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prOMOcJa – NOWe OTWarcie NOWe WYDaWNicTWO TMJ

„sKarBY” W „TrZYDZiesTce”cZas Na KOMuNiKacJĘ BesKiDZKĄ

KOleJNY raDNY prZepYTaNY

REKORDOWA FREKWENCJA
po wyborach prezydenckich w Jaworzu można powiedzieć, że zwyciężyła demokracja. Wyrazem tego była frekwencja w pierwszej i dru-

giej turze. W niedzielę 12 lipca głos oddało 75,92% uprawnionych do głosowania. To jednocześnie najwyższa frekwencja w historii Jaworza. 
Dwa tygodnie wcześniej do urn poszło 73,56% Jaworzan. To drugi wynik w województwie śląskim i 73. wynik w kraju (bez statków i zagra-
nicy). Dla porównania, w 2015 na głowę państwa głosowało 55,98% (i tura) i 59,99% (ii tura), a wyborach samorządowych 2018 frekwencja 
wyniosła 61,75%. artykuł 62. Konstytucji jest poświęcony czynnemu prawu wyborczemu. W punkcie 1. czytamy „Obywatel polski ma prawo 
udziału w referendum oraz prawo wybierania prezydenta rzeczypospolitej, posłów, senatorów i przedstawicieli do organów samorządu tery-
torialnego, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat”. Najwyraźniej jaworzanie starają się nie tylko przestrzegać ustawy zasadniczej, 
ale i korzystać z praw, które daje. Dlatego napiszmy to raz jeszcze – wszyscy jesteśmy zwycięzcami.  (wot) Fot. Tomasz Wolff 
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NA PIERWSZYM PLANIE

prOMOcJa – NOWe OTWarcie

Jolanta Witkowska została nowym dyrektorem Ośrodka promo-
cji Gminy Jaworze. Na stanowisku zastąpiła leszka Barona, który 
kierował placówką przez 16 lat. Dyrektor przeszedł na emeryturę 
już w ubiegłym roku, zdecydował się jednak kierować Ośrodkiem 
promocji do czasu wyboru nowego dyrektora.

Jolanta Witkowska jest jaworzanką, skończyła uniwersytet 
Wrocławski (pedagogika w zakresie pracy kulturalno-oświatowej) 
oraz uniwersytet ekonomiczny w Katowicach (menedżer kultury). 
przez ostatnie siedem lat stała na czele Domu Kultury w Wapie-
nicy, z którym jest zawodowo związana od 1998 roku (instruktor 
tańca i choreograf zespołów tanecznych). Będzie tak zresztą do 
końca roku, a dyrektorem OpGJ będzie na 1/5 etatu, w związku 
z wprowadzonym stanem epidemii. Wcześniej pani Jolanta praco-
wała również w „Banialuce” oraz Wojewódzkim centrum Wycho-
wania estetycznego Dzieci i Młodzieży w Bielsku-Białej.

– Pani Jolanta Witkowska przedstawiła autorską koncepcję 
działania OPGJ w kolejnych trzech latach, która zyskała uznanie 
członków komisji konkursowej i która to komisja zarekomendo-
wała jej kandydaturę na nową dyrektor Ośrodka Promocji Gminy 

Zmiana warty w Ośrodku promocji Gminy Jaworze. Wójt radosław Ostał-
kiewicz (z lewej) podziękował za pracę leszkowi Baronowi...
... i wręczył nominację Jolancie Witkowskiej.

Zdjęcia: urząd Gminy Jaworze

Jaworze. Ceniąc i szanując werdykt komisji, podjąłem decyzję 
o powołaniu pani Jolanty Witkowskiej na stanowisko dyrekto-
ra – poinformował radosław Ostałkiewicz, wójt Jaworza. Jedno-
cześnie podziękował dotychczasowemu dyrektorowi za współpra-
cę. – Nowe otwarcie to nie tylko nowe szanse i możliwości, ale 
także mądra kontynuacja dotychczasowej działalności Ośrodka 
pod wodzą pana Leszka Barona, któremu z całego serca dzięku-
ję – dodał samorządowiec.

szczegóły pomysłu na rozwinięcie Ośrodka promocji Gminy 
jego nowa dyrektor przedstawiła w programie (dokument można 
znaleźć na stronie internetowej www.jaworze.pl). Napiszmy na ra-
zie, że w planach jest kontynuacja imprez, które już się odbywa-
ją, ale też nowe propozycje. chodzi między innymi o Wielką Or-
kiestrę Świątecznej pomocy, przegląd Kolęd i pastorałek (styczeń 
2021, 2022, 2023), cykl spotkań z niezwykłymi ludźmi, Dni Kobiet 
Niebanalnych (marzec 2021, 2022, 2023) czy Jaworzański Festi-
wal Muzyki poważnej (maj 2021, 2022, 2023) oraz prezentację 
Twórczości artystycznej seniorów (kwiecień 2021, 2022, 2023). 
O tych i innych pomysłach będziemy pisać w „echu Jaworza” na 
bieżąco. W kolejnym numerze zamieścimy wywiad z nową dyrek-
tor Ośrodka promocji Gminy Jaworze.  (wot)
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TarcZa Dla saMOrZĄDÓW

670 958 złotych – tyle wynosi promesa na dotację w ramach 
Funduszu inwestycji samorządowych. Wójt Jaworza, radosław 
Ostałkiewicz, odebrał ją 25 czerwca w starostwie powiatowym 
w Bielsku-Białej z rąk stanisława szweda, wiceministra rodziny, 
pracy i polityki społecznej, Grzegorza pudy, wiceministra fundu-
szy i polityki regionalnej, a także Jana chrząszcza – i wicewoje-
wody śląskiego oraz posła przemysława Drabka. 

Jak czytamy na stronie gov.pl, rządowy Fundusz inwestycji lo-
kalnych to środki przeznaczone na  dotacje dla gmin, powiatów 
i miast, w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln. łącznie 
w skali całego kraju do rozdysponowania będzie aż 6 miliardów 
złotych (5 mld dla gmin i miast na prawach powiatu i 1 mld dla po-
wiatów ziemskich). – W sytuacji gdy wiele gmin i powiatów boryka 

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, który jest inwestorem 
przebudowy ulicy cieszyńskiej, wprowadził kolejne zmiany w or-
ganizacji ruchu. Od 13 lipca, na odcinku od mostu na rzece Wa-
pieniczance do skrzyżowania ulic: cieszyńska, Wapienicka, cze-
sława Tańskiego, została wprowadzona tymczasowa organizacja 
ruchu, polegająca na prowadzeniu robót budowlanych na południo-
wej jezdni ul. cieszyńskiej na wskazanym odcinku. Jak czytamy 

ciesZYńsKa W prZeBuDOWie

Zdjęcia: Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

w komunikacie MZD, zmiany objęły równocześnie przywrócenie 
ruchu dwukierunkowego na ul. cieszyńskiej: na odcinku od mostu 
na rzece Wapieniczance do skrzyżowania ulic: cieszyńska, Wa-
pienicka, czesława Tańskiego. utrudnienia mają potrwać plano-
wo do pierwszej połowy sierpnia. Dodajmy, że przebudowa ulicy 
cieszyńskiej: od Hulanki do granic z Jaworzem, pochłonie blisko 
150 milionów złotych. prace powinny skończyć się najwcześniej 
w połowie przyszłego roku.  (wot)

się z trudnościami fi nansowymi, dostęp do wielkiego rządowego 
programu wsparcia inwestycji to tarcza dla samorządów. Kwoty 
dotacji dla poszczególnych samorządów będą wynikały z relacji 
wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów. Źródłem fi -
nansowania projektu jest Fundusz COVID-19. Wsparcie jest bez-
zwrotne – czytamy na gov.pl.

– To ważne wsparcie, które może być przeznaczone na reali-
zowane w 2020 roku inwestycje. Wspólnie z radnymi oraz skarb-
nikiem Jaworza podejmiemy decyzję, na które z zadań inwesty-
cyjnych przeznaczymy tę jakże ważną dla nas w tych trudnych 
czasach dotację. Jak nas poinformowano, środki te mogą słu-
żyć np. pokryciu wkładu własnego projektów unijnych (tutaj myślę 
o naszej „Trzydziestce”) – skomentował wójt Jaworza.  (wot)

Od lewej stoją: przemysław Drabek, Grzegorz puda, radosław Ostałkie-
wicz, stanisław szwed i Jan chrząszcz. Fot. arc
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cZas Na KOMuNiKacJĘ BesKiDZKĄ

1 stycznia 2021 spółka pKs w Bielsku-Białej sa nie przesta-
nie istnieć, jak napisały niektóre lokalne media, ale zostanie za-
stąpiona fi rmą „Komunikacja Beskidzka sa”. To nie żadna likwi-
dacja, ale – mówiąc językiem marketingowym – rebranding, czyli 
po prostu odświeżenie wizerunku. Ważna zmiana może nastą-
pić natomiast, jeżeli chodzi o zwiększenie zasięgu działania fi r-
my przewozowej. – Beskidzki Związek Powiatowo-Gminny, który 
od 2018 roku jest właścicielem 100 procent akcji PKS, obsługu-
je już teraz na niektórych trasach gminy Chybie (powiat cieszyń-

