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JAWORZE W OBLICZU KORONAWIRUSA
Drodzy Czytelnicy, mieszkańcy Jaworza.
w ciągu zaledwie kilkunastu dni nasze życie obróciło się o 180 stopni; mało tego – praktycznie cały świat stanął na głowie. Nie możemy wyjść do znajomych, wszystkie publiczne miejsca w Jaworzu zostały zamknięte, spacery dozwolone są w bardzo ograniczonym zakresie, wyjście do sklepu po niezbędne sprawunki nie sprawia takiej przyjemności jak dawniej. walka z koronawirusem wymaga wielu ustępstw
z naszej strony. Dlatego kwietniowy numer „echa Jaworza” będzie w dużej mierze poświęcony nowej rzeczywistości, w której przyszło nam
żyć. Drodzy czytelnicy, mieszkańcy Jaworza, przeczytajcie uważnie wszystkie artykuły, grafiki i weźcie sobie rady do serca. Pamiętajmy, że
nasze zachowanie ma bezpośrednie przełożenie na sąsiadów z domu tuż obok, z kolejnej ulicy. w tych trudnych dniach musimy być wspólnotą, myśleć mniej o sobie, a więcej o drugim człowieku.
Z życzeniami zdrowia dla wszystkich
Tomasz Wolﬀ, redaktor naczelny „Echa Jaworza”
Fot. Pixabay.com
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NA PIERWSZYM PLANIE
cHOciAŻ OSOBNO,
TO JeDNAk RAZeM,
BO ŁĄcZY NAS JAwORZe
Na początek naszej rozmowy być może najbardziej banalne pytanie w swojej treści, na które jednak odpowiedź może
wydać się bardzo skomplikowana: jak żyć w tych trudnych
czasach?
Powiem krótko – stosować się do zaleceń formułowanych
przez właściwe instytucje, nie siać paniki i dezinformacji, nie wierzyć we wszystko, co się czyta w „internetach” i nie tracić nadziei
oraz poczucia humoru. chyba to najważniejsze, co mogę w tej
chwili powiedzieć.
Przede wszystkim musimy przyjąć do wiadomości to, że dzisiejsze warunki życia są zupełnie inne niż te, do których byliśmy
przyzwyczajeni. Musimy „zaszczepić” w sobie dużą dawkę odpowiedzialności za siebie samych oraz bliskich i dalekich. Tu szczególna rola przypada rodzicom, którzy powinni przypominać młodym jaworzanom, że stan epidemii i „zawieszenia szkół” to nie są
dodatkowe wakacje, a tym bardziej czas na imprezowanie i spotykanie się w celach towarzyskich.
Mimo izolacji społecznej nie możemy też absolutnie zamykać oczu na innych ludzi – w szczególności na seniorów, sąsiadów czy osoby samotne, chore lub niepełnosprawne. To właśnie
oni teraz nas potrzebują najbardziej – w szczególności przy załatwianiu spraw życia codziennego, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki czy chociażby wyprowadzenia psa na spacer. Bardzo
ważne jest, żebyśmy pamiętali o podstawowych zasadach higieny
i kontaktu między ludźmi w tym czasie.
Jak radzi sobie pan bez codziennych kontaktów z mieszkańcami? Znany pan jest z tego, że bardzo lubił bezpośredni kontakt z jaworzanami, pojawiając się na wielu imprezach
i wydarzeniach...
Rzeczywiście moja praca w tym zakresie zmieniła się o sto
osiemdziesiąt stopni, ale taka jest potrzeba chwili i nie będę nad
tym się rozwodził. Praca wójta to jednak również podejmowanie
decyzji i kierowanie zespołem ludzi odpowiedzialnych za realizację zaleceń wojewody i innych służb państwowych na terenie gminy. Tym się teraz głównie zajmuję.
Nie mogę jednak powiedzieć, że nie mam kontaktu z mieszkańcami, gdyż mając do dyspozycji środki komunikacji – telefon
czy internet – taką łączność na co dzień jak najbardziej mam. Staram się na bieżąco informować jaworzanki i jaworzan o tym, co
dzieje się w gminie. informacja dzisiaj jest najważniejsza, ale muszą być to wiadomości sprawdzone i prawdziwe, a nie plotki czy
tzw. fake newsy.
Jak wygląda dzisiaj praca Urzędu Gminy Jaworze?
Od połowy marca instytucje gminne (w tym Urząd Gminy Jaworze) pracują za tzw. „zamkniętymi drzwiami”. Oznacza to, że realizujemy nasze działania na rzecz mieszkańców jak dotąd – z tą
tylko różnicą, że nie przyjmujemy osobiście interesantów.
każdego dnia pełna obsada urzędu jest na swoich miejscach
pracy przez całą dniówkę – wtedy też odbieramy na bieżąco pocztę
i e-maile, załatwiamy sprawy naszych mieszkańców, prowadzimy
postępowania administracyjne, płacimy rachunki i faktury, nadzorujemy wszczęte wcześniej inwestycje, a przed drzwiami urzędu
wystawiliśmy skrzynki na Państwa podania, wnioski i listy.

Radosław Ostałkiewicz, wójt Jaworza.

Muszę jednak zaznaczyć, że tam, gdzie to konieczne (np. w razie zgonu, konieczności odbioru dowodu osobistego lub jakiegoś
ważnego zaświadczenia) możliwy jest kontakt osobisty z urzędnikiem pod warunkiem wcześniejszego kontaktu telefonicznego
i umówienia terminu spotkania.
Na jak długą metę urząd może pracować tak, jak obecnie,
czyli on-line?
Mam nadzieję, że ten tryb wyłączymy jak najszybciej się da,
a nastąpi to najwcześniej po zniesieniu stanu epidemii. w najgorszych koszmarach nie przyśniłoby mi się, że doczekam czasu, kiedy będę musiał zamknąć urząd dla naszych mieszkańców
i interesantów.
Tu raz jeszcze podkreślam – Urząd Gminy Jaworze nie jest
w żaden sposób objęty kwarantanną, gdyż nie ma takiej potrzeby. Zamknięcie dla osób trzecich podyktowane jest tylko i wyłącznie względami bezpieczeństwa dla całej gminy, a przede wszystkim mieszkańców. Zresztą widzimy to także w naszych kościołach,
które świecą pustkami nawet w niedziele.
Dodam tylko, że każdego dnia przez urząd przewijało się nawet dwieście osób, a co taka liczba ludzi w jednym miejscu oznacza w dzisiejszym stanie rzeczy, nie muszę chyba mówić. Tak jest
zresztą już chyba w każdym urzędzie w Polsce. Taka decyzja uzasadniona była potrzebą wdrożenia środków bezpieczeństwa dla
mieszkańców i pracowników w związku z tworzeniem się ognisk
epidemicznych koronawirusa.
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Urząd pewnie poza dotychczasowymi zadaniami administracyjnymi realizuje dodatkowe zadania…
Zgadza się – urząd pracuje pełną parą, a nawet więcej, gdyż
realizuje na bieżąco polecenia wojewody i władz zwierzchnich
w zakresie działań kryzysowych w związku z ogłoszonym stanem
epidemii. w związku z tym uruchomione zostały procedury specjalne, które mają zapewnić właściwą pracę samorządu Jaworza,
gdyż to również od pracowników urzędu zależy, w jakim stopniu
zagwarantowane będzie w dłuższym okresie bezpieczeństwo nas
wszystkich w Jaworzu.
Zgodnie z przepisami w naszej gminie funkcjonuje tzw. Zespół
Zarządzania kryzysowego Gminy Jaworze, który zajmuje się tematyką dotyczącą działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się
koronawirusa SARS-c0V-2. Poza pracownikami samorządowymi
w jego skład wchodzą również kierownik ośrodka zdrowia: pani
doktor katarzyna Dzięcioł, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pani Dorota Sacher-wejster oraz kierownik Gminnego Zespołu Obsługi pani Malwina kleszcz.
Poza tym powołałem także Międzywydziałowy Zespół kryzysowy w Urzędzie Gminy pod przewodnictwem sekretarz gminy eweliny Domagały, który odpowiedzialny jest za zapewnienie ciągłości
i skuteczności pracy Urzędu Gminy, w tym niezaburzoną realizację
zadań w zakresie inwestycji, prowadzonych postępowań administracyjnych oraz niezakłóconego wypełniania innych zadań gminy. Na bieżąco monitorujemy wykonywanie zadań w całej gminie.
Jestem też w stałym kontakcie ze starostą oraz wójtami i burmistrzami gmin naszego powiatu.
Jakie były najtrudniejsze i najważniejsze decyzje, jakie musiał Pan podjąć w tym trudnym dla nas wszystkich czasie?
Bez wątpienia to była decyzja o „zamknięciu Jaworza”, że nazwę ją tak brzydko… Otóż w celu zapewnienia bezpieczeństwa
zdrowotnego mieszkańców oraz pozostałych uczestników wszelkiego rodzaju zgromadzeń jeszcze przed decyzjami rządu poleciłem zawiesić najpierw do końca kwietnia 2020r., a kto wie czy nie
do wakacji wszystkie imprezy i wydarzenia organizowane w budynkach oraz obiektach administrowanych przez Gminę Jaworze,
a także realizowane przy udziale dofinansowania ze środków budżetu Gminy Jaworze.
Oznacza to między innymi, że nie udostępniamy, ani nie organizujemy żadnych spotkań w budynkach „Pod Goruszką” oraz
„Pod Harendą” czy w „Agronomówce”, odwołaliśmy również zajęcia sportowe na Hali Sportowej oraz w innych obiektach sportowych, w tym na Orliku, stadionie „koralowa Arena”, obiekcie lekkoatletycznym przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz boisku treningowym przy ul. Folwarcznej. Z dużym bólem serca zamknęliśmy
wcześniej halę dla grup mieszkańców, klubów sportowych oraz
wyłączyliśmy jej udostępnianie w celach komercyjnych.
Poza sportem ucierpiała również gminna kultura. Odwołaliśmy
zaplanowane na kwiecień i maj przedstawienia teatralne Teatru
Amatorskiego „kurort” oraz zawiesiliśmy działalność Uniwersytetu Trzeciego wieku oraz cotygodniowe spotkania Związku emerytów, Rencistów i inwalidów. Poza tym musieliśmy podjąć decyzję
o natychmiastowym i bezterminowym odwołaniu wszystkich warsztatów (w tym wielkanocnych), konkursów i akcji społecznych realizowanych w ramach wsparcia finansowego i logistycznego gminy
albo zlokalizowanych w gminnej przestrzeni publicznej, a także zamknięciu Amfiteatru w Jaworzu wraz z przynależnymi do niego terenami i urządzeniami.
Mówiąc o zawieszeniu udostępniania gminnych obiektów, muszę raz jeszcze podkreślić, że na czas nieokreślony obowiązuje zakaz korzystania z wszystkich placów zabaw, obu wiat w Jaworzu Górnym i w Jaworzu Nałężu, Parku wypoczynkowo-Rekreacyjnego „Stary Basen”, Parku Street work Out czy siłowni
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zewnętrznych. Niestety nie wiem jeszcze, kiedy na nowo ruszy
Tężnia Zdrojowa i Fontanna Solankowa, choć mam nadzieję, że
stanie się to jak najszybciej.
Poza urzędem w stan uśpienia zostały wprowadzone także i inne instytucje gminne.
każdy z nas wie, że od kilku tygodni nie działają szkoły i przedszkola, a od niedawna lekcje odbywają się w rzeczywistości wirtualnej. Tutaj raz jeszcze proszę rodziców o dopilnowanie swych
pociech, by aktywnie uczestniczyły w tych zajęciach i nie traktowały tego czasu tak, jak gdybyśmy mieli szczególnego rodzaju ferie świąteczne.
w tym miejscu apeluję do wszystkich młodych ludzi w Jaworzu
oraz ich rodziców, dziadków i opiekunów: PROSZĘ, w cZASie
ZAwieSZONYcH ZAJĘć SZkOLNYcH ZOSTAńcie w DOMU!
wprowadzona przerwa w nauce szkolnej to nie dodatkowe wakacje, ale środek, dzięki któremu chcemy ograniczyć zakażanie się
niebezpiecznym dla nas wszystkich koronawirusem. Przerwa ta
ma służyć przerwaniu bezpośrednich kontaktów między dziećmi
i młodzieżą, stąd też tak stanowcze apele, byście się nie spotykali
i pozostali w domu. Dla swojego własnego bezpieczeństwa oraz
waszych rodziców, rodzeństwa czy dziadków odłóżcie spotkania
towarzyskie na domówkach czy w przestrzeni publicznej na później, kiedy już będzie bezpieczniej. Utrzymujcie kontakty ze sobą
za pomocą Facebooka, instagrama czy innych mediów społecznościowych, w czym macie przecież dużo lepsze rozeznanie niż
ja. Proszę, udowodnijcie swoją dojrzałość i odpowiedzialność za
zdrowie was samych, waszych bliskich i całego Jaworza. wiem,
że tak zrobicie, za co z góry wam dziękuję!
wracając jednak do Pana pytania, poza szkołami zawiesiliśmy
też funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej, zamknięte zostało Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej dla zwiedzających, a także zawieszona została działalność Galerii na Zdrojowej oraz zajęcia organizowane przez Ośrodek Promocji Gminy
Jaworze. Nie funkcjonuje także świetlica środowiskowa prowadzona przez nasz GOPS. czyli tak naprawdę życie publiczne w całym Jaworzu zostało chwilowo wprowadzone w stan „czuwania”.
Ośrodek Zdrowia jednak nie został wyłączony?
Absolutnie nie, wręcz przeciwnie działa z całą swoją siłą – z tą
jednak różnicą, że rejestracja pacjentów odbywa się tylko telefonicznie, a poczekalnia nie pełni swojej tradycyjnej funkcji. To również z troski o zdrowie i życie naszych mieszkańców oraz personelu medycznego.
Pragnąłbym zauważyć, że nasz ośrodek obsługuje całe Jaworze. Mamy złożonych blisko pięć tysięcy deklaracji – to głównie
osoby z naszej gminy, ale i miejscowości ościennych. wszystkie
te osoby muszą znaleźć u nas poradę i receptę. Jesteśmy po to,
by nieść pomoc w tych trudnych czasach.
Nasi lekarze pracują cały czas w pełnej obsadzie. Udzielają
porad, przyjmują pacjentów, pracują dla nas wszystkich. Na bieżąco jestem w kontakcie z panią doktor katarzyną Dzięcioł – kierowniczką ośrodka, która informuje mnie o potrzebach przychodni, jej problemach oraz warunkach pracy. Na jej ręce chciałbym
złożyć jak najserdeczniejsze wyrazy uznania i podziękowania za
tę trudną służbę. Dziękuję również paniom doktor – internistce Urszuli witowskiej oraz pediatrze Annie krzempek.
Praca lekarzy nie byłaby jednak skuteczna i znacznie utrudniona, gdyby nie wsparcie i asysta personelu pomocniczego – pań
pielęgniarek i położnych, w rękach których spoczywa praca administracyjna, opieka nad pacjentami oraz zapewnienie właściwego
funkcjonowania przychodni. często niedoceniane w naszym kraju,
gorzej opłacane, a jak przychodzi co do czego, to ich ręce i serca
sprawiają, że czujemy się zaopiekowani i bezpieczni. chciałbym
z całego serca podziękować wam, kochane Panie – Małgorzacie
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Lorek, Barbarze Panna, Mirosławie Hernas, Marzenie Szarek oraz
Alinie Szczepańskiej. Za Wasze spracowane ręce, zszargane nerwy i anielską cierpliwość. Za każdy uśmiech i każdy niewyrażony
grymas. Za Wasze serca. Po prostu DZIĘKUJĘ.

