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GrOźNa SaBINa UWaGa Na DrOGacH

zOSTaW 1 % W JaWOrzUSKrOmNI DOceNIeNI

czaS Na TYrmaNDa

17 par z Jaworza świętowało w ubiegłym roku 50-lecie pożycia małżeńskiego. Większość z nich przyszła do Domu Gminnego „Pod Harendą” 
na spotkanie okolicznościowe, które odbyło się w czwartek 20 lutego. 15 par (dwie usprawiedliwiły się ze względu na chorobę) odebrało od 
wójta Jaworza, radosława Ostałkiewicza, medale za Długoletnie Pożycie małżeńskie, nadawane przez prezydenta rP. z kolei gmina ufundo-
wała pamiątkową statuetkę. razem z kwiatami wręczali je oprócz wójta przewodniczący rady Gminy Jaworze wraz z zastępczynią: zbigniew 
Putek i agnieszka Nieborak. zebrani wysłuchali ponadto mini-recitalu Oskara Jasińskiego, muzyka operowego, współpracującego z wieloma 
orkiestrami i operami, oraz zjedli smaczny obiad. 20 lutego przypadał akurat Tłusty czwartek, dlatego oprócz tortu można było skosztować 
pączków. Więcej o uroczystości złotych Godów w Jaworzu piszemy w środku numeru.  (wot) zdjęcia: Tomasz Wolff 

Medale za 50 lat w małżeństwie
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NA PIERWSZYM PLANIE

UWaGa Na DrOGacH

rOzmOWY NaJWYŻSzeGO 
SzczeBLa W JaWOrzU

W Domu Gminnym „Pod Harendą” 7 lutego odbyło się robo-
cze posiedzenie Parlamentarnego zespołu antysmogowego, któ-
ry poznał i docenił osiągnięcia Jaworza na rzecz walki z ochro-
ną klimatu. Sala sesyjna Urzędu Gminy Jaworze w budynku „Pod 
Harendą” widziała już wiele ciekawych i ważnych dla społeczno-
ści lokalnej spotkań, lecz to dzisiejsze z pewnością przejdzie do 
historii Jaworza, a wszystko to z kilku powodów.

Pierwszym, i jakże ważnym, jest fakt, że przez kilkadzie-
siąt minut nasz gminny obiekt mógł równać się rangą z siedzi-
bą parlamentu przy ulicy Wiejskiej, ponieważ na posiedzeniu ro-
boczym obradował u nas Parlamentarny zespół antysmogowy. 
mogło do tego dojść dzięki staraniom władz Jaworza, co podkre-
ślił przewodniczący zespołu, poseł z naszego okręgu wyborcze-
go, Przemysław Koperski. rozpoczynając posiedzenie, przywi-
tał on parlamentarzystów – posłankę mirosławę Nykiel, także re-
prezentującą nasz okręg, posła z terenu rybnika, Żor, Jastrzę-
bia i okolicznych powiatów, macieja Kopca, oraz przedstawicie-
la okręgu katowickiego, posła rafała adamczyka. Gmina Jawo-
rze reprezentowana byłą przez wójta radosława Ostałkiewicza, 
przewodniczącego rady Gminy zbigniewa Putka, zastępcę wój-
ta annę Skotnicką-Nędzkę, wiceprzewodniczącą rady Gminy 
agnieszkę Nieborak, radnego Tomasza Gwoździa, reprezentantów 

organizacji ekologicznych – annę „Indiankę” Sobańską z Funda-
cji ekologicznej arka, naczelników z Urzędu Gminy Jaworze oraz 
przedstawicieli mediów, którzy także zostali serdecznie powitani 
przez Przewodniczącego Koperskiego.

Pierwszym tematem poruszanym przez zespół uczyniono ra-
port z realizacji rządowych projektów proekologicznych. Po krót-
kiej analizie głos zabrał wójt Ostałkiewicz. Jest to drugi ważny 
fakt, który zapisze się w gminnych kronikach, gdyż to właśnie 
tego dnia gospodarz naszej gminy mógł zaprezentować wspania-
ły dorobek Jaworza na rzecz walki z zanieczyszczeniami emito-
wanymi do atmosfery. mówił m.in.: „Nie można prowadzić dzia-
łań na rzecz ochrony klimatu i walki z niską emisją na jednej czy 
dwóch płaszczyznach. Działania te trzeba podejmować na wie-
lu uzupełniających się poziomach. Jaworze informuje, podnosi 
świadomość, podejmuje samodzielne działania, pomaga miesz-
kańcom w ich działaniach oraz współpracuje w ramach podmio-
tów lokalnych i regionalnych”.

W ciągu kilkudziesięciu minut radosław Ostałkiewicz przed-
stawił osiągnięcia na polu edukacji najmłodszych w zakresie 
smogu oraz dorosłych w kwestii ekologicznych źródeł ciepła, se-
gregacji śmieci i opalania domów paliwem stałym. Była mowa 
o akcjach kontroli palenisk, zakupie oczyszczaczy powietrza, pro-
jektach wsparcia wymiany źródeł ciepła, aplikacji i stronie inter-
netowej czyste Jaworze, eKO-słupkach czy czujnikach pyłów 
zawieszonych.

Największą chlubą Jaworza są jednak mieszkańcy i to, jak 
wielkie przemiany w nich zachodzą. rośnie zainteresowanie al-
ternatywnymi źródłami ciepła, zmieniają się postawy w kwestiach 
ekologicznych. Dużym zainteresowaniem posłów cieszyła się Ja-
worzańska fotowoltaika, której pełne możliwości ujawnią się do-
piero po odbiorach, lecz podejmowane już próby mogą nastra-
jać optymistycznie. Posłowie w kilku pytaniach kierowanych do 
wójta czy też naczelnika Wydziału Spraw Komunalnych i Uzdro-
wiska marcina Bednarka prosili o uzupełnienie informacji i da-
nych, a także o opinie na temat uwarunkowań prawnych i możli-
wości wsparcia.

Trzecia część spotkania poświęcona była właśnie dyskusji 
na tematy programów ekologicznych i możliwości pozyskiwania 
wsparcia. Swoje sugestie i uwagi wnieśli przewodniczący Putek 
oraz reprezentantka organizacji arka. Jak zauważyli sami posło-
wie, były to celne wskazania, które wesprą zespół w dalszych 
działaniach.

Kilkadziesiąt minut okazało się więc wystarczającym cza-
sem na to, by Jaworze mogło pochwalić się swoimi osiągnięcia-
mi i stać się dobrym przykładem walki „ze współczesnym Smau-
giem” – jak zauważył, nieco humorystycznie, wójt Ostałkiewicz.

Urząd Gminy Jaworze

Parlamentarny zespół antysmogowy obradował w Jaworzu w pierwszy 
piątek lutego. Fot. Urząd Gminy Jaworze

W ubiegłym roku średnio co sześć dni na drogach Jaworza 
doszło do zdarzenia drogowego – tak wynika ze statystyk, któ-
re w połowie lutego dotarły do Urzędu Gminy Jaworze. Przez 
cały 2019 rok odnotowano 55 kolizji oraz jeden wypadek. Jak 
wyliczył wójt radosław Ostałkiewicz, 63 procent tych zdarzeń 
miało miejsce na drogach powiatowych: ulicach Bielskiej, cie-
szyńskiej (wypadek z osobą ranną), cisowej, Wapienickiej 
i zdrojowej. – Jedynie Słoneczna (jako „powiatówka”) ma licznik 

zerowy. Pozostałe niebezpieczne sytuacje wydarzyły się na uli-
cach gminnych i wewnętrznych – dodał samorządowiec.

W dyskusji pod postem dotyczącym statystyk internauci 
zwrócili uwagę na słowa wójta: „Obecnie opracowujemy m.in. 
»audyt bezpieczeństwa« dla ul. Średniej (i jej chodnika, któ-
ry jest ponoć niebezpieczny), co kosztuje gminę całe 28 tysię-
cy”. Ostałkiewicz wyjaśnił: „Jeden z mieszkańców kwestionu-
je jego zasadność i twierdzi, że jego wybudowanie (decyzję 
podejmował mój zacny poprzednik śp. wójt zdzisław Bylok, 
uzyskując dofi nansowanie z Ue) sprawiło, że ruch w tym te-
renie uległ wzmożeniu oraz stanowi (jako ścieżka rowerowa) 
zagrożenie dla bezpieczeństwa. Dlatego też zleciliśmy audyt 
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Tak przedstawia się statystyka na drogach Jaworza w 2019 roku.
Fot. Urząd Gminy Jaworze

bezpieczeństwa i postaramy się nieco poprawić sytuację na 
tej ulicy”. Jeden z dyskutujących zwrócił uwagę, że zwiększo-
ny ruch na tej ulicy zaczął się wraz z oddaniem do użytku No-
wo-międzyrzeckiej w Bielsku-Białej.

– Teraz nikt, jadąc od strony Międzyrzecza, a kierując się 
do Jaworza, nie wraca do centrum Wapienicy, tylko jedzie wła-
śnie ulicą Średnią. Wynika to z prostego rachunku: jazda uli-
cą Międzyrzecką na Cieszyńską, Jaworzańską do przedszko-
la w Jaworzu Średnim jest dalsza o około 1 km niż jazda ulicą 
Średnią. Należałoby pomyśleć nad nowym rozwiązaniem ko-
munikacyjnym w tym rejonie – napisał internauta.

z innych planowanych inwestycji wójt wymienił moderni-
zację ulicy zacisznej (na raty, obecnie wszystko jest na etapie 
projektowania) oraz przebudowę Wapienickiej (pisaliśmy już 
o tym na naszych łamach; w ramach zadania zostanie wybu-
dowany parking, całość pochłonie ok. 3 mln złotych). Ponadto 
gmina wciąż czeka na wyniki konkursu z Funduszu Dróg Sa-
morządowych odnośnie ulicy Kalwaria (prace oszacowano na 
ponad 2 mln złotych). Władze planują także mniejsze inwesty-
cje, jak choćby doświetlenie przejść dla pieszych (koszt jed-
nej „zebry” to 30-35 tys.), wyposażenie dzieci, młodzieży oraz 
wszystkich chętnych w odblaski oraz dodatkowe oznakowa-
nie przejść dla pieszych przy współpracy z rysownikiem mać-
kiem maćkowiakiem. 

– Modernizujcie, poprawiajcie – chodzi o bezpieczeństwo 
nas wszystkich. I przy tych wszystkich zmianach nieśmiało pro-
szę o pamięć o ich dostosowaniu do potrzeb osób poruszają-
cych się na wózkach inwalidzkich – napisała jedna z internautek.

O sytuacji na drogach będziemy pisać na łamach „echa Ja-
worze” na bieżąco.