NOWe sOlarisY urBiNO 12, 
już z nowym logo Komunikacji Be-
skidzkiej, prezentują się okazale. 
Fot. arc

pO pierWsZe BeZpiecZeńsTWO

Od 15 lat pełni służbę w policji, od nieco ponad miesiąca stoi na 
czele Komisariatu policji w Jasienicy. Komisarz Jacek szczypka, 
o którym pisaliśmy już krótko w poprzednim „echu Jaworza”, po-
woli się zadomowił w nowym miejscu pracy. Wizytę złożył mu mię-
dzy innymi radosław Ostałkiewicz, wójt Jaworza. – Omówiliśmy 
kwestie bezpieczeństwa w Jaworzu – ludzi oraz majątku. Osobną 
kwestią było bezpieczeństwo ruchu drogowego, w zakresie któ-
rego pewnie będziemy chcieli się spotkać raz jeszcze wspólnie 
z radnymi. Niemniej jednak i ten temat był bardzo ważnym punk-
tem dzisiejszym rozmów, podobnie jak patrole letnie oraz współ-
praca gminy z Komendą Miejską Policji w Bielsku-Białej – po-
informował radosław Ostałkiewicz. Jak dodał samorządowiec, 
komisarz szczypka przejął zgrany zespół funkcjonariuszy po po-
przednikach: podinsp. Wojciechu Kozłowskiemu, asp. szt. piotrze 
Mazurze oraz podinsp. Mariuszu Mrożku. – W szczególności po-
chwaliłem również współpracę z naszym dzielnicowym, asp. Zbi-
gniewem Bohuckim, a także z pozostałymi policjantami na tere-
nie naszej gminy – dodał wójt.

podczas spotkania Ostałkiewicz zapewnił komendanta, że sa-
morząd Jaworza pozostaje zawsze otwarty w kontaktach z poli-
cją oraz chętnie współuczestniczy w wielu akcjach i przedsięwzię-
ciach na rzecz poprawy warunków życia w Jaworzu i Jasienicy, bo 
to buduje poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz ich zaufa-
nie do służb mundurowych.

Dodajmy, że Komisarz Jacek szczypka trafił do Komisa-
riatu policji w Jasienicy bezpośrednio z iii Komisariatu policji 
w Bielsku-Białej, gdzie był naczelnikiem Wydziału Kryminalnego. 

Komisarz Jacek szczypka oraz wójt radosław Ostałkiewicz zapewnili się 
o wzajemnym wsparciu. Fot. arc

Wcześniej był także m.in. zastępcą komendanta Komisariatu poli-
cji w Kobiernicach oraz dyżurnym w  ii Komisariacie policji w Biel-
sku-Białej.  (wot)

ski), Łodygowice i Czernichów (powiat żywiecki) oraz Kęty (powiat 
oświęcimski). Od nowego roku dojdą jeszcze najprawdopodobniej 
gminy Osiek i Andrychów. Jednocześnie podjęto uchwałę o wyra-
żeniu zgody na przystąpienie od 1 stycznia 2021 roku do BZPG 
gminy Kęty – poinformował radosław Ostałkiewicz, przewodni-
czący (funkcję tę pełni społecznie) BZpG.

Jednocześnie dobra wiadomość jest taka, że na drogach 
Bielska-Białej i powiatu bielskiego pojawiły się nowe autobu-
sy – solarisy urbino 12 zasilane gazem cNG. Na razie jest ich 
13, drugie tyle wyjedzie na drogi już jesienią. ich zakup udało się 
współfi nansować (23 miliony złotych) z europejskiego Funduszu 
rozwoju regionalnego.  (wot)
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INFORMACJE URZĘDU GMINY I WÓJTA

ZMIaNa STawEK Za ODPaDY
od 1 lipca 2020 r. zmianie ulegają stawki opłat za odpady komunalne oraz 
deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą wynosiły:

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

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

Uwaga!

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

urząd Gminy jaworze dostarczy właścicielom nieruchomości zawiadomienia o wysokości nowej, 
należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki 

opłaty i danych podanych w deklaracji.

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

• do dnia 16 sierpnia,
• do dnia 15 października,
• do dnia 15 grudnia.

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

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 33 828 66 45, 33 828 66 46, 33 828 6640 
lub mailowo: dsekula@jaworze.pl, ddybowska@jaworze.pl, mbednarek@jaworze.pl w godzinach pracy 
urzędu. Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej www.czystejaworze.pl zakładka odpady.
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Kompostujesz odpady zielone w przydomowym kompostowniku?

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

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

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

Uwaga!
Kompostujemy tylko odpady zielone. W przypadku zadeklarowania kompostowania, firma 

odbierająca odpady nie będzie odbierała odpadów zielonych z nieruchomości.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 33 828 66 45, 33 828 66 46, 33 828 6640 
lub mailowo: dsekula@jaworze.pl, ddybowska@jaworze.pl, mbednarek@jaworze.pl w godzinach pracy 
urzędu. Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej www.czystejaworze.pl zakładka odpady.

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

Dlatego też właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie segregowali odpadów komunalnych, 
proszeni są o segregację odpadów i niezwłoczne złożenie nowej deklaracji w urzędzie Gminy jaworze.

W przypadku braku segregacji odpadów – niezłożenia nowej deklaracji zgodnie z obowiązującymi 
przepisami – naliczona zostanie w drodze decyzji administracyjnej opłata podwyższona – 69,00 zł 
od zgłoszonej osoby.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 33 828 66 45, 33 828 66 46, 33 828 6640 
lub mailowo: dsekula@jaworze.pl, ddybowska@jaworze.pl, mbednarek@jaworze.pl w godzinach pracy 
urzędu. Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej www.czystejaworze.pl zakładka odpady.
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Uwaga!!!
zgodnie z wytycznymi ministra klimatu i głównego inspektora sanitarnego w sprawie postępowania 

z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem sARs-CoV-2 

i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę CoVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii), 

urząd Gminy jaworze zwraca się do osób przebywających w izolacji (wytycznymi tymi obejmuje się 

także odpady wytwarzane w obiektach/na obszarze kwarantanny zbiorowej, którą obejmowani są 

obywatele polski np. wracający do kraju) o skontaktowanie się z urzędem telefonicznie (33 828 66 

45, 33 828 66 40) lub mailowo (dsekula@jaworze.pl, mbednarek@jaworze.pl) w celu zorganizowania 

odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych dla osób przebywających w izolacji.

CzęŚCI sAmoCHoDoWe 
to NIe ŚmIeCI!

Pocięte na kawałki plasti kowe elementy nadwo-

zi samochodowych nie są odpadami, które należy 

umieszczać w „dzwonach”. Oddaje się je w spe-

cjalnych punktach!

Przypominamy, że obowiązuje zakaz wrzucania 

części samochodowych do pojemników!!!

Zużyte części samochodowe nie są odpadami ko-

munalnymi i zgodnie z przepisami powinny trafi ć 

do stacji demontażu pojazdów.

W przypadku, gdy w dzwonach nadal będą 

umieszczane tego typu odpady, Gmina będzie 

zmuszona zlikwidować dzwony.
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RolNIKu, uWAżAj NA zWIeRzętA!
Urząd Gminy Jaworze zwraca się z apelem do rolników o 

zwrócenie uwagi na dzikie zwierzęta podczas wykonywanych 
prac polowych. 

W wyniku prac polowych giną dziesiątki dzikich zwierząt. 
Zwykle są to młode sarny, zające, jeże i kuropatwy.

Co zRoBIć z jeDNoRAzoWĄ 
mAseCzKĄ, RęKAWICzKAmI?

Powiatowy Inspektorat Sanitarny przypomina, że odpady wytworzone 

przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, ręka-

wiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trak-

cie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzenia-

nia się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na 

odpady zmieszane. Zanim wrzucimy je do pojemnika lub worka, po-

winny być dodatkowo zebrane w jeden worek.
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plaNY Na BOK
rozmowa z Tomaszem Gwoździem, jaworzańskim radnym, 
działaczem sportowym.

LUDZIE JAWORZA

Chociaż epidemia koronawirusa wciąż trwa, dla wielu osób 
nie ma już tematu. Tak czy inaczej, tzw. społeczna kwaran-
tanna już się skończyła. Jak pan spędził te trudne miesiące?

Na początku, tak jak chyba wszyscy, izolowaliśmy się na 
tyle, na ile się dało. Życie towarzyskie było bardzo ograniczone; 
w pierwszych tygodniach nie miałem praktycznie bliskiego kontak-
tu z mamą oraz bratem. Do tego stopnia, że nawet nie spędziliśmy 
razem świąt. Musiałem natomiast cały czas chodzić do pracy, dla-
tego byłem bardzo ostrożny. Dziś jedyna rada dla wszystkich jest 
chyba taka, że jakoś musimy z tym wirusem żyć. Na pewno trze-
ba dbać o higienę.

W pewnym momencie zapadła decyzja, że nie można wy-
chodzić w ogóle do lasu, zostały zakazane spacery. Jak pan, 
człowiek wysportowany, ją przyjął?

ratunkiem okazał się przydomowy ogród. urządziliśmy so-
bie na nim boisko do siatkówki, graliśmy z synem i córką w piłkę. 
pierwsze tygodnie praktycznie spędziliśmy w ten sposób. Kiedy 
już można było wyjść z domu, to staraliśmy się z kolei sporo jeź-
dzić na rowerze.

Początkowo nawet na rowerze trzeba było mieć założoną 
maseczkę. Niezbyt przyjemne uczucie...

Kiedy byliśmy w bardziej zaludnionych miejscach, to maseczki 
mieliśmy założone. Zdejmowaliśmy je jednak, kiedy wjeżdżaliśmy 
do lasu, byliśmy tylko we dwóch. staraliśmy się natomiast wybie-
rać takie miejsca, co – jak się okazało – wcale nie jest takie trudne, 
w których szansa na spotkanie drugiego człowieka będzie 
minimalna.

Dziś dalej jest obwiązek noszenia maseczek na przykład 
w sklepach. Wiele osób nic sobie jednak z tego nie robi. Co 
pan sobie wtedy myśli?