miliony złotych z Unii Europejskiej. Pod znakiem zapytania stoi jednak termomodernizacja dawnego gimnazjum, ale chciałbym akurat tę inwestycję doprowadzić do końca, bo ten kocioł, który teraz
jest, następnej zimy nie przetrwa.

To ważne słowa, gdyż od pracy wielu ludzi dzisiaj zależy funkcjonowanie naszego społeczeństwa, naszej gminy…
Tak, to prawda i nie wolno nam o tym zapominać. Dlatego też
w mediach społecznościowych zdążyłem już im zaledwie odrobinę podziękować, bo słowa tego nie są w stanie wyrazić. Zatem raz jeszcze – tutaj na łamach naszej gminnej gazety – dziękuję tym wszystkim, którzy pracują w sektorze usług i produkcji
dla nas wszystkich, a szczególnie tym, którzy mają na co dzień
kontakt z całymi rzeszami ludzi. Najwyższe wyrazy uznania, szacunku i wdzięczności należą się osobom pracującym w sklepach,
aptekach, na stacjach paliw, a także kurierom i dostawcom. Po
prostu dziękuję wszystkim, bo wiem, że może nie wszystkich wymieniłem, za ich odwagę i poczucie odpowiedzialności.
A jako przewodniczący Beskidzkiego Związku PowiatowoGminnego dziękuję kierowcom naszego PKS-u oraz innych firm
komunikacyjnych. Sam przez kilka dni byłem bez samochodu i musiałem korzystać z transportu publicznego, więc wiem, jak ważna
i potrzebna jest ich praca…

To jeżeli chodzi o inwestycje, a jaki będzie los innych działań zaplanowanych w budżecie?
Niestety nie inny. Odwołamy najprawdopodobniej większość
zaplanowanych imprez – najpewniej wszystkie w maju i w czerwcu, a może i te późniejsze. Kino Letnie może mieć dłuższą „przerwę reklamową”, a i niepewne są losy innych atrakcji realizowanych w jaworzańskim plenerze – być może nie odbędzie się
Jaworzański Wrzesień...
Odsuwamy również na czas nieokreślony wszelkie działania
proekologiczne związane z czipowaniem psów i kotów, a także rezygnacją z opakowań i sztućców jednorazowych. Rezygnujemy
poza tym z realizacji projektu pn. „Centrum Edukacji Ekologicznej”, czyli stworzenia atrakcji przyrodniczych w Jaworzu w oparciu
o nasze Muzeum czy Park Zdrojowy. Ograniczamy środki finansowe na zadania nieobowiązkowe, a więc dodatkowe programy
społeczne i prozdrowotne niezwiązane z walką z epidemią koronawirusa oraz działania sportowe i kulturalne realizowane w gminie, jej jednostkach oraz szkołach i przedszkolach – choć ciągle
mam nadzieję, że tylko na jakiś czas…
Jak już powiedziałem, wstrzymujemy udzielanie dofinansowania na zadania realizowane przez organizacje pozarządowe, tj. stowarzyszenia, towarzystwa, kluby sportowe, koła, zrzeszenia nieformalne w zakresie tzw. pożytku publicznego, o ile nie mają nic
wspólnego z pandemią wirusa. Nie będziemy przyznawać tzw.
małych grantów, a dotychczas podpisane umowy będą rozwiązywane albo aneksowane, jeżeli nie uda się ich zrealizować. W kolejnych latach obniżone zostaną także ogólne kwoty asygnowane z budżetu na ten cel.

Jeszcze przed pandemią koronawirusa mówił pan, że będzie niezwykle ciężko pod względem finansowym. Co stanie
się z finansami gminy, kiedy powoli życie – miejmy nadzieję,
że jak najszybciej – wróci do normy?
Temat ten poruszałem już z przewodniczącym Rady Gminy
Jaworze Zbigniewem Putkiem i pozostałymi radnymi, odwołując
planowaną w marcu sesję Rady Gminy Jaworze. To kolejna trudna decyzja, która odbije się także na finansach Jaworza. Przyczyna była jedna, a mianowicie zagrożenie spowodowane przez epidemię koronawirusa.
W porozumieniu z radnymi ustaliliśmy, że mimo blisko dwukrotnego skoku ceny za wywóz odpadów na chwilę obecną nie wprowadzimy nowych stawek z tytułu opłaty śmieciowej. Nie wiem,
czy będzie to do utrzymania w dłuższym czasie, ale w najbliższej perspektywie na pewno. Poza tym niepewne są miejsca pracy oraz zarobki Jaworza, więc musimy razem udźwignąć ten ciężar. Z tego tytułu gmina (czyli de facto my sami jako mieszkańcy)
poniesie wprawdzie dodatkowe koszty w wysokości grubo ponad
700 tysięcy złotych, ale jesteśmy na to gotowi. Środki te pozyskamy, skreślając z budżetu niektóre planowane inwestycje – przede
wszystkim drogowe, oświetleniowe oraz remontowe. Czy zdołamy to utrzymać? Nie wiem...
Tym samym zawieszamy jednocześnie realizację Budżetu
Obywatelskiego. Być może będziemy musieli pożegnać się z nim
w dłuższej perspektywie, gdyż spodziewamy się, że dochody naszej gminy mogą się istotnie skurczyć. Wiem, że te projekty są
dla nas wszystkich ważne, ale teraz muszą zejść na drugi plan.
Na chwilę obecną zamrażamy także na co najmniej kwartał
realizację Programu Ograniczania Niskiej Emisji, czyli wymiany
kotłów centralnego ogrzewania dla gospodarstw domowych. Na
marcowej sesji mieliśmy podjąć stosowną uchwałę, a bez niej nie
uzyskamy po prostu pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Temat smogu wróci pewnie
jesienią – i chciałbym, żeby stał się znowu najważniejszym tematem debaty publicznej w Polsce.
Epidemia koronawirusa i problemy gospodarcze, które nas
pewnie dosięgną, spowodują konieczność ograniczenia inwestycji
gminnych jedynie do tych najważniejszych. Będziemy chcieli dokończyć zadania, na które podpisaliśmy już umowy, czyli doprowadzimy do końca budowę Motylarni, oświetlenie „Starego Basenu” oraz rewitalizację tzw. Trzydziestki, na którą mamy prawie 3

Czyli sytuacja finansowa nie jest różowa?
Przede wszystkim mam nadzieję, że to czarny scenariusz, który się nie ziści, ale musimy być przygotowani na każdą okoliczność. Najważniejsze jest nasze zdrowie i bezpieczeństwo oraz solidarność wspólnoty gminnej. Mam świadomość, że wiele może się
zmienić na gorsze, jeśli chodzi o finanse, zdrowie publiczne, otoczenie społeczno-gospodarcze i przepisy prawa.
Nie wiemy, jak wyjdziemy z tego kryzysu jako wspólnota narodowa i gminna, ale w pewnym zakresie jesteśmy na to przygotowani – również w zakresie przełączenia Gminy Jaworze na tzw. „tryb
kryzysowy”. Mamy zgromadzone rezerwy finansowe, czyli potocznie mówiąc: „zaskórniaki”, nasze zadłużenie w ostatnich latach wyraźnie spadło, sytuacja finansowa gminy jest dobra, a jej zdolność
kredytowa jeszcze lepsza. Notujemy od lat wysoki poziom rozwoju
społecznego, gospodarczego i ekologicznego. O to się nie boję.
Trapi mnie co innego – nasze zwyczajne ludzkie i rodzinne
bezpieczeństwo. Musimy być tylko zdrowi, czego nam wszystkim
z całego serca życzę. Raz jeszcze apeluję o odpowiedzialność za
siebie, swoich najbliższych, bliskich i dalszych oraz całe Jaworze
i nasz kraj! Uważajmy na siebie!
Może zakończymy jakimś optymistycznym akcentem...
Optymizm, nadzieja i poczucie humoru to cechy, których nie
może nam dzisiaj zabraknąć. Tak więc myślę, że niebawem będziemy mieć okazję do zobaczenia się na jakiejś imprezie w Amfiteatrze, na meczu Czarnych Jaworze albo na spacerze pod Tężnią Zdrojową. Bo chociaż dzisiaj jako ludzie jesteśmy osobno, to
jednak jako wspólnota gminna jesteśmy razem, gdyż łączy nas
JAWORZE. Bądźcie Państwo zdrowi i zostańcie na razie w domu.
Rozmawiał: Tomasz Wolff
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„Nie” PiRATOM DROGOwYM
Ta sprawa pokazuje, że komunikacja na linii: mieszkańcy –
Urząd Gminy Jaworze funkcjonuje bez zarzutu. kiedy jakiś czas
temu na jednej z ulic w centrum doszło do wypadku, a jego przyczyną była brawura kierowcy, grupa jaworzan postanowiła działać. wpadła na pomysł, żeby ustawić odblaskowe znaki z napisem „Prosimy zwolnij”. Rysunek przygotował współpracujący
z „echem Jaworza” Maciej Maćkowiak. – Kiedy doszło do wypadku, w pobliżu nie było dzieci. Pomyśleliśmy jednak, co by się stało, gdyby było inaczej. Dlatego wzięliśmy sprawy w swoje ręce.
W projekt włączyło się kilka osób: Agnieszka Nieborak, Marek
Dudziak, Marek Kolczak, Adrian Krzemień i Mateusz Michalski.
Byliśmy skłonni poszukać sponsorów, żeby sﬁnansować zakup
tych znaków – opowiada Maciej Maćkowiak.
Z czasem pomysł podchwyciły władze gminy, które zadeklarowały, że sfinansują tablice. Na wszystkich pojawią się słowa:
„PROSiMY ZwOLNiJ. Piratom drogowym mówimy Nie!”. – Już
niebawem na pięciu przejściach drogowych pojawią się następujące pary odblaskowych znaków, a mianowicie: przy Przedszkolu
nr 2 w Jaworzu Średnim, przy Szkole Podstawowej nr 2 i Muzeum w Jaworzu Średnim, w centrum Jaworza między przystankami, na ul. Słonecznej przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną, a także na ul. Słonecznej przy Parku „Stary Basen” – poinformował
na Facebooku Radosław Ostałkiewicz, wójt Jaworza. – Dla nas
każdy krok w stronę zwiększenia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, a przede wszystkim dzieci, jest bardzo ważny. Nawet z takimi znakami. Bezpieczeństwo naszych dzieci, rodziców i nas samych to nasza wspólna odpowiedzialność – dodał
samorządowiec.
(wot)

Pięć par takich tablic pojawi się na ulicach Jaworza. Fot. ARc
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URZĄD GMINY PRACUJE
»ZA ZAMKNIĘTYMI DRZWIAMI«
13 marca prezes Rady Ministrów i minister zdrowia ogłosili wprowadzenie stanu epidemicznego, a wojewoda śląski Jarosław Wieczorek został objęty kwarantanną z powodu podejrzenia
kontaktu z koronawirusem. Wójt Gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz wprowadził następujące działania:
• wyłączam Urząd Gminy Jaworze i jego jednostki organizacyjne, tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Gminny Zespół Obsługi spod świadczenia usług bezpośrednio dostępnych, co oznacza, że nie będą one świadczyć żadnych
usług publicznych bezpośrednio na rzecz naszych klientów
ani przyjmować interesantów;
• mieszkańców Gminy Jaworze instruuję, by załatwiali swoje
sprawy albo elektronicznie, albo w porozumieniu z Urzędem
Gminy Jaworze pod numerami telefonów: 33 8286626 lub 33
828 662 7 – pomimo że nie będziemy się kontaktować bezpośrednio, jesteśmy dla Was dostępni telefonicznie albo pod
mailem: sekretariat@jaworze.pl.
W tym zakresie prosimy o:
• jak najdalej idące ograniczenie bezpośredniego kontaktu
z pracownikami samorządowymi przy korzystaniu z usług
publicznych świadczonych przez samorząd Gminy Jaworze
i składanie wizyt w siedzibie urzędów jedynie w przypadkach
wymagających osobistego stawiennictwa;
• wykorzystywanie alternatywnych form kontaktu z pracownikami urzędów samorządu Gminy Jaworze, a mianowicie kontaktu telefonicznego i korespondencyjnego, w tym poczty elektronicznej i systemu ePUAP (elektronicznej Platformy Usług
Administracji Publicznej);
• regulowanie, w miarę możliwości, płatności i należności publicznoprawnych w formie bezgotówkowej, tj. przelewem bankowym, przelewem elektronicznym albo przekazem pocztowym na określony rachunek bankowy.
Poniżej prezentujemy strukturę Urzędu Gminy, z wyszczególnieniem wydziałów oraz wszystkimi potrzebnymi namiarami.
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I ZARZĄDZANIA
KRYZYSOWEGO
Naczelnik – mgr Anna Talik
tel. 33 828 66 10

Urząd Gminy Jaworze jest zamknięty dla klientów, a wszelką korespondencję zostawia się w „urnach”. Fot. Dawid Czernek

tel. 33 828 66 54
podziały nieruchomości, miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego
tel. 33 828 66 43
organizacje pozarządowe

33 828 66 26 lub 33 828 66 27
infolinie kryzysowe urzędu

tel. 33 828 66 53
oświetlenie uliczne

WYDZIAŁ FINANSÓW I KONTROLI
Naczelnik/skarbnik gminy – mgr Krzysztof Śliwa
tel. 33 828 66 35 lub tel. 33 828 66 31
podatki

WYDZIAŁ SPRAW KOMUNALNYCH I UZDROWISKA
Naczelnik – mgr inż. Marcin Bednarek
tel. 33 828 66 40

WYDZIAŁ ROZWOJU I INWESTYCJI
Naczelnik – mgr Radosław Hudziec
tel. 33 828 66 44
tel. 33 828 66 52
gospodarka wodno-ściekowa, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
tel. 33 828 66 51
Zarządzanie i utrzymanie dróg, lokalizacja zjazdów

33 828 66 45
Gospodarka odpadami komunalnymi
WYDZIAŁ STANU CYWILNEGO I SPRAW OBYWATELSKICH
Naczelnik – mgr Izabela Stwora
Kierownik USC
tel. 33 828 66 20
ewidencja ludności, dowody osobiste, odpisy aktów urodzenia,
małżeństwa, zgonu.
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PROJekTY OBYwATeLSkie
ZAwieSZONe
wójt Gminy Jaworze wydał specjalne zarządzenie zawieszające procedurę projektów obywatelskich. Decyzja nie była łatwa,
ale niestety konieczna. – Na chwilę obecną nie ma możliwości
zabezpieczenia środków na realizację projektów obywatelskich,
ponieważ nie wiemy, jakie będą wskaźniki ﬁnansowe gminy po
epidemii koronawirusa – mówi gospodarz gminy, Radosław Ostałkiewicz. – Decyzja o zawieszeniu procedury nie była łatwa, ponieważ Jaworze przecierało szlaki dla takiego rozwiązania w okolicy.
Teraz jednak musimy być gotowi na różne rozwiązania i zachować umiar we wszystkich podejmowanych inicjatywach – dodaje.

wSTRZYMANe PRZYJMOwANie
wNiOSkÓw DO ceiDG
Urząd Gminy Jaworze wstrzymał przyjmowanie wniosków do
centralnej ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej. Złożenie wniosków i informacji do ceiDG możliwe jest jedynie w formie elektronicznej. w przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny na nr. 33 828 66 00.

PORADY PRAwNe ZAwieSZONe
w związku z zaostrzającą się sytuacją epidemiologiczną zawieszona została działalność punktów porad prawnych w Gminie
Jaworze i w całym powiecie. w związku z zamknięciem do odwołania wszystkich obiektów gminnych na wszelkiego rodzaju wydarzenia, zawieszeniu uległo udzielanie porad prawnych finansowanych z budżetu gminy Jaworze, które odbywały się w czwartki,
w godzinach 17.30-19.00.
Punkt Pomocy Prawnej w Jaworzu, który świadczył swe usługi we wtorki w godzinach od 16.00 do 20.00 i w czwartki w godzinach od 9.00 do 13.00 także zawiesza funkcjonowanie do
odwołania.

JAk ZAŁATwić SPRAwY
eLekTRONicZNie?
koronawirus spowodował, że coraz więcej instytucji administracji publicznej działa tylko w trybie telefonicznym i elektronicznym. w tym drugim niezbędny jest profil zaufany.

TUTAJ ZAŁATWISZ SPRAWY W JAWORZU - PLATFORMA
EPUAP
ZAŁÓŻ JUŻ DZIŚ PROFIL ZAUFANY NA STRONIE
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany
CZYM JEDNAK JEST PROFIL ZAUFANY?
Profil zaufany składa się z imienia (imion), nazwiska, daty urodzenia oraz numeru PeSeL. Ta unikalna kombinacja jednoznacznie
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identyfikuje jego posiadacza w usługach podmiotów publicznych
w internecie. Dzięki specjalnym zabezpieczeniom nikt poza właścicielem, nie może go użyć.
„Za pomocą profilu zaufanego skutecznie potwierdzisz swoją
tożsamość w internecie (to pozwala automatycznie udostępniać
dane, które są przeznaczone tylko dla ciebie) oraz podpiszesz
wniosek, jeśli jest to niezbędne do załatwienia sprawy.”
Profil zaufany pozwoli ci załatwić wiele spraw bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem specjalistycznych portali:
• Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – np. wniosek o dowód osobisty, odpisy aktów stanu cywilnego, urodzenie dziecka, odwołanie od decyzji administracyjnej,
• Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS) – np. umówisz się na wizytę w placówce ZUS,
wyślesz wnioski, sprawdzisz swoje zwolnienia lekarskie, sprawdzisz, czy pracodawca zgłosił cię do ubezpieczeń, sprawdzisz
informacje o stanie swojego konta ubezpieczeniowego w ZUS,
• Centralna Ewidencja Działalności Gospodarczej (CEIDG) – założysz tu firmę, wznowisz lub zawiesisz działalność gospodarczą,
uzyskasz dane osób, które prowadzą firmy w Polsce.

TAK ZAPŁACIMY ZA PODATKI
W związku z tym, że kasa w Urzędzie Gminy jest zamknięta, wpłat
z tytułu podatków, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych należności można dokonywać:

OBIEKTY ZAMKNIĘTE
W związku z sytuacją epidemiologiczną, w Jaworzu do odwołania zostały zamknięte następujące obiekty.
1. Hala Sportowa przy ul. Wapienickiej 120 A
2. Boisko Orlik oraz Boisko Wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 2, ul. Wapienicka 10
3. Boisko Wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 1, ul. Szkolna 180
4. Kompleks Sportowy przy ul. Koralowej 19
5. Kompleks Sportowy „Stary Basen” przy ul. Słonecznej
6. Boisko piłkarskie przy ul. Folwarcznej z dodatkowym zakazem
wyprowadzania psów na tym obiekcie

• na indywidualne rachunki bankowe, które znajdują się na decyzjach podatkowych lub na zawiadomieniu z ratami opłaty
śmieciowej;
• na konto ogólne Gminy: 45 8117 0003 0012 0261 2000 0010
• bez ponoszenia dodatkowych opłat w: placówkach Banku Spółdzielczego w Jasienicy.

Obiekty, urządzenia:
1. Tężnia solankowa (ul. Koralowa)
2. Fontanna solankowa (teren Parku Zdrojowego)
3. Park Zdrojowy
4. Amfiteatr (ul. Wapienicka 25)
5. Parking przy skrzyżowaniu ul. Wapienickiej z ul. Koralową
6. Boisko do siatkówki (ul. Koralowa)
7. Street workout (ul. Koralowa)
8. Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej nr 1 (ul. Szkolna 180)
9. Glorietta na Wzgórzu Goruszka
10. Przenośne toalety TOI TOI,
11. Wiaty spoczynkowe (parking ul. Turystyczna oraz Jaworze
Nałęże).

Place zabaw
1. Przy ul. Cieszyńskiej (bloki)
2. Al. Kościelna (teren Parku Zdrojowego)
3. Na terenie Amfiteatru (ul. Wapienicka 25)
4. Przy Tężni solankowej (ul. Koralowa)
5. Park rekreacyjno-wypoczynkowy („Stary Basen”, ul. Słoneczna)
6. Przy Szkole Podstawowej nr 1 (ul. Szkolna 180)
Siłownie zewnętrzne
1. Park rekreacyjno-wypoczynkowy („Stary Basen”, ul. Słoneczna)
2. Na terenie Amfiteatru (ul. Wapienicka 25)
3. Przy Tężni solankowej (ul. Koralowa)

Cały teren „Starego Basenu” został zamknięty. Fot. Tomasz Wolff
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SZkOŁY i PRZeDSZkOLA
NiecZYNNe DO wieLkANOcY
Niniejszym informujemy, że szkoły i przedszkola będą nieczynne co najmniej do Świąt wielkanocnych – poinformowali nas o tym
premier Mateusz Morawiecki, minister zdrowia Łukasz Szumowski oraz minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. O postępach w tych sprawach będziemy Państwa informować na bieżąco, bazując na komunikatach kuratorium Oświaty w katowicach.

POMOc GOPS
w cZASie kwARANTANNY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pracuje normalnie
i bez zmian realizuje swoje zadania. Osoby korzystające z pomocy ośrodka proszone są o kontakt telefoniczny. Obsługa bezpośrednia nie jest na chwilę obecną możliwa. Telefon do GOPS to
33 828 66 70, można także dzwonić bezpośrednio do pracowników realizujących poszczególne zadania. Uruchomiony został ponadto specjalny numer dla osób przebywających na kwarantannie,
a potrzebujących pomocy w codziennych czynnościach, takich jak
np. zakupy: 33 828 66 72. Z kolei już początkiem marca uruchomiona została specjalna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia: 800 190 590.
w godzinach 7.30-19.00 funkcjonuje także specjalna infolinia
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: 33 828 66 69.

POMAGAMY SOBie
Lęk przed koronawirusem dotyka najbardziej osoby starsze,
które mogą się bać wyjść po zakupy czy apteki. Są bardziej narażone za zachorowanie. Pokażmy naszym starszym sąsiadom, że
nie są sami. Jak to zrobić? wystarczy:
• wydrukować plakat, który znajduje się poniżej
• wpisać swój nr mieszkania albo/i telefonu
• przykleić na klatce.
To niewiele, ale wystarczy, żeby okazać solidarność.

ZMiANY w OPiece ZDROwOTNeJ
Stan epidemii spowodował znaczne ograniczenia w działaniach nie tylko budynku Urzędu Gminy. Także Ośrodek Zdrowia
w Jaworzu wprowadza zmiany. Teraz nie trzeba odwiedzać lecznicy, by otrzymać receptę na przyjmowane dotychczas lekarstwa. wystarczy zadzwonić i poprosić o wystawienie e-recepty.
e-recepta to elektroniczny dokument, który zastępuje tradycyjną, papierową receptę. e-receptę zrealizujesz na podstawie
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czterocyfrowego kodu, który otrzymasz e-mailem lub SMS-em,
w zależności od tego, jak skonfigurujesz swoje konto pacjenta.
Możesz też dostać wydruk informacyjny.
Więcej informacji znajduje się na stronach Ministerstwa Zdrowia: https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/erecepta.
Obecnie w Ośrodku Zdrowia ograniczono do minimum
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bezpośredni kontakt z pacjentem. Nie oznacza to jednak, że nie
ma możliwości otrzymania recepty. Jeśli komuś kończą się stale
przyjmowane leki, wystarczy zadzwonić (817 22 34, 504 203 107)
lub wysłać e-maila: info@osrodekjaworze.com. W treści należy
podać imię i nazwisko, adres, nazwę leku, jego dawkę oraz telefon kontaktowy.

STAROSTWO ZMIENIA SYSTEM
PRACY
W związku z zagrożeniem koronawirusem Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej od poniedziałku - 16 marca do odwołania
wstrzymało przyjmowanie interesantów (także z wydziału Geodezyjno-Kartograficznego). Obecnie najważniejsze zadanie, to nie
dopuścić do rozprzestrzenienia się wirusa. Stosujmy się do zaleceń epidemiologicznych. Najważniejsze dotyczą pozostawania
w domach i ograniczania spotkań, w szczególności unikania dużych skupisk ludzi.
Zapewniamy, że urząd będzie pracował i obsługiwał w miarę możliwości mieszkańców. Prosimy o kontakt z poszczególnymi
wydziałami: telefoniczny, e-mailowy oraz przez ePUAP i SEKAP,
a także załatwianie tylko pilnych spraw.
Jednym z najbardziej obleganych w naszym starostwie jest wydział Komunikacji i Transportu. W związku z tym, informujemy, że:
• wszystkie wizyty umówione poprzez internet zostają odwołane;
• od 16 marca będzie możliwość składania wniosków i dokumentów (również tablic rejestracyjnych) tylko poprzez pocztę;

• nowe dowody rejestracyjne wraz z dokumentami i tablicami rejestracyjnymi zostaną państwu wysłane pocztą;
• obecna sytuacja epidemiologiczna jest traktowana jako „siła wyższa” w rozumieniu przepisów KPA (kodeksu postępowania administracyjnego). Tym samym wyłącza ona karanie z tytułu naruszenia art. 140 mb Prawa o ruchu drogowym.
Prosimy naszych mieszkańców o wyrozumiałość. Dbajcie
o siebie i bliskich, wspólnie damy radę!
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Kolejne ogniwa
fotowoltaiczne
Kolejna instalacja fotowoltaiczna w naszej miejscowości jest
gotowa. Ostatnio ogniwa zostały zamontowane na dawnym gimnazjum i Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu. Ten ekologiczny projekt powoli dobiega końca. Być może już
w kolejnym „Echu Jaworza” przyjdzie czas na jego podsumowanie.
(wot) Fot. ARC

Nadmierna prędkość...
Nadmierna prędkość od zawsze wzbudzała ogromne emocje.
Po tym, jak wójt Radosław Ostałkiewicz opublikował informację na
temat współpracy Urzędu Gminy z policją, posypały się komentarze
mieszkańców. – Panów policjantów zapraszam na ulicę Turystyczną, małe rondo, przy przystanku autobusowym, Jaworze Górne,
może skończą się wieczorne drifty – napisała jedna z internautek.
Inny dodał: „Brakuje mi ulicy Cisowej, szczególnie w okresie od

wiosny do jesieni, w weekendy. Niektórzy „turyści” poruszają się
tamtędy nawet 130 km/h...”. Krzysztof Stankiewicz, naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej, w piśmie przesłanym do Urzędu Gminy, napisał, że w ostatnich
tygodniach na ulicach Słonecznej, Szkolnej, Średniej, Wapienickiej
i Zdrojowej (zostały wskazane przez urzędników), zostało dokonanych kilkaset kontroli trzeźwości. Kilku kierowców przekroczyło prędkość oraz nie stosowało się do przepisów dotyczących zatrzymywania się oraz postoju. Jak zapewnił naczelnik „drogówki”,
kontrole – w miarę możliwości – będą kontynuowane. 
(wot)
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LUDZIE JAWORZA
w JAwORZU MOGĘ ODPOcZĄć
Rozmawiamy w twoim rodzinnym domu. Właśnie wróciłaś ze Stanów Zjednoczonych, gdzie przebywałaś na projekcie badawczym. Jak długo cię tutaj nie było?
Ponad trzy miesiące, czyli wbrew pozorom wcale nie tak długo. wszystko jest po staremu (śmiech).
Co czujesz, wracając do domu? W Jaworzu są twoje korzenie, w Krakowie mieszkasz na co dzień, ale jeździsz praktycznie po całym globie, będąc obywatelką świata...
kiedy wracam do domu, przede wszystkim czuję, że mogę
odpocząć. Na pewno od hałasu, bo w krakowie jest go pod
dostatkiem, można powiedzieć, że to takie „zabiegane” miasto.
Także od pracy, w której spędzam bardzo dużo czasu. Praca laboratoryjna wymaga dużo skupienia, cały czas muszę mieć otwartą głowę, myśleć o nowych eksperymentach, projektach, jak coś
zaplanować, żeby wszystko wyszło dobrze. w Jaworzu mogę iść
w góry, pojeździć na rowerze.
Na Błatnią na przykład?
Dokładnie tak, bardzo lubię tę górę. chociaż ostatnio jeździliśmy na rowerach szlakami enduro Trails w Bielsku-Białej.
Poczytałem w internecie, że twoja przygoda z biochemią
zaczęła się od hodowania fasoli na parapecie. Tak sobie myślę, że u większości z nas tak to się wszystko zaczęło, ale
mało kto zaszedł tak daleko, jak ty...
Tak naprawdę wszystko zaczęło się w szkole podstawowej,

Rozmowa z Pauliną Maroną, doktorantką na wydziale
Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w krakowie, rodowitą jaworzanką
od lekcji przyrody. To był mój ulubiony przedmiot i w zasadzie nie
musiałam się na niego w ogóle uczyć, bo wszystko przychodziło mi bardzo łatwo. w gimnazjum, gdzie prowadził mnie pan Olejnik, było tak samo. Razem z nim zaczęłam jeździć na pierwsze
olimpiady biologiczne. Po gimnazjum zdecydowałam, że pójdę
do klasy biologiczno-chemicznej; tam były te wspomniane eksperymenty z fasolą. Zresztą to nie była tylko fasola, bo zrobiłam
też taki projekt o zanieczyszczeniu powietrza w Jaworzu badanego na podstawie porostów na drzewach. Pewnie mało kto zdaje
sobie z tego sprawę, że w zależności od tego, jak czyste jest powietrze, taki gatunek porostu rośnie na drzewach. Pamiętam, że
w wakacje przygotowałam wówczas mapę Jaworza, jeździłam po
całej miejscowości, fotografując porosty.
Który to był rok?
2007 chyba...
Pytam nie przez przypadek. Wtedy się tyle o smogu jeszcze nie mówiło...
To prawda.
A przecież był...
Dokładnie tak... Z tego, co kojarzę, nie było jednak tak źle. Pamiętam, że nie było wtedy dużo porostów ze stref zanieczyszczonych, tylko raczej czystych.
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Jest coś charakterystycznego dla nowotworów nerki,
poza tym, że nie dają objawów?
To jest rzeczywiście problem, że choroba ta długo nie daje
żadnych objawów. Triada objawów: krwiomocz, ból w okolicy lędźwiowej oraz guz występują późno, często w trzecim albo czwartym stadium, w którym mamy już niestety do czynienia z przerzutami. A kiedy się pojawiają, to jest to niestety nie do wyleczenia.
Jeszcze jak mamy do czynienia z guzem litym, bez przerzutów,
jest szansa, nawet spora – jak uda się go szybko wykryć – na powrót do zdrowia. Dlatego tak ważne są regularne badania, szczególnie wśród osób po 50. roku życia.

Rozumiem, że jak przyjeżdżasz do Jaworza z Krakowa, to
odczuwasz także różnicę w płucach?
Niekoniecznie. Szczerze mówiąc, w Jaworzu bardzo często
jest gryzące powietrze. Myślę, że to wynika z braku świadomości. Ludzie chyba nie do końca zdają sobie sprawę z tego, że
muszą o to powietrze dbać, mało zwracają uwagę na to, czym
palą, a przecież to ma bezpośrednie przełożenie na nasze zdrowie. W Krakowie jest podobnie, choć tam mamy do czynienia ze
starym budownictwem. Reasumując, problem smogu występuje
w dużych miastach i małych miejscowościach. Jako ciekawostkę mogę podać, że od brudnego powietrza odpoczęłam w Stanach. Zresztą to była jedna z nielicznych rzeczy, które mi się tam
podobały.
Skoro już jesteśmy przy Stanach. Powiedz kilka słów
o tym projekcie.
W Stanach Zjednoczonych spędziłam ostatnie kilka miesięcy
na stypendium z Narodowego Centrum Nauki „Etiuda”. Był to projekt, w którym wspierani są doktoranci. Umożliwia się im wyjazd
do dobrego ośrodka zagranicznego, żeby się mogli czegoś nauczyć, a także zrobić jakiś mały projekt. Ja złożyłam wniosek dwa
lata temu i udało się. Trafiłam do centrum medycznego Roswell
Park w Buffalo w stanie Nowy Jork. To dość znany ośrodek w Stanach, dużo osób przyjeżdża do niego leczyć nowotwory. Oprócz
centrum medycznego znajdują się tam także placówki badawcze.
Zostałam przyporządkowana do zespołu, który zajmuje się nowotworami piersi, prostaty oraz wątroby. Na miejscu przez trzy miesiące uczyłam się nowej metody.
Mówiliśmy o smogu. Brudne powietrze, palenie papierosów mają wpływ na kilkadziesiąt różnych nowotworów,
w tym także na nerkę, która znajduje się w orbicie twoich zainteresowań
Palenie papierosów zwiększa ryzyko zachorowania na raka
nerki. Szacuje się że ok 30% zachorowań ma związek właśnie
z paleniem.
Skąd twoje zainteresowanie nerką? Wydawało mi się, że
kobieta będzie walczyła o wynalezienie antidotum na przykład na raka piersi albo jajnika...
Rak piersi czy jajnika to bardzo popularne dziedziny. Bardzo
dużo zespołów badawczych na całym świecie pracuje nad nimi.
Nerka dlatego, że moja promotor rozpoczęła związany z nią projekt, a ja zaraz po skończeniu magisterki poszłam do niej i tym się
zajęłam. Po kilku miesiącach, kiedy wychodziły mi ciekawe wyniki, zaczęłam pisać własny projekt. Od kilku lat tak się to wszystko rozwija. Nie ograniczam się jednak tylko do tego narządu, bo
ostatnio poszłam też w stronę nowotworów wątroby.

Powiedziałaś, że różne zespoły pracują nad rozpracowaniem różnych nowotworów. Czy doczekamy lekarstwa na
raka, na przykład jednego dla wszystkich typów?
Na pewno nie będzie to jedno specyficzne lekarstwo na
wszystkie nowotwory. Dlatego, że każdy rak jest inny, ma inne
podłoże. Ponadto przecież każdy pacjent jest inny i nie możemy zastosować jednego typu leczenia u wszystkich chorujących
nawet na ten sam nowotwór. W przypadku niektórych pacjentów
dany lek będzie dawał bardzo dobre rezultaty, u innych nie będzie dawał żadnych, wręcz może zaszkodzić. Dodatkowo mamy
problem, że obecnie stosowane terapie powodują wykształcenie
odporności na nie. Komórki nowotworowe są bardzo plastyczne,
adaptują się do zmian. Czasami jest więc tak, że kiedy podajemy
lek, który powinien zablokować ich wzrost, one zaczynają uaktywniać inną ścieżkę, która naokoło prowadzi do tego samego.
Może także dojść na przykład do tego, że komórki staną się bardziej ruchliwe i będą powodować więcej przerzutów. Reasumując, ogólnie jest duży problem z opornością. W tym momencie
wiele zespołów badawczych na całym świecie pracuje nad określeniem, dlaczego ta oporność powstaje, a część pracuje nad nowymi lekami, które mogą być bardziej specyficzne dla różnych
rodzajów nowotworów i bezpieczne. Myślę, że znajdziemy, świat
naukowy, na pewno lepsze metody i leki, natomiast nie będzie to
jeden lek, który wyleczy wszystko. No i nie będzie to na pewno
w ciągu najbliższych 10 lat.
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Powiedziałaś o tzw. medycynie spersonalizowanej, czyli dostosowanej do konkretnego pacjenta. To trend przyszłości?
Tak powinno podchodzić się do pacjenta, żeby terapia była
jak najbardziej zindywidualizowana. Jak już wspomniałam, każdy
pacjent jest inny, inne jest podłoże genetyczne jego choroby, do
tego trzeba dodać także na przykład warunki, w jakich mieszka
chory (choćby wspomniany smog). Takie podejście zaczynam obserwować na Zachodzie. Natomiast u nas to dopiero raczkuje;
większość pacjentów jest traktowana tak samo: następuje usunięcie nerki oraz chemia, czasem dochodzi do tego radioterapia.
Dopiero później „wrzuca” się celowane leki, które w mojej opinii
nie są dobre.
Dlaczego zajęłaś się tak trudną branżą? Podejrzewam, że
motywacja finansowa jest u ciebie na ostatnim miejscu...
Zgadza się. Jestem w rodzinie jedyną osobą, która zajmuje
się takimi biologicznymi rzeczami. Natomiast pomoc innemu człowiekowi jest bardzo popularna. Że wspomnę babcię Stasię, którą
można do rany przyłożyć; nauczycielką jest także mama, która
ma w sobie ogrom wewnętrznej empatii do drugiego człowieka.

kOMPUTeRY DLA UcZNiÓw
Szanowni Państwo, miło mi poinformować, że otrzymaliśmy
komputery dla uczniów obu naszych szkół – Szkoły Podstawowej
nr 1 i nr 2 w ramach akcji, którą zainicjował pewien profesor akademicki i radca prawny w jednej osobie, a prywatnie mieszkaniec Jaworza. wiąże się to ściśle z koniecznością zapewnienia lekcji zdalnych dla uczniów polskich szkół w dobie epidemii koronawirusa.
Zrobiliśmy w zeszłym tygodniu rozeznanie, ile uczniów nie ma
dostępu do komputera, a ile do internetu - i powiem, że nie była to

Na pewno takie podejście do życia wyniosłam z domu rodzinnego.
Twoja babcia powiedziała krótko: tylko niech pan nie robi
z niej przyszłej laureatki Nagrody Nobla...
codzienna praca badawcza jest dla mnie czymś zupełnie normalnym. Natomiast to, co przyniosły moje wyniki, bardzo mnie
cieszy, bo poszerza społeczną wiedzę na rzeczy mało dostrzegane przez przeciętnego człowieka. Prawda jest taka, że dopóki sami nie zachorujemy albo ktoś z naszej rodziny, to mało się
tym interesujemy. Dlatego mnóstwo osób pali papierosy i się tym
kompletnie nie przejmuje. Byłoby świetnie, gdyby kilka, kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt osób po tym wywiadzie rzuciło
palenie. Mam też nadzieję, że może uda mi się zainspirować młodych ludzi do pracy naukowej.
Co w najbliższym czasie przed tobą?
Praca, praca i jeszcze raz praca w krakowie. Jeżeli koronawirus pozwoli, to na przełomie kwietnia i maja wyjadę do kalifornii na największą na świecie konferencją naukową ukierunkowaną wyłącznie na nowotwory.
Rozmawiał: Tomasz wolff. Zdjęcia: Archiwum Pauliny Marony

mała liczba... Otrzymany sprzęt to przede wszystkim komputery
poleasingowe, ale bardzo sprawne i nowoczesne. Jednak może
wciąż jest ich za mało.
Dlatego jeżeli ktoś miałby do oddania taki sprzęt (ale sprawny
i obsługujący raczej wyższe niż XP wersje windowsa), to prosimy
o kontakt z sekretariatem Urzędu Gminy Jaworze pod numerem telefonu: 33 828 66 00 albo adresem e-mail: sekretariat@jaworze.pl.
Otrzymany sprzęt rozdysponujemy wśród potrzebujących
uczniów naszych szkół, a jeżeli będzie tego więcej – może skorzystają szkoły sąsiednich miejscowości. edukacja naszych dzieci to również nasza przyszłość!
Urząd Gminy Jaworze
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NOWE ZASADY NA CZAS EPIDEMII
i usług związanych z prowadzoną działalnością),
• gdy jesteś wolontariuszem w działaniach przeciwko cOViD-19 (pomoc osobom na kwarantannie lub
osobom, które nie powinny wychodzić z domu),
• gdy załatwiasz niezbędne do życia sprawy (to np.,
zakupy spożywcze lub w aptece, wizyta u lekarza,
opieka nad bliskimi).
• Prosimy, by przemieszczać się w grupie maksymalnie DwÓcH OSÓB!

OGRANICZENIE TO NIE DOTYCZY:
• rodziców opiekujących się dziećmi do 13. roku
życia,
• osób niepełnosprawnych lub niemogących się samodzielnie poruszać i ich opiekunów.
w związku z zaostrzającą się sytuacją epidemiczną w kraju wprowadzone zostały dodatkowe zasady
i obostrzenia, by zminimalizować ryzyko zwiększenia
się skali zakażeń koronawirusem. Temat wirusa cOViD-19 jest naszym tematem przewodnim już od kilku tygodni, i nic nie wskazuje na to, że szybko się to
zmieni. władze kraju oraz wójt Radosław Ostałkiewicz
już od początku marca apelują o rozwagę i ostrożność,
a także wprowadzają obostrzenia i profilaktycznie zamykają obiekty użyteczności publicznej i miejsca skupisk ludzkich.
Na bieżąco informujemy, jakie obostrzenia wprowadzane są w przestrzeni publicznej, czego nie powinniśmy obecnie robić. Od 31 marca funkcjonują kolejne
obostrzenia. co się zmieniło?

ZASADY I OGRANICZENIA DLA
MIESZKAŃCÓW NA DZIEŃ 3I MARCA
walczymy z koronawirusem – pomóż nam w tym
i Ty! Żebyśmy wszyscy zatrzymali rozprzestrzenianie
się epidemii, musimy stosować się ściśle do konkretnych zaleceń. Zebraliśmy je w jednym miejscu. Przeczytaj i stosuj.

OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ
Opuszczaj dom jedynie w ważnych przypadkach!
Zachowuj odstęp 2 metrów!

MOŻESZ PRZEMIESZCZAĆ SIĘ:
• w drodze do i z pracy (to także zakup towarów

NIELETNI MUSZĄ ZOSTAĆ W DOMACH
Osoby poniżej 18. roku życia mogą wychodzić
z domu jedynie z dorosłym opiekunem (rodzicem, opiekunem prawnym lub kimś dorosłym), i jedynie w celach dojazdu do i z pracy, wolontariatu na rzecz walki z cOViD-19 czy też załatwiania spraw niezbędnych
do życia codziennego.

ZAKAZ KORZYSTANIA Z PARKÓW, PLAŻ,
BULWARÓW, PROMENAD I ROWERÓW
MIEJSKICH
Nie wolno przebywać na terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków,
zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych. Zakaz obejmuje również plaże.

KOMUNIKACJA PUBLICZNA
w autobusie tylko połowa miejsc siedzących może
być zajęta. Najlepiej – żeby co drugie miejsce siedzące pozostało puste. Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może znajdować się
maksymalnie 35 osób.

SAMOCHODY WIĘKSZE NIŻ 9-OSOBOWE
w takim pojeździe, podobnie jak w środkach komunikacji publicznej, tylko połowa miejsc może być zajęta.
ważne! Ograniczenie nie dotyczy samochodów
osobowych.
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ZAKAZ ZGROMADZEŃ I IMPREZ
Obowiązuje zakaz wszelkich zgromadzeń, spotkań,
imprez czy zebrań powyżej 2 osób. Obostrzenie to nie
dotyczy spotkań z najbliższymi.

MIEJSCA PRACY
Pracodawcy będą musieli zapewnić dodatkowe
środki bezpieczeństwa swoim pracownikom. i tak:
• stanowiska pracy poszczególnych osób muszą
być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra,
• pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących.

GALERIE HANDLOWE
Działalność handlową w galeriach mogą prowadzić
jedynie branże:
• spożywcza,
• kosmetyczna (z wyjątkiem produktów przeznaczonych do perfumowania lub upiększania),
• artykułów toaletowych i środków czystości,
• wyrobów medycznych i farmaceutycznych,
• artykułów remontowo-budowlanych,
• prasowa,
• artykułów dla zwierząt,
• paliw.
Ważne! W galeriach mogą być świadczone usługi medyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, pralnicze lub gastronomiczne (na dowóz
i wynos). Na terenie galerii z handlu wyłączone są
natomiast tzw. wyspy handlowe.

LICZBA KLIENTÓW W SKLEPIE,
NA TARGU I POCZCIE
Sklepy i punkty usługowe
Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych
pomnożona przez 3. To znaczy, że jeśli w sklepie jest
5 kas, to w jednym momencie na terenie sklepu może
przebywać 15 klientów.
Godziny dla seniorów
w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty

usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65. roku życia. w pozostałych godzinach
sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich.
w tym dla osób powyżej 65. roku życia.
Targi
Na terenie targowiska czy bazaru może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba punktów handlowych pomnożona przez 3. Jeśli więc na
osiedlowym bazarze jest 20 takich punktów, to na jego
terenie może przebywać w jednym momencie maksymalnie 60 klientów.
Placówki pocztowe
Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych
pomnożona przez 2. Jeśli w placówce jest 5 okienek,
wówczas w jednym momencie na jej terenie może
przebywać 10 osób.

WIELKOPOWIERZCHNIOWE SKLEPY
BUDOWLANE
w weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.

SALONY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE
I TATUAŻU
Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady
fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu.
Tych usług nie będzie można realizować również poza
salonami – np. wizyty w domach nie wchodzą w grę.

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE
w mszy lub innym obrzędzie religijnym nie może
uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę (w przypadku pogrzebów – osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy).
Zachęcamy do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.

GRANICE POLSKI
Granice naszego kraju mogą przekraczać tylko
i wyłącznie:
• obywatele RP,
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• cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką
obywateli RP,
• osoby, które posiadają kartę Polaka,
• dyplomaci,
• osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę,
• w szczególnie uzasadnionych przypadkach, komendant placówki Straży Granicznej – po uzyskaniu zgody komendanta Głównego Straży Granicznej – może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),
• cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu
służący do przewozu towarów.

ZDALNe NAUcZANie
– LekcJe w iNTeRNecie
wszystkie szkoły i uczelnie w Polsce są zamknięte. Lekcje i zajęcia nie odbywają się stacjonarnie,
a przez internet za pomocą platform e-learningowych.
Lekcje na odległość prowadzone są według określonych zasad. Nauczyciele i uczniowie na stronie www.
gov.pl/zdalnelekcje mogą znaleźć materiały dydaktyczne zgodne z aktualną podstawą programową.
Rodzicom dzieci w wieku do lat 8, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

ŻŁOBki i PRZeDSZkOLA
Działalność żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli jest zawieszona. kwestia ponoszenie opłat przez
rodziców w czasie ich zawieszenia, powinna zostać
uregulowana w statucie żłobka, jak również w umowie z rodzicami.

GASTRONOMiA
wszystkie restauracje, kawiarnie czy bary mogą
świadczyć jedynie usługi na wynos i na dowóz. Nie ma
możliwości wydawania posiłków czy napoi na miejscu.

kULTURA
wszystkie instytucje kultury pozostają zamknięte.
Są to m.in. muzea, galerie sztuki, teatry, filharmonie,
opery, kina, kluby filmowe, biblioteki, archiwa oraz

stała działalność związana z kulturą. Do 10 kwietnia
2020 r. zawieszone są również zajęcia w szkołach artystycznych.
Ważne! Do odwołania zamknięte pozostają również: siłownie, baseny, kluby fitness i taneczne.

kwARANTANNA
Ograniczenie dotyczy osób, które:
• wracają z zagranicy,
• miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem,
• przekraczają granicę w celu podejmowania pracy
na terytorium państwa sąsiedniego bądź na terytorium RP (od 27.03.2020),
• mieszkają z osobą, która będzie kierowana od 1
kwietnia na kwarantannę (przepis wchodzi w życie 1.04.2020 i dotyczy osób nowo objętych kwarantanną).
Na czym polega? kwarantanna trwa 14 dni. Przez
ten czas:
• w żadnym wypadku nie można opuszczać domu,
• spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
• w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie
ma bliskie kontakty z innymi osobami w domu –
one również muszą zostać poddane kwarantannie,
• w przypadku występowania objaw choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.
Jeśli osoba poddawana kwarantannie nie ma możliwości spędzenia jej w domu, to wojewodowie mają
przeznaczone lokale na kwarantannę i tam ta osoba
będzie mogła się udać.
Policja w ramach patroli odwiedza osoby, które
są objęte kwarantanną i sprawdzają czy pozostają
w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują
możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na
te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.
Ważne! Jeżeli wracasz z zagranicy i nie masz
możliwości spędzenia kwarantanny w domu,
to wojewodowie mają przeznaczone lokale na
kwarantannę.
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TAK DOKONUJEMY WPŁAT
W związku z tym, że kasa w Urzędzie Gminy jest zamknięta,
wpłat z tytułu podatków, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i innych należności można dokonywać: na indywidualne rachunki bankowe, które znajdują się na decyzjach podatkowych
lub na zawiadomieniu z ratami opłaty śmieciowej na konto ogólne
Gminy: 45 8117 0003 0012 0261 2000 0010 bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach Banku Spółdzielczego w Jasienicy.
W związku z wprowadzonym od dnia 20.03.2020 r. stanem epidemii na terenie całego kraju, Urząd Gminy Jaworze informuje, iż
planowane w dniach 17-18 kwietnia 2020 r. zbiórki odpadów: zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz
odpadów niebezpiecznych zostają odwołane. Nowy termin zbiórek zostanie uzgodniony z firmą P.H.U Operatus, o czym mieszkańcy zostaną poinformowani w najbliższym czasie.
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ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH
W związku z utrzymującym się na terenie kraju zagrożeniem
epidemicznym wirusem SARS-CoV-2 zwracamy się prośbą do
wszystkich mieszkańców gminy Jaworze o unikanie jakichkolwiek
kontaktów z pracownikami PHU OPERATUS w czasie odbioru odpadów komunalnych.
W sytuacjach wyjątkowych i pilnych, gdy nie masz lub brakuje
Ci worków do segregacji odpadów – dzwoń 33 816 84 82 lub pisz:
biuro@operatus.pl
Uwaga!!!
Dopuszczalne jest zbieranie odpadów segregowanych (z wyjątkiem bioodpadów, popiołu oraz zmieszanych/pozostałości) we
własnych workach o pojemności 120 l z zastrzeżeniem, że worki
będą opisane- jakie odpady się w nich znajdują oraz będą wystawiane zgodnie z harmonogramem odbioru.
Odpady nie zostały odebrane zgodnie z harmonogramem lub
zostały odebrane nieprawidłowo? – dzwoń 33 828 66 45, 33 828
6640 lub pisz: dsekula@jaworze.pl mbednarek@jaworze.pl
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
TOwARZYSTwO
MiŁOŚNikÓw JAwORZA
2020 podsumowany
20 lutego w Sali „Pod Goruszką” odbyło się zebranie sprawozdawcze Towarzystwa Miłośników Jaworza. Na wstępie Ryszard
Stanclik, prezes TMJ, przywitał przybyłych, a w szczególności zaproszonych gości: wójta Radosława Ostałkiewicza, jego zastępczynię Annę Skotnicką-Nędzka, przewodniczącego Rady Gminy w Jaworzu Zbigniewa Putka, przewodniczącą koła Gospodyń
wiejskich Danutę Mynarską, prezesa Stowarzyszenia „Nasze Jaworze” Zygmunta Podkówkę, prezesa Stowarzyszenia „Jaworze
Zdrój” Grzegorza Nędzkę oraz prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzu czesława Malchara. Po odśpiewaniu pieśni „Szu-

mi Jawor” prezes poprosił zebranych o uczczenie minutą ciszy
pamięci członków TMJ zmarłych w 2019 roku: śp. Mariusza Makowskiego, śp. Ligię Rapacz oraz śp. Jana Miklera. Miłym akcentem zebrania był występ Dziecięcego Zespołu Regionalnego ze
Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu.
Następnie wybrano przewodniczącą zebrania, którą jednogłośnie została kinga Sosulska, przejmując jednocześnie prowadzenie zebrania. kolejnym punktem było wręczenie legitymacji nowym

członkom Towarzystwa. w czasie zebrania odczytano następujące sprawozdania: z działalności Towarzystwa w 2019 roku, finansowe za rok 2019, z działalności Społecznej Rady Ochrony i Odnowy Zabytków za 2019 rok, z działalności Sekcji Ornitologicznej
za rok 2019, komisji Rewizyjnej za 2019 rok. Po odczytaniu sprawozdań i dyskusji nad nimi zebranie sprawozdawcze jednogłośnie
przyjęło sprawozdania oraz udzieliło absolutorium zarządowi za
rok 2019. Następnie wiceprezes Towarzystwa Miłośników Jaworza, irena Stekla, przedstawiła plan pracy TMJ na rok 2020, który
przez zebranych został przyjęty jednogłośnie.
wójt Radosław Ostałkiewicz w swoim wystąpieniu wyraził podziw dla działań i osiągnięć Towarzystwa, wyraził wolę dalszej
współpracy i pomocy dla działań. Przewodniczący Rady Gminy
w Jaworzu Zbigniew Putek stwierdził, że również jest pod wrażeniem działań Towarzystwa oraz deklaruje ze strony Rady Gminy
pomoc w dalszej działalności TMJ.
Marcin Biłek, sekretarz TMJ

Zebranie sprawozdawcze Towarzystwa Miłośników Jaworza odbyło się
w Sali „Pod Goruszką”.

***
Informacja o działalności Sekcji Ornitologicznej Towarzystwa
Miłośników Jaworza w 2019 roku
Działalność Sekcji Ornitologicznej Towarzystwa Miłośników
Jaworza wraz z Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej
w Jaworzu w 2019 roku rozpoczęliśmy tradycyjnie Zimowym Ptakoliczeniem 26 stycznia w Jaworzu Nałężu, gdzie przy padającym
śniegu policzyliśmy tylko 49 ptaków z pięciu gatunków. Najliczniejszym gatunkiem była bogatka (38), przy okazji zwiedziliśmy dawną hutę szkła w zimowej scenerii, a Bartosz czader przybliżył nam
historię tego miejsca oraz wskazał, gdzie jeszcze obecnie można
znaleźć fragmenty wytapianego tutaj niegdyś szkła.
***

Miłym akcentem zebrania był występ Dziecięcego Zespołu Regionalnego
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu.

w marcu odbywa się ogólnopolska impreza pod nazwą Noc
Sów, organizowana i koordynowana przez stowarzyszenie Ptaki
Polskie, do której również włączyliśmy się aktywnie i tak: byliśmy
z prelekcją w Zespole Parków krajobrazowych w Żywcu, poprowadziliśmy wyjście i prelekcję dla Fundacji „Szczyrk Dzieciom”
w Szczyrku, a na naszym terenie odbyły się dwa wyjścia terenowe poprzedzone prezentacjami multimedialnymi w muzeum
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prowadzonymi przez Bartosza. Pierwsze do Doliny Szalinowej
w Jaworzu, a drugie do Doliny Wapienicy, gdzie wsłuchiwaliśmy
się w głosy godowe włochatek, rzadkich sów na naszym terenie.
Podczas obu wyjść aktywne były też puszczyki. Warto zauważyć,
że jest to impreza ciesząca się dużym zainteresowaniem zwłaszcza dzieci i osób w młodym wieku.
Spacery pod przyjętą w latach poprzednich nazwą Świt Ptaków
rozpoczęliśmy 1 maja, a zakończyliśmy 6 lipca. Aura tego roku była
na tyle korzystna, że udało się zorganizować 13 tego typu wyjść
o świcie, czyli godzinę przed wschodem słońca, w różne obszary naszej gminy, co pozwoliło znacznie poszerzyć stan wiedzy
o naszej ornitofaunie. Najciekawszym zdarzeniem była obserwacja dudka 18 maja przy ul. Groszkowej, zauważonego przez Bartosza, ale niestety nie udało się tego udokumentować. Następną
niecodzienną obserwacją była obserwacja puszczyka uralskiego
w godzinach porannych, dostrzeżonego przez Magdalenę Wysmyk udokumentowaną następnie przez Janusza Szymę, który
wykazał się niezwykłą intuicją i refleksem. Z ważniejszych obserwacji należy wymienić kilka stwierdzeń gajówki na zarastających
zrębach w rejonie Jaworza Nałęża, Starej Gojki w Jaworzu Górnym oraz pod Borowiną.

dwójkami, piątkami lub nieco większe dziesiątkami, natomiast
duże stada liczy się tak samo, tylko trzeba najpierw określić pięćdziesiątkę czy setkę i ich wielokrotność odnieść to do całego stada. Oczywiście przy dużych stadach są to w pewnej mierze dane
szacunkowe, ale robiona jest równocześnie dokumentacja fotograficzna, wg której wyrywkowo jest to sprawdzane i wyniki wykazują
jednak dużą dokładność takich liczeń. Podczas sezonu lęgowego były używane także rejestratory dźwięku, które wykazały obecność i prawdopodobnie gniazdowanie kobuza z rodziny sokołów
oraz wójcika z ptaków śpiewających w rejonie Błatni. W sąsiedztwie schroniska na Błatniej była obserwowana i po raz pierwszy
udokumentowana (J. Szyma) orzechówka – ptak z rodziny krukowatych. Rekordowe pod względem liczby gatunków było wyjście
o świcie 21 czerwca, kiedy to przeszliśmy ulicami Folwarczną, Zaciszną, Słoneczną i przez Goruszkę wróciliśmy na Folwarczną,
a odnotowaliśmy wtedy 46 gatunków. Na koniec roku 2019 liczba gatunków stwierdzonych w Jaworzu wynosi 118, z czego 24
to gatunki przelotne (bez sępa i orzechówki), natomiast gatunków
lęgowych w kategorii pewne mamy 58, prawdopodobne i możliwe
5. Reasumując, 94 gatunki wykazują zachowania pozwalające zakwalifikować je jako lęgowe.

***

***

Z dużym zaciekawieniem wsłuchiwaliśmy się także w głos muchołówki małej, która wyśpiewywała swą godową pieśń ze wschodnich zboczy Ostrego. Następną spektakularną obserwacją była
z pewnością para bielików przelatujących nad Jaworzem 4 lipca
– jest to pierwsza udokumentowana (M. Żur) obserwacja tego gatunku. Pojedyncze ptaki były obserwowane jeszcze 13 października przez Roberta Kruszyka z Górnośląskiego Koła Ornitologicznego w rejonie Błatni, a także 17 października pod Bucznikiem (D,
M. Wiśniewski) i ponownie 24 listopada nad Centrum (M. Żur).
I jeszcze jedna wręcz sensacyjna informacja z 15 września godna jest odnotowania, a chodzi o obserwację sępa płowego, który
został zauważony przez Jana Króla podczas obserwacji przelotów
u podnóża Beskidu Śląskiego w ramach działalności Klubu Ornitologów w Bielsku-Białej. Ptak pojawił się tuż po godz. 10.00 nad pagórkami Pogórza Cieszyńskiego w rejonie Górek Wielkich, po czym
skierował swój lot w kierunku Bielska, jest więc prawdopodobne
że przelatywał także nad terytorium Jaworza. Obserwacje takie są
niezwykle rzadkie, bowiem – jak pisze (JK) w informatorze „Z życia i wiary” – są odnotowywane raz na kilkanaście-kilkadziesiąt lat.
Jak to ma miejsce od kilku lat, zwieńczeniem całego sezonu
były Europejskie Dni Ptaków 2019. Impreza organizowana od 26
lat przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków jako partnera Bird Life International odbyła się 6 października. Analogicznie
jak w roku 2018, podczas obserwacji stacjonarnej z punktu przy
ul. Zacisznej naliczyliśmy 28 827 ptaków w czasie siedmiu godz.
Jest to na tę chwilę kolejny rekordowy wynik, jednakże wobec niesprzyjającej w tym dniu aury wydaje się, że wynik ten może być
w przyszłości jeszcze wyższy. Najliczniejszym gatunkiem migrującym na południe był grzywacz (17 051) i szpak (5412), których
największe stada liczyły ok. 2 tys. osobników. Poza tym odnotowaliśmy 28 ptaków szponiastych, a wśród nich rzadkiego trzmielojada, co jest pierwszą udokumentowaną obserwacją tego gatunku
w Jaworzu. Pewnym zaskoczeniem i ciekawostką był przelot sójek w liczbie 126 osobników, bowiem powszechnie uważa się – jak
mówi stare przysłowie – że „sójka wybiera się za morze, ale wybrać się nie może”.

Pod koniec sezonu lęgowego ptaków, 13 czerwca, rozpoczęliśmy badania entomofauny Jaworza przy użyciu specjalnego oświetlenia i białego ekranu do wabienia owadów do światła. Wabień
z udziałem publiczności odbyło się 10, a kulminacyjnym punktem
tych spotkań była organizowana po raz drugi w Jaworzu Noc Ciem,
czyli motyli o aktywności nocnej – wydarzenie o wymiarze międzynarodowym organizowanym pod patronatem National Moth Week
z USA. Wydarzenie tym razem było poświęcone owadom mikro,
czyli maleńkim motylkom wielkości zaledwie kilku milimetrów, których wcześniejsze stadia, czyli gąsienice, żerują w blaszkach liściowych różnych roślin. Podczas prelekcji w muzeum swoje wrażenia
z podróży do egzotycznej dla nas Panamy przedstawił Krzysztof
Pach, a swoją wiedzą i doświadczeniem dzielili się niezwykli pasjonaci entomolodzy: Filip Paluch z Podkarpackiego Towarzystwa
Przyrodniczego i Bartosz Czader z naszego muzeum, którzy również poprowadzili wyjście terenowe do Doliny Szalinowej, jak też
bardzo ciekawe warsztaty, podczas których m.in. można było podziwiać świat motyli mikro pod mikroskopem. Swoją kolekcję patyczaków i pająków oraz sporych rozmiarów motyla – pawicę dębową zaprezentował Jan Pilch – pasjonat owadów i ich hodowca
z Jaworza. Tutaj również należy zauważyć, że impreza – tym razem dwudniowa – cieszyła się dużym zainteresowaniem zwłaszcza dzieci z rodzicami i osób w młodym i średnim wieku, a wg wpisów na listę uczestniczyło 80 osób.

***
Z pewnością wielu zadaje sobie pytanie, jak się liczy takie tysiące ptaków. Małe stada jesteśmy w stanie policzyć pojedynczo,

***
Na chwilę obecną nie jest znana dokładna liczba stwierdzonych gatunków, bowiem jesteśmy w trakcie oznaczania, niemniej
jednak stwierdziliśmy wiele ciekawych i rzadkich gatunków niewykazanych dotychczas z naszego terenu. Do najciekawszych należą m.in. motyle: świerzbik białooczek (Cyclophora albiocellaria)
z rodziny miernikowców, wykazywany do niedawna z pd. wschodniej Polski i Puszczy Białowieskiej, poza tym stwierdziliśmy takie
rzadkości, jak: wiechetka czubatka (Ptilodon cucullina) i widłogonka dwurożka (Furcula bicuspis) z garbatkowatych, zmrocznik
pazik (Deilephila porcellus) z zawisaków, a z chrząszczy: rzemlik punktowany (Saperda perforata) i włochatek kasztaniak (Anisarthron barbipes) z kózkowatych, oraz pasterek domowy (Opilio domesticus), z rodziny przekraskowatych (Cleridae). Należy
też wspomnieć o licznym pojawieniu się w Jaworzu nowego dla
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naszej fauny gatunku owada, jaką jest ćma bukszpanowa (cydalima perspectalis), która pod koniec sierpnia była najliczniejszym
gatunkiem przylatującym do światła, ok. 50 osobników w ciągu kilku godzin. wobec takiej liczebności rok bieżący może być zabójczy dla naszych bukszpanów, niejednokrotnie przez wiele lat pielęgnowanych i otaczanych szczególną troską.
***
Ogółem w 26 wydarzeniach uczestniczyły 253 osoby, nie licząc
imprez w Żywcu i Szczyrku. Bardzo cieszy fakt licznego uczestnictwa dzieci i osób w młodym wieku, szczególnie w imprezach
po zmroku.
w bieżącym roku odbyło się już Zimowe Ptakoliczenie na terenie parku, Młyńskiej kępy i Goruszki, w najbliższym czasie planowanych jest kilka wyjść w porze wieczorno-nocnej w ramach Nocy
Sów, a w sezonie lęgowym z pewnością będą wyjścia o świcie do
rejonów jeszcze słabo poznanych, jak też wabienia owadów do
światła. informacje o wydarzeniach są publikowane z niewielkim
wyprzedzeniem na Facebooku, stronie TMJ, muzeum oraz w gablocie przed supermarketem Lewiatan.

Obserwowanie ptaków jest fascynującym zajęciem. Fot. Pixabay.com

i jeszcze jedna niezwykła informacja tym razem dotycząca naszej flory, otóż w częściowo naturalnym ogrodzie naszego prezesa Ryszarda Stanclika został znaleziony storczyk o nazwie kruszczyk połabski (epipactis albensis), który jak się okazało jest dużą
rzadkością na skalę kraju, podlegający ochronie ścisłej, wpisany
do Polskiej czerwonej księgi Roślin jako gatunek narażony (VU).
Udało się go oznaczyć dzięki spostrzegawczości właściciela, wykonanej dokumentacji fotograficznej (RS i Mw), jak też zaangażowaniu dr Tomasza Beczały i Marka Fiedora z zaprzyjaźnionego
Góreckiego klubu Przyrodniczego. Poza tym na terenie Jaworza
została znaleziona jeszcze jedna rzadka, silnie trująca i chroniona roślina jaką jest Pokrzyk wilcza jagoda (Atropa belladonna).
Na koniec chciałbym bardzo podziękować zarządowi towarzystwa z prezesem na czele za propagowanie naszych działań,
wszystkim uczestnikom imprez za wspólnie spędzony czas, życzliwość i wszelką pomoc. Dziękuję Bartoszowi czadrowi za wsparcie,
zaangażowanie i dzielenie się niezwykłą wiedzą z różnych dziedzin, jak też bezinteresowne udostępnianie pomieszczeń muzeum
do działalności sekcji, jak też klubu Ornitologów w Bielsku-Białej podczas zajęć stacjonarnych. Dziękuję Markowi Żurowi i Magdalenie wysmyk za przekazywane informacje i zdjęcia. Dziękuję
Monice i Piotrowi Sikorom za zaangażowanie i użyczenie energii
elektrycznej do badań owadów przy świetle. Szczególne podziękowania kieruję także do pani Barbary Szermańskiej za przychylność i użyczanie pomieszczeń muzeum do naszej działalności.
Mirosław wiśniewski, współpraca Bartosz czader

***
Opowieść o Stanisławie Hadynie – twórcy „Śląska”
w minionym rok przypadła setna rocznica urodzin (i dwudziesta śmierci) Stanisława Hadyny – twórcy zespołu „Śląsk”, który dobrze znają nie tylko mieszkańcy Polski, ale i liczni widzowie koncertów zespołu w wielu, nieraz bardzo odległych, miejscach na
świecie. O tym niezwykłym człowieku opowiadał na kolejnych posiadach Towarzystwa Miłośników Jaworza znany i lubiany profesor Daniel kadłubiec: etnograf, historyk literatury, badacz kultury,
folkloru i języka Śląska cieszyńskiego, na co dzień mieszkający
w czeskim cieszynie Mistrzowicach.
Stanisław Hadyna i prelegent wywodzą się z zaolziańskiej karpętnej. Daniel kadłubiec mówił więc o Hadynie z perspektywy wyjątkowej: domy przodków obu sąsiadowały ze sobą, a oni sami
dobrze się znali. Daniel kadłubiec mówił, jak zawsze, ze swadą
i dużym osobistym zaangażowaniem, o biografii i artystycznych
dokonaniach Stanisława Hadyny.
Ojciec twórcy „Śląska” był nauczycielem muzyki, ale także kompozytorem i zbieraczem pieśni ludowych, sam zaś Stanisław Hadyna – absolwentem instytutu muzycznego (studiował też socjologię i psychologię). Dzięki takiemu dziedzictwu i przygotowaniu
posiadł umiejętność mądrej, wyważonej stylizacji folkloru, co zademonstrował prowadząc zespół, który zadebiutował w lipcu 1953
roku. Niezwykle ciekawe dla uczestników posiad były informacje
o „Śląsku” jako „zakonie sztuki”, w którym tryb życia członków zespołu był ściśle podporządkowany wymogom pracy artystycznej.
Nie przeszkadzało to jednak Hadynie zadbać też o ich przyszłość:
dbał, by wszyscy zdali maturę i przygotowali się do pracy w jakimś zawodzie po odejściu z tego młodzieżowego przecież zespołu. „Śląsk” szybko osiągnął niezwykle wysoki poziom artystyczny,
a liczne krajowe i zagraniczne koncerty stały się pasmem sukcesów. w roku 1968 ówczesny minister kultury odwołał jednak Stanisława Hadynę z funkcji naczelnego dyrektora zespołu, bez podania przyczyny takiej decyzji.
Twórca „Śląska”, kompozytor, dyrygent i muzykolog postanowił wtedy zająć się literaturą. Powstały książki osnute na kanwie zagranicznych tras koncertowych zespołu, ale także dramaty:
o Mahatmie Ghandim (1969r.) o Martinie Lutherze kingu (w r.1972).
Tak więc twórca kantat, pieśni chórowych i solowych, muzyki baletowej, teatralnej i filmowej został też literatem.
Stanisław Hadyna powrócił do „Śląska” w 1990 roku i był jego
dyrektorem artystycznym aż do śmierci 1 stycznia 1999 roku, ale
było to już zbyt późno; zespół zmienił już swój charakter.
Pochowano Stanisława Hadynę w bliskiej jego sercu wiśle
(gdzie miał swój dom), na ewangelickim cmentarzu „Na Groniczku”.
Małgorzata kobiela-Gryczka

Prof. Daniel kadłubiec (z prawej) w towarzystwie Ryszarda Stanclika, prezesa Towarzystwa Miłośników Jaworza. Fot. ARc
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NASZE DZIECI, NASZA MŁODZIEŻ
PUBLicZNe PRZeDSZkOLe NR 2
w JAwORZU
Świętowanie na zielono
Dzień Świętego Patryka to znane wszystkim święto powitania
wiosny, które irlandczycy obchodzą 17 marca. Organizowane są
wtedy parady, imprezy, koncerty. Święty Patryk urodził się prawdopodobnie w 385 roku w Brytanii. w wieku 16 lat chłopiec został
porwany, a następnie przetransportowany do irlandii, gdzie jako
niewolnik zajmował się wypasem owiec. Jak głosi legenda, w tym
właśnie okresie został szczególnie natchniony przez Boga, a dzięki
jego pomocy zbiegł z wyspy w wieku 20 lat. wtedy też dostał przekaz od Boga, by nawrócić pogańską irlandię na chrześcijaństwo.
Praca świętego Patryka doprowadziła do chrystianizacji środkowej, zachodniej i północnej części wyspy oraz wprowadziła zorganizowaną formę działalności kościelnej.
w naszym przedszkolu również dzieci z grup starszych miały
okazję zapoznać się z osobą świętego Patryka. Starszaki poznały
podczas zajęć najważniejsze miejsca w irlandii, takie jak Dublin,
najpiękniejsze miejsca na Zielonej wyspie ze wspaniałymi klifami. Ponadto dzieci obejrzały symbole irlandii: trójlistną koniczynę,
kolor zielony, flagę i godło oraz miały okazję zatańczyć fragment
tańca irlandzkiego. Przedszkolakom bardzo spodobała się ta zielona wyspa… kształtowanie szacunku i tolerancji wobec innych
kultur to ważny element edukacji.
Nauczycielka Magdalena ćmok

***
Angielski bez tremy
Już od kilkunastu lat w naszym przedszkolu jest organizowany Festiwal Piosenki Angielskiej, na którym uczestnicy mają możliwość zaprezentowania swoich talentów muzyczno-wokalnych
oraz językowych. Jak co roku, poziom wykonywanych piosenek
był bardzo wysoki, a dzieci miały piękne stroje i rekwizyty. Tematyka piosenek była różna: o lodach, porach roku, zwierzętach i wiele innych. każdy uczestnik wspaniale wyśpiewał swoją piosenkę
w języku angielskim. Tremy nie można było zauważyć. widownia
swoimi brawami nagradzała kolejno występujących po sobie piosenkarzy, których w tym roku było aż jedenastu. Po występach nastąpiły gratulacje, uroczyste wręczenie dyplomów i nagród wszystkim uczestnikom festiwalu oraz zdjęcie pamiątkowe. Brawo dla naszych małych piosenkarzy.
Nauczycielka Magdalena ćmok

***
„Wiosenne wierszowanie”
wiosnę w pogodzie mogliśmy dostrzec już na początku marca,
na tę astronomiczną musieliśmy poczekać do 21 marca. w środę
11 marca odbył się pierwszy etap konkursu recytatorskiego „wiosenne wierszowanie”. Na powitanie wiosny chętne dzieci wspólnie z rodzicami wybrały wiosenne wiersze do recytacji i nauczy-
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ły się ich treści w domu. Pierwszy etap wiosennego wierszowania odbył się w poszczególnych grupach. Do recytacji zgłosiło się
12 dzieci z całego przedszkola. wszystkie dzieci były wspaniale
przygotowane do recytacji, rodzice przygotowali stroje i rekwizyty. Niestety ze względu na odwołanie zajęć spowodowane epidemią koronawirusa nie mogliśmy wystąpić przed widownią całego
przedszkola. wszystkie recytujące dzieci otrzymały dyplomy i nagrody książkowe.
Nauczycielka Lidia kubala
***
Nauka na wesoło
10 marca nasze najstarsze przedszkolaki z grup Smerfy i Mądre Sowy obejrzały pokaz doświadczeń i eksperymentów, który
był nagrodą za zdobycie w styczniu drugiego miejsca w konkursie kolęd i Pastorałek w Gminnym Ośrodku kultury w Rudzicy. w
ramach koleżeńskiej integracji między grupami, na pokaz starszaki zaprosiły grupę średnią – Tygryski. Zaproszony duet z Fabryki
kreatywności z kęt zaprezentował „małym badaczom” kilka ciekawych doświadczeń z zakresu fizyki oraz chemii. Przede wszystkim dzieci już wiedzą, dlaczego niektóre substancje mają odczyn
kwaśny i jakie reakcje zachodzą między octem i sodą oczyszczoną. Zostało to poparte licznymi doświadczeniami z udziałem przedszkolaków. Ponadto starszaki mogły wykonać kilka eksperymentów z suchym lodem i powietrzem.
Powszechnie wiadomo, iż dzieci przedszkolne charakteryzuje
naturalna ciekawość tego, co je otacza. eksperymenty dają dziecku okazję do odkrywania i zgłębiania fascynującego świata przyrody i techniki.
Podczas warsztatów dzieci przekonały się, że chemia i fizyka
wcale nie muszą być nudne, a wręcz przeciwnie, to dzięki poznaniu ich praw można wykonać wiele niesamowitych doświadczeń,
które dla niewtajemniczonych wydadzą się czystą magią. „Nauka

na wesoło” to dewiza prowadzących z Fabryki kreatywności, dlatego nie zabrakło również śmiesznych doświadczeń i poczucia humoru u instruktorów, a wszystko po to, aby przedszkolaki mogły w
przyjemnej atmosferze dokonywać wielkich odkryć.
Nauczycielka Magdalena ćmok

SZkOŁA PODSTAwOwA NR 1
w JAwORZU
Młodzi wynalazcy
Zakończył się Międzyszkolny konkurs Przyrodniczy „Zatrzymać
chwilę”, którego organizatorem było ii Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Asnyka w Bielsku-Białej. Jego celem było upowszechnianie wiadomości z zakresu fizyki, biologii, chemii oraz geografii, motywowanie uczniów do pogłębiania wiedzy i umiejętności
z zakresu przedmiotów przyrodniczych, rozbudzanie zainteresowania otaczającym światem, kształtowanie wyobraźni przestrzennej i twórczej poprzez tworzenie różnorodnych prac plastycznych
na określony temat, a także zachęcenie do aktywności wszystkich
uczniów o różnych możliwościach intelektualnych.
konkurs skierowany był do uczniów klas siódmych i ósmych
szkół podstawowych. Uczniowie mieli wykonać model przestrzenny w dowolnej technice. Miał on przedstawiać wybrane zjawisko
z zakresu biologii, fizyki, chemii i geografii. Model można było zrobić
różnymi metodami i z dowolnych materiałów. Nasi uczniowie wykonali modele fizyczno- biologiczne: model dźwigni – kończyna górna
(Maciej Lachowski, i miejsce) oraz model działania płuc z przeponą, gdzie wykorzystuje się różnicę ciśnienia wewnętrznego w płucach i zewnętrznego atmosferycznego (Piotr Bieniek, ii miejsce).
Marzena wajda-Parzyk
Przyszłość należy do nich...

26
Prelekcja pod ziemią
21 lutego dzieci z Koła Przyrodniczego i Regionalnego spotkały się z panią Marzeną Krywult, której życiową pasją jest odkrywanie i poznawanie jaskiń. Jest ona członkiem Speleoklubu Bielsko-Biała czyli Klubu Taternictwa Jaskiniowego w Bielsku-Białej.
Organizacja ta działa od 1969 roku i łączy miłośników odkrywania
i badania wnętrza jaskiń w Polsce i poza jej granicami. Pani Marzena przygotowała dla nas ciekawą prezentację o powstawaniu,
rodzajach, występowaniu jaskiń. Poznaliśmy sprzęt niezbędny do
bezpiecznej penetracji nawet najbardziej stromych i wąskich grot.
Wiemy, że trzeba mieć dobrą kondycję, być sprawnym i dobrze
przygotowanym. Pani Marzena oraz jej pomocnice, czyli Marta i
Oliwia, nauczyły nas zakładać uprząż jaskiniową, specjalny kask,
pokazały jak wiązać ósemki czyli węzły, które pozwalają bezpiecznie przypiąć się liną do skał. Obejrzeliśmy także zdjęcia najpiękniejszych jaskiń, np. Jaskini Postojna w Słowenii, która ma prawie
20 km podziemnych sal i korytarzy udostępnionych turystom, Jaskini Raj w Górach Świętokrzyskich, jaskini krasowych na Jurze
Krakowsko-Częstochowskiej, a nawet naszych beskidzkich, np. tej
w masywie Trzech Kopców w Beskidzie Śląskim.
Mirosława Hawełek

Marzena Krywult z członkami Koła Przyrodniczego i Regionalnego.

szkoła podstawowa nr 2
w jaworzu
Eksperymentujemy – bo to co zrobimy sami – zapamiętamy!
Jak sprawić, aby dzieci zapamiętały treści, o których opowiadają im na zajęciach nauczyciele? Edukacja według podręcznika,
gotowych scenariuszy i zeszytów ćwiczeń zazwyczaj nie wystarcza. Warto pomyśleć o doświadczeniach i eksperymentach, które
powinny towarzyszyć dzieciom na każdym kroku. Jak zrobią i zobaczą – będą rozumieć.
Podczas roku szkolnego dzieci uczestniczą w eksperymentach wykonywanych przez nich samych w klasie, biorą również
udział w pokazowych lekcjach chemii w naszej szkole, prowadzonych przez pana Grzegorza. Dzieci z wielkim entuzjazmem podchodzą do eksperymentów i z niecierpliwością czekają na kolejne.
Najważniejsza jest ciekawość dziecka, nie musi być pracowni,
nie musi być odczynników. Wiele doświadczeń możemy realizować
mając do dyspozycji to, co i tak mamy w klasie i w domach, czasami wystarczy dokupić za niewielkie pieniądze kilka przyborów.
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Karta Rowerowa coraz bliżej
27 lutego klasa czwarta spotkała się z panią Iloną Michalczyk,
policjantką z sekcji ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji
w Bielsku-Białej. Pani Ilona co roku pomaga nam solidnie przygotować się do egzaminu na Kartę Rowerową. To pierwsze w życiu
młodego człowieka prawo jazdy, które daje prawo do samodzielnej
jazdy rowerem po drodze publicznej. Aby go otrzymać, trzeba
poznać przepisy ruchu drogowego, znać znaki drogowe, budowę roweru i zasady jego technicznej obsługi, sposoby udzielania
pierwszej pomocy. Ponadto trzeba umieć prawidłowo wykonać
takie manewry, jak włączenie się do ruchu, skręt w prawo i lewo,
zmiana pasa ruchu, wymijanie, omijanie, zawracanie, wyprzedzanie. Tylko uczeń, który zdał test z wiadomości, zaliczył jazdę
rowerową i ma Kartę Rowerową w kieszeni, może poruszać się
samodzielnie rowerem po drodze. Pozostałe osoby mogą poruszać się po drodze tylko pod opieką osoby dorosłej.
Dziękujemy pani Ilonie za ciekawą prelekcję, przypomnienie
najważniejszych dla rowerzystów zasad poruszania się po drodze,
prezentację prawidłowego, bezpiecznego i odpowiedzialnego wykonywania manewrów. Wiosna już coraz bliżej, wkrótce będziemy ćwiczyć bezpieczną jazdę rowerem i przystępować do egzaminu na Kartę Rowerową.
Mirosława Hawełek. Zdjęcia: ARC

Ilona Michalczyk przekazała dzieciom wiele ważnych rzeczy na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
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Przeszukanie internetu pozwala szybko zgromadzić długą listę doświadczeń i eksperymentów, które możemy przeprowadzić z naszymi dziećmi. wystarczy trochę chcieć… i odłożyć czasami na
bok podręcznik czy edukacyjne „gotowce”. Poprzez wykonywanie
doświadczeń dzieci najpełniej rozumieją zjawiska, problemy otaczającego świata, rozbudzają w sobie ciekawość poznawczą, motywację do zgłębiania wiedzy i problemu, w konsekwencji nabywają umiejętności wykorzystywania tej wiedzy w praktyce.
Justyna Smyrdek

Dinusie
choć dinozaury dawno już wyginęły, to nie przestają fascynować ludzi. 26 lutego uczniowie klas 1-3 SP nr 2 obchodzili święto
tych prehistorycznych stworzeń. Dzieci, oglądając film o wielkich
stworach, poznały ich historię, dowiedziały się kiedy żyły, czym
się żywiły i jak wyglądały. Pierwszaki do rozpoczętych sylwetek
„dinusiów” dorysowywały ich kształty według własnej inwencji.
Uczniowie klas 2 i 3 rozwiązywali zagadki, quizy, krzyżówki, których bohaterami były także dinozaury. Potem każda klasa wykonała piękny kolarz, na którym namalowano wielkie paprocie, drzewa i wulkany..... a pośród wspaniałych okoliczności przyrody ukryli
się bohaterowie tego dnia czyli dinozaury. Podczas zajęć panowała atmosfera radości i zabawy.
Teresa Dziedzic
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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 gratis! – 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.

PROSIMY PRZEKAŻ 1% PODATKU
NUMER KRS 0000387207
CEL SZCZEGÓŁOWY:

KAJETAN MACIEJOWSKI

1%

MOŻESZ POMÓC TAKŻE:
WPŁACAJĄC DAROWIZNĘ
Bank Millenium

1160 2202 0000 0001 9214 1142
1% KAJETAN MACIEJOWSKI 85
Tytułem: Kajetan Maciejowski
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PROSIMY PRZEKAŻ 1% PODATKU
NUMER KRS 0000387207
CEL SZCZEGÓŁOWY:

FILIP ŁUKASZEK

1%

MOŻESZ POMÓC TAKŻE:
WPŁACAJĄC DAROWIZNĘ
Bank Millenium

1% FILIP ŁUKASZEK

85 1160 2202 0000 0001 9214 1142
Tytułem: 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-ﬁlip

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.
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Nazywam się Magdalena Stekla, jestem wolontariuszką 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 rodziców bądź opiekunów i niejednokrotnie ratowane przed
śmiercią. Znalazły w window of Life bezpieczną przystań
i szansę na godne dzieciństwo. window of Life jest przykładem wspaniałej, dużej rodziny, do której wsparcia 1% Państwa podatku zachęcam !
Proszę opowiadajcie o nas znajomym, którzy dotychczas nie mają wokół siebie organizacji, które chcieliby wesprzeć. 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. Podarujcie 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
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JAwORZe Z BLiSkA
Jaworze ma bogatą, interesującą i wielowątkową historię. wiele pracy zostało włożone w poznanie tej historii. Ogromny wkład
w jej przybliżenie miała pani Jadwiga Roik. To drobna podpowiedź,
która być może ułatwi poszukiwanie informacji związanych z dzisiejszą zagadką. Zgodnie z zapowiedzią kolejny, maleńki skrawek tej opowieści.
Miejsce, które chcę przybliżyć, jest bardzo mało uczęszczane
przez jaworzan i turystów. właściwie możemy je zobaczyć tylko
z pewnej odległości. kanelowana kolumna z inskrypcją w języku
łacińskim, o najpewniej sepulkralnym charakterze została posta-

wiona w miejscu związanym ściśle z genealogią Jaworza. Obecnie dostęp do niego jest nieco utrudniony. Obiekt poświęcony jest...
i to moja pierwsza zagadka. kto i dla kogo ufundował tą kolumnę? Trzecie pytanie – w którym roku stanęła. Dużym ułatwieniem
jest tekst inskrypcji, gdzie znajdziemy odpowiedzi.
„ciNeRiBUS cARiS ARNOLDi LiB: BARO: De SAiNTGeNOiS cAeS: ReG: cAM eT LeGiON: PROTRiBUNi. iULiAe
QUe NATAe De LAScHOwSki PHiLiPPiUNiG: FiLLi PieTAS
MDcccXViii”.
To, co najbardziej mnie inspiruje podczas tych małych wędrówek po Jaworzu to wielość miejsc atrakcyjnych architektonicznie
i historycznie. wyróżnia to Jaworze spośród okolicznych miejscowości. Dobrze wiedzieć więcej o jego bogatej przeszłości.
Tekst i rysunek: J. cz.
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TEKST SPONSOROWANY
6. Develop real world skills
Being an expert in online communication, technology use and
online research are valuable skills (cenne umiejętności) to have
in today’s workplace. Studying online can build these important
skills easily.

Nauczanie zdalne stało się faktem! Bardzo szybko taka forma nauki stała się koniecznością, wymogiem obecnej chwili.
Początki były trudne, zmierzyliśmy się z własnymi obawami,
ograniczeniami technicznymi a przede wszystkim zmianą
sposobu myślenia o edukacji w takim wymaiarze.
Wszyscy zadają pytanie - czy edukacja online jest taka sama
jak stacjonarna? Naszym zdaniem - NIE! Ale czy to jest
jej wada? Jest po prostu inna - w tej sytuacji - JEDYNA a czasami może przynieść wiele nieoczekiwanych korzyści!
Może czas się o nich przekonać... W tym numerze
o korzyściach zdalnej edukacji - na wady przyjdzie jeszcze
czas.
ADVANTAGES of ONLINE EDUCATION
1. Lower total costs
Online learning seems to be less expensive than traditional one
For example, there are no commuting costs (koszty dojazdu),
and sometimes required course materials, such as textbooks, are
available online at no cost.
2. More comfortable learning environment
Students studying in their pajamas only skims the surface of one
of the benefits of online education. Students listen to lectures and
complete assignments sent to them electronically, with no need
to fight traﬃc, leave work early for class, or miss important family
time.
3. Convenience and ﬂexibility (dogodność I elastyczność)
Online courses give students the opportunity to plan study time
around the rest of their day, instead of the other way around.
Students can study and work at their convenience. course
material is always accessible online. All of these benefits help
students balance work and family commitments with their
education.
4.More interaction and greater ability to concentrate
Online courses offer shy (nieśmiali) students the opportunity to
participate in (uczestniczyć) class discussions more easily than
face-to-face class sessions. Some students even report better
concentration in online classes due to the lack of classroom
activity and other distractors (the noise outside, student’s faces
and jokes).
5. Improve your technical skills.
even the most basic online course requires the development
of new computer skills, as students learn to navigate different
learning management systems and programs. The participation
skills students learn within their online courses translate to
many professions, including creating and sharing documents,
completing online training sessions, etc.

Artykuł redagowany przez:
Szkoła Języków Obcych wORLD
ul. Zdrojowa 93
Jaworze ceNTRUM (budynek Galerii JAwORZe)
tel. 604835859; e-mail: sekretariat@jezykijaworze.pl
Nauka online!
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!

WŚCIEKLlZNA!!!

Uprzejmie informuję, że obowiązkowe szczepienie psów przeciwko wściekliźnie
w 2020 roku w gminie Jaworze odbędzie się w niżej wymienionych terminach:
DATA
8.05.2020

9.05.2020
11.05.2020

MIEJSCE SZCZEPIENIA
OBOK BYŁEGO SKLEPU „JAWOREK”
OBOK DOMU PANA ORMAŃCA
OBOK DOMU PANA STROKI
NAŁĘŻE, UL. CISOWA
NAŁĘŻE, OBOK KAPLICZKI
UL. PODGÓRSKA 154
OBOK DOMU PANA KREHUTA
OBOK SZKÓŁKI LEŚNEJ

GODZINA
18:00
18:30
19:00
16:30
17:00
18:00
18:00
19:00

Tylko człowiek, który kochał, umiera jak człowiek
Antoine de Saint-Exupéry

Szczere wyrazy współczucia radnemu
Janowi Bożkowi
z powodu śmierci brata
– Władysława Bożka składają
Radosław Ostałkiewicz, wójt Gminy Jaworze
oraz wszyscy radni.
Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci
Wisława Szymborska

Szczere wyrazy współczucia radnemu
Krzysztofowi Kleszczowi
z powodu śmierci siostry
– Małgorzaty Bogusz składają
Radosław Ostałkiewicz, wójt Gminy Jaworze
oraz wszyscy radni.
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Pionowo:
2) Zakonnice z zakonu monastycznego
3) Odbitka graficzna, potocznie ilustracja
w tekście
4) Okres stu lat
5) wyspa grecko-turecka
6) Adnotacja w księdze wieczystej
7) Ostatnie 3 dni wielkiego Tygodnia
8) Absurd, niedorzeczność
9) Autor szkiców literackich
10) wędlina na wielkanocnym stole
13) wielkanocne ciasto
14) w koszyku ze święconką
18) Radio z magnetofonem
19) imię Rusowicz lub Sari
20) Norweski pisarz - autor „Nory” i „Dzikiej
kaczki”
21) Odcinki trasy wyścigu
22) Siła rozpędu, gwałtowny ruch
23) Rzeka Alaski
27) dyscyplina sportowa składająca się z 3
konkurencji
28) Bohater „Grażyny”, książę Nowogródka
29) wioślarska załoga
30) indianin z Ameryki Północnej
31) kruszonka na placku
33) Dzieli kort tenisowy
34) Trójkąt kreślarski
35) wierny nauce św. Tomasza z Akwinu
37) wąwóz, parów
39) Ojczyzna Andersena
41) Grekokatolik
43) Uwielbiany przez fanów

Poziomo:
1) cud wielkanocny
11) Stan nerwowego napięcia często towarzyszący oczekiwaniu na coś
12) Na mapach oznaczane są kolorem zielonym
15) wybitny malarz flamandzki XVii wieku
16) Na gałązce wierzby w palmie wielkanocnej
17) Solowa pieśń operowa
21) Nadawanie programu
24) Pierwszy raz występuje na scenie
25) Myśl przewodnia
26) Ujęcie sprawy, spojrzenie na zagadnienie
27) Przyrząd optyczny do obserwowania ciał niebieskich
30) wielki astronom z Torunia
32) Pomocnik naukowca
36) Postać z filmu „Psy”
38) Bal przebierańców
40) Dwoistość
42) Odmiana, inna wersja
44) cesarz Francuzów zesłany na wyspę Św. Heleny
45) Autobus z węgier
46) Szybka, cięta odpowiedź
47) wiosną wrzucane w ziemię
48) Zapora wodna
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Biuro Rachunkowe
MIRMAR
Pełna obsługa ﬁrm. Dojazd do klienta.
Jaworze, ul Konwaliowa 325
tel. 501 770 424
e-mail: biuromirmar@gmail.com

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

Czasopismo „Echo Jaworza” – miesięcznik lokalny Gminy Jaworze. Wydawca: Urząd Gminy Jaworze z siedzibą: 43-384 Jaworze,
ul. Zdrojowa 82; adres redakcji: 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82, tel.: 33 828 66 00, 33 828 66 11; faks: 33 828 66 01, e-mail: echo@jaworze.pl;
internet: www.opgj.pl/echojaworza.html;
Zespół redakcyjny: Tomasz Wolﬀ – Redaktor Naczelny, Barbara Szermańska – korekta, Marcin Pytlowany – skład. Druk: Wydawnictwo
„Prasa Beskidzka” Spółka z o.o., ul. Dubois 4, 43-300 Bielsko-Biała.
Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych materiałów, redagowania i opatrywania własnymi tytułami. Redakcja zastrzega sobie także prawo odmowy przyjęcia reklamy lub ogłoszenia. Za treść reklam, ogłoszeń i listów redakcja
i wydawca nie odpowiadają.
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PODSUMOWANIE BŁATNIA
CHALLENGE
kwiecień

Za nami kolejna edycja „Wyzwania Błatnia”, czyli wydarzenia
dla pasjonatów górskich wędrówek. W tym roku tytuły Królowej
i Króla naszego szczytu zdobyło w sumie kilkadziesiąt osób „Błatnia Challenge” trwał przez cały luty. I mimo, że ten krótki miesiąc
był w tym roku dłuższy o jeden dzień, to i tak zdobycie szczytu
kilkanaście lub kilkadziesiąt razy świadczy o bardzo dużym sportowym bakcylu. Podsumowanie wyzwania odbyło się 6 marca
w Domu Gminnym „Pod Harendą” i zgromadziło na sali blisko stu
najaktywniejszych uczestników, dla których organizatorzy przewidzieli atrakcyjne nagrody.
Zdjęcia: ARC
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