, za 10 lat w Polsce nie będzie różowo. Prawdopodobnie nie będzie już automatów, co ma związek
z ogromnym rozwojem aplikacji. Koszty zakupu maszyny i jej utrzymania są na tyle wysokie, że wszystko
będzie zmierzało w kierunku smartfonów. W telefonie – moim zdaniem – będzie można zapłacić za bilety
komunikacji czy parkowanie. Co innego na Zachodzie,
gdzie rynek jest w tym temacie spowolniony.
Z racji tego, że działam już w tej branży od ponad 20
lat, poważnie się zastanawiam nad tym, żeby za dwa,
trzy lata sprzedać swoje udziały w spółce. Wspólnicy
mają podobną koncepcję.

bilecik. Już wtedy marzyłem o komputeryzacji. W lutym 2000 roku założyłem swoją pierwszą firmę – Park
System. Zatrudniłem programistę, który napisał oprogramowanie, pamiętam, że wykorzystywaliśmy wtedy
takie czytniki stykowe chipowe – kiedy kierowca wjeżdżał na parking, dostawał kartę elektroniczną. Przy wyjeździe ją oddawał, wprowadzało się ją do komputera i wtedy było wiadomo, jak długo auto stało na parkingu i ile wyniesie opłata. To była nowość w Polsce.
Po dwóch latach zaczęliśmy wprowadzać na rynek bileterki – na przykład przy wjeździe na lotnisko pobierało się bilet, a jeszcze później przyszły kasy automatyczne. Współpracowałem w tamtym czasie z dwoma
fajnymi osobami – informatykiem Piotrem Gizą z Bielska-Białej oraz elektronikiem po Politechnice Śląskiej
w Gliwicach, Karolem Krzempkiem. Po kilku latach
zaproponowałem powołanie do życia spółki i w 2010
roku założyliśmy firmę Automatikon, która już miała
systemy parkingowe, bo je niejako wniosłem aportem,
ale jednocześnie pojawił się pomysł parkomatu zasilanego słońcem. Liczyliśmy się, że zrobimy go w rok,
ale się nie udało.
Ile więc czasu to zajęło?
Trzy lata. Największym wyzwaniem okazała się energetyka urządzenia, które musi przecież działać bez zasilania prądem z sieci 230V. Kiedy mieliśmy gotowe urządzenie, w Polsce były już firmy francuskie i niemieckie, które oferowały coś podobnego. Dlatego początkowo ciężko było nam się przebić. Pierwszy kontrakt
z racji współpracy z firmą City Parking Group, która jest
największym w Polsce operatorem stref płatnego parkowania, zrealizowaliśmy w Wolsztynie. Postawiliśmy
w tym wielkopolskim miasteczku 16 urządzeń. To były
nasze pierwsze wdrożone w życie parkometry solarne.
Jednocześnie sprzedawaliśmy dużo systemów parkingowych szlabanowych – bileterek (byliśmy praktycznie jedną z największych firm w Polsce, która to produkowała). W tak zwanym międzyczasie rozpoczęliśmy współpracę z Asseco Poland, jedną z największych
firm informatycznych w naszym kraju. Wystartowała
w przetargu na dostawę 131 parkometrów solarnych
w Rzeszowie. Asseco wygrało go i szukało podwykonawcy – z racji dawnych kontaktów biznesowych, zaproponowałem nasze rozwiązanie. Asseco miało do wyboru
albo francuskiego Parkeona, który spełniał parametry,
albo nasze urządzenia Automatikonowe. Pojechaliśmy
do Rzeszowa na prezentację. Trochę się obawiali, bo
w tym czasie mieliśmy tylko 16 aktywnych urządzeń.
A umowa miała opiewać na pięć lat. Ostatecznie przekonała ich cena serwisu. Jeżeli chodzi o samo urządzenie,
byliśmy tańsi tylko o 20 procent w stosunku do sprzętu
zachodniego. Kiedy wzięli sobie jednak cennik części
zamiennych, gdzie sterownik główny Parkeona kosztował wtedy 2500 złotych, a u nas 600 złotych, a za drzwi
do parkomatu trzeba było u nich wydać tyle, co u nas
za całą obudowę, doszli do wniosku, że to ma sens. Koniec końców, zadomowiliśmy się w Rzeszowie – przed
rokiem dołożyliśmy tam jeszcze 89 nowych urządzeń.

Podejrzewam, że większość jaworzan nie wie, że
przy ulicy Stokrotek znajduje się obecnie siedziba
waszej firmy. Jak trafiliście do Jaworza?
Jesteśmy rodzinną firmą, niewiele nam trzeba do szczęścia. Mieliśmy dwie lokalizacje w Bielsku-Białej, ale szukaliśmy czegoś nowego. Ten budynek chodził mi po głowie od jakiegoś czasu. Jestem związany z naszym pięknym Jaworzem już 15 lat, więc wiedziałem o co chodzi
i że będzie możliwość zakupu tej nieruchomości. Bardzo chcę związać swoją przyszłość z Jaworzem, dlatego ta lokalizacja jest dla mnie i dla naszej firmy idealna. W naszej firmie w zasadzie pół kadry to mieszkańcy
Jaworza, Jasienicy, Rudzicy czy Chybia. Na koniec mogę
przytoczyć taką ciekawostkę – wcześniej miałem nieruchomość przy ulicy Południowej 136, z 1856 roku, którą
całkowicie wyremontowałem. Firma działała tam dwa
lata. Pozostawiliśmy po sobie odnowiony budynek. Teraz niejako odnowiliśmy inną perełkę naszej miejscowości, bo budynek przy Stokrotek 51 ma bardzo ciekawą historię. W tym miejscu chciałbym zaapelować – bylibyśmy wdzięczni, gdyby znalazły się osoby, które mogłyby powiedzieć coś więcej o tym budynku i lokalizacji, bo podejrzewam, że posiadam tylko cząstkowe informacje na temat tej nieruchomości.
Rozmawiał: Tomasz Wolff

Ile kosztuje średnio wyprodukowanie parkomatu?
Parkomat kosztuje w granicy 13-21 tysięcy złotych,
w zależności od wyposażenia (terminal kart płatniczych, typ wyświetlacza, tory monet).
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Lekcja wrażliwości
Boże Narodzenie dla wielu z nas to jedno z najważniejszych świąt w roku. Magia tego wyjątkowego, grudniowego święta sprawia, że wszyscy w tym czasie jesteśmy razem w gronie rodziny, pogłębiamy i umacniamy łączące nas więzi.
Omawiając tradycje związane z Bożym Narodzeniem
na zajęciach, poruszyliśmy rozmowę na temat potrzeby
sprawiania radości innym. Rozmawialiśmy o przyjemnych uczuciach, jakie nam towarzyszą w czasie świąt.
Wspomnieliśmy również o tym, że nie każdy człowiek
ma możliwość doświadczyć tak wspaniałych uczuć
i przeżyć. I wtedy zrodził się pomysł, aby dzieci z Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Jaworzu w te święta sprawiły radość ludziom, których los
ciężko doświadczył. Za pośrednictwem siostry Eliaszy,
uczącej religii w naszym przedszkolu, została nawiązana współpraca z Caritas przy parafii rzymskokatolickiej w Jaworzu. Dzieci wykonały dla potrzebujących
skromne upominki, które – mamy nadzieję – sprawią
radość niejednej osobie.

Akcja miała uświadomić dzieciom, w jak ważnym
i pięknym przedsięwzięciu biorą udział, a także również uwrażliwić przedszkolaki na drugiego człowieka.
Katarzyna Dwornik-Rychta

Wspólnie pieczenie
mi. Każdy z pierników był zupełnie inny, miały one bowiem różne kształty, były także udekorowane rozmaitymi polewami i posypkami. Po udekorowaniu, każde z dzieci miało okazję skosztować swojego wytworu.
Pozostałe, pięknie udekorowane pierniki dzieci zabiorą ze świątecznymi życzeniami w prezencie dla swoich najbliższych.
Z całego serca dziękujemy pani Magdalenie i panu Damianowi – rodzicom Szymonka i Filipka za zorganizowanie wspaniałych świątecznych i smacznych warsztatów.
Patrycja Kłaptocz

Zdjęcia: Przedszkole nr 1

Pewnego grudniowego poranka grupę Żabek i Lisków
odwiedzili rodzice Szymonka i Filipka, którzy wspólnie z przedszkolakami piekli świąteczne ciasteczka.
Wszystkim podobało się wykrawanie świątecznych
kształtów – choinek, gwiazdek, reniferów, aniołków,
przy pomocy foremek. Następnie słodkie ciasteczka
piekły się w przedszkolnej kuchni pod czujnym okiem
naszych pań kucharek. Po przedszkolu zaczął unosić
się wspaniały zapach pieczonych pierniczków, który
wprawił wszystkich w świąteczny nastrój. Gdy pierniczki były już gotowe dzieci przystąpiły do ich dekorowania lukrowymi pisakami i kolorowymi posypka-
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Na Mikołaja
trzeba sobie zasłużyć
okazali się super pomocnikami, ponieważ w końcu Mikołaj przyjechał. W grupach słychać było wesołe wiersze i piosenki, które dzieci przygotowały dla wspaniałego gościa. Gdy za oknami śniegu przybywało, Mikołaj
obdarował prezentami wszystkie dzieci. Po wspólnych
zabawach i pamiątkowych zdjęciach pożegnaliśmy
Mikołaja. Przykro nam było, że to spotkanie tak szybko się skończyło. Mikołaju, bardzo Ci dziękujemy za
Twoje wielkie i dobre serce. Ten wiersz jest dla Ciebie:
„Kto to, kto to taki dobry,
Co spełnia marzenia,
Możesz wysłać mu swą prośbę,
A on w czyn ją zmienia.
Dzięki Ci składamy,
Mikołaju Święty,
Za twe dobre serce,
I twoje prezenty.
Dziś obiecujemy, kochany staruszku,
Zostaniesz w pamięci,
I w naszym serduszku.
Teraz wszyscy razem,
Z żalem Cię żegnamy,
I na drugi roczek zapraszamy”.

6 grudnia… Któż z nas nie zna tej daty. Czy duzi, czy
mali wszyscy na niego czekamy. Już od rana dzieci nasłuchiwały, czy nie słychać dźwięku dzwonka Świętego Mikołaja. W tym roku też zawitał do naszego przedszkola, w towarzystwie Pani Mikołajowej. Przedszkolaki otrzymały zadanie do wykonania. Musiały, razem
z Panią Mikołajową, naprawić sanie Mikołaja. Wszyscy

Wieczór,
który łączy wszystkich
„Jest taki wieczór, który łączy wszystkich, jest taki wieczór, wieczór wigilijny”. Świąteczną atmosferę dopełniły dekoracje sal, piękna choinka oraz słuchanie i śpiewanie wybranych kolęd. Czas przygotowań do świąt
Bożego Narodzenia był okresem, w którym dzieci zapoznały się z tradycjami przygotowywania potraw wigilijnych, sposobu nakrywania stołu, wkładania sianka pod obrus, a także zostawiania wolnego miejsca
przy stole dla „przygodnego wędrowca”. Nie wszyscy
wiedzieli, że tradycję ubierania choinki na Boże Narodzenie zapoczątkowali w Europie Niemcy. W Polsce pierwsze choinki w formie gałązki lub czubka jodły czy świerku (tzw. podłaźniczki) wieszano pod sufitem i dekorowano jabłkami, orzechami, ciasteczkami
i piernikami. Wśród ozdób często bywały świece, kolorowe wstążki i wyroby z bibuły. Z czasem podłaźniczkę wyparła choinka, która do dziś króluje w naszych
domach w czasie świąt Bożego Narodzenia.
21 grudnia zorganizowano w grupach wigilijne spotkania. Nie zabrakło słodkości, owoców i ciasteczek upie-

czonych wspólnie z rodzicami. W powietrzu unosił się
zapach pomarańczy, którą dzieci ozdobiły goździkami.
W atmosferze kolęd, łamiąc się opłatkiem, złożyliśmy
sobie nawzajem świąteczne życzenia.
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Nagrodzony
za „Panią Jesień”
Przedszkole to takie miejsce, w którym można m.in.
można odkrywać talenty dzieci w różnych dziedzinach
związanych z ich zainteresowaniami. Należy podkreślić fakt, iż zadaniem każdego rodzica, a także nauczycieli jest stworzenie sprzyjających warunków do rozwijania uzdolnień i zainteresowań dziecka oraz wspieranie go w tych działaniach. Zatem jednym z ważniejszych zadań przedszkola jest podejmowanie aktywności umożliwiającej dziecku poznanie otaczającego świata oraz wyrażanie pierwszych emocji poprzez udział
w konkursach wewnętrznych oraz tych organizowanych poza placówką. Ponadto dzieci od najmłodszych
lat chętnie podejmują aktywność w tym zakresie. Nasza placówka zgłosiła do Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego „Moja ulubiona pora roku”, który został
zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Bytomiu, trzy prace plastyczne: „Pani Zima” (została wykonana przez Kaję z grupy starszej Smerfy), „Jesienny
jeż” (Zosia z grupy średniej) oraz „Pani Jesień” (Wiktor – starszak z grupy Mądrych Sów). Miło nam donieść,
że praca Wiktora zajęła drugie miejsce. Cieszymy się
z sukcesów naszych podopiecznych.

Konkursowe bombki
Świąteczna bombka

Zdjęcia: Przedszkole nr 2

Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas bycia razem, szczególnie ulubiony przez dzieci ze względu na
różnego rodzaju dekoracje. Zachęciliśmy wtedy dzieci wraz z rodzicami do wzięcia udziału w konkursie
plastycznym „Świąteczna bombka”, zorganizowanym
przez naszą placówkę. Przedszkolaki wraz z rodzicami
wykonali i dostarczyli do przedszkola bombki w różnym stylu, z różnych materiałów. Wszystkie prace konkursowe były estetyczne, bardzo oryginalne i stały się
dekoracją choinki znajdującej się w naszej placówce.
Za udział w konkursie otrzymały dyplomy i upominki.
Przedszkole nr 2
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Przedświąteczne
podsumowanie
I oto rok kalendarzowy dobiega końca. Prawie do
samego finiszu udało nam się dotrwać w nauczaniu stacjonarnym i dzięki temu mogliśmy przeprowadzić całe mnóstwo wydarzeń. Były konkursy, koncerty, turnieje, ale i sukcesy sportowe, a także całe
mnóstwo działań charytatywnych.
Już po raz dziewiąty Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bielsku-Białej zorganizowała konkurs
recytatorski dla dzieci z cyklu „W krainie poezji…”.
Tym razem miłośnicy poezji recytowali wiersze
Agnieszki Frączek. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych w kategorii klas 1.-3. oraz
4.-6. z Bielska-Białej, powiatu bielskiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego i żywieckiego. Naszą szkołę
reprezentowali Bartosz z klasy 2c oraz laureat wyróżnienia Jakub z klasy 5b. Ich zadaniem była interpretacja wybranego wiersza Agnieszki Frączek
w formie recytacji, podczas której posługiwali się
rekwizytami i kostiumami tematycznie związanymi z prezentowanymi tekstami. Zuzia z klasy 6a
zajęła z kolei trzecie miejsce w V edycji projektu
„W poszukiwaniu świadka historii”, organizowanym przez Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków w Radzionkowie (szczegółowe informacje w osobnym artykule). 15 uczniów, uczących się
języka niemieckiego, mogło spróbować swoich sił
w konkursie na przygotowanie Kalendarza Adwentowego. Oprócz konkursu, to również pomysł na nietypową naukę języka.
9 grudnia odbył się cykliczny koncert Giełdy Talentów, po raz drugi online.
W ramach doradztwa zawodowego odbyło się
w szkole spotkanie klas ósmych z przedstawicielami Zespołu Szkół Budowlanych z Bielska-Białej. Bardzo interesująco przybliżyli oni specyfikę szkoły, kierunki kształcenia, możliwości rozwoju i zatrudnienia po jej ukończeniu. Spotkanie bardzo przydatne
ósmoklasistom na etapie wyboru szkoły średniej.
Szkoła to nie tylko nauka, również zabawa. Okazji
do takowej w ciągu ostatniego miesiąca było wiele. Jeszcze w listopadzie, z okazji Święta Misia pluszaki opanowały szkołę. Wszędzie ich było pewno,
bo przecież wiadomo, że „Misie lubią dzieci, dzieci
lubią misie”. 6 grudnia w szkole zaroiło się od Mikołajek i Mikołajków. Było wesoło, słodko i niespodziankowo, mnóstwo uśmiechów i radości. W takim dniu nikt się nie przyznał, że nie wierzy. Również Koło Robotyki i Programowania zorganizowało
uroczysty przejazd Mikołajów w zaprzęgach. Przygotowania do zbliżających się świąt były w pełnym
rozkwicie. Za sprawą klas 1.-3. w szkole przepysznie zapachniało cynamonem, anyżkiem i goździkami. Wszyscy ugniatali, wycinali i ozdabiali własnoręcznie wykonane pierniczki. Uczniowie z klasy 7c
wzięli udział w wymianie kartek bożonarodzenio-

wych ze szkołą z Czechowic-Dziedzic. Kartki wykonali samodzielnie, a wymiana była nie byle jaka, bo
po niemiecku. Ostatni tydzień upłynął nam pod znakiem klasowych spotkań. Wigilijki to lubiane przez
wszystkich wspólne biesiadowanie. Były tradycyjne życzenia opłatkowe, smaczne potrawy na stole
nakrytym białym obrusem, radosne kolędowanie
i prezenty. Wszyscy jakby czuli, że to już ostatnie
w tym roku takie bycie razem. Emocji było tak wiele, że na pewno w pamięci to klasowe święto pozostanie jeszcze na dłuuuuugo.
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W ostatnim miesiącu nie zabrakło również sukcesów sportowych. Nasze dziewczyny zajęły czwarte
miejsce w Powiatowym Turnieju Tenisa Stołowego.
Nowo powstałe obie drużyny piłki ręcznej na zawodach w Mazańcowicach wywalczyły trzecie lokaty (zarówno chłopcy, jak i dziewczęta). Tradycyjnie
w okolicach Mikołaja UKS organizuje koszykarską
imprezę sportowo-rekreacyjną – Festiwal Koszykówki. Tak też było w tym roku. W Hali Sportowej Jaworze prawie 30 młodych koszykarzy bawiło się i rywalizowało w konkursach sprawnościowych i rzutowych. Wszyscy startujący otrzymali słodki poczęstunek, a najlepsi w poszczególnych grupach wybierali nagrody rzeczowe. Zostali wybrani również MVP
w kategorii dzieci i młodzieży, a całość została zwieńczona meczami w ramach grup sprawnościowych.
18 grudnia natomiast odbył się Turniej Koszykówki
Drużyn Mieszanych rocznika 2009 i młodszych. Srebro wywalczył UKS Goruszka Jaworze.
I na zakończenie, jako wisienka na torcie, pozostały
nam sukcesy szachowe. Młodziutcy szachiści na Powiatowej Lidze Szachowej 2021 wywalczyli trzy puchary i pięć medali. Łącznie po czterech turniejach
reprezentanci naszej szkoły zajęli drugie miejsce
w ogólnej klasyfikacji drużynowej. Natomiast 16
grudnia w Katowicach Spodek dosłownie odleciał!
Pierwszoklasistka Tosia wygrała w Ogólnopolskich
Mistrzostwach Szkół i Przedszkoli w grupie dziewczyn klas pierwszych (zdobyła 6,5pkt w 7 rundach),
natomiast młodszy braciszek – Tymek (4,5-letni)
wywalczył miejsce 10., ale wyprzedzili go jedynie
chłopcy 6-letni, czyli w swoim roczniku też byłby
pierwszy!
Ponadto tuż przed samymi świętami, za sprawą harcerzy z „Impessy”, do naszej szkoły dotarło Światełko Betlejemskie. Pora zatem ogrzać się w jego blasku, odrzucić myśli złe i obudzić w sobie niewyczerpane pokłady życzliwości dla drugiego Człowieka.
I w tym miejscu w imieniu pani dyrektor i nauczycieli chcielibyśmy życzyć w nowym roku mnóstwo
dobrego zdrowia i samych pomyślności.
Zespół Promocji Szkoły

26

styczeń 2022

styczeń 2022

Szkoła Podstawowa nr 1

Zuzia znalazła
świadka historii

Gratulacje dla Zuzanny Krawczyk, uczennicy klasy 6a,
która zajęła trzecie miejsce w konkursie pod hasłem
„W poszukiwaniu świadka historii”. Jego przedmiotem było znalezienie świadka historii, przygotowanie
i przeprowadzenie wywiadu o zdarzeniu z przeszłości, doświadczeniach i lokalnych zwyczajach. Zadanie
nie było łatwe, bo ostatecznie Zuzia i jej babcia musiały
się zmierzyć z tremą, która towarzyszy na co dzień aktorom i prezenterom podczas wystąpień publicznych
i profesjonalnych nagrań.
Choć Zuzia jest dopiero w szóstej klasie, zarówno ona
jak i jej babcia, poradziły sobie z tym wyzwaniem doskonale. Na wyróżnienie zasługuje fakt, że znalazła
się na podium, pomimo braku doświadczenia, biorąc
w tym konkursie udział po raz pierwszy. Tymczasem
udało jej się pokonać wielu uczestników, którzy od kilku lat rywalizują ze sobą.
Organizatorzy, czyli pracownicy Centrum Dokumentacji i Deportacji Górnoślązaków, przyznają, że wywiad
naszej uczennic znalazł się w trójce najwyżej ocenionych wywiadów spośród 40, które zostały dopuszczone do konkursu.

Chętnych i zaciekawionych historią zapraszamy do
obejrzenia i wysłuchania wywiadu Zuzi pod poniższym
linkiem: www.youtube.com/watch?v=tQxCmMoeqYc.
Danuta Paczyńska

Konkurs na kalendarz
Kalendarz adwentowy ma wyjątkową historię. Jego
tradycja wywodzi się z Niemiec. Ma on przypominać
o zbliżających się świętach Bożego Narodzenia i dawać poczucie radości z oczekiwania. Początki kalendarza adwentowego sięgają podobno 1851 roku. Z powstaniem słodkiego kalendarza adwentowego wiąże
się historia pewnego chłopca, który nie mógł się doczekać Wigilii. Jego mama narysowała na pudelku 24 cyfry
i doczepiła do nich biszkopty. Malec mógł zjadać jedno ciastko każdego dnia. Kiedy dorósł, rozpoczął produkcję kalendarzy z czekoladkami w środku. Obecnie
coraz częściej w Niemczech wraca się do pierwotnej
formy kalendarza adwentowego, który ma zachować
prawdziwy jego cel – przygotowanie do świąt.

Chętni uczniowie klas starszych, uczący się języka
niemieckiego, mogli spróbować swoich sił w przygotowaniu takiego kalendarza. W środku zamiast czekoladek czy ciasteczek znalazły się słówka po niemiecku tematycznie związane ze świętami Bożego Narodzenia i zimą. W konkursie wzięło udział 15 uczniów,
łącznie przygotowano 12 kalendarzy. Jedni wykorzystali pudelka po zapałkach, inni stworzyli maleńkie
koperty i zawiesili je na wieszaku. Wszystkie prace
były kreatywne i oryginalne. Gratuluję ciekawych
pomysłów.
Anna Wiśniewska

Same talenty
W czwartek 9 grudnia odbyła się kolejna Giełda Talentów. Impreza już na stałe wpisała się do kalendarza roku szkolnego. Niestety, od zeszłego roku nie możemy się spotykać na naszej szkolnej scenie. Ale, jak
się okazuje, dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Spotykamy się zatem online. W tym roku zanotowaliśmy

rekordową frekwencję – wystąpiło 42 utalentowanych
uczennic i uczniów Dlatego też program był tak atrakcyjny, że każdy widz znalazł coś dla siebie. Popisy taneczne, wokalne, gimnastyczne, instrumentalne, sportowe i aktorskie spotkały się z uznaniem i nagradzane były brawami. Cieszymy się, że nasza szkoła jest

27

Szkoła Podstawowa nr 1

styczeń 2022

Zdjęcia: Szkoła Podstawowa nr 1

miejscem, w którym młode talenty w każdym wieku
mogą podzielić się swoimi pasjami. Już za rok kolejny
koncert, zatem wszyscy niech szlifują formę, rozwijają
i doskonalą swoje pasje, żeby po raz kolejny zaprezentować się światu.
Zespół Promocji Szkoły
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Warsztaty świąteczne
Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas. Zapach
piernika, przystrojona choinka - to buduje wyjątkowy,
świąteczny klimat i nastrój. Właśnie po to, aby w naszej klasie i szkole zagościła świąteczna atmosfera już
początkiem grudnia prowadziliśmy warsztaty bożonarodzeniowe w klasach 1-3, którym towarzyszyły pogadanki na temat kreatywnego tworzenia prac.
Nasze sale zamieniły się na trzy tygodnie w pracownie
plastyczne, w których działo się wiele ciekawych rzeczy. Celem warsztatów było rozbudzanie aktywności
i wyobraźni dzieci, rozwijanie zdolności i odczuwanie
radości z podejmowanej aktywności umysłowej i plastycznej, a także kształtowanie wrażliwości i ekspresji twórczej. W świątecznej atmosferze, powstały pełne uroku kartki świąteczne, które 22 grudnia pojechały do Pań z Domu Pomocy Społecznej w Pogórzu. Powstało również „Moje miasto nocą”, które tworzy osiedle domków i kamienic ozdobionych i własnoręcznie
wykonanych przez dzieci a także oświetlonych światełkami. Podczas kolejnego warsztatu dzieci ozdabiały pierniki i tworzyły piernikowe choinki przestrzenne, upieczone przez Konrada i jego mamę Elę. Dzieci tworzyły również ozdoby z masy solnej od samych
podstaw tj. wykrawania kształtów, wypiekania oraz
malowania farbą akrylową. Pięknie wykonane ozdoby można było nabyć podczas kiermaszu z którego dochód przeznaczony został na Pola Nadziei, jak również
zasilił zbiórkę Kajtusia z Jaworza. Tata Julki wykonał
dla każdego dziecka drewnianą bombkę, którą dzieci ozdabiały według uznania. Wszystkie bombki udekorowały klasową choinkę, a światełka przyniesione

przez Bruna oraz rodziców dopełniły świąteczny nastrój w szkole. Dzieci z zapałem wykonywały piękne
i niepowtarzalne prace, wykazując przy tym wiele pomysłowości i kreatywności. Zorganizowane warsztaty były niezwykle radosnym przeżyciem i przeniosły
wszystkich w nastrój oczekiwania na utęsknione święta. Wszystkim towarzyszył dobry humor, radość tworzenia. Ta wspólna praca pozwoliła nam poczuć atmosferę przedświątecznych przygotowań, w tym szczególnie nieprzewidywalnym czasie.
Justyna Smyrdek
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Bożonarodzeniowe
warsztaty
W piątek 3 grudnia 2021r. chętni uczniowie klas siódmych wzięli udział w świątecznych warsztatach, podczas których mogli spróbować swoich umiejętności
w tworzeniu kartek bożonarodzeniowych metodą
scrapbookingu. Nauczyli się zasad kompozycji, technik postarzania papieru i mogli spróbować wycinania kształtów metalowymi wykrojnikami na maszynce Press Boss. Dowiedzieli się, że na kartce oprócz profesjonalnych materiałów można także wykorzystać
szyszki, karton czy kuleczki styropianowe. Kreatywnie spędzony czas dał naszym uczniom wiele radości.

Młodzież stworzyła piękne kilkuwarstwowe kartki
w formacie DL. Wykazali się cierpliwością i zapałem.
Anna Wiśniewska

Anioły dla
seniorów
Święta Bożego Narodzenia oraz przygotowania do nich
w czasie adwentu to szczególny czas.
Dlatego w szkole postanowiliśmy przygotować niespodzianki świąteczne dla tych, którzy święta spędzają już
kolejny rok, ze względu na pandemię, daleko od swoich najbliższych. Prezenty przygotowaliśmy dla podopiecznych ewangelickich domów opieki.
W ramach ogólnopolskiej akcji ANIOŁY dla SENIORÓW
uczniowie SP nr 2 wykonali wiele pięknych aniołów,
które zostały przekazane do domu seniora Soar w Bielsku-Białej oraz domu seniora Arka w Mikołajkach na
Mazurach.
Ewa Below
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Prezenty dla podopiecznych
hospicjum
Cały rok szkolny w SP nr 2 są organizowane różne akcje, aby wesprzeć hospicjum w Bielsku-Białej.
Jedną z takich akcji zainicjowaliśmy na lekcjach religii
ewangelickiej, przygotowując małe świąteczne prezenty. Z nazbieranych w lecie szyszek zrobiliśmy kolorowe choinki dołączając życzenia z wersetem biblijnym.
Niestety kilkudniowe kwarantanny nie ułatwiły nam
przygotowania tak dużej liczby choinek, aby każdy pensjonariusz otrzymał od nas prezent. Ale udało się i zapakowane choineczki trafiły w grudniu do hospicjum.
Ewa Below

Szlachetna Paczka 2021
Pomysł Szlachetnej Paczki sięga 2000 roku. Grupa studentów należących do wspólnoty prowadzonej przez
ks. Jacka Stryczka - wikarego parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie, rozpoczęła realizację projektu, polegającego na dostarczeniu paczek świątecznych dla
trzydziestu ubogich rodzin. W następnym roku wprowadzono nazwę „Świąteczna Paczka”, a liczba rodzin
obejmowanych pomocą zwiększała się z roku na rok.
W 2005 roku projekt objął całe województwo małopolskie, liczba darczyńców przekraczała 8 tysięcy, wtedy

powstał również pierwszy zagraniczny sztab „Świątecznej Paczki”. W 2008 roku przyjęto nową nazwę projektu i odtąd znany jest on jako „Szlachetna Paczka”.
Z roku na rok coraz więcej znanych osób angażowało się w projekt. Ludzie filmu, sportowcy, politycy rozpowszechniali idee projektu w mediach polskich i zagranicznych. W roku 2015 zainaugurowano realizację
tzw. paczek specjalistycznych: Paczki Seniorów, Paczki Lekarzy i Paczki Prawników, które miały rozszerzać
wsparcie skierowane do potrzebujących rodzin o po-
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moc specjalistyczną realizowaną przez profesjonalistów. Struktury „Szlachetnej Paczki” rozrastały się na
terenie całej Polski. Rodziny potrzebujące wsparcia
były zgłaszane przez lokalne organizacje zajmujące się
pomocą ubogim. Wolontariusze „Szlachetnej Paczki”
z danego regionu obejmowali opiekę nad konkretnymi rodzinami. To, co powinno się znaleźć się w paczce, ustalali wolontariusze w porozumieniu ze swoimi
podopiecznymi, a następnie umieszczali listę w bazie
rodzin. Darczyńcami mogły zostać osoby indywidualne lub instytucje (np. szkoły, firmy), mogły samodzielnie wybrać rodzinę z internetowej bazy lub otrzymać
konkretną rodzinę od wolontariusza. Finał „Szlachetnej
Paczki” jest każdorazowo organizowany dwa tygodnie
przed Bożym Narodzeniem, a więc w tym roku przypadał na 10 – 12 XII. Rodzice i uczniowie naszej szkoły
przystąpili do akcji już po raz ósmy. Tym razem przygotowaliśmy paczkę dla dziewiętnastoletniej pani Estery, wychowanicy domu dziecka i rodziny zastępczej.
Lista potrzeb skromnej pani Estery nie była trudna do
zrealizowania. Dzięki darom ponad 30 rodzin z SP nr
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2 przygotowaliśmy 14 paczek. Wolontariuszka opiekująca się panią Esterą (pani Mariola z Jaworza!) pomogła nam w zdobyciu vouchera na praktyki w jaworzańskiej cukierni. W piątek 10 XII paczki zostały przewiezione przez panią Mariolę do bielskiego magazynu na ul. Emilii Plater, a następnie po dopełnieniu formalności bezpośrednio do pani Estery. Po raz pierwszy
uczniowie SP 2 otrzymali coś w zamian – pani Estera
przysłała do szkoły własnoręcznie upieczony piernik,
który oczywiście został podzielony pomiędzy uczniów
wspomagających „Szlachetną Paczkę”. Dlaczego pomagamy? Po prostu tak należy postępować! Nie będziemy
wysilać się na filozoficzne odpowiedzi, ponieważ wiele
na ten temat już zostało napisane. Zapewniamy, że nie
postępujemy zgodnie z „modą na pomaganie”. Będąc
grupą szkolnych wolontariuszy, uczymy się wprowadzać w nasze młode życie właściwe zasady działania.
Na zakończenie składamy WIELKIE PODZIĘKOWANIA
wszystkim darczyńcom z Jaworza!
Szkolni wolontariusze
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Klub
zdrowia

zaprasza na program
z cyklu
„Sekrety zdrowia
i długowieczności”

MAGNEZ
PIERWIASTEK ŻYCIA
Obudził Cię skurcz łydki? A może ostatnio często drętwieją Ci nogi, tak jakby setki mrówek spacerowało w żyłach? Jesteś podenerwowany, nie
możesz się skupić, drga Ci powieka? To mogą być objawy niedoboru magnezu!
Magnez występuje w każdej ludzkiej komórce. To jeden z najbardziej zapracowanych pierwiastków - codziennie aktywuje ponad 320 enzymów w
naszym organizmie. Bierze udział w konstrukcji błon komórkowych. Chroni przed otyłością, miażdżycą i nadciśnieniem. Wzmacnia mechanizmy
obronne organizmu. Zapobiega również rozwojowi osteoporozy - działa bowiem jak gęste sito, które zatrzymuje wapń w organizmie. Neutralizuje
także ołów i pomaga go usunąć. Spowalnia również procesy starzenia. Łagodzi bezsenność. Ma działanie przeciwwymiotne i przeciwbiegunkowe.
Sprzyja rozpuszczaniu kamieni nerkowych, a także walczy ze stresem i chroni nas przed depresją. Magnez, podobnie jak witamina C, stanowi
fundament naszego zdrowia i życia. Po więcej informacji na ten niezwykle ważny temat, zapraszamy na styczniowe spotkanie klubu zdrowia.

Gościem specjalnym i prelegentem będzie
dyplomowana pielęgniarka i promotorka zdrowia

mgr

Lucyna Kurz

W programie także:
• bezpłatny pomiar ciśnienia oraz poziomu cukru i trójglicerydów we krwi
• bezpłatny pomiar wydolności płuc oraz saturacji
• możliwość zakupu preparatów witaminowych oraz ziół
• degustacja zdrowej żywności

Termin spotkania: Poniedziałek 24 STYCZNIA 2022 r. godz. 18.00
Miejsce spotkania: Jaworze Centrum, ul. Szkolna 97. Budynek „Pod Goruszką” – sala obok Biblioteki

Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!
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Reklama / Polecamy
„Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma”
Wisława Szymborska
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Szanownemu Panu Bronisławowi Szalbotowi
Przewodniczącemu Zarządu Rejonowych Spółek Wodnych

najszczersze wyrazy żalu i współczucia

Najbliższej Rodzinie najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmierci

z powodu śmierci

Żony Anny

Andrzeja Śliwki,

przewodniczącego Rady Gminy Jaworze
w latach 2006-2014,
społecznika, człowieka bez reszty oddanego Jaworzu
– składają wójt Radosław Ostałkiewicz z pracownikami
Urzędu Gminy Jaworze oraz Zbigniew Putek,
przewodniczący Rady Gminy Jaworze wraz z radnymi.

składają

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Putek

Wszystkie archiwalne numery
„Echa Jaworza” przeczytasz na stronie
OPG Jaworze
www.opgj.pl/echo-jaworza
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Wójt Gminy Jaworze

Radosław G. Ostałkiewicz

Krzyżówka
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Pionowo
1) Gol
2) Pracownia chemika
3) Dylemat, wybór jednej z możliwości
4) Podstawowy składnik materii
5) Roślina owadożerna
6) Zarysy, proﬁle
7) Willa i muzeum K. Szymanowskiego w Zakopanem
8) Stan najwyższej szczęśliwości w buddyzmie
9) Dzielnica Warszawy z rezydencją Sobieskiego
10) Tarczka z chrząstki włóknistej w kolanie
19) Miejsce pierwszego cudu Pana Jezusa
20) Dynastia carów rosyjskich panująca do rewolucji w 1917r.
21) Ekstrakt kawy
22) Najbardziej utytułowany polski skoczek narciarski
23) Morski bałwan
24) Drapieżny kot lub rzeka
25) Dwa u baktriana
29) Zjednywanie dla sprawy
32) Istota sprawy
33) Pozytywna cecha
34) Nieżeglarska pogoda, sztil
35) Pluszowa zabawka
36) Zakonnicy
38) Przepływa przez Weronę
39) Przystań dla statków
40) Kształt zbliżony do elipsy

Poziomo:
1) Imię jednego z Trzech Króli
6) Czas na bale i zabawy
11) Wznoszony szampanem na powitanie Nowego Roku
12) Duży ptak oceaniczny
13) Nie znosi zimna
14) Wonne zioło na orzeźwiającą herbatkę
15) Kojarzony z Jaworzem, również w sztuce teatralnej
16) Arystokrata, możnowładca
17) Łatwo się tłucze
18) Albumowy zbiór map
19) Nadmorska miejscowość w pobliżu Jastrzębiej Góry
i Władysławowa
23) Wysiłek poniesiony dla kogoś
26) Pokonał ich Sobieski pod Wiedniem w 1683r.
27) Werwa, zapał
28) Baśniowy brat Wyrwidęba
30) Góralska laska
31) Umowa o pracę
32) Legendarny władca Koryntu skazany na pracę bez końca
36) Królewska utrzymanka, faworyta
37) Podstawa armaty
39) Antonim poziomu
41) Biblijna córka Labana, żona Jakuba
42) Epoka poprzedzająca romantyzm
43) Dzieła literackie lub muzyczne
44) Mocna karta
45) Wiosenny kwiat kojarzony z Holandią
46) Dziwactwo, kaprys, zachcianka
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Rodzinnie przed
Bożym Narodzeniem

Zdjęcia: Aneta Kwaśna