Jest to bardzo irytujące. sam pracuję w sklepie i przez cały 
ten czas nosimy maseczki i – jeżeli ktoś wchodzi bez nich – zwra-
camy na to uwagę. Jedni mają większe, inni mniejsze problemy 
ze zdrowiem, musimy się jednak szanować nawzajem. Jeżeli jest 
rozporządzenie, to przynajmniej w sklepach powinniśmy zasła-
niać część twarzy.

Jako radny zaangażował się pan w roznoszenie maseczek 
wśród mieszkańców. Co mówili w tych trudnych czasach?

akcja rozdawania maseczek została bardzo dobrze przyjęta. 
Wiele osób było zaskoczonych, byli wręcz w szoku, że do nich 
dotarliśmy.

A pierwsza sesja on-line w historii jaworzańskiego samo-
rządu była dla pana szokiem?

raczej nie, jestem w miarę obeznany z komputerem, dlate-
go wszystko udało mi się w miarę szybko ogarnąć. sesja odby-
ła się bez zakłóceń.

Wróćmy do sportu... Czarni Jaworze zawiesili treningi we 
wszystkich grupach wiekowych...

Taka decyzja zapadła bardzo szybko. rozmawialiśmy o tym 
z prezesem, rafałem stronczyńskim, i wspólnie uznaliśmy, że nie 
będziemy narażać dzieci na niebezpieczeństwo. Ta przerwa, może 
trochę długa, na pewno wyszła wszystkim na dobre, bo po powro-
cie byli bardziej głodni treningów, piłki. Jeżeli chodzi o seniorów, to 

Radny Tomasz Gwóźdź miał bogate plany dotyczą-
ce sportu w Jaworzu. Na razie musi je jednak odło-
żyć na bliżej nieokreślony czas. Fot. Tomasz Wolff 
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sezon w niższych ligach został zakończony, więc na pewno pozo-
stał jakiś niedosyt. sam grałem w drugiej drużynie, pomimo wie-
ku, która przez pandemię koronawirusa praktycznie się rozpadła. 
Wielka szkoda.

Jesienią miną dwa lata od wyborów samorządowych. Pana 
okręg wyborczy to w dużej mierze centrum Jaworza. Co już 
udało się zrobić?

Drobne problemy, na przykład z drogami, udało nam się zała-
twiać na bieżąco. Duży problem jest z notorycznym zaśmiecaniem 
koryta rzeczki płynącej przez centrum. sprawa została już zgłoszo-
na do urzędu Gminy. Jestem w stałym kontakcie z mieszkańca-
mi, którzy zgłaszają mi różne pomysły oraz sygnalizują mniejsze 
lub większe problemy, które staram się rozwiązywać na bieżąco. 

Przez te dwa lata mieliście, radni, trochę z górki. Sytuacja 
fi nansowa gminy może nie była idealna, bo nigdy tak nie jest, 
ale na pewno można było sobie pozwolić na więcej niż dziś, 
kiedy zmagamy się z efektami ubocznymi pandemii korona-
wirusa...

sytuacja fi nansowa rzeczywiście jest trudna. Kłopot polega tak-
że na tym, że my, radni, składaliśmy różne obietnice naszym wy-
borcom. Teraz widzę, że obietnice, które sam składałem, będzie 
ciężko zrealizować. Mam tutaj na myśli na przykład sport, miałem 
w głowie fajne plany dalszego rozwoju aktywności naszych dzie-

ciaków, choćby powstanie skateparku. Dziś nie ma na to pienię-
dzy, zostaje to na dalszym planie. 

Rozmawiamy na boiskach treningowych Czarnych Jawo-
rze. Fajnie, że udało wam się z budżetu obywatelskiego 2019 
zakupić kontenery do przebierania się zawodników... 

W tym roku mieliśmy plany związane z budżetem obywatel-
skim na rozwinięcie kompleksu sportowej przy ulicy Koralowej 
(rozbudowa wiaty, zagospodarowanie terenu). Złożyliśmy wnio-
sek, ale – jak wiadomo – budżet obywatelski został zawieszony.

W tym roku nie było w Jaworzu majówki. Wyobraża pan 
sobie, że nie będzie też Jaworzańskiego Września?

Jakoś to do mnie nie dociera, że nie będzie dożynek. Trzeba 
się z tym jednak pogodzić. rozmawiam z ludźmi, większość już 
tę decyzję przyjęła do wiadomości i zaakceptowała. inna spra-
wa, że sporo osób pewnie w ogóle by nie przyszło na taką maso-
wą imprezę, żeby uniknąć ryzyka zarażenia. pieniądze przezna-
czone na tegoroczne dożynki zagospodarujemy w inny sposób.

Plany na wakacje?
są, choć na pewno nie takie, jak jeszcze przed pandemią. Mu-

simy jednak odpocząć, nabrać dystansu do niektórych spraw. urlop 
będzie więc krótszy i prawdopodobnie spędzimy go w polsce.

rozmawiał: Tomasz Wolff 

chcesz pozyskać dotację? lGD Ziemia Bielska planuje nabory w najbliższych miesiącach!

Jeśli masz pomysł, chcesz działać i interesuje cię to, co dzieje się w Twojej najbliższej okolicy, ale potrzebujesz wsparcia w postaci 
doradztwa i dotacji z funduszy przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich, to szansa na ich otrzymanie pojawi się już w wkrótce!
stowarzyszenie lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska planuje ogłoszenie naborów wniosków w ramach realizacji strategii rozwoju 
lokalnego Kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023. Tym razem o pomoc będzie można ubiegać się w zakresie:

1. podejmowania działalności gospodarczej - turystyka i usługi czasu wolnego,
2. podejmowania działalności w ramach - usługi dla społeczności, 
3. rozwijania działalności gospodarczej - usługi dla społeczności,
4. zachowania materialnego dziedzictwa lokalnego,
5. zachowania niematerialnego dziedzictwa lokalnego. 

Formą wsparcia dla podejmowania działalności gospodarczej jest premia w wysokości 50 000 zł, wypłacana w dwóch transzach 
(40 000 i 10 000 zł), natomiast dla rozwijania działalności gospodarczej i zachowania dziedzictwa lokalnego – refundacja 
poniesionych kosztów kwalifi kowalnych do kwoty 300 000 zł (limit nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego). poziom 
dofi nansowania zależy od rodzaju Wnioskodawcy: dla przedsiębiorców do 65%, dla osób fi zycznych i podmiotów nieprowadzących 
działalności gospodarczej – aż 95%, natomiast dla gmin i jednostek im podległych – do 63,63% 
Z udziału w konkursach mogą skorzystać mieszkańcy naszego regionu (Bestwiny, Buczkowic, sołectw czechowic-Dziedzic: 
Bronowa, ligoty, Zabrzega; Jasienicy, Jaworza, Kóz, porąbki, Wilamowic i Wilkowic), jednostki samorządu terytorialnego i jednostki 
im podległe oraz organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy – pod warunkiem, że ich siedziba lub miejsce wykonywania działalności 
gospodarczej znajdują się na naszym obszarze.
Termin planowanych naborów wniosków z powodu zagrożenia epidemiologicznego w naszym kraju może ulec zmianie. Wszelkie 
informacje będą zamieszczane na stronie internetowej stowarzyszenia (www.ziemiabielska.pl), profi lu w serwisie Facebook (lGD 
Ziemia Bielska), udzielane telefonicznie pod numerem 33 818 34 11, lub po wcześniejszym umówieniu spotkania w siedzibie 
stowarzyszenia przy ulicy Tadeusza regera 81 w Bielsku-Białej.

„europejski Fundusz rolny na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich: europa inwestująca w obszary wiejskie”
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

TOWarZYsTWO MiłOŚNiKÓW JaWOrZa
Nowe wydawnictwo

Kim jest autor książki?
Józef Kobiela (1913 – 1984) to rodowity jaworzanin, nauczyciel i wychowawca, działacz spo-

łeczny, jaworzański radny, a w latach 1965 – 1970 przewodniczący Gromadzkiej rady Narodo-
wej w Jaworzu; wielbiciel i popularyzator kultury i tradycji „małej ojczyzny” – Jaworza.

Czym są „Chałupnicy”?
podtytuł oddaje wiernie zawartość książki. To opowieść o życiu prawie trzech pokoleń chłop-

skiej, czyli włościańskiej rodziny rdzennych jaworzan – od uwłaszczenia chłopów w zaborze au-
striackim w roku 1848 do roku 1927 – na tle życia wiejskiej zbiorowości, ale i wielkiej historii tych lat.

Prawda i fi kcja w „Chałupnikach”
„postanowiłem […] bogaty materiał z naszej przeszłości utrwa-

lić w postaci powieści – nie powieści, pamiętnika – nie pamiętnika. 
Najwięcej materiałów zaczerpnąłem z rozmów mojego ojca uro-
dzonego w 1852 roku w Jaworzu […] układ fabuły i dialogi w tak 
napisanym tekście to fi kcja literacka, ale postacie i wydarzenia, 
które tę fabułę budują, są autentyczne.

fragment wstępu „Od autora”

Kilka tytułów rozdziałów; ich zawartość

r. Viii poranek kobiecy.
warunki i rytm życia codziennego kobiet – jaworzanek

r. Xi przygoda z wilkiem.
walka adama – pierwszego bohatera opowieści z wil-
kiem samotnikiem w jaworzańskiej „oborze”

r. XiX początek edukacji i jej koniec.
szkoła, lekcje, nauczyciel (lata pięćdziesiąte/sześćdzie-
siąte XiX wieku)

r. XXii Mul – ka –a – a – a!
dostarczanie mulki tj. żętycy do uzdrowiskowej kuchni 
na terenie zabudowań pałacowych hrabiego Mauryce-
go saint-Genois

r.XlVi Na przełomie – w życiu i w kraju po i wojnie światowej: 
wielka polityka i wielka strata w rodzinie

Język sagi
Narracja odautorska to język ogólny, literacki, zaś dialogi to 

gwara bądź stylizacja gwarowa.

Fragmenty recenzji profesora Daniela Kadłubca
„chałupnicy” przepojeni są niepowtarzalną atmosferą wsi 

cieszyńskiej […] Wieś żyła śpiewem ludzi, którzy się odwiedza-
li, spotykali, rozmawiali, tworzyli wielką rodzinę. promienieje to 
z „chałupników”, których czyta się jednym tchem. płyną wartką 
narracją, urozmaiconą gwarą bardzo kultywowaną, nade wszyst-
ko mają coś, co utonęło w niepamięci, jedyną swego rodzaju at-
mosferę cieszyńskiej wsi z niezwykle oświeconymi ludźmi, dla któ-
rych słowo było najważniejsze.

„Chałupnicy” a wydawnictwa Towarzystwa Miłośników 
Jaworza
TMJ od lat prowadzi działalność wydawniczą.
Dorobek w tym zakresie to:

• kolejne numery pisma „Nasz Głos”
• stworzona od 2016 roku seria: Biblioteczka Towarzystwa Mi-

łośników Jaworza

Dotąd wydano:
Zeszyt 1: Gabriela Śliwka: „Nieco dzienności” (tomik poetycki)
Zeszyt 2: Na stulecie niepodległości. pamiętniki Jaworzan
Zeszyt 3: Józef Kobiela: chałupnicy. saga rodu włościańskiego 
z Jaworza.

promocję tej pozycji w zaplanowanym przez TMJ terminie uniemożliwiła pandemia. aktualny termin promocji zaplanowany został 
na 23 sierpnia 2020 r. godz. 15.00 (niedziela) w Gościńcu Szumnym.
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Dolny Dwór – kompleks zabudowań mieszkalnych i gospodar-
czych z XVii i XViii w. Obraz Mieczysława Grenia.

Wpis do księgi metrykalnej z 1889 r. narodzin i chrztu przedsta-
wiciela rodu saint-Genois z piętnastoma nadanymi mu imionami. 

Fotografi a z drugiej połowy XX w.

„postylla” Grzegorza z Żarnowca: strona tytułowa i fragment 
listy „prenumeratorów” z Jaworza. Wydanie iii z 1864 r.

 Zdjęcie współczesne.
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staw pod Młyńską Kępą. pocztówka wydana około 1900 r. XViii wieczny spichlerz zbożowy w obrębie Dolnego Dworu, 
rozebrany w latach sześćdziesiątych XX w. pocztówka wydana 
około 1910 r.

Opracowała Małgorzata Kobiela-Gryczka

Świętojańska noc
Zaplanowane przez Towarzystwo Miłośników Jaworza na dzień 

21 czerwca – ósme już spotkanie z cyklu „Noc Świętojańska” odby-
ło się, ale było to zupełnie inne spotkanie niż dotychczasowe. Ko-
ronawirus i związana z nim pandemia spowodowały duże zmiany. 
Musieliśmy nosić maseczki i zachować dystans między uczestni-
kami. pogoda tym razem też nie dopisała – padało, więc zrezygno-
waliśmy z plecenia wianków. Żeby tradycji stało się zadość – na-
sze panie ubrały ukwiecone kapelusze. pomimo tych wszystkich 
niedogodności spędziliśmy miło czas na śpiewaniu pieśniczek, 

na akordeonie akompaniowała nam pani Janina czader. Były też 
smaczne kiełbaski z ogniska, kawa, herbata, a humory nam do-
pisywały. Wszyscy mamy nadzieję, że przyszłoroczne spotkanie  
z okazji Nocy Świętojańskiej będzie już normalne, bez ograniczeń 
spowodowanych pandemią. 

 Jak co roku spotkanie współfinansowało stowarzyszenie „Na-
sze Jaworze”.

Najbliższe spotkanie zostało zaplanowane na 23 o godz. 15.00, 
by promować kolejny tomik Biblioteczki TMJ . szczegóły na afi-
szach i stronie internetowej Towarzystwa.

Grażyna Matwiejczyk
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puBlicZNe prZeDsZKOle Nr 2 
W JaWOrZu

Funkcjonowanie w czasie pandemii
Od 25 maja została wznowiona działalność jaworzańskich 

przedszkoli. reaktywacja placówki mogła odbyć się zgodnie z de-
cyzją organu samorządowego, przy zachowaniu wszystkich wy-
tycznych przeciwepidemicznych wydanych przez głównego in-
spektora sanitarnego. Do przedszkola zostały przyjęte wyłącznie 
dzieci zdrowe, w pierwszej kolejności te, których rodzice pracują 
w placówkach opieki zdrowia i służbach państwowych. W związ-
ku z reżimem sanitarnym mogliśmy przyjąć tylko niewielką liczbę 
dzieci – około 20 procent wszystkich zapisanych. przedszkole zo-
stało wyposażone w bezdotykową stację z płynem do dezynfekcji 
rąk dla rodziców, przyprowadzających i oczekujących przed wej-
ściem do przedszkola.

przy wejściu dzieciom mierzona jest temperatura, a po umy-
ciu rąk dziecko może wejść do sali zajęć. Dzieci podzielono na 
dwie grupy przebywające w wyznaczonej, stałej sali. przy po-
siłkach i zabawie siedzą przy oddzielnych stolikach z zachowa-
niem odpowiedniego dystansu. personel opiekujący się dziećmi 
został wyposażony w środki ochrony osobistej: jednorazowe rę-
kawiczki i przyłbice. Dzieci nie mogą przynosić żadnych zabawek 
z domu. Z sal zniknęły maskotki, książki i zabawki, których nie da 
się zdezynfekować, a miejsce dywanu wypełniły maty dla każde-
go dziecka. sale zabaw są wietrzone, zabawki, powierzchnie, bla-
ty, klamki, poręcze dezynfekowane. przedszkole organizuje zaję-
cia opiekuńczo-wychowawcze. Dzieci bawią się z zachowaniem 
odpowiedniej odległości. Wspólnie mogą się integrować tylko ro-
dzeństwa. Dla dzieci organizujemy zabawy sprawnościowe i gry 
sportowe z wykorzystaniem sprzętu: piłek, obręczy hula-hop, krę-
gli, skakanek. W miarę możliwości i dobrej pogody korzystamy 
ze sprzętu w ogrodzie. Dużą atrakcją jest jazda na motorkach po 
bruku czy malowanie kredą. Korzystamy również z tablicy multi-
medialnej, oglądając bajki i fi lmy edukacyjne. Dzieci doskonalą 
sprawność manualną poprzez prace plastyczne: malowanie far-
bami, rysowanie kredkami, wycinanie, naklejanie, komponowa-
nie. W tegorocznym Dniu Dziecka nie zabrakło zabaw tanecznych 
z balonami i zabaw sprawnościowo-ruchowych. Dzieci samodziel-
nie wykonały głowę dziecka z balonów i kolorowej bibuły, rozwija-
ły wyobraźnię podczas lepienia z brokatowej plasteliny, a sporto-
wo-taneczne atrakcje dopełniły życzenia i upominki.

W tym roku nie było też tradycyjnego zakończenia roku szkolne-
go i pożegnania starszaków. rodzicom przesłano informację przez 
system do pracy zdalnej o możliwości i terminie odbioru książek 
i dyplomów dla dzieci. Nie mogliśmy się wspólnie spotkać, aby się 
pożegnać. Życzymy wam zdrowia, odpoczynku na wakacjach, po-
wodzenia w nowej szkole, sukcesów, wielu uśmiechów i radości. 

Nauczycielka lidia Kubala. Fot.: publiczne przedszkole nr 2

NASZE DZIECI, NASZA MŁODZIEŻ
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sZKOła pODsTaWOWa Nr 1 
W JaWOrZu

„Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie...”
pozwoliłam sobie na wykorzystanie słów piosenki, by rozpo-

cząć krótkie sprawozdanie z bardzo dziwnego, musicie przyznać, 
roku szkolnego 2019/2020. spośród prawie dziesięciu miesięcy 
nauki, trzy i pół z nich uczniowie i nauczyciele spędzili przecież 
poza szkołą, pracując zdalnie. Jakby na to nie spojrzeć, nowa to 
dla nas wszystkich sytuacja, okupiona olbrzymim stresem dla na-
uczycieli, którzy zupełnie nieprzygotowani, musieli się zmierzyć 
z trudnym wyzwaniem, mając do dyspozycji mobiDziennik, kom-
puter, telefon i często słabo działający internet. Dla uczniów stres 
związany z koniecznością olbrzymiej, samodzielnej pracy i nie-
pogubienia się w natłoku nowych informacji, programów i porta-
li edukacyjnych. Jednak to, co najbardziej doskwierało, to izola-
cja od rówieśników i brak kontaktu z wychowawcą i nauczycielem. 
rodzice również w tym czasie zostali zaskoczeni ogromem obo-
wiązków w dopilnowywaniu, a właściwie w pomaganiu swoim po-
ciechom w zawiłościach zdalnego nauczania.

czy zdaliśmy ten życiowy egzamin, pokaże przyszłość, ale jed-
no jest pewne, wszyscy staraliśmy się bardzo i żaden uczeń jawo-
rzańskiej „jedynki” nie został „zagubiony”. Wszyscy nasi podopiecz-
ni, niektórzy oczywiście z pewnymi oporami, przystąpili do zadań  
i w mniejszym lub większym stopniu wywiązywali się ze swoich obo-
wiązków. Świadczą o tym wysokie wyniki klasyfikacji, bo nauczy-
ciele doceniali przede wszystkim zaangażowanie ucznia (czasami 
rodzica) i olbrzymią inwencję twórczą, a także chęć przystąpienia 
do wielu wyzwań. Wśród nich były codziennie wykonywane zada-
nia z j. polskiego, matematyki, ale też ciekawe projekty i zabawy 
z takich przedmiotów, jak historia, wychowanie fizyczne, plasty-
ka, wychowanie do życia w rodzinie, j. niemiecki czy j. angielski. 