Tomasz Wolff

SKrOmNI DOceNIeNI

Ponad 30 osób z całego powiatu bielskiego zostało wyróżnio-
nych podczas Noworocznego Spotkania z Twórcami i animato-
rami Kultury, które odbyło się w połowie lutego w Starostwie Po-
wiatowym w Bielsku-Białej. W tym zacnym gronie znaleźli się 
także Irena Stekla, wiceprezes Towarzystwa miłośników Jaworza 
oraz rzeźbiarz Krzysztof czader. Jak poinformował wójt Jaworza, 
radosław Ostałkiewicz, obecny na uroczystości, pani Irena zo-
stała doceniona za wieloletnią działalność na rzecz zachowania 
dziedzictwa kulturowego Jaworza i tradycji Śląska cieszyńskiego 
w naszej miejscowości. Przy jej nazwisku pojawiła się taka notka: 
„znana i bardzo aktywna działaczka społeczna z Jaworza. W la-
tach młodzieńczych udzielała się w regionalnym zespole Pieśni 
i Tańca »Jaworze«. Przez ponad 20 lat członkini zespołu instru-
mentalnego »Starzy Przyjaciele«. Od 1988 r. członkini Towarzy-
stwa miłośników ziemi Jaworzańskiej, a później wieloletni wicepre-
zes Towarzystwa miłośników Jaworza. W »Galerii pod Groniem« 
przez wiele lat organizowała wystawy malarstwa, rzeźby, fotogra-
fii oraz rękodzielnictwa. Otrzymała nagrody takie, jak m.in. za-
służony dla rozwoju Jaworza, Srebrna cieszynianka oraz medal 
na XXV-lecie odzyskania samorządności gminy Jaworze. z kolei 

Krzysztof czader, z którym niedawno ukazał się wywiad na naszych 
łamach, to „rzeźbiarz, plastyk, animator kultury, miłośnik przyro-
dy, a wreszcie człowiek, który zaraża radością. Jest mieszkańcem 
Jaworza, jednak zawodowo i artystycznie już przed wielu laty sil-
nie związał się z gminą Jasienica. W 2019 roku świętował 50-le-
cie pracy twórczej, a jednocześnie jubileusz 65-lecia jego urodzin 
oraz 12 lat piastowania stanowiska kierownika filii GOK w między-
rzeczu Górnym. Jest także członkiem Grupy Twórczej »Barwa« 
przy GOK w Jasienicy. cały Śląsk cieszyński stanowi inspirację 
dla jego oryginalnej, niepowtarzalnej i wszechstronnej twórczości 
plastycznej: rzeźbi w drewnie i kamieniu, maluje, rysuje, a także 
interesuje się botaniką, szczególnie życiem motyli i chrząszczy”.

– Pani Irenie oraz Panu Krzysztofowi z całego serca gratuluję, 
ale jeszcze bardziej dziękuję – w imieniu własnym, władz samo-
rządowych oraz całej społeczności jaworzańskiej. To wielka chlu-
ba mieć Was za naszych ambasadorów i mecenasów gminnego 
dziedzictwa kulturowego – napisał na swoim profilu na Facebo-
oku wójt Ostałkiewicz.

– Bardzo się cieszę z tego wyróżnienia. Jest ono tym bardziej 
cenne, że została zauważona moja praca na rzecz naszej małej 
Ojczyzny, czyli Jaworza – powiedziała pani Irena.

chociaż pani Irena i pan Krzysztof parają się czym innym, łączy 
ich – oprócz miłości do Jaworza – jeszcze jedna cecha. To skrom-
ność. O swojej pracy społecznej mówią niechętnie. Wolą po pro-
stu pracować.  (wot)
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Wyróżnieni Irena Stekla oraz Krzysztof czader z wójtem Jaworza, radosławem Ostałkiewiczem (w środku). Fot. Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

GrOźNa SaBINa

Pełne ręce roboty mieli tylko w jedną noc, z niedzieli 9 lute-
go na poniedziałek 10 lutego, strażacy w całej Polsce. Niż „Sabi-
na” wyrządził ogromne szkody w europie zachodniej, a do Polski 
wkroczył w późnych godzinach wieczornych. W całej Polsce stra-
żacy zanotowali około 1000 wyjazdów. Na południu województwa 
śląskiego najbardziej gorąco było w Jaworzu, gdzie podmuchy 
wiatry, co skrzętnie odnotowali internauci, przekroczyły 30 me-
trów na sekundę.

– W Jaworzu porywy wiatru dochodzą do 114 km/h (pomiar 
o godz. 23.32 – 31.7 m/s). Są liczne straty w drzewostanie i lo-
kalne uszkodzenia linii energetycznych. Strażacy są w terenie nie 
tylko tam, ale także w innych częściach regionu. Na tę chwilę nie 
mamy doniesień o poważnych sytuacjach lub osobach rannych 

w związku z silnym wiatrem – informował 20 minut po północy 
fanpage „Bielskie Drogi” na Facebooku, powołując się m.in. na 
ofi cjalne dane opublikowane na stronie www.czystejaworze.pl. 

– To były rzeczywiście gorące chwile, na szczęście skończy-
ło się tylko na jednej nocy wypełnionej interwencjami. W tere-
nie pracowało ośmiu strażaków-ratowników – powiedział „echu 
Jaworza” czesław malchar, prezes Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Jaworzu. – Były to typowe interwencji związane z usuwa-
niem skutków porywistego wiatru. W poczet strat należy zapisać 
uszkodzone dachy. Przy ulicy Bielskiej było to około 20 metrów 
kwadratowych poszycia, przy Polnej kilka metrów. Ponadto in-
terweniowaliśmy przy usuwaniu powalonych drzew – między in-
nymi w rejonie skrzyżowania ulic Cisowej i Słonecznej oraz na 
ulicy Wąwóz.

Na szczęście, jak dodał czesław malchar, podczas wichury 
nikt nie został ranny.  (wot)

Niż „Sabina” wkroczył do Polski w niedzielę 9 lutego. Tak wyglądała ulica cieszyńska... oraz Wąwóz. zdjęcia: Facebook/Bielskie Drogi
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75. rOczNIca WYzWOLeNIa 
JaWOrza

W piątek 14 lutego delegacja władz gminnych i organizacji 
pozarządowych działających w Jaworzu upamiętniła w uroczysty 
sposób 75. rocznicę wyzwolenia Jaworza spod niemieckiej okupa-
cji. Punktualnie w samo południe, przy dźwiękach dzwonów, zło-
żono kwiaty pod pomnikiem Ofiar II Wojny Światowej, powstałym  
w 1946 roku w centrum Jaworza. Upamiętnia on 59 ofiar, które 
poświęciły swoje życie dla walki z okupacyjnymi działaniami III 
rzeszy. Dla tych osób poświęcony został napis na cokole monu-
mentu wraz z nazwiskami poległych, w tym 19 jaworzan. „PrO-
cHOm NaSzYcH POmOrDOWaNYcH KOLeŻaNeK I KOLe-
GÓW, KTÓrzY zGINĘLI z rĄK OPraWcÓW HITLerOWSKIcH  
W LaTacH 1939-1945 SKŁaDamY HOŁD i czeŚĆ”.

mimo wczesnej pory wydarzenie to zgromadziło wielu lokal-
nych patriotów aktywnie działających w stowarzyszeniach i orga-
nizacjach. Obecne były także delegacje jaworzańskich szkół oraz 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Tradycyjnie już wartę przy pomniku 

Kwiaty pod pomnikiem złożyli m.in. anna Skotnicka-Nędzka, zastępca wój-
ta Jaworza, oraz Krzysztof Śliwa, skarbnik gminy.
Fot. Urząd Gminy Jaworze
pełnili harcerze z II Grunwaldzkiej Wielopoziomowej Drużyny Har-
cerskiej „Impessa”. Wszystkim za obecność podziękowała anna 
Skotnicka-Nędzka, zastępca wójta Jaworza.

Urząd Gminy Jaworze

100 LaT PÓźNIeJ NaD BaŁTYKIem

Tysiące osób uczestniczyły w uroczystościach z okazji 100. 
rocznicy zaślubin Polski z morzem, które odbyły się w Pucku 
w drugi poniedziałek lutego. Podobnie jak wiek temu, tak i te-
raz przyjechał „generał Haller”. Do miasta dotarł pociągiem,  
a Puck został udekorowany girlandami i napisami „Witamy Je-
nerała Józefa Hallera”. Uczestnikami wydarzeń byli także rado-
sław Ostałkiewicz, wójt Jaworza, oraz Barbara Szermańska, dy-
rektor Szkoły Podstawowej nr 2. zaproszenie do udziału od bur-
mistrz Pucka, Hanny Pruchniewskiej, nie jest bynajmniej przy-
padkowe. choćby z tego względu, że w naszej miejscowości 
działa z powodzeniem muzeum Fauny i Flory morskiej i Śródlą-
dowej w Jaworzu, a w skład jego rady wchodzi przedstawiciel 
Ligi morskiej i rzecznej (także jest aktywna w Jaworzu), Naro-
dowego muzeum morskiego w Gdańsku oraz działającego przy 
nim stowarzyszenia.

zaślubiny Polski z morzem dokonały się 10 i 11 lutego 1920 
w Pucku oraz w marcu 1945 w Dziwnówku, mrzeżynie i Koło-
brzegu. Jak czytamy w Wikipedii, w październiku 1919 gen. dyw. 
Józefowi Hallerowi powierzono dowództwo Frontu Pomorskie-
go, utworzonego w celu pokojowego i planowanego odzyskania 
Pomorza, zgodnie z ustaleniami traktatu wersalskiego, odebra-
nego Polsce wskutek rozbiorów. „zgodnie z planem przejmowa-
nie ziem pomorskich rozpoczęło się 18 stycznia 1920 od przeję-
cia Torunia przez oddziały 16. Pomorskiej Dywizji Piechoty. Na 

Pomorze wkraczała również 15. Wielkopolska Dywizja Piechoty. 
Poszczególne miejscowości przejmowano od wycofujących się 
wojsk niemieckich aż do 11 lutego 1920, kiedy ostatni żołnierze 
opuścili Gdańsk. Pomimo kilku incydentów, wśród których było 
kilka prób stawiania zbrojnego oporu, a także liczne przypadki sa-
botażu, odzyskiwanie Pomorza dla Polski przebiegało bez więk-
szych zakłóceń. 10 lutego 1920 generał Józef Haller wraz z mini-
strem spraw wewnętrznych Stanisławem Wojciechowskim oraz 
nową administracją województwa pomorskiego przybył do Puc-
ka, gdzie dokonał symbolicznych zaślubin Polski z Bałtykiem”. 
 (wot)

W uroczystościach uczestniczyły tłumy mieszkańców oraz gości z całej 
Polski. Fot. Portalmorski.pl

rODzIce zeBraLI 
BLISKO 9000 zŁOTYcH
Przysłowiowym strzałem w dziesiątkę okazał się I charytatyw-

ny Bal Walentynkowy Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu im. ma-
rii Dąbrowskiej. Do Koralowa Bistro&cafe ściągnęło w sobotę 15 

lutego, a więc dzień po Walentynkach, blisko 150 gości. Przyjęli 
zaproszenie rady rodziców, która wspólnie z dyrekcją placówki 
wymyśliła oraz zorganizowała zabawę z miłością w tle.

– Mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić i zainaugu-
rujemy coroczne bale karnawałowe – mówiła, witając gości, ewa 
cholewik, dyrektor SP nr 1.

Impreza rozpoczęła się po 19.00 i trwała, jak śmiali się organiza-
torzy, prawie do białego rana. Oprócz tańców (całość koordynował 



marzec 72020

DJ Tomasso), w tym żywiołowego pokazu zumby, można było ku-
pić losy oraz wziąć udział w licytacji, której głównymi nagrodami 
było wypożyczenie dowolnego samochodu marki Kia na weekend 
z pełnym bakiem (sponsor Kia Korczyk), jednodniowa wyciecz-
ka do Wiednia (PKS Bielsko-Biała, Komunikacja Beskidzka) oraz 
weekend w apartamencie maria w Szczyrku (agata Frycz, Dom 
Wczasowy maria). Pełną listę sponsorów można znaleźć na stro-
nie internetowej szkoły: www.sp1jaworze.pl. członkowie rady ro-
dziców sprzedawali także maseczki oraz serca z wymyślnymi ha-
słami. – Dochód z balu przeszedł nasze najśmielsze oczekiwa-
nie. Udało nam się zebrać blisko 9000 złotych. Skorzystają z tego 
dzieci, bo to właśnie z myślą o nich została zorganizowana wa-
lentynkowa zabawa – dodała ewa cholewik.

Na spotkaniu podsumowującym bal rodzice postanowili, że 
będą kontynuować imprezę. – Na pewno nie wszystko było tak, 
jak być powinno, pojawiły się drobne niedociągnięcia, za które 
przepraszamy. Tak naprawdę jednak dopiero się uczymy i zdo-
bywamy doświadczenie w tej materii – przyznał Wojciech Jasku-
ła, przewodniczący rady rodziców w Szkole Podstawowej nr 1.

Nie pozostaje nic innego, jak napisać na koniec: do zobacze-
nia za rok.  (wot)

Premierowy bal charytatywny „jedynki” odbył się w sobotę 15 lutego. Fot. 
Tomasz Wolff 

KOSmIczNY JUBILeUSz
Podobnie jak przed rokiem, tak i teraz „Pod Harendą” pojawi-

ła się „ścianka” z jakże wymownymi słowami „50 lat razem”, na tle 
której wykonano pamiątkowe zdjęcia indywidualne oraz grupowe. 
Prowadząca uroczystość Izabela Stwora, kierownik Urzędu Sta-
nu cywilnego w Jaworzu, mówiła, że obchodzący złote Gody sa-
kramentalne „tak” wypowiedzieli w młodym wieku. mimo to, udało 
im się dochować przysięgi małżeńskiej. – Pomimo że na państwa 
wspólnej drodze pojawiały się nie tylko dobre chwile, ale jak to 
w życiu bywa, rozczarowania, smutek, a nawet łzy, udowodniliście, 
że prawdziwa miłość jest w stanie pokonać wszelkie przeciwno-
ści losu, co może stanowić przykład dla waszych dzieci, wnuków 
oraz następnych pokoleń, dla których wydawać by się mogło, że 
przysięga złożona na ślubnym kobiercu nie odgrywa już tak istot-
nej roli – mówiła kierownik USc. Krótkie powitanie zakończyła 
słowami wiersza Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Ile razem 
dróg przebytych”. Utwór stał się popularny dzięki markowi Grechu-

cie, który śpiewał m.in.: „Ile razem dróg przebytych?/ Ile ścieżek 
przedeptanych?/ Ile deszczów, ile śniegów/ wiszących nad latar-
niami?/ Ile listów, ile rozstań/ ciężkich godzin w miastach wielu?/ 
I znów upór, żeby powstać/ i znów iść, i dojść do celu”. 

Do obchodzących złote Gody zwrócił się także radosław Ostał-
kiewicz, wójt Jaworza. Na uroczystości pojawił się w towarzystwie 
swojej zastępczyni – anny Skotnickiej-Nędzkiej oraz sekretarz gmi-
ny – eweliny Domagały. – Bardzo się cieszę, że przyjęli państwo 
nasze zaproszenie do udziału w dzisiejszej uroczystości. Jestem 
wielce zaszczycony, że to mnie spotkał honor, aby państwu pogra-
tulować i powinszować tego złotego jubileuszu. Wstąpiliście pań-
stwo w związek małżeński 1969 roku. Ten rok, o ile się nie mylę, 
to pierwsza misja na Księżyc, Apollo 11 i pierwszy dzień w pań-
stwa małżeństwie. Jedno i drugie znalazło się na świecie, w ko-
smosie, wybrało drugą połówkę, bo ta decyzja była wspólna. Mu-
szę się zresztą przyznać, że jak udzielam ślubu małżonkom, to 
wyrażam nadzieję, że jest to wspólna decyzja, a nie wynik szan-
tażu. Patrząc na państwa, widzę, że żadnego przymusu nie było. 
To była wspólna decyzja, żeby iść razem przez życie – mówił 
z uśmiechem radosław Ostałkiewicz.

Dodajmy, że złote Gody w 2019 roku w Jaworzu świętowali: 
elżbieta i robert Bateltowie, emilia i rudolf czaderowie, michalina 
i Jan Dobiszowie, agnieszka i Stanisław Gańczarczykowie, 
Genowefa i Stanisław Harężowie, marta i Jan Herokowie, Irena 
i roman Honkiszowie, małgorzata i edward Idzikowscy, Irena 
i mieczysław Janowscy, Teresa i Kazimierz Kiszczakowie, Krystyna 
i ryszard Klimowie, Wanda i Stefan Kusiowie, anna i Henryk 
Legutowie, ewa i andrzej malcowie, Jan i Ludmiła młyńscy, Halina 
i Franciszek Strzelcowie, małgorzata i Teofi l Tyrnowie.

ciekawostką jest fakt, że Polska jest jedynym krajem, który ho-
noruje osoby będące pół wieku w jednym związku małżeńskim. me-
dal za Długoletnie Pożycie małżeńskie został ustanowiony ustawą 
z 17 lutego 1960 roku o orderach i odznaczeniach. 

Tomasz Wolff 

Ofi cjalna legitymacja wręczana wraz z medalem za Długoletnie Pożycie 
małżeńskie. Fot. Tomasz Wolff 

zŁOTe ParY z JaWOrza
W 2019 roku złote Gody w Jaworzu świętowało 17 par. 15 

z nich pojawiło się na uroczystości. 11 zgodziło się na pamiątkowe 

zdjęcie na „ściance” do „echa Jaworza”. Wychodzimy z założe-
nia, że najważniejszym dobytkiem życiowym par są dzieci, wnuki 
i prawnuki, dlatego postanowiliśmy się ograniczyć tylko do takich 
informacji.
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Emilia i Rudolf 

Czaderowie

dzieci: 2
wnuki: 3

prawnuki: 2

Michalina i Jan 

Dobiszowie

dzieci: 3
wnuki: 5

Agnieszka 

i Stanisław 

Gańczarczykowie

dzieci: 1
wnuki: 2

Marta i Jan 

Herokowie

dzieci: 2
wnuki: 3

Elżbieta i Robert 

Bateltowie

dzieci: 2
wnuki: 4
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Irena i Roman 

Honkiszowie

dzieci: 1
wnuki: 3

prawnuki: 3

Teresa i Kazimierz 

Kiszczakowie

dzieci: 2
wnuki: 5

prawnuki: 2

Wanda i Stefan 

Kusiowie

dzieci: 2
wnuki: 2

Anna i Henryk 

Legutowie

dzieci: 2
wnuki: 4

Ludmiła i Jan 

Młyńscy

dzieci: 2
wnuki: 4

Halina i Franciszek 

Strzelcowie

dzieci: 1
wnuki: 2

prawnuki: 2
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PŁATNOŚCI ZA ŚMIECI
Urząd Gminy Jaworze przypomina, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania 

w następujących terminach:

do 15 lutego 2020 r do 15 kwietnia 2020 r. do 15 czerwca 2020 r.

do 16 sierpnia 2020 r. do 15 października 2020 r. do 15 grudnia 2020 r.

Wysokość opłaty wynika ze złożonej deklaracji (ewentualnie z wydanej decyzji lub też zawiadomienia o zmianie stawek).

Numer konta do wnoszenia opłaty pozostaje bez zmiany. 
Właścicielom nieruchomości zostały dostarczone indywidualne numery kont bankowych.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Rewolucja śmieciowa staje się faktem, sposób segregacji zupełnie się zmienił, pojawiły się nowe frakcje i pojemniki - co, jak i gdzie 
wyrzucać?

CO W WORKACH, A CO W POJEMNIKACH?
W nowym systemie znaczna większość posegregowanych odpadów trafi  do worków. W ten sposób oddajemy tworzywa sztuczne (żółty 
kolor worka), papier (kolor niebieski), szkło (kolor zielony), odpady zielone (kolor brązowy) oraz metale (kolor czerwony). W pojemnikach 
zbieramy odpady biodegradowalne (brązowy pojemnik) oraz pozostałe po segregacji odpady (kolor czarny). W pojemniku oddajemy 
także popiół w sezonie grzewczym.

JAKIE WORKI I SKĄD JE WZIĄĆ?
Wszystkie odpady określane jako frakcje workowe muszą być oddawane w specjalnie przygotowanych i oznaczonych workach, 
dostarczanych przez fi rmę odbierającą odpady. Worki można także otrzymać w Urzędzie Gminy Jaworze w pokoju 110.
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A JEŚLI KTOŚ MA SWOJE POJEMNIKI?
Trzymanie posegregowanych odpadów w pojemnikach jest możliwe tylko wtedy, gdy umieszczamy je tam w odpowiednich workach. 
Jeśli zdecydujemy się na takie rozwiązanie, wówczas pojemniki powinny być odpowiednio opisane lub być w odpowiednich kolorach 
przypisanych do danej frakcji. Stanowi to ułatwienie dla pracowników fi rmy odbierającej śmieci i pomaga w utrzymaniu czystości 
w czasie odbierania odpadów.

CO ZROBIĆ GDY SKOŃCZĄ MI SIĘ WORKI, A NIE MAM MOŻLIWOŚCI UDAĆ SIĘ PO KOLEJNE?
Takie odpady można zapakować w swoje worki. Muszą one jednak być wyraźnie opisane- gdy zawierają odpady papierowe należy 
umieścić napis PAPIER TEKTURA, i tak dalej w zależności od oddawanych odpadów. 

ILE WORKÓW MOGĘ ODDAĆ? 
Przyjęta została zasada, że każdy worek zostanie odebrany. Jeśli więc ktoś wystawi 5 worków, to tyle właśnie zniknie sprzed jego posesji. 
Co więcej, fi rma odbierająca odpady powinna zostawić tyle nowych worków, ile odebrała. 

A CO Z TRAWĄ I INNYMI ODPADAMI SEZONOWYMI?
Trawa, gałęzie czy liście to ODPADY ZIELONE. Są one odbierane w workach w miesiącach od kwietnia do października. Ograniczeniem 
jest tutaj 1 worek na miesiąc na posesję.

CZY DO POJEMNIKÓW NA ODPADY „BIO” ORAZ POZOSTAŁOŚCI PO SEGREGACJI MOŻNA 
WRZUCAĆ WORKI?
W przypadku odpadów biodegradowalnych oraz resztek jedzenia, w kontenerze umieszczamy je bez opakowań. Mogą się tam znaleźć 
jedynie kupione na własną rękę worki biodegradowalne. W pojemniku na pozostałości po segregacji odpady można wrzucać luzem, jak 
również umieszczać w dowolnych workach.

A STARE POJEMNIKI? COŚ NALEŻY W NICH ZMIENIĆ?
Pojemniki, które są na nieruchomości, można wykorzystać do odpadów: BIO, Pozostałości z segregacji oraz popiołu. Na pojemniki należy 
nakleić naklejki, które można otrzymać w Urzędzie Gminy Jaworze- pokój 110, w godzinach pracy Urzędu.

HARMONOGRAMY
Odbiór odpadów od marca do grudnia 2020 r. 

Urząd Gminy Jaworze informuje, że harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2020 r. są 
dostarczane do właścicieli nieruchomości przez fi rmę odbierającą odpady komunalne 

tj. P.H.U. OPERATUS. 

Dodatkowo harmonogramy dostępne są na stronie internetowej 
P.H.U. OPERATUS: htt p://www.operatus.pl/jaworze/ oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Jaworze htt p://www.czystejaworze.pl/, zakładka ODPADY, pozycja HARMONOGRAM.
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TWÓJ SĄSIaD zNĘca SIĘ NaD 
zWIerzĘcIem? 
zOBacz, cO mU GrOzI!

Początki przepisów prawa regulujące zagadnienie 
znęcania się nad zwierzętami sięgają 1928 roku. Wtedy  
w polskich przepisach pojawiła się ustawa, której celem było 
uporządkowanie stanu prawnego związanego z humanitarną 
ochroną zwierząt. Już około 100 lat temu zdefiniowano pro-
blem i starano się wprowadzić sankcje wobec osób, które 
wykorzystując swoją przewagę, zadają ból innym stworze-
niom.

Obecne przepisy prawa, tj. Ustawa o ochronie zwierząt, jasno 
określa w art. 6, pkt 2, czym jest znęcanie się nad zwierzęciem: 
Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zada-
wanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub 
cierpień.
Czym w praktyce jest znęcanie się nad zwierzęciem?

Nie możemy wykorzystywać do pracy, do celów sportowy-
ch lub rozrywkowych zwierząt chorych, zbyt młodych lub zbyt 
starych. Nie możemy zmuszać zwierząt do czynności, których 
wykonywanie może spowodować ból. Oczywiście przepisy nie 
określają ani wieku, ani stanu zwierzęcia, ale jest to regulowane 
przez tzw. normy społeczne.

Wszelkie tłumaczenia w stylu: „myślałem, że jest zdrowe 
i dorosłe“ nie zmieni faktu, że w ocenie Sądu nasze działania 
mogą podpadać pod ten paragraf.

Nie można bić zwierząt przedmiotami twardymi i ostrymi 
lub zaopatrzonymi w urządzenia obliczone na sprawianie spec-
jalnego bólu. Nie można bić zwierząt po głowie, dolnej części 
brzucha, dolnych częściach kończyn. Wbrew pozorom łatwo jest 
rozpoznać tego typu obrażenia, więc tłumaczenie, że bicie to for-
ma przywracania pokory i dyscypliny oraz używanie do tego me-
talowej rurki jako skutecznego środka, może nie spotkać się ze 
zrozumieniem Sądu.
Nie przeciążaj zwierzęcia

Nie wolno przeciążać zwierząt pociągowych i jucznych 
ładunkami nieodpowiadającymi ich sile i kondycji. Oczywiście jest 
to kwestia umowna, lecz z drugiej strony osoba dopuszczająca 
się takiego wykroczenia raczej jest świadoma tego, że przeciąża 
zwierzę. Na przykład osioł może udźwignąć ciężar równy jego ma-
sie. Ogólnie przyjęło się, że jeździec wraz z rzędem nie powinien 
przekraczać 20% wagi konia przy jeździe rekreacyjnej, natomiast 
przy jeździe sportowej — do 15 %. To są normy zapewniające 
pełne bezpieczeństwo.
Zapewnij zwierzęciu odpowiedni transport

Jeżeli przewozimy zwierzęta, zarówno te zwykłe, hodow-
lane, jak i te, które jadą na rzeź, musimy pamiętać, aby robić 
to w sposób, który nie powoduje ich zbędnego cierpienia i nie 
wywołuje nadmiernego stresu. Do przewożenia małych zwierz-
aków możemy użyć specjalnych kontenerów, które zapewniają im 
bezpieczeństwo i wygodę.

Jak masz dużego psa — zaopatrz się w specjalną plandekę 
lub dużą klatkę. Ważne, aby przy nagłym hamowaniu, a co gor-
sza podczas wypadku, twój zwierzak miał szansę przeżycia. 
Przewożenie zwierzęcia luzem zagraża również pasażerom 
i kierowcy — często sytuacje na drodze bywają zaskakujące  
i wymagają gwałtownych działań.
Zadbaj o właściwą pomoc medyczną

Jeżeli nie jesteś weterynarzem i okoliczności danej sytuacji 
nie wymagają twojego działania, by chronić zdrowie lub życie 
zwierzęcia, nie możesz samodzielnie dokonywać na zwierzętach 

zabiegów i operacji chirurgicznych. Nie masz takich umiejętności, 
jak osoba w tym kierunku wykształcona. Nie bądź samozwańczym 
weterynarzem — zapewnij zwierzęciu fachową pomoc.

Przepisy prawa regulują kwestię zranienia lub okaleczenia 
zwierzęcia, jeżeli celem jest ratowanie jego zdrowia lub życia. 
Jeżeli spotka cię taka sytuacja i musisz natychmiast reagować, 
możesz przy okazji skrzywdzić zwierzę, ale musisz być pew-
ny swojego działania oraz mieć racjonalne argumenty, że two-
je działania były niezbędne w celu ratowania zdrowia lub życia 
zwierzęcia. Pamiętaj, że pozostawienie zwierzącia bez opieki 
weterynaryjnej, może narazić cię na zarzut znęcania się nad 
zwierzętami.

Znęcanie się nad zwierzęciem — czego jeszcze nie wolno 
robić?

Nie możesz złośliwie straszyć lub drażnić zwierząt. Jeśli 
irytuje cię pies sąsiada — nie usprawiedliwia cię uporczywe 
drażnienie go poprzez uderzanie kijem po parkanie. Nie możesz 
straszyć świnki morskiej zabawkowym wężem — to ich natu-
ralny drapieżnik — a zwierzę interpretuje, to jako rzeczywiste 
zagrożenie.

Nie można wystawiać zwierzęcia domowego lub gos-
podarskiego na działanie warunków atmosferycznych, któ-
re zagrażają jego zdrowiu lub życiu. Nie wolno zamknąć psa  
w samochodzie w upał i pójść na zakupy.

Zabronione jest przywiązywanie psa, krowy lub innego 
zwierzęcia na podwórku lub na polu w czasie dużego upału, 
gdzie nie ma możliwości schronienia się w cieniu.

Podobnie jest w kwestii dostępu do pokarmu lub wody. 
Okres wzmożonego upału jest oczywisty w zakresie dostępu 
do wody — każde zwierzę powinno mieć jej pod dostatkiem.  
W zakresie ilości pożywienia i wody przepisy odnoszą się do 
norm określonych dla właściwego gatunku. Łatwo jednak poznać, 
czy zwierzę jest wychudzone i zagłodzone.

Porzucenie zwierzęcia, a w szczególności psa lub kota 
przez właściciela jest również niedozwolone. Jeżeli znudził ci 
się zwierzak, nie wyrzucaj go — oddaj go do schroniska lub oddaj 
je osobie, która należycie się nim zaopiekuje.

Niedopuszczalne są zabiegi mające na celu zmianę 
wyglądu, tj. przycinanie psom uszu i ogonów. argument, że 
zwierzę ładniej wygląda, niestety jest niewspółmierny do cierpie-
nia, z jakim musi się uporać twój zwierzak. Jedyne co możesz, to 
obciąć włosy, jeżeli masz rasę, która zamiast sierści ma włosy.
Masz zwierzę domowe? Sprawdź swoje obowiązki!

masz obowiązek zapewnić zwierzęciu pomieszczenie 
chroniące go przed zimnem, upałami i opadami atmosferyczny-
mi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną 
zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody.

Nie można trzymać zwierząt domowych na uwięzi w sposób 
stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby. musisz się upewnić, czy 
uwiązanie zwierzęcia nie powoduje uszkodzenia ciała lub cier-
pienia oraz daje możliwość niezbędnego ruchu. Długość uwięzi 
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nie może być krótsza niż 3 m. Pies na łańcuchu powinien być 
spuszczany z łańcucha co najmniej raz dziennie.
Jakie kary grożą za znęcanie się nad zwierzęciem?

za znęcanie się nad zwierzęciem grozi kara pozbawienia 
wolności do lat 3. Sąd może orzec tytułem środka karnego zakaz 
posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt. 
Jeśli sprawca działał ze szczególnym okrucieństwem rozumianym 
jako: przedsiębranie przez sprawcę działań charakteryzujących 
się drastycznością form i metod, a zwłaszcza działanie w sposób 
wyszukany lub powolny, obliczony z premedytacją na zwiększenie 
rozmiaru cierpień i czasu ich trwania, podlega karze pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5.

W takiej sytuacji Sąd obligatoryjnie orzeka zakaz posiadania 
wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt. Dodatko-
wo w obu tych przypadkach Sąd obligatoryjnie orzeka nawiązkę 
w wysokości od 1000 zł do 100 000 zł na wskazany cel związany 
z ochroną zwierząt.

Posiadanie zwierzęcia to odpowiedzialność za jego zdrowie 
i życie. Dotyczy to zarówno psa, kota, krowy i konia. Hodowla 

karpi również pod to podlega. człowiek wykorzystuje zwierzęta 
do różnych celów, ale zawsze powinno to odbywać się przy za-
chowaniu odpowiednich standardów i szacunku dla drugiej istoty 
żywej.

Koniec zbiórek makulatury!
W związku ze zmianą przepisów dotyczących zagospodaro-

wania surowców i odpadów z przykrością informujemy, że mu-
simy zakończyć naszą wieloletnią akcję zbiórek makulatury. Bi-
blioteka nie przyjmuje żadnych materiałów papierniczych. Papier 
należy oddawać w niebieskich workach do selektywnej zbiórki, 
zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów z poszczególnych 
rejonów gminy.

***

2020 rokiem Tyrmanda
W bieżącym roku przypada setna rocznica urodzin Leopol-

da Tyrmanda – wybitnego pisarza, dziennikarza i publicysty. 
W tym roku minie 35. rocznica jego śmierci. Sejm rzeczypospoli-
tej Polskiej, w uznaniu wielkich zasług artysty, postanawia oddać 
mu hołd” – brzmią słowa uchwały podjętej w związku z rocznicą. 
W dokumencie posłowie podkreślili również, że autor głośnej po-
wieści „zły” i bezkompromisowego „Dziennika 1954”, był jednym 
z najbardziej nieszablonowych twórców polskiej literatury drugiej 
połowy XX wieku. W najtrudniejszych czasach wykazywał się od-
wagą i niezależnością intelektualną. celnie i błyskotliwie anali-
zował system, który zniewalał europę Środkową i Wschodnią. 
W uchwale przytoczono słowa pisarza: „Nie pójdę na żadną słu-
żebność myśli, sumienia i egzystencji, nie poprawię sobie nicze-
go w życiu za cenę tego, w co wierzę, co zdaje mi się słuszne 
i godne mej lojalności”. „Te słowa, notowane do szufl ady w czar-
ną stalinowską noc, można uznać za życiowe credo pisarza. zbi-
gniew Herbert pisał: »Na jego postawie moralnej wzorowałem się 
i naprawdę nie wiem, czy przeżyłbym bez niego te ciemne cza-
sy«” – podkreślono. Pisarstwo Tyrmanda i jego postawa stanowiły 
wyzwanie rzucone ideologom nowego ustroju. „Był on nie tylko 
bezlitosnym krytykiem komunizmu, lecz także arbitrem warszaw-
skiej elegancji, znawcą i namiętnym propagatorem zakazanego 
w czasach stalinowskich jazzu. »Nikt, kto skłonny jest walczyć 
o godność własną i chce pozostać w zgodzie z własnym sumie-
niem, nie zgodzi się na to, żeby nazywać dzień nocą, ciemnotę 

kulturą, zbrodnię przyzwoitością, niewolę wolnością – na mocy 
dekretu komunistycznych władców« – pisał” – głosi uchwała.

W połowie lat 60. Tyrmand zdecydował się na emigrację. „zza 
oceanu celnie i błyskotliwie analizował system, który zniewalał 
europę Środkową i Wschodnią. W pamfl ecie »cywilizacja komu-
nizmu« uznał ten ustrój za najgorszą plagę, jaka spotkała ludz-
kość. W epoce kontrkultury i młodzieżowego buntu Tyrmand był 
ważnym głosem amerykańskiego konserwatyzmu.» Pozosta-
wił miłośnikom wolności na całym świecie wspaniałe dziedzic-
two« – pisał po jego śmierci prezydent ronald reagan” – dodano 
w uchwale.

Warto przeczytać
Zły – wielowątkowa powieść kryminalna Leopolda Tyrmanda 

której akcja toczy się w Warszawie na początku lat 50. XX wie-
ku. Tytułowy „zły” to tajemniczy bohater samozwańczo walczący 
w obronie słabszych z warszawskimi chuliganami i półświatkiem 
stolicy. akcja powieści toczy się w wielu punktach Warszawy, 
w tym bardzo charakterystycznych dla okresu powojennego. Tyr-
mand ukazał w „złym” szeroką panoramę społeczeństwa powo-
jennej Warszawy. Obszerna, 500-stronicowa powieść jest napisa-
na żywym językiem, niekiedy naśladującym reportaż, z użyciem 
w niektórych dialogach słów i zwrotów pochodzących z gwary 
warszawskiej. Tyrmand opisał w niej środowiska m.in. dzienni-
karzy, chuliganów, koników, handlarzy, cwaniaków i robotników. 
Książka została wydana po raz pierwszy w grudniu 1955 przez 
Spółdzielnię Wydawniczą „czytelnik”, która złożyła u Tyrmanda 
zamówienie na jej napisanie. została również przetłumaczona na 
inne języki. za powieść Leopold Tyrmand otrzymał talon na sa-
mochód, a Komenda Główna mO zaprosiła go na cykl wykładów 
o chuligaństwie.

Proponujemy sięgnąć również po inne książki Tyrmanda, któ-
re doczekały się nowych wydań, a biblioteka zakupiła je dla swo-
ich czytelników.

Gmina Biblioteka Publiczna w Jaworzu
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

TOWarzYSTWO 
mIŁOŚNIKÓW JaWOrza

POSIaDY W 2020 rOKU 
15 marca Laos - Piotr Stebel
26 kwietnia „chałupnicy” – życie w Jaworzu na przestrzeni wieków – spotkanie towarzyskie
maj zwiedzamy cieszyn – posiady wyjazdowe
21 czerwca Noc Świętojańska (na zajęczej)
19 lipca Wieczór wśród gwiazd – adam absalon
20 września Jaworze przed 1939 rokiem Leszek Grocholski
18 października rzeka niepokorna - andrzej Niedoba
21 listopada Promocja książki – prof. Daniel Kadłubiec
13 grudnia Podsumowanie konkursu ekologicznego dla młodzieży – mirosław Wiśniewski i Bartosz czader
Dodatkowe wydarzenia
22-24 maja wycieczka do Kotliny Jeleniogórskiej
20 września wystawa malarstwa - Bożena Grocholska

Artysta nietuzinkowy
Na pierwszych posiadach w 2020 roku w dniu 26 stycznia 

gościliśmy pana Krzysztofa czadra. Jaworzanin od urodzenia, 
właściciel gospodarstwa rolnego i dużego 300-letniego domu, 
w którym wszystkie pokoje pełne są różnorodnych prac pana 
Krzysztofa i jego żony ewy (pisze ikony). Największe dwie pa-
sje naszego gościa to kamienie i motyle. Ponieważ ziemia w go-
spodarstwie jest kamienista – to materiału do rzeźb nie brakuje. 

 160 mln lat temu na tutejszych terenach było morze, więc w ka-
mieniach możemy znaleźć skrawki ówczesnych roślin i zwierząt. Po 
lodowcu mamy różne kamienie narzutowe, a wzór na rzeźby daje 
sam kamień. Prelegent przyniósł sporo swoich prac, mogliśmy zo-

baczyć sowę, niedźwiedzia, madonnę i różnorodne płaskorzeźby.
Doskonałym materiałem rzeźbiarskim jest też drewno, a znaj-

dując jakiś jego kawałek – artysta już wie, co z niego będzie mógł 
zrobić.

Drewno można też łączyć z metalem i tu widzieliśmy dwie pięk-
ne i barwne prace – ukrzyżowanie i madonna od motyli.

Druga pasja – motyle. Obejrzeliśmy kolekcję pięknych, różno-
kolorowych okazów motyli i chrząszczy. Obecnie pan Krzysztof ho-
duje w domu gąsienice i czeka na wyklucie się motyli.

mogliśmy też podziwiać obrazy i rysunki grzybów oraz roślin 
spotykanych w naturze przez naszego gościa i utrwalanych na 
papierze.

Opowieści o swoim życiu i pracach artystycznych prelegent 
okraszał humorem, a po prelekcji oglądaliśmy i podziwialiśmy za-
razem przyniesione przez niego prace.

Spotkanie zakończyło się kawą i kołoczem i rozmowami na te-
mat twórczości naszego gościa.

Grażyna matwiejczyk
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PUBLIczNe PrzeDSzKOLe Nr 1
W JaWOrzU

NASZE DZIECI, NASZA MŁODZIEŻ

Niecodzienne uroczystości 
Styczeń jest szczególnym miesiącem dla naszych babć 

i dziadków. Są to osoby bardzo ważne w życiu każdego dziecka. 
Tak wiele im nieraz zawdzięczają. za ich dobroć i miłość chcą 
w szczególny sposób podziękować. Dlatego dzieci z Publiczne-
go Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Jaworzu wspólnie ze 
swoimi paniami przygotowały dla swoich babć i dziadków uro-
czystość z okazji ich święta. Grupa najmłodsza zaprezentowa-
ła jasełka, a dzieci z grupy średniej przygotowały przedstawienie 
zimowo-świąteczne. Przedszkolaki z grupy III i IV zamieniły się 
w kolędników – wędrowników, natomiast dzieci z najstarszej gru-
py przygotowały dla swoich Babć i Dziadków „Królową Śniegu”. 

Na wstępie każdej z uroczystości pani dyrektor, Jolanta Ba-
jorek, przywitała ciepłymi słowami wszystkich przybyłych gości 
i złożyła Im życzenia. Następnie mali artyści zaprezentowali pro-
gram artystyczny oraz wręczyli swoim babciom i dziadkom wła-
snoręcznie wykonane prezenty. Po części artystycznej goście oraz 
dzieci zostali zaproszeni na słodki poczęstunek oraz do wspól-
nej zabawy przy skocznej muzyce. Wszyscy zaproszeni goście 
z dumą oglądali występy swoich wnucząt, które włożyły ogrom pra-
cy w przygotowanie tak ważnej uroczystości. Na twarzach Babć 
i Dziadków gościł uśmiech, a nieraz popłynęła łezka wzruszenia.

***

Kolejna impreza, jaka zapisała się na stałe do kalendarza 
uroczystości przedszkolnych, to długo wyczekiwany przez dzie-
ci „Bal karnawałowy”. Tego dnia sala przedszkolna zamieniła się 
w prawdziwą salę balową. Przyozdobiona została w kolorowe ba-
lony, łańcuchy i serpentyny. W tak zjawiskowej sali dzieci prze-
brane w piękne stroje wyruszyły w podróż samolotem po ca-
łym świecie. W tej wyprawie dzieciom towarzyszyli przybyli pi-
loci – pani aneta i pan Sebastian. Wszystkie przedszkolaki przy 
dźwiękach głośnej muzyki bawiły się tego dnia wyśmienicie, 

a atrakcje przygotowane przez wodzirejów z pewnością będą jesz-
cze długo i miło wspominać.

Nauczycielka Katarzyna Dwornik-rychta
zdjęcia: Przedszkole nr 1
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PUBLIczNe PrzeDSzKOLe Nr 2
W JaWOrzU

Zabawa w stylu indyjskim
Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień niezwykły, 

często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją bardzo 
lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. 
Tak też było 31 stycznia w naszym przedszkolu, kiedy to odbył 
się wielki Bal Karnawałowy. Tego dnia już od rana w przedszko-
lu pojawiały się dzieci przebrane za bohaterów znanych bajek, 
w salach przedszkolnych można było spotkać wróżki, królew-
ny, księżniczki, motylki, biedroneczki, rycerzy, piratów, pajacy-
ków, policjantów, Batmana oraz wiele innych postaci. rozpo-
znać dzieci było bardzo trudno. Wystrój przedszkola wprowadził 
w radosny nastrój oraz zachęcał wszystkich do wesołej zaba-
wy. Na tą wyjątkową okazję zaprosiliśmy do prowadzenia balu 
panią Natalię i panią Olę, które zachęcały dzieci do tańca. Te-
matem przewodnim był „Bal w stylu indyjskim”. Przebierańcy 
świetnie się bawili, nie zabrakło również konkursów. Bal umoż-
liwił dzieciom spędzenie czasu w miłej i bajkowej atmosferze. 
Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym przedszko-
lakom, a to było głównym celem tego wydarzenia. Kolejny bal 
karnawałowy już za rok.

Nauczycielka magdalena Ćmok

***

Przyrodnicza przygoda Smerfów
12 lutego grupa Smerfów z naszego przedszkola w ramach 

akcji „Dzieciaki sadzeniaki” wzięła udział w warsztatach przyrod-
niczych zorganizowanych przez firmę Leroy merlin. Dzieci prze-
żyły superprzygodę z wiedzą z zakresu przyrody. Pierwsza część 
warsztatów przeprowadzona w wersji teoretycznych ciekawostek 
dała możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu warunków rozwo-
ju kwiatów z odległych krajów o zdecydowanie innym klimacie niż 
nasz europejski. Dzieci mogły obserwować różnice w wyglądzie 
roślin, dowiedziały się o sposobie ich uprawy czy zastosowaniu. 
Pani prowadząca warsztaty udostępniła do obserwacji najciekaw-
sze gatunki kwiatów. choć nazw niektórych nie udało się dzieciom 
powtórzyć, to chętnie zadawały pytania, zaspokajając w ten spo-
sób swoją ciekawość poznawczą. Przed praktycznym działaniem 
założyły fartuszki ochronne, stanęły przy swoim stanowisku pracy 
i słuchały poleceń pani prowadzącej. Druga część warsztatów po-
zwoliła dzieciom zastosować wiedzę, którą zdobyły i czynnie włą-
czyć się w przesadzanie roślin ozdobnych. Każde dziecko dostało 
swoją roślinkę, a fakt samodzielnego sadzenia był ogromną frajdą 
dla wszystkich przedszkolaków. „Smerfy” pracowały z ogromnym 
zaangażowaniem, a posadzoną roślinkę zabrały do domu wraz  
z imiennym dyplomem „Dzieciaka Sadzeniaka”. Po wykonanej pra-
cy przyszedł czas na wspólne pamiątkowe zdjęcia. Przedszkolaki 
wróciły z wycieczki bardzo zadowolone i jeszcze przez długi czas 
opowiadały o swoich wrażeniach. Obiecały również, że odpowied-
nio zaopiekują się kwiatami. Dziękujemy pracownikom Leroy mer-
lin za tak wspaniałe i ciekawe zajęcia.

Nauczycielka renata Urban. 
zdjęcia: Publiczne Przedszkole nr 2
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SzKOŁa PODSTaWOWa Nr 1 
W JaWOrzU

Pomagamy, jak umiemy!
Niezwykłą inicjatywę podjęli uczniowie klasy 5a. zorganizowa-

li oni „Słodki wtorek”. Podczas przerw sprzedawali przyniesione 
przez siebie ciasta i ciasteczka. zarobione w ten sposób pienią-
dze przekażą na leczenie i rehabilitację maleńkiego brata kole-
żanki z klasy, chorego na leukodystrofi ę. Odzew przeszedł wszel-
kie wyobrażenie. zebrano 1083 zł. Klasa 5a dziękuje wszystkim, 

którzy zechcieli wspomóc inicjatywę i zakupili słodkości, a akcję 
uważamy za początek większej całości. Kontynuacja niebawem. 
Nasze hasło brzmi: „Pomagamy, jak umiemy!”.

Wychowawca Joanna Lorańczyk-czader

***

„VCBIURZDQLH MHVW IDMQH”, czyli warsztaty z szyfrowania
6 lutego grupa uczniów z klasy VId miała okazję uczestniczyć 

w warsztatach z szyfrowania zorganizowanych przez regionalny 
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOm” w Bielsku-Białej oraz 
Fundację „matematyka dla wszystkich”. Odbyły się one w ramach 
XXIV „Spotkań z ciekawą matematyką”. Podczas zajęć uczestni-
cy poznali historię i rodzaje szyfrów, m.in. szyfr cmentarny, szyfr 
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cezara czy szyfr Polibiusza. Samodzielnie mogli szyfrować i de-
szyfrować wiadomości – bawili się przy tym bardzo dobrze.

Opiekun monika Lach

***

Sukcesy Ósmoklasistów
młodość to bodajże najlepszy czas na naukę oraz na rozwija-

nie pasji i talentów. Dlatego warto przyglądać się młodym ludziom, 
dostrzegać w nich potencjał i wskazywać im drogę rozwoju. Jed-
nym z uczniów, w którym zauważono u nas w szkole niesamowi-
ty potencjał sportowy jest ósmoklasista maciej Lachowski. mama 
maćka, pani magdalena Lachowska, w rozmowie na temat sukce-
sów sportowych syna potwierdziła, że przygoda z bieganiem roz-
poczęła się częściowo dzięki naszemu nauczycielowi wychowania 

fizycznego, panu Jackowi Kruszyńskiemu, który dostrzegł talent 
maćka w 4 klasie i wysłał go na zawody – czwartki lekkoatletycz-
ne. Były to pierwsze zwycięskie zawody. Pani Lachowska zwią-
zana jest z bieganiem już od liceum. aktywny sposób spędza-
nia wolnego czasu spodobał się również jej dzieciom, maćkowi 
i aurelce, którzy trenują z tym samym trenerem – Stefanem ru-
siniakiem, z którym swoją przygodę z bieganiem zaczynała pani 
magdalena. maciek Lachowski zajął 5. miejsce w mistrzostwach 
Polski młodzików (21 września 2019 r.) w biegu na 2000 metrów. 
maciek był najmłodszym uczestnikiem zawodów i osiągnął tam 
swój rekord życiowy – 6:03,52. Poza tym maciek był w tym roku 
trzykrotnym mistrzem Śląska, zarówno na hali w biegu na 1 km, 
w przełajach w biegu na 3 km, jak i na otwartym stadionie w bie-
gu na 2 km. W swoim roczniku na dystansie 2 km maciek ma 
najlepszy czas w Polsce. W Garczynie na mistrzostwach Polski 
szkół biegów sztafetowych maciek wraz z naszą szkolną druży-
ną SP1 zajął 9. miejsce. Na koniec dodam, że w biegu Fiata 2019 
maciek również wywalczył 1 miejsce. a do tego wszystkiego ma-
ciek osiąga dobre i bardzo dobre wyniki w nauce, jest niezwykle 
kreatywny, towarzyski i nieziemsko sympatyczny. zapytany o za-
wody, odpowiada z szelmowskim uśmiechem, że bardzo je lubi. 
Hmm… zawodowy performer, nic dodać nic ująć.

Kolejnym pasjonatem sportu w klasie 8a jest Jakub Stekla, 
który trenował akrobatykę przez osiem lat. Jakub zdobył sze-
reg nagród, biorąc udział w mistrzostwach Śląska, w Ogólnopol-
skich zawodach akrobatyki Sportowej, międzywojewódzkich mi-
strzostwach młodzików, w Indywidualnych mistrzostwach Śląska  
w akrobatyce Sportowej. Wielokrotnie zajmował pierwsze miej-
sce. Kuba poświęcał akrobatyce bardzo dużo czasu, a mimo to 
osiągał bardzo dobre wyniki w nauce. Tak jest zresztą do dzisiaj. 
zapytany, jak zrodziła się jego pasja, odpowiada: – Kiedy miałem 
6 lat, mama zaprowadziła mnie na zajęcia akrobatyki, ponieważ 
miałem za dużo energii.
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Obecnie Jakub zamienił akrobatykę na taniec. Życzymy 
sukcesów.

z kolei Oliwia Kowalczyk trenuje akrobatykę sportową w Klu-
bie STarT w Bielsku-Białej od ośmiu lat. zajęła pierwsze i dru-
gie miejsce na mistrzostwach Bielska-Białej, na mistrzostwach 
Śląska oraz drugą lokatę w zawodach o Puchar Prezesa Śląskie-
go związku akrobatyki Sportowej. Brat Oliwii, Bartek Kowalczyk, 
od dwóch lat trenuje biegi średniodystansowe w Klubie Sprint 
w Bielsku-Białej. W ciągu dwóch lat, wywalczył pierwsze miejsce 
w biegu na 300 m oraz trzecią lokatę w biegu na 1000 m. Bartek 
reprezentował również szkołę SP1 w rozgrywkach międzyszkol-
nych na poziomie województwa i kraju.

Jeszcze jednym sportowcem z klasy 8a jest Denis Piliszko. 
reprezentował on naszą szkołę w mistrzostwach rejonu Bielskie-
go w Sztafetowych Biegach Przełajowych w zabrzegu, osiąga-
jąc z zespołem trzecie miejsce. Grupa wywalczyła pierwsze miej-
sce w Sztafetowych Biegach Przełajowych w rudzicy oraz drugie 

miejsce i srebrny medal w zawodach Powiatowych w zabrzegu. 
Jesteśmy dumni z naszych wszystkich sportowców i niezmier-

nie cieszy nas fakt, że młodzi ludzie wybierają aktywny sposób 
spędzania czasu.

Wychowawczyni Lidia marek

***

Sportowe podsumowanie półrocza
rok szkolny 2019/2020 rozpoczął się z przytupem. Swój spor-

towy sukces odniósł maciej Lachowski. Na zawodach makrore-
gionu w Opolu, po zaciętej walce, stanął na najwyższym stopniu 
podium. Podczas mistrzostw Polski znalazł się w piątce najlep-
szych biegaczy w biegu na 2000 metrów.

20 września bieżącego roku, w rudzicy, odbyły się sztafeto-
we biegi przełajowe, które zostały zdominowane przez uczniów 
naszej szkoły! We wszystkich czterech kategoriach biegowych 
dziewcząt i chłopców (młodszych i młodzieżowych) staliśmy na 
najwyższym stopniu podium. Dodajmy, że ze sporą przewagą 
nad kolejnymi drużynami.

Końcem września uczennice naszej szkoły wzięły udział 
w szkoleniu amO (mobilnej akademii młodych Orlic) we współ-
pracy z zaprzyjaźnionym klubem UmKS rUŁY UNITeD, z którym 
część naszych uczniów była na letnim obozie piłkarskim. mobilna 
akademia pod patronatem Polskiego związku Piłki Nożnej zaj-
muje się wyławianiem talentów. W szkoleniu wzięło udział kilko-
ro rodziców wychowanków naszej szkoły, a wśród bezpośrednich 
uczestników znalazły się: po raz trzeci – aurelia Lachowska, ma-
ria Podolska, Karolina mikler, zuzanna Kobielus oraz pierwszy 
raz – Sara Urbaś i Julia Świerkot. 

Październik rozpoczął się od Drużynowych Szachowych mi-
strzostwach Powiatu szkół podstawowych. Nasza drużyna w skła-
dzie Oliwia Uciecha, Julia Sobkowicz, Dominik Dawid i Paweł Ko-
rzeniowski zajęła szóste miejsce.

Podczas Powiatowych zawodów w sztafetowych biegach prze-
łajowych w zabrzegu obie drużyny chłopców (drugie miejsca) 
i drużyna młodszych dziewcząt (1. miejsce) awansowały do zawo-
dów rejonowych. Na sukces nie trzeba było długo czekać. Już ty-
dzień później podczas mistrzostw rejonu Bielskiego w Sztafetowych 
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Biegach Przełajowych obie drużyny młodsze – dziewcząt  
i chłopców zajęły 1. miejsca i uzyskały awans do mistrzostw Wo-
jewództwa. chłopcy starsi również stanęli na podium, zajmując 
trzecie miejsce. mistrzostwa Województwa w przełajowych bie-
gach sztafetowych odbyły się w rudzie Śląskiej. Po zaciętej wal-
ce drużyna dziewczyn ostatecznie zajęła piąte miejsce, a drużyna 
chłopców – siódme miejsce wśród drużyn z całego województwa.

Końcem października rywalizację rozpoczęły drużyny koszy-
kówki. W pierwszym sparingu nasze dziewczęta pokonały druży-
nę SP 27 Bielsko-Biała 38:20.

W listopadzie w hali sportowej w Goczałkowicach odbył się 
międzyszkolny Turniej Koszykówki z okazji Święta Niepodległo-
ści. Drużyna dziewcząt zajęła w nim 3. miejsce, a drużyna chłop-
ców czwartą lokatę. W ogólnej klasyfikacji jako szkoła zajęliśmy 
miejsce tuż za podium.

Nasi uczniowie godnie reprezentowali Jaworze i SP1 podczas 
Biegu Niepodległości. Na stadionie mOSIr-u w czechowicach-
Dziedzicach, na dystansie 1000 m, w swoich kategoriach wieko-
wych bardzo wysokie miejsca zajęli: Sara Urbaś (2008 r., 6. miej-
sce), mikołaj Urbaś (2007 r., 2. miejsce) oraz Jakub Koc (2008 r., 
2. miejsce). Natomiast w Bielsku-Białej reprezentowała nas ma-
ria Podolska, która w swojej kategorii wiekowej zajęła 1. miejsce.

20 listopada odbył się Turniej Tenisa Stołowego o mistrzostwo 
Gminy Jasienica. Nasze debiutujące w nim trzy drużyny awan-
sowały do powiatu. Powiatowe mistrzostwa odbyły się w Ligocie. 
Nasze drużyny miały okazję po raz pierwszy w nich uczestniczyć 
i od razu uplasowały się na wysokim szóstym miejscu, zostawia-
jąc za sobą 10 drużyn. 

Końcem listopada miał miejsce kolejny sparing naszych koszy-
karek z drużyną SP 27 w Bielsku-Białej. Wygrał zespół UKS Go-
ruszka Jaworze, ale przeciwniczki wysoko postawiły poprzeczkę. 

Grudzień przyniósł kolejne sukcesy. Nasza drużyna chłop-
ców została drugą siłą w piłce ręcznej podczas zawodów szkol-
nych. Po debiucie i sukcesie chłopaków, dziewczyny po przej-
ściu jak burza, przez grupę, wygrywając 12:0 z międzyrzeczem 
oraz 12:1 z Iłownicą, uległy jedynie faworytkom z rudzicy 7:1, aby  
w meczu o miejsce drugie pewnie przypieczętować srebrny me-
dal, wygrywając 7:0 z Jasienicą. 

14 grudnia 2019r. w Hali Sportowej Jaworze w turnieju ko-
szykówki rywalizowały dziewczęta z rocznika 2007 i młodsze.  
W meczu o 3. miejsce UKS Goruszka Jaworze zwycięsko wyszedł  
z pojedynku z drużyną UKS SP27 Katowice. 

W tak zwanym międzyczasie odbył się mikołajkowy Turniej 
Szachowy, w którym wzięło udział 21 uczniów, którym nieobce 
są wyzwania. zawody wygrał mateusz Kubala, drugi był Fran-
ciszek Owczarek, a trzecie miejsce wywalczył Dominik Dawid.

Przyszedł czas na zasłużone ferie, po których 1 lutego w Hali 
Sportowej Jaworze odbyły się zawody koszykówki zespołów mie-
szanych o Puchar Goruszki. 1. miejsce wywalczyła drużyna UKS 
Goruszka Jaworze! Podziękowania należą się również drużynom 
z Pszczyny i z Goczałkowic za udział w zawodach i możliwość gry 
z solidnym przeciwnikiem. Podczas rozgrywek gminnych w koszy-
kówce dziewcząt i chłopców rocznika 2007 nie zawiodły nasze 
drużyny. Drużyna dziewcząt wyraźnie wygrała zawody. Drużyna 
chłopców, w mocno osłabionym składzie, w finale uległa zaled-
wie 1 pkt. zespołowi z rudzicy. W półfinale powiatowym, który 
odbył się 11 lutego w SP 5 w czechowicach-Dziedzicach nasze 
koszykarki zajęły drugie miejsce.

Dodatkowo z wielką satysfakcją pragniemy poinformować, że 
Oliwia Uciecha, reprezentująca UKS Goruszka Jaworze, jak rów-
nież mKS czechowic Dziedzice, otrzymała powołanie do kadry 
Śląska koszykówki dziewcząt rocznika 2007. Gratulujemy i życzy-
my powodzenia. Natomiast podczas mistrzostw Śląska w biegach, 
aurelia Lachowska zdobyła złoto, a maciej Lachowski – srebro  
w biegu na 1000 m i dwa rekordy życiowe. 

Gratulujemy wszystkim sportowcom wysokich lokat i życzy-
my mnóstwa sukcesów w drugim półroczu, o czym doniesiemy  
z przyjemnością i wielką dumą.

mateusz Wajs
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SzKOŁa PODSTaWOWa Nr 2 
W JaWOrzU

Deser z Dyrektorem czyli maczkowe DD
W tym roku szkolnym w Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzu 

wystartował nowy projekt skierowany do uczniów, którego zada-
niem jest promować wysiłek podejmowany przez dzieci w poko-
nywaniu własnych słabości, godne uwagi i pochwały postępowa-
nie, czasem mało spektakularne gesty i zachowania.

Tzw. świadectwo z paskiem, dyplom czy puchar dla najlep-
szych to znane już od lat formy nagradzania uczniów. ale często 

bywa i tak, że uczniowi nigdy nie będzie dane przeżyć takiej ra-
dości, bo zwyczajnie nie ma takich możliwości czy predyspozycji, 
a mimo to pracuje wyjątkowo wytrwale np. nad poprawą swojego 
zachowania, opanowaniem tabliczki mnożenia itp. 

Stąd pomysł, aby raz na kwartał wyłowić takie „perełki”, do-
strzec je i… nominować do nagrody w postaci  zaproszenia na de-
ser z dyrektorem. W ten sposób również nauczyciele z dużą uwagą 
przyglądają się wszystkim uczniom, a najbardziej tym z tzw. środ-
ka a czasem nawet końca listy klasowych liderów.

za każdym razem, kiedy wchodzę do klasy z kopertą zawie-
rającą zaproszenie, widać w klasie autentyczną ekscytację, a po 
ogłoszeniu nominacji - szczere brawa i gratulacje, ale też cieka-
wość - czym takim zasłużył się dany uczeń, że otrzymał nagrodę?

może kilka przykładów wystarczy, aby zobrazować ideę tej 
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nagrody. mamy np. ucznia, który wolniej pracuje na lekcji, ale ma 
to swoje wytłumaczenie: z dużą starannością kaligrafuje notatki i 
jego zeszyty mogłyby być wzorem estetycznym nawet dla doro-
słych (zwłaszcza tych medycznie wykształconych..;). ma piękny 
charakter pisma, a przy tym duży spokój i opanowanie - jego notatki 
zawsze są wzorowe - nie ważne czy ktoś próbuje go popędzać…

Drugie dziecko przeżywało ogromnie zmianę szkoły, było wy-
ciszone, zagubione, onieśmielone i często smutne. Dzięki samo-
zaparciu (nieproporcjonalnie dużemu do tak małej i kruchej istotki) 
udało się przezwyciężyć szkolne lęki i strachy, ale wychowawca wi-
dział, ile wymagało to od dziecka wysiłku. z pozycji dyrektora po-
strzegałam dziewczynkę jako wycofaną i milczącą - w czasie de-
seru nie zamykała jej się buzia, a na koniec jej słowa były piękną 
recenzją wydarzenia: „Już nawet zapomniałam, że dziś jest taka 
brzydka pogoda!” choć od wielu dni padało, a słońce nie świeci-
ło - ten zwyczajny deser i herbatka sprawiły, że dziecko poczuło 
ciepło i szczerą radość.

Tych cichych szkolnych historii jest naprawdę sporo i cieszę 
się, że rada rodziców bez wahania zgodziła  się fi nansować te 
kwartalne małe wycieczki na deser. Ubieramy się wszyscy odświęt-
nie, wybieramy z menu najlepsze „pychotki” i cieszymy tym, co po 
prostu w nas dobre i piękne. Przy stole rozmawiamy o tym, skąd 
się tu wszyscy wzięliśmy, co nas tu doprowadziło. Obok siedmio-
latka siada nastolatek i pożycza mu swoją bluzę, żeby dzięki niej 
można było usiąść wyżej i sięgnąć do puchara pełnego radości.

PS. Bardzo szybko nauczyciele zapytali o podobny system moty-
wacyjny dla nich i… sypnęły się propozycje: PP (pączek z peda-
gogiem), GG (golonko z geografem) itp…

dyr Barbara Szermańska

***

Wspólnie z Unicef
Już od trzech lat współpracujemy z UNIceF, realizując co roku 

jedną z zaproponowanych przez organizację akcji. W tym roku 
nie było inaczej. Od października 2019r. realizowaliśmy projekt 
pt: „międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z Unicef”, celem któ-
rego było poszerzenie wiedzy uczniów na temat edukacji o pra-
wach dziecka, która jest jednym z elementów budowania społe-
czeństwa obywatelskiego.  „edukacja o prawach dziecka to pro-
ces nauczania i uczenia się o zapisach i zasadach zawartych 
w Konwencji o prawach dziecka. celem tego procesu jest 
wyposażenie dzieci i dorosłych w wiedzę i umiejętności, które 
pomogą im podejmować działania mające na celu realizację 

i ochronę praw dziecka w środowisku rodzinnym, szkolnym, a tak-
że na poziomie kraju czy świata”.

 W szkole przeprowadziliśmy cykl lekcji wychowawczych – „Dla 
każdego dziecka dzieciństwo”, w których uczestniczyli uczniowie 
z klas I-VII. Dzieci miały okazję poznać zapisy Konwencji o pra-
wach dziecka. zostały im przybliżone postacie m.in.  Janusza 
Korczaka czy malali, którzy stali się symbolem walki o ich prawa. 
Szczególnym dniem był 25 listopada, kiedy to ubrani na niebiesko 
uczciliśmy 30- rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka.  
W tym dniu, w wielu krajach dzieci oraz dorośli podejmowali wspól-
ne inicjatywy, których celem było okazanie wsparcia i solidarno-
ści z dziećmi, których prawa nie są respektowane. Był to radosny 
dzień, ale z poważnym przesłaniem.

zwieńczeniem akcji było otrzymanie w lutym 2020 r. przez szko-
łę dyplomu potwierdzającego realizację założeń projektu i uczcze-
nie rocznicy Konwencji.

***

Dzień łamigłówek
29 stycznia na świecie obchodzony jest Dzień Łamigłówek.

Tego dnia podczas zajęć edukacyjnych we wszystkich klasach 1-3 
naszej szkoły uczniowie rozwiązywali zagadki, rebusy, labirynty 
i łamigłówki. Przynieśli także różne ciekawe gry, poznali ich zasa-
dy i toczyli zacięte rozgrywki. Uczniowie mogli przekonać się, że 
rozwiązywanie łamigłówek to zawsze dobry sposób na spędzenie 
wolnego czasu. To również nauka przez rozrywkę, dzięki której 
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wyrabiamy w sobie spostrzegawczość, cierpliwość oraz umiejęt-
ność logicznego myślenia.  

Wśród setek tysięcy zadań logicznych, jakie do tej pory wy-
myślono, jedne są bardziej znane inne mniej. Do wielu wystarczy 
kartka papieru i ołówek lub też kilka dostępnych rekwizytów, jed-
nak zawsze warto poddać swój mózg nowym wyzwaniom.

***

Miłość to Babcia i Dziadek
Święto Babci i Dziadka to jedna z najpiękniejszych uroczysto-

ści w roku. To dzień niezwykły, pełen radości, uśmiechów i wzru-
szeń. 12 lutego 2020 roku uczniowie klas 1-3 ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Jaworzu zaprosili swoich kochanych dziadków i babcie 
na spotkanie. Dzieci zaprezentowały program artystyczny złożony 
z wierszy i piosenek nawiązujących do święta. zebranych gości 
serdecznie powitała dyrektor szkoły Barbara Szermańska, składa-
jąc serdeczne życzenia. Po zakończeniu występów dzieci wręczyły 
babciom i dziadkom własnoręcznie wykonane mydełka. W przy-
gotowaniu słodkiego poczęstunku pomagali rodzice. Po uroczy-
stości nastąpiła chwila dla fotografa, kiedy to można było wyko-
nać wspólne zdjęcie z babcią i dziadkiem. Był to niezwykły dzień 
nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla ich babć i dziadków. 
Dzień, w którym gościło wiele uśmiechów, wzruszeń i radości…, 
Dlatego też dziękujemy wszystkim babciom i dziadkom za bez-
graniczną miłość, dobroć i ciepło i życzymy Im dużo, dużo zdro-
wia oraz długich lat życia.

Justyna Smyrdek

Jak karnawał, to zabawa! – BAL PRZEBIERAŃCÓW
z karnawałem od wieków nierozerwalnie związane są dwie 

rzeczy: tańce i jedzenie.
Nie można zapominać, że w karnawale bawią się nie tylko do-

rośli, ale również dzieci. W klasach 1-3 bal przebierańców to obo-
wiązkowy punkt programu w tym okresie.

19 lutego w szkole pojawiły się postacie z bajek i legend: pięk-
ne królewny, dzielni rycerze, piraci, wróżki. można było spotkać 
alicję z Krainy czarów, Królewnę Śnieżkę czy wspaniałego Kota 
w butach. Nad całością czuwały wychowawczynie klas, które dba-
ły o dobry nastrój wszystkich uczestników. cała zabawa odbywa-
ła się przy oprawie muzycznej Piotra Bożka. Kontynuacją zabawy 
był bal przygotowany przez panią magdę Tylę-Styrę. Sala gimna-
styczna zamieniła się wówczas w „zaczarowaną krainę”. Ucznio-
wie hasali i pląsali w rytmie żywiołowej muzyki, oraz brali udział 
w licznych konkursach. Odbyły się między innymi tańce z balo-
nami i taniec na gazecie, w którym mistrzami okazali się ucznio-
wie klasy III. Podczas zabawy odczytane zostały miejsca zdoby-
te w konkursach: recytatorskim, czytelniczym, matematycznym 
i plastycznym. Licznych osiągnięć pogratulowała dyrektor szkoły 
Barbara Szermańska, wręczając dzieciom dyplomy oraz nagrody.

Dzieci, tańcząc i pląsając, spaliły dużo kalorii, dlatego pod-
czas przerwy w zabawie udały się do klas na pizzę, oraz słod-
ki poczęstunek.

Wspólne zabawy i tańce dostarczyły niezapomnianych wra-
żeń. Na następny bal czekamy za rok!

Justyna Smyrdek
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ZOSTAW 1 % W JAWORZU
W połowie lutego na fanpage’u Gminy Jaworze ukazał się post następującej treści: „Jeżeli mieszkasz w Jaworzu i prowadzisz zbiórkę 
na tzw. »1% z PIT«, twoje ogłoszenie w »Echu Jaworza« wydrukujemy grati s! – skontaktuj się z nami do każdego 21 dnia miesiąca pod 
adresem: echo@jaworze.pl lub sekretariat@jaworze.pl. Na apel odpowiedziało kilka osób. Poniżej publikujemy otrzymane od nich 
materiały. 

1%

PRZEKAŻ PODATKU

CEL SZCZEGÓŁOWY:

KAJETAN MACIEJOWSKI

Bank Millenium 

85 1160 2202 0000 0001 9214 1142
Tytułem: Kajetan Maciejowski

1%
NUMER KRS 0000387207

PROSIMY

MOŻESZ POMÓC TAKŻE:

WPŁACAJĄC DAROWIZNĘ

1% KAJETAN MACIEJOWSKI
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PROSIMY PRZEKAŻ SWÓJ 1% PODATKU MILENCE.
milenka przyszła na świat 19 września 2014 roku. Od samego początku „miała pod górkę” jako 
że urodziła się z wadą serduszka. W wieku pięciu miesięcy przeszła operację na otwartym sercu. 
Podczas operacji okazało się, że milenka ma również wrodzony brak grasicy. Od 15 miesiąca 
życia jest rehabilitowana. Obecnie lekarze podejrzewają u milenki diparezę spastyczną, to taki 
rodzaj dziecięcego porażenia mózgowego. milenka wymaga intensywnej i długotrwałej rehabilitacji 
ruchowej, a także zajęć z neurologopedą, pedagogiem, terapeutą integracji sensorycznej 
i psychologiem ze względu na opóźnienie rozwoju psychoruchowego. Dzięki swojemu uporowi 
i sile walki, a przede wszystkim zajęciom z najlepszymi specjalistami oraz ortezom z najwyższej 
półki, milenka od października 2017 roku może samodzielnie chodzić, jednak droga do pełnej 
sprawności i samodzielności jest jeszcze bardzo długa i trudna. milenka obecnie wypowiada tylko 
kilka krótkich słów, mimo, że jest bardzo bystrą i komunikatywną dziewczynką – aby porozumieć 
się z innymi posługuje się także wieloma gestami. W imieniu milenki prosimy o przekazanie 1% 
podatku, co pomoże zapewnić naszej córeczce stałą rehabilitację, bo każda godzina spędzona 
ze specjalistą to krok w stronę samodzielności, której tak bardzo chcemy dla naszej córeczki. 
z całego serca dziękujmy każdemu kto zdecyduje się pomóc naszej milence i przekaże jej swój 
1% podatku. 

  rodzice: Dorota i Peweł Penkala 

Przekaż swój 1% podatku i w formularzu PIT wpisz numer: 
KRS 0000037904

W rubryce „Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%” podaj: 
30959 Penkala Milena 

oraz zaznaczenie zgody w zeznaniu podatkowym.

1%

PRZEKAŻ PODATKU

CEL SZCZEGÓŁOWY:

FILIP ŁUKASZEK

Bank Millenium 

85 1160 2202 0000 0001 9214 1142
Tytułem: Filip Łukaszek 

1%
NUMER KRS 0000387207

PROSIMY

MOŻESZ POMÓC TAKŻE:

WPŁACAJĄC DAROWIZNĘ

1% FILIP ŁUKASZEK

Strona Filipa na Facebooku: www.facebook.com/NaszFilip
Aukcje charytatywne dla Filipa: www.facebook.com/groups/aukcje.charytatywne/
Obecnie prowadzona zbiórka na Siepomaga.pl: www.siepomaga.pl/nasz-fi lip
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Nazywam się magdalena Stekla, jestem wolontariusz-
ką polsko-ugandyjskiej Fundacji Window of Life. Od kilku 
lat co roku wyjeżdzam do Ugandy, aby wesprzeć naszych 
małych podopiecznych. W domu dziecka mieszka obecnie 
25-cioro podopiecznych w wieku od 2 miesięcy do 18 lat. 
Dzieciom towarzyszą ciężkie i bardzo smutne historie: były 
porzucane, zaniedbywane lub okaleczane przez swych ro-
dziców bądź opiekunów i niejednokrotnie ratowane przed 
śmiercią. znalazły w Window of Life bezpieczną przystań 
i szansę na godne dzieciństwo. Window of Life jest przykła-
dem wspaniałej, dużej rodziny, do której wsparcia 1%  Pań-
stwa podatku zachęcam ! 

Proszę opowiadajcie o nas znajomym, którzy dotych-
czas nie mają wokół siebie organizacji, które chcieliby wes-
przeć. Być może uda się ich przekonać do pomocy naszym 
maluchom.

1% podatku to pozornie niewiele , a jednak tak wiele, by 
móc uratować kolejne życie dziecka w Ugandzie. Podaruj-
cie dzieciom szansę na godne dzieciństwo.

Twój dar serca  dla naszych podopiecznych

Nasz KrS to: 0000383550

www.window-of-life.org
magda@window-of-life.org



marzec32 2020

TEKST SPONSOROWANY

TIPS FOR A LONGER LIFE
Odwieczny temat - co zrobić, żeby żyć dłużej? Dieta czy sport? 

Uważnie analizujemy przykłady miejsc (Okinawa, Japonia czy 
Sardynia, Włochy) gdzie odsetek stulatków jest imponujący.

W tym numerze proste rady - może wraz z pierwszym, 
wiosennym słońcem czas na zmiany!

 » Don’t smoke (smoking is linked to disease and early death; 
people who smoke may lose up to 10 years of life and be more 
likely to die; it is never too late to quit).

 -quit (rzucić)

 » enjoy physical and mental activities, the more often the better 
(minimum 15 minutes of exercise a day can give you an additional 
3 years of life; regular evercises can extend your lifespan).

 -lifespan (długość życia)
 -to extend (wydłużyć)

 » Drink in moderation (heavy alcohol consumption  is linked to liver 
and heart disease; wine is benefi cial due to the high content of 
polyphenol antioxidants).

 -moderation (umiarkowanie)
 -to be linked to (być powiązanym z …)
 -due to (dzięki, poprzez...)

 » reduce stress in your life (stress and anxiety may decrease 
your lifespan; if you are stressed -laughter and optimism could 
be your solution).

 -anxiety (niepokój)
 -increase/decrease (zwiększać/zmniejszać)
 -solution (rozwiązanie)

 » Watch less television.

 » eat less red meat and meat in general.

 » avoid overeating.
 -overeating (przejadanie)
 »
 » eat more nuts (they are rich in protein, fi ber, antioxidants, 
vitamins, minerals such as copper, magnesium, potassium, 
Vitamin B6 and e; they have benefi cial eff ect on heart disease, 
high blood pressure, infl ammation, even some forms of cancer).

 -protein (białko)
 -fi ber (błonnik)
 -copper (miedź)
 -benefi cail eff ect (korzystny)
 -infl ammation (stan zapalny)
 -cancer (nowotwór)

 » eat plenty of healthy plant food (such as fruit, vegetables, nuts, 
seeds, whole grains, beans; vegeterians and vegans tend to be 
more health-conscious than meat eaters; this diet can lower your 
risk of various common disease).

 -seeds (nasiona)
 -whole grain (produkty pełnoziarniste)
 -conscious (świadomy)
 -common disease (powszechne choroby)

 » Feel happy (happiness can signifi cantly increase your longevity).

 » Take care of your social life (close relationships may result in 
decreasing stress levels and improve your immunity).

 -immunity (odporność)

 » Drink coff ee or tea (they are both linked with decreasing risk of 
chronic disease, for instance green tea may dicrease your risk of 
cancer, diabetes and heart disease; coff ee can help with type 2 
diabetes, heart disease and brain ailments such as alzheimer’s 
and Parkinson’s.

 -diabetes (cukrzyca)
 -ailments (dolegliwości)

 » Sleep well (sleeping is crucial for regulating cell function; sleep 
duration also seems to be a factor-do not sleep too little or too 
much!7-8 hours of sleep each night may help you to live longer).

 -crucial (ważne, istotne)
 -duration (trwanie)

ZAPISY NA II SEMESTR NAUKI!!!

zachęcamy do nauki języków obcych w Nowym roku: 
trwa nabór na II semestr nauki w grupach kursowych 

i na zajęciach indywidualnych! 

zapraszamy na Kursy językowe dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych!

Kursy dla dzieci (od 3 lat), 
Kursy przygotowujące do egzaminu 8-klasisty, 

Kursy konwersacyjne z native speakers!

Artykuł redagowany przez:
Szkoła Języków Obcych WOrLD

ul. zdrojowa 93
Jaworze ceNTrUm (budynek Galerii JaWOrze)

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

1) Przydrożny znak wskazujący kierunek
7) Himalaista, pierwszy wójt naszej gminy
11) Żydowski mędrzec, znawca Talmudu
12) Było nim Jaworze w końcu XIX i na początku XX wieku
13) Budowniczy słynnej wieży w Paryżu
14) Ulica parkowa
15) miasto wchodzące w skład aglomeracji warszawskiej
17) zabawa po pachy
18) Wiosenne kwiaty licznie występujące w naszym parku
19) chlebowy zaczyn
23) Willa Szymanowskiego w zakopanem
25) Kruszywo budowlane
26) rządy nieograniczone, dyktatura
27) Na niej walczą zapaśnicy
28) Tworzą szkielet ryby
29) zakład lecznictwa zamkniętego
33) Ul w pniu drzewa
34) Półszlachetny pasiasty kamień
37) Utwór pochwalny
39) Broń róży
40) Powinności związane z zajmowanym stanowiskiem
41) Kompozytor, najstarszy z klasyków wiedeńskich
44) Święty patron rzeczy zagubionych
45) Skandynawska stolica
46) Wzór do naśladowania
47) Stan USa zakupiony od rosji w 1867 roku
48) Japońskie samobójstwo

Pionowo:

1) Kronikarz, wychowawca synów króla 
Kazimierza Jagiellończyka
2) Drugi okres ery paleozoicznej
3) Płaszcz dawnego wędrowca (bez rękawów)
4) Lista, wykaz
5) Biblijny statek Noego
6) część Śląska cieszyńskiego po drugiej 
 stronie Olzy
7) miasto, miasteczko lub wieś
8) związek państw
9) zbiór liter od a do z
10) Podeszwa buta
16) Nasze morze
20) Duży owoc o czerwonym miąższu
21) mieszkańcy Italii
22) Usługuje panu
23) Siły zbrojne państwa
24) Nakrycie głowy biskupów i opatów
28) Lekarz specjalista chorób układu kostno-
   stawowo-mięśniowego
29) Tatrzański wodospad
30) Opiekunka wycieczek
31) absolwent średniej szkoły zawodowej
32) zimny przysmak
33) Wojskowy pododdział taktyczny
35) chrupiący dodatek do zupy
36) Stolica Gruzji
38) Wyczekiwana po zimie
42) Tytułowa bohaterka opery Verdiego
43) Nicpoń, łobuz

Krzyżówka
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„Prasa Beskidzka” Spółka z o.o., ul. Dubois 4, 43-300 Bielsko-Biała.
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów, redagowania i opatrywania wła-
snymi tytułami. Redakcja zastrzega sobie także prawo odmowy przyjęcia reklamy lub ogłoszenia. Za treść reklam, ogłoszeń i listów redakcja 
i wydawca nie odpowiadają.

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

Biuro Rachunkowe 
MIRMAR

Pełna obsługa fi rm. Dojazd do klienta.

Jaworze, ul Konwaliowa 325
tel. 501 770 424

e-mail: biuromirmar@gmail.com
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Jeśli chcesz zadbać o zgrabną sylwetkę, pozbyć się cellulitu i zbędnej tkanki tłuszczowej jeszcze zanim 
nadejdzie lato – NIE MOŻESZ CZEKAĆ ANI CHWILI DŁUŻEJ! zacznij działać z nami JUŻ TERAZ, aby 
cieszyć się efektami, gdy tylko nadejdzie lato! Poznaj naszą bogatą ofertę zabiegów na ciało i wybierz coś 
odpowiadającego Twoim potrzebom spośród najlepszych technologii i aparatury medycznej:

COOL TECH kriolipoliza
Odchudzanie przez zamrażanie!

Trwałe usuwanie tkanki tłuszczowej za pomocą niskiej temperatury, nieinwazyjna alternatywa liposukcji
Jako jedyni w okolicy Bielska-Białej posiadamy głowicę Double obejmującą cały brzuch!

ENDERMOLOGIA
10 zabiegów 950 zł zamiast 1500 zł + kostium GraTIS!

masaż podciśnieniowy całego ciała działa silnie drenująco, niweluje obrzęki, 
zmniejsza cellulit i obwody ciała.

VENUS LEGACY
pakiet 4 zabiegi +2 gratis -20%

Technologia multipolarnej fali radiowej obkurcza i niszczy komórki tłuszczowe, eliminuje cellulit, 
wysmukla i ujędrnia ciało.

RADIOFREKWENCJA MIKROIGŁOWA INTRAJECT
 brzuch 699 zł zamiast 1100 zł

Połączenie technologii mezoterapii mikroigłowej i fali radiowej przynosi rewelacyjne efekty 
w usuwaniu rozstępów i zagęszczaniu wiotkiej skóry.

LIPOLIZA INIEKCYJNA
Bezinwazyjna metoda eliminowania tłuszczu z określonych partii ciała 

- po serii zabiegów 1 rozmiar mniej!

ULFIT z technologią HIFU 
ceny -35%

Najnowsza i zarazem najsilniejsza technologia skoncentrowanej fali ultradźwiękowej służąca 
do eliminowania cellulitu, ujędrniania skóry, trwałego usuwania depozytów tłuszczowych. 

NaJSKUTeczNIeJSzY nieinwazyjny zabieg dostępny obecnie na rynku!
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zdjęcia: ewa Wieja, Tomasz Wolff