Mimo wszystkich przeciwności losu rok szkolny zakończyli-
śmy szczęśliwie. Klasy ósme napisały swój egzamin ósmoklasi-
sty i trochę mniej uroczyście niż zwykle opuściły naszą placówkę. 
Na wspólnym pożegnaniu nie było może gości, całego grona na-
uczycielskiego, ale nie zabrakło życzeń szczerze płynących od wy-
chowawców, dyrektora oraz przewodniczącego rady rodziców. 
Oprócz wręczenia świadectw ukończenia szkoły, mieliśmy okazję 
przekazać uczniom szczególnie się wyróżniającym nagrody, dy-
plomy za bardzo dobre wyniki w nauce, udział w konkursach oraz 
osiągnięcia sportowe. Honorowy tytuł „absolwenta roku szkol-
nego 2019/2020” zdobyła uczennica klasy 8a – Dominika Żur, 
drugą najlepszą uczennicą została Marta Mielczarek z klasy 8b,  
z kolei tytuł najlepszego sportowca powędrował do Maćka lachow-
skiego z klasy 8a. Wspaniałe nagrody dla wyróżnionych uczniów 
ufundowali w kolejności: rada rodziców, wójt radosław Ostał-
kiewicz oraz stowarzyszenie „Bieg po zdrój”. Nagrodami obda-
rowano również zwycięzców w konkursach, które odbywały się 
mimo zawieszenia zajęć: matematycznym im. Jędrka Wolskiego, 
informatycznym – programista jaworzańskiej jedynki, przyrodni-
czych, wiedzy o unii europejskiej, a także konkursu sprawdzają-
cego wiedzę z WOs-u „rola samorządu i aktywności społecznych 
w lokalnych społecznościach – na przykładzie Gminy Jaworze”. 
Wszystkim wyróżnionym pogratulowaliśmy i życzyliśmy dalszych 
sukcesów i godnego reprezentowania naszej szkoły na poziomie 
szkolnictwa średniego. 

uczniowie klas trzecich na swoim krótkim spotkaniu mieli okazję 
pożegnać się ze swoimi wychowawcami edukacji wczesnoszkolnej 
i była to też chwila wzruszenia, często z łezką w oku dla wszyst-
kich, z rodzicami włącznie. przyszły rok to nowe wyzwania już  

u boku nowego wychowawcy. Wszyscy pozostali uczniowie otrzy-
mali świadectwa z rąk swoich wychowawców podczas krótkich 
spotkań zorganizowanych według harmonogramu.

Ja, jako dyrektor, mogę tylko z rozrzewnieniem powiedzieć, że 
zabrakło mi w tym pożegnaniu gwaru pełnej sali uczniów, występu 
zespołu instrumentalnego „sinfonietta”, który po raz ostatni miał 
się nam zaprezentować pod batutą naszej pani Tereni adamus, 
piosenki wakacyjnej, którą z takim entuzjazmem zawsze śpiewała 
cała sala. układając już sobie w głowie plany związane z nowym 
rokiem szkolnym 2020/2021, wierzę szczerze, że – znowu nawią-
zując do słów piosenki – „Wszystko będzie dobrze” i od września 
spotykamy się w murach szkoły.

ewa cholewik
***

Studniówka w podstawówce?
Dokładnie 100 dni temu widzieliśmy się ostatni raz w normal-

nej rzeczywistości szkolnej. Nie zdawaliśmy sobie wtedy nawet 
sprawy, jak od tej pory będzie wyglądało życie wokół nas, jak bar-
dzo się zmieni, jak bardzo my się zmienimy. Doceniliśmy wszyst-
ko to, co wydawało się nam takie oczywiste, na co kompletnie nie 
zwracaliśmy uwagi. Nauczyliśmy się też wielu nowych rzeczy, jak 
również wiele o sobie…

szkoła przeniosła się do domów, przed monitory, na platfor-
my edukacyjne. Z perspektywy tych stu dni możemy śmiało powie-
dzieć, że „ogarnęliśmy temat” i staraliśmy się rozwijać nowe umie-
jętności oraz utrwalać te, już zdobyte. Zajęcia online udowodniły, 
jak bardzo za sobą tęsknimy, jak bardzo brakuje nam zwyczaj-
nych kontaktów na żywo. 

starsi uczniowie oprócz lekcji uczestniczyli również w różnych 
projektach oraz brali udział w konkursach organizowanych przez 
nauczycieli różnych przedmiotów. 
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podczas zdalnych zajęć z języka niemieckiego powstały 
„memy”, w których, z przymrużeniem oka, zobrazowana została 
obecna sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy. Miały się one zaczynać 
od słów „Bleib zu Hause und...” (Zostań w domu i...) – wybrane 
przykłady na fotografi ach.

Zakończony został konkurs „Butelka życia – oszczędzam 
wodę”. Jego celem było uczenie szacunku do wody i oszczędza-
nie jej zasobów. W zdumienie wprawił organizatorki odzew i żywe 
zaangażowanie w oszczędzanie wody. To postawa godna naślado-
wania. przy takim ogromie fotografi cznych projektów, zwycięzca-
mi zostali ogłoszeni wszyscy, a na pewno zwyciężyło środowisko.

uczniowie nieustannie rozwijali nowe umiejętności! Nauczyli 
się tworzenia komiksów w różnych programach komputerowych. 
projekty przygotowane przez szóstoklasistów dotyczyły takich te-
matów, jak rozbiory polski, sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja. Z ko-
lei czwartoklasiści tworzyli komiksy odręcznie.

Mieliśmy również powody do dumy! Zakończył się V Ogól-
nopolski Konkurs „Wielka liga czytelników”, gdzie wszyscy nasi 
uczniowie startujący w fi nale uzyskali mistrzowskie lokaty. O tym 
wydarzeniu obszerniej opisuje osobny artykuł. a my w tym miej-
scu jeszcze raz gratulujemy!

Zakończył się również szkolny konkurs programistyczny „Na 
skreczowisku”. Okazało się, że mamy aż sześciu wspaniałych 
programistów. są to piotr z kl. 8a, Ola z 8b, Marta z 7b, Krystian 
z 6a, sebastian i Kacper z 6c. Za rok czekają kolejne zmagania, 
już szlifujemy formę.

W nietypowej formie odbył się Międzynarodowy Konkurs Kan-
gur Matematyczny 2020. Nasi uczniowie zdobyli w nim wyróżnie-
nia: w kategorii żaczek (kl. 2) – 4 wyróżnienia; w kategorii maluch 
(kl. 3) – 5 wyróżnień; w kategorii maluch (kl. 4) – 2 wyróżnienia; 
w kategorii beniamin (kl. 6) – 5 wyróżnień oraz w kategorii kadet 
(kl. 7) – 1 wynik bardzo dobry i 2 wyróżnienia. Jednak wszyscy 
biorący udział zasługują na gratulacje, bo „Kangur” do łatwych by-
najmniej nie należy.

Ósmoklasiści w ostatnim czasie również nie narzekali na brak 
zajęć. Oprócz lekcji online, mieli sporo konsultacji w szkole i wy-
trwale przygotowywali się do egzaminów. seneka powiedział, że 
„fart to coś, co przytrafi a się, kiedy przygotowanie spotyka się 
z okazją”. Zatem nadarzyła się i okazja – egzaminy 16-18 czerw-
ca. Teraz pozostaje nam tylko trzymać kciuki za wyniki.

uczniowie klas młodszych bynajmniej nie wypoczywali. rów-
nież licznie uczestniczyli w zajęciach online, przygotowywali mnó-
stwo projektów plastycznych, kulinarnych i poznawali geografi ę 
najbliższego otoczenia i tego trochę dalszego.

Odwiedziny na łące zaowocowały pięknymi pracami, niczym 
zielniki. poznanie tajników produkcji masy solnej również sprawi-
ło niesamowitą frajdę. Nawet pokusa zaprojektowania domu ma-
rzeń była przyczynkiem do zabawy. a pomysły na własne „fairy 
garden” wciągnęły do pracy całe rodziny.

W tzw. międzyczasie obchodziliśmy z pompą Święto Mamy 
i Taty. Każde dziecko starało się najpiękniej, jak potrafi  uczcić 
te dni. powstały laurki, te papierowe i te komputerowe. rodzice 

zapraszani byli na uroczyste kolacje, przygotowywane małymi rącz-
kami i z ogromnym serduszkiem swoich pociech. 

To nie było zmarnowanych 100 dni, to były dni, które nagle 
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sprawiły, że wszyscy dojrzeliśmy. Nauczyły nas radzenia sobie 
w różnych okolicznościach, zwalczania przeciwności i nauki no-
wych zdolności. Była to zasługa zaangażowania ze strony wszyst-
kich Nauczycieli. ale nic by się nie udało bez olbrzymiej pracy ro-
dziców. Zatem dziękujemy i życzymy pięknych wakacji. Dobrego 
wypoczynku dla nas wszystkich i, mamy nadzieję, do zobacze-
nia we wrześniu.

Zespół promocji szkoły

***

Ścieżkami dydaktycznymi
podczas wcześniejszych zajęć terenowych Koła przyrodnicze-

go i regionalnego zwiedziliśmy trzy istniejące w Jaworzu ścieżki 
dydaktyczne. poznaliśmy ciekawe przyrodniczo i historycznie miej-
sca w naszej miejscowości. potem niestety musieliśmy zawiesić 
nasze zajęcia i ograniczyć spacery. Wiemy jednak, że w naszym 
Jaworzu jest tyle pięknych i ciekawych miejsc. członkowie Koła 
przyrodniczego i regionalnego otrzymali za zadanie zapropono-
wać trasy kolejnych ścieżek dydaktycznych w naszej miejscowo-
ści. Wymyślić ich przebieg, ustalić przystanki , czyli ciekawe miej-
sca warte poznania. Jedną z propozycji przygotował uczeń kl. 7 
Mateusz Kubala . Oto jego praca. Warto przejść się taką ścieżką. 
a więc zaczynamy.

1. Wzgórze Goruszka – 411 m n.p.m. szczyt porośnięty jest la-
skiem, w którym występują sosny czarne. Znajduje się tam okrą-
gła glorieta z XViii w.

2. arboretum – miniogród botaniczny, który powstał w lipcu 
2018 r. rosną w nim unikatowe dla naszego regionu rośliny ta-
kie jak: cieszynianka wiosenna, magnolia, cis, dzika jabłoń, klon 
polny, jarząb pospolity i szwedzki, kłokoczka południowa, trzmie-
lina pospolita, wiciokrzew suchodrzew, różanecznik żółty, azalia, 
morwa biała, wawrzynek wilczełyko, głóg dwuszyjkowy, dzika róża  
i róża szlachetna, dereń, berberys, szafran, przebiśniegi, narcy-
ze, lilie, naparstnica czy wrzosy.

3. Kościół ewangelicki – powstał w latach 1782-1786 z funda-
cji Jerzego hr. laschowskiego. Wieżę dodano w 1852 roku. Naj-
ciekawszym elementem wyposażenia jest dzwon z 1794 r. ufun-
dowany przez barona arnolda saint-Genois.

4. ławeczka Maurycego – pomnik-ławeczka z siedzącym na 
niej hrabią Maurycym saint Genois.

5. Tężnia – tężnia solankowa wybudowana w 2014 r.
6. amfiteatr – centrum spotkań kulturalnych w Jaworzu.
7. Fontanna – fontanna solankowa z podobiznami trzech sióstr.

Mirosława Hawełek
***

Rodzinne projekty
podczas pracy w domu uczniowie klasy 2b poznali nową me-

todę odkrywania świata. realizowali projekty rodzinne pod wspól-
ną nazwa „Majówka w polsce”. Jak wskazuje określenie „projekt 

rodzinny”, w ramach jednej rodziny należało pozyskać współau-
torów. Wspólnie wybierano temat, czyli ciekawe miejsce w pol-
sce. Trzeba było określić zagadnienia do opracowania, źródła in-
formacji, zaplanować i przydzielić obowiązki. Najczęściej były to 
miejsca odwiedzane podczas wakacji i wycieczek. Należało przed-
stawić położenie na mapie i dojazd, historię, środowisko przyrod-
nicze, legendy, ciekawostki. całość przedstawiana była w formie 
plakatu lub albumu.

prezentacje projektów rodzinnych odbywały się podczas spo-
tkań na komunikatorze Zoom. Tym sposobem zwiedzaliśmy pol-
skę od gór do morza, miejsca odległe i te położone „za miedzą”. 
Okazało się, że każde warto poznać i odwiedzić. Wędrując pal-
cem po mapie, odwiedziliśmy więc Kraków, Warszawę, poznań, 
Wrocław, Kamień pomorski, Kołobrzeg, Grzybów, pobierowo, Ko-
tlinę Kłodzką, ujazd, spisz, szyndzielnię, Halę rysiankę, cieszyn, 
Bielsko-Białą. poznawaliśmy legendy, roślinność, zwierzęta, cie-
kawostki i zabytki, z których słyną te miejsca. podziwialiśmy wła-
snoręcznie wykonane mapy, ilustracje a także zdjęcia i pamiątki. 

Kolejny projekt rodzinny polegał na wspólnym przygotowaniu 
obiadu rodzinnego, który będzie smaczny i zdrowy. Mama, tata, 
babcia, dziadek, rodzeństwo – każdy mógł się włączyć, na przy-
kład podając przepis, robiąc zakupy, obierając warzywa lub nakry-
wając do stołu. Na wstępie była narada rodzinna i wybór menu. 
Następnie trzeba było ustalić przydział obowiązków, listę zakupów 
zgodnie z przepisami na poszczególne potrawy. Wszyscy starali 
się, aby obiad był zdrowy, czyli zawierał składniki, które są po-
trzebne naszemu organizmowi. Ważne umiejętności, które przy-
dały się podczas pracy, to czytanie przepisu i postępowanie zgod-
nie z nim, odważanie produktów, obliczanie kosztów, planowanie 
pracy. przede wszystkim ważne było to, że obiad przygotowywa-
ły dzieci razem z najbliższymi. Kulinarne zmagania zaprezento-
wane zostały podczas spotkania online. 

lucyna Makuchowska
***

Pożeracze książek
Ogólnopolski Konkurs „Wielka liga czytelników” to ponad 

100 tysięcy przeczytanych książek i przeszło 50 tysięcy aktyw-
nych, młodych czytelników w całym kraju! Konkurs skierowany jest 
do uczniów klas 1.-8. oraz ich rodziców. Ma on na celu zachęce-
nie młodego pokolenia do czytania książek oraz skupienia wokół 
wspólnego czytania dzieci wraz z rodzicami. celem konkursu jest 
również wyłonienie najlepszych czytelników.

W tym roku poprzeczka była podniesiona bardzo wysoko. Naj-
pierw uczestnicy musieli rozwiązać 10 testów do wybranych ksią-
żek, następnie napisać test kwalifikacyjny z dodatkowej lektury, 
aby stanąć na końcu do finałowej potyczki ze znajomości ostatniej 
książki. Ze względu na stan epidemii finał powiatowy odbywał się 
w wersji on-line. Z naszej szkoły przystąpiło do niego czworo po-
żeraczy książek i wszyscy odnieśli wielkie zwycięstwo. a oto ofi-
cjalne wyniki klasyfikacji wraz z punktacją:

Klasy 1.-4.
Mistrz powiatu: Błażej Maroszek kl. 4a 159/170
i wicemistrz powiatu: Zuzanna Krawczyk kl. 4a 138/170
ii wicemistrz powiatu: Maksymilian Wolff kl. 3a 114/170
 
Klasy 5.-8.
Mistrz powiatu: Karolina czajowska kl.6a 167/170 

Dziękuję wszystkim uczniom i rodzicom za udział w konkur-
sie i ogromne zaangażowanie w popularyzację mody na czytanie, 
bo jak pisała Wisława szymborska: „czytanie książek to najpięk-
niejsza zabawa, jaką ludzkość sobie wymyśliła”.

Tomasz Zdunek, szkolny koordynator konkursu 
Zdjęcia: arc
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sZKOła pODsTaWOWa Nr 2 
W JaWOrZu

Ekumeniczny Konkurs Biblijny „Jonasz” – konkurs 
fotografi czny
• Foto Jonasz to edycja fotografi czna ekumenicznego Konkur-

su Biblijnego Jonasz. W tym roku obejmowała pięć tematów 
z Księgi rodzaju (1.Księgi Mojżeszowej). uczestnicy konkur-
su mieli odnaleźć natchnienie do wizualizacji podanych w Bi-
blii fragmentów:

• „Tchnienie życia” (rdz 1,31)
• „siódmy dzień” (rdz 2,3)
•  „Tyś Bóg widzialny” (rdz 16)
• „Mamre” (rdz 18)
• „Moria” (rdz 22)
• „Dzisiaj wyznam moje grzechy...” (rdz 41,9)

W ramach innowacji pedagogicznej Świat malowany oczami 
dziecka uczniowie piątych klas z sp nr 2 w Jaworzu przygotowa-
li prace fotografi czne, które zostały początkiem marca dostarczo-
ne do organizatora konkursu.  

Ze względu na zdalne nauczanie i reorganizację wielu kon-
kursów otrzymaliśmy wyniki dopiero 20 czerwca br.

Jedno ze zdjęć o tematyce „siódmy dzień” otrzymało wysoką 
lokatę. Jej autor Kamil chmielewski został laureatem iii miejsca.

ewa Below, Marzena Wajda-parzyk
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***

„Nim stało się tak, jak gdyby nigdy nic…”
Napisać, że to był specyficzny rok szkolny, to nic nie napi-

sać. Dlatego tak bardzo zależało mi na tym, żeby choć dzień 
zakończenia roku szkolnego był momentem autentycznego spo-
tkania i nagrodzenia uczniów za czas nauki również w tej histo-
rycznej – zdalnej formie.

uczniowie wraz z rodzicami stawiali się w szkole na sali gim-
nastycznej od godziny 8:00 co pół godziny – wchodzili wejściem 
głównym, wychodzili w kierunku hali sportowej tak, aby zminimali-
zować ryzyko ewentualnego rozprzestrzeniania wirusa. Była deko-
racja, poczet sztandarowy złożony z wychowawcy i dwóch uczniów 
danej klasy. Brakowało występów uczniów, choć starałam się nad-
robić ten brak i każdy uczeń mógł odebrać świadectwo „na środ-
ku”, odbierając go z rąk dyrektora. 

W szczególny sposób podkreśliłam wyjątkowy i pewnie bezpre-
cedensowy wynik jednej z klas, która osiągnęła historyczną śred-
nią klasową – 5,02! choć klasa jest niewielka, bo liczy zaledwie 12 
osób, to wynik pokazuje, że wszyscy dali z siebie wszystko. Naj-
lepsze średnie indywidualne zdobyły w tym roku dziewczyny: i i ii 
miejsca zajęły uczennice jednej klasy – 5b, osiągając odpowied-
nio 5,83 (Malwina), 5,67 (Kaja), a iii miejsce przypadło Zosi z kla-
sy 4 - 5,4. Za to najlepszą frekwencję miały pierwszaki z 1a – 95%.

Największe jednak emocje towarzyszą zawsze końcówce aka-
demii, którą w tym roku częściowo przygotowała klasa Viii żegna-
jąca się ze szkołą. spośród nich wybrano absolwenta roku oraz 

laureata Nagrody Wójta Gminy Jaworze.  pierwszy i zarazem naj-
bardziej zaszczytny tytuł rada pedagogiczna przyznała Klarze Ko-
stoń, zaś Nagrodę Wójta odebrał Adam Nieborak. uzasadnienia 
obydwu kandydatur znalazły się w listach gratulacyjnych, a dodam 
tylko, że oboje będziecie państwo oglądać w sztuce „Next ex na 
bis”, jak tylko będzie możliwa organizacja imprez masowych. Wy-
jątkowo w tym roku przyznano jeszcze jedno wyróżnienie – Na-
grodę Dyrektora, której laureatem został Liwiusz Konieczny. pod 
wieloma względami nasi tegoroczni laureaci byli różni, ale każde-
mu nie można odmówić odważnego kroczenia własną drogą bez 
zbędnej pychy, a to przede wszystkim cenimy w młodych ludziach.

Na koniec młodzież wręczyła swoją koszulkę z tytułem „Na-
uczyciel Roku 2019/2020”, którym okazał się pan Grzegorz Dy-
marski (tuż po ogłoszeniu wyniku głosowania okazało się, że chło-
paki jednak płaczą…). To dla nas – nauczycieli – coś naprawdę 
wyjątkowego. Naszemu koledze szczerze gratulujemy (i jeszcze 
bardziej zazdrościmy;))!

podczas akademii pożegnaliśmy też dwóch nauczycieli, któ-
rzy odchodzą uczyć do szkół średnich – panią annę Karus i pana 
Marcina pytlowanego. przez kilka lat oboje wpływali nie tylko na 
efekty edukacyjne, ale też atmosferę w szkole i wiele historii zo-
stanie po nich w pokoju nauczycielskim na zawsze. Za serce zo-
stawione w Maczku jestem im bardzo wdzięczna.

po raz pierwszy w życiu zdecydowałam się publicznie zaśpie-
wać…:

I myślę sobie, że ten wirus kiedyś musi minąć
Zazieleni się, urośnie kilka drzew…

a potem dołączyła Klara:

Choć mało rozumiem, a dzwony fałszywe
Coś mówi mi że, jeszcze wszystko będzie możliwe!

Barbara szermańska
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NieBO DO WYNaJĘcia

Przed miesiącem na pierwszej stronie „Echa Jaworza” 
zamieściliśmy zdjęcie Księżyca, które wykonał pan Paweł 
z Jaworza. Trafi ło ono na ofi cjalny profi l na Instagramie Eu-
ropejskiej Agencji Kosmicznej. Dziś, zgodnie z obietnicą, pu-
blikujemy wywiad z panem Pawłem. Jak się okazuje, astro-
nomia to pasja, która pochłania nie tylko dużo pieniędzy, ale 
przede wszystkim dużo czasu. Trzeba mieć także anielską cier-
pliwość. Czasami, chcąc poobserwować niebo, sporo się na-
czekamy... Ale po kolei...

Często pan patrzy w niebo?
Wszystko tak naprawdę zależy od warunków. Jeżeli chodzi o 

przejrzystość nieba w polsce, a co za tym idzie – możliwości jego 
obserwowania – nie jest za rewelacyjnie. posłużę się przykładem: 
jakiś czas temu kupiłem sobie nowy teleskop – od kwietnia było 
pięć, sześć nocy, kiedy mogłem wyjść z nim na zewnątrz i poob-
serwować podstawowe obiekty na niebie. 

Zanieczyszczenie powietrza?
Nie, przede wszystkim zachmurzenie. Na naszej szerokości 

geografi cznej często występuje zachmurzenie, opady atmosferycz-
ne, duża wilgotność powietrza oraz tak zwany zły seeing – stabil-
ność powietrza – mam tutaj na myśli warunki, w których powietrze 
silnie faluje i trudno obserwować drobne szczegóły m.in. planet 
czy Księżyca.

Na całokształt składa się mnóstwo czynników, o których obser-
wator amator obserwujący niebo za pomocą lornetki  nie ma naj-
mniejszego pojęcia i nie zwraca na to uwagi. Jeżeli jednak mówimy 
o obserwacji nieba na poziomie troszkę wyższym niż obserwator 

amator, a przede wszystkim kiedy próbujemy fotografować obiekty 
głębokiego nieba, to muszą być spełnione podstawowe warunki, 
a jest ich kilkanaście. Wtedy oglądanie czy fotografowanie nocne-
go nieba będzie miało sens. Gmina Jaworze, jak wszystkie miej-
scowości w polsce, jest zanieczyszczona światłem ulicznym, co 
ma też wpływ na obserwację. Nawet sama jasność nieba podmiej-
skiego nocą i obecność samej łuny od świateł pobliskiego miasta 
uniemożliwia idealną obserwację. 

Ja mam ten mały plus, że w okolicy 150-200 metrów od moje-
go domu nie ma latarni ulicznej. 

Skoro powiedział pan, że w Polsce nie ma rewelacyjnych 
warunków do obserwowania nieba, to gdzie jest lepiej...

Jeśli chodzi o zanieczyszczenie sztucznym światłem w pol-
sce też znajdziemy miejsca, gdzie takie warunki są dogodne, 
na przykład Bieszczady. albo położona znacznie bliżej sopot-
nia Wielka, gdzie znajduje się obszar ciemnego nieba. W bliskich 
nam krajach, bardzo dobre warunki miałem w rumunii, w jednym 
z parków narodowych. Byłem na wysokości 1300 metrów nad po-
ziomem morza i w promieniu około 50 kilometrów kwadratowych 
nie było światła ulicznego. pogoda w polsce jest niestabilna. pro-
gnozy mówią, że ma być ładna pogoda i nagle z tygodnia robi się 
jeden dzień bezchmurnego nieba, kiedy można je obserwować. 
Jeżeli mówimy natomiast o całym świecie, to najlepsze miejsca 
do obserwowania nieba znajdują się na pustyni atakama w chi-
le (są tam największe na globie obserwatoria, położone na wy-
sokości 2000-4000 metrów nad poziomem morza) albo pustynia 
Namib w afryce. ciekawostką jest fakt, że na atakamie działają 

rozmowa z panem pawłem*, miłośnikiem astronomii i ob-
serwowania nieba.
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specjalne obserwatoria, w których na miejscu można sobie wyna-
jąć teleskop. Mało tego, teleskop można także wynająć on-line. 
choć wydaje się to mało prawdopodobne, siedzi się we własnym 
domu, gdziekolwiek na świecie, i steruje umieszczonym na ata-
kamie teleskopem. 

Kiedy już warunki są sprzyjające, co można zobaczyć na 
niebie? Ja – jako laik – bym powiedział, że wszystko...

Najbardziej popularnym obiektem jest oczywiście Księżyc. Ktoś 
powie, że jest nudny, ale to bogactwo form ukształtowania terenu, 
tj. kratery powstałe w wyniku uderzenia meteorytów czy formacje 
podobne w wyglądzie do wąwozów rzecznych albo łańcuchy gór-
skie. Do tego dochodzą planety: Jowisz, Mars, saturn. Trzeba po-
nadto doliczyć obiekty głębokiego nieba, przede wszystkim mgła-
wice czyli obszerne chmury gazu i pyłu, jak np. Wielka Mgławica 
w Orionie M42, galaktyki czyli skupiska miliardów gwiazd (na przy-
kład Wielka Galaktyka andromedy M31), gromady kuliste (naj-
bardziej znana jest gromada kulista w gwiazdozbiorze Herkulesa 
M13). Wszystko jednak zależy tak naprawdę od pory roku, co mo-
żemy obserwować na niebie. Bardzo dobre do takich obserwacji 
są ciemne noce, czyli noce astronomiczne. 

Czyli mówimy o jesieni i zimie?
Dokładnie tak, kiedy to słońce jest schowane dość głęboko za 

horyzontem i wtedy występują tzw. zmierzch astronomiczny i noc 
astronomiczna... ale wtedy zaczyna się problem, bo znalezienie 
w zimie bardzo przejrzystego nieba w polsce jest bardzo trudne. 
Zachmurzenie, opady, smog... a trzeba przy tym pamiętać o jednej 
rzeczy – im jaśniejszy obiekt, tym łatwiej go obserwować. Księżyc 
jako najłatwiejszy i największy obiekt to przysłowiowa sekunda, jak 
już go widzimy i nastawiamy teleskop. Z kolei chcąc wykonać fo-
tografię obiektów głębokiego nieba, to czasami potrzeba kilku dni 
naświetlania jednego obiektu. Trzeba na przykład zrobić kilkaset 
klatek w różnych czasach naświetlania dla różnych filtrów. To są 
obiekty o małej jasności, przez co teleskop musi zebrać jak najwięk-
szą liczbę danych, czyli światło pochodzące od obiektów astrono-
micznych. Nie wspomnę już o samym przygotowaniu sprzętu. Na 
przykład późną jesienią czy w zimie teleskop musi postać na ze-
wnątrz odpowiedni czas, aby „oswoić” się z temperaturą otocze-
nia. a z drugiej strony musimy zakładać dodatkowe odpowiednio 
ogrzewane tzw. odrośniki, dzięki czemu zapobiega się wszelkie-
mu osadzaniu się rosy i zaparowaniu optyki teleskopu.

Przeszliśmy płynnie do sprzętu. Ile trzeba mieć w portfelu?
Już zwykłą lornetką zobaczymy małe detale na Księżycu. Tak 

samo będzie w przypadku teleskopu za 500 czy 1000-2000 zło-
tych. aktualnie za niewielkie pieniądze można kupić sprzęt, któ-
ry umożliwia nam już oglądanie podstawowych obiektów na nie-
bie. Wybór sprzętu jest ogromny, a ograniczeniem jest nie tylko 
aspekt finansowy, co często gabaryty. Trzeba pamiętać że oprócz 
tubusa zawierającego w sobie optykę, najważniejszy w sprzęcie 
jest statyw z głowicą. pozwala on na obracanie tubusa, co uła-
twia nam m.in. automatyczne śledzenia obiektów. Trudno mówić 
o konkretnych sumach... 

To proszę chociaż podać rząd wielkości...
przede wszystkim teleskopy dzielą się ze względu na sys-

temy optyczne. są na przykład refraktory czyli potocznie lunety, 
teleskopy Newtona, Teleskopy Maskutowa czy schmidt-casse-
grain. Dobór sprzętu zależy od tego, gdzie chcemy prowadzić ob-
serwację. a potem jeszcze musimy się określić, co chcemy obser-
wować: czy obiekty głębokiego nieba, czy tylko planety. a trzecia 
rzecz, czy chcemy robić zdjęcia astrofotograficzne. Jeżeli chcemy 
teleskop do zwykłych obserwacji, to kupimy sprzęt za 1000-2000  
i będzie w miarę OK. Nawet te najtańsze pozwalają dostrzec 

kształty tarcz planetarnych czy słynny pierścień saturna. ale da-
lekie obiekty mgławicowe wymagają większych średnic teleskopu,  
a im większa średnica teleskopu, tym cena też jest wyższa. ale 
sam teleskop to nie wszystko. Do tego trzeba doliczyć przyrządy, 
które będą nam potrzebne w czasie obserwacji, a to jest montaż 
teleskopu z funkcją automatycznego śledzenia obiektów GOTO, do 
tego okulary do obserwacji wizualnej, a taki okular może koszto-
wać już 300-500 zł, ale dostaniemy także za 2000 lub 5000 złotych. 
astrofotografia to już inna bajka; tutaj jedynym ograniczeniem jest 
zasobność portfela. ale trzeba pamiętać, że wielki drogi teleskop 
umiejscowiony w centrum dużego miasta pokaże niewiele więcej 
niż nieduży, o wiele tańszy teleskop gdzieś pod czarnym niebem. 

Reasumując, na sensowny sprzęt wydamy 20, 25 tysięcy?
To zależy od tego, co mamy na myśli, mówiąc o sensownym 

sprzęcie, a tak naprawdę do czego będzie nam służył ten tele-
skop. Za taką sumę możemy mieć tylko tubus, czyli samą optykę.

Czyli bez oprzyrządowania?
Tak. 

Czyli w sumie 50 tysięcy?
Dzisiaj współczesny zautomatyzowany teleskop potrafi kosz-

tować tyle, co średniej klasy samochód z salonu. ale też nie ma 
co przesadzać, choć tak naprawdę budżet w tym przypadku jest 
nieograniczony, szczególnie przy astrofotografii. Ważna informa-
cja jest taka, że przy zakupie teleskopu trzeba brać pod uwagę, 
gdzie będziemy obserwowali niebo. Dla początkujących obser-
watorów najważniejszym parametrem jest powiększenie, a w rze-
czywistości to parametr wtórny i nie jest to prawdą, że im większe 
powiększenie, tym lepszy teleskop. Najważniejszym parametrem 
jest apertura, czyli średnica obiektywu i od niej zależy, co zobaczy-
my i w jakich szczegółach na niebie. Następnie ogniskowa, świa-
tłoczułość, zasięg gwiazdowy oraz rozdzielczość. To nie działa  
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w ten sposób, że przy obiektach głębokiego nieba, im większe po-
większenie, tym więcej zobaczymy. 

Częściej prowadzi pan obserwacje przy domu czy gdzieś 
dalej?

W większości przed domem.

Pytam przez wzgląd na żonę...
akceptuje moje hobby. czasami jedziemy razem z żoną 

w różne miejsca obserwacyjne, takie jak np. sopotnia Wielka. Mało 
tego, nieraz mi pomaga w zapakowaniu i przygotowaniu sprzętu. 
Z tym wszystkim jest naprawdę mnóstwo zabawy.

A taki sprzęt można bez problemu przewieźć przez granicę?
Nie ma żadnego problemu, jeśli tylko akceptujemy fakt, że 

sprzęt zajmuje nam ¾ auta. 

Kiedy pada deszcz, jest pan nerwowy?
coś w tym jest... Śmiejemy się z kolegami, którzy podziela-

ją moją pasję, że jest coś takiego, jak syndrom nowego telesko-
pu. Kiedy kupujemy nowy sprzęt, wszystko się sypie i wszystko 
jest przeciwko nam. przez miesiąc są chmury, pada deszcz. Ni-
gdy nie można przetestować od razu nowego sprzętu. Ostatnio 

zamówiłem kamerę astronomiczną do obserwacji obiektów głębo-
kiego nieba i co się okazało? przez pandemię koronawirusa wie-
le osób wpadło na pomysł, żeby rozwijać swoje pasje. producent 
specjalistycznych kamer ma tyle zamówień z całego świata, że nie 
nadąża z produkcją. czekałem więc na kamerę... dwa miesiące. 

Pamięta pan jeszcze, jak się to wszystko, cała pasja zwią-
zana w tym, co nad nami, zaczęło?

Dobre pytanie. Zawsze lubiłem spoglądać w niebo. Wychowy-
wałem się w Bielsku-Białej, na wakacje z rodzicami jeździliśmy do 
rodziny na roztocze. Do dziś pamiętam tamto niebo..., zupełnie 
innego od tego dobrze mi znanego. latem siedzieliśmy więc na 
dworze i patrzyliśmy na gwiazdy. Tata pokazywał mi Mały Wóz, 
Duży Wóz. postanowiłem sobie, że jak będę miał własny dom, 
to zajmę się tym profesjonalnie. Teraz to ja rodziców zapraszam, 
aby pokazać im niebo, ale już przez teleskop. Kiedy wybudowali-
śmy dom kilka lat temu w Jaworzu, mogłem na całego zacząć re-
alizować swoją pasję.

rozmawiał: Tomasz Wolff . Zdjęcia: arc

* pan paweł od kilku lat jest mieszkańcem Jaworza. prosił o za-
chowanie anonimowości.

KrĄG KOBieT 
– ŚrODa JesT KOBieTĄ
Aktywne panie
panie z Jaworza i okolic, które biorą udział w spotkaniach „Śro-

da jest kobietą”, nie mają czasu na nudę. Na początku lipca uczest-
niczyły w dwóch ciekawych wydarzeniach: jedno miało miejsce 
w plenerze, drugie pod dachem. Beata lewicka-Owczarek po-
prowadziła wszystkie zainteresowane panie na spacer na Młyń-
ską Kępę w poszukiwaniu Księżyca. Kolejnym wydarzeniem były 
warsztaty kosmetyczne tapingu twarzy, które poprowadziła anna 
satława.

przypomnijmy, że integracyjne warsztaty i spotkania Krąg ko-
biet „Środa jest kobietą” w Jaworzu to cotygodniowe spotkania 
kilkunastu kobiet z Jaworza i nie tylko. panie przekonują, że spo-
tykają się, aby dzielić się swoimi marzeniami, wizjami, doświadcze-
niami. – Uczymy się o swojej kobiecości, o szacunku do swojego 

ciała i jego potrzebach, o rozwijaniu kreatywności i intuicji, o od-
krywaniu swoich talentów i darów. Zapraszamy młode i starsze… 
Przypominamy, że nasze spotkania są bezpłatne. Jedyną formą 
zapłaty może być Twój talent, którym się z nami podzielisz – czy-
tamy na fanapage’u Kręgu Kobiet na Facebooku.  (wot)

Zdjęcia: Facebook/Krąg Kobiet
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THE MOST POPULAR 
FOOD ON HOLIDAY

Wakacje-te wymarzone, wyczekane. Plaża, słońce, a może 
góry, jeziora... bez względu na miejsce ważne jest JEDZENIE. 
Zwłaszcza lokalne przysmaki, dla których często decydujemy 
się na tą, a nie inną destynację.
W tym numerze słownictwo związane z jedzeniem typowo 
wakacyjnych specjałów oraz przydatne zwroty podczas 
zamawiania posiłków. Może warto spróbować coś nowego...? 

Useful phrases
Can I order...? (czy mogę zamówić...)
Could I try / taste...? (czy mógłbym spróbować...)
What is your local speciality? (Jaka jest wasza lokalna 
specjalność?)
I’d like to try your local cuisine. (chciałbym spróbować 
lokalnej kuchni).
What can you recommend for...the starter, the main course, 
dessert? (co możesz polecić na przystawkę, danie główne, 
deser?)
Can I have...? (czy moge prosić)

Basic vocabulary
Fish & Seafood (ryby & owoce morza)
• shrimps/prawns (krewetki)
• mussels (mule)
• lobster (homar)
• squid (kalmar)
• octopus (ośmiornica)
• scallop (przegrzebki)
• oyster (ostrygi)
• trout (pstrąg)
• herring (śledź)
• sardines (sardynki)
• salmon (łosoś)
• tuna (tuńczyk)
• sea bass (okoń morski)
• cod (dorsz)
• sea bream (dorada) 

Meat (mięso):
• rib (żeberka)
• chop (kotlet)
• sausage (kiełbasa, parówka)

TEKST SPONSOROWANY
• ham (szynka)
• beef (wołowina)
• lamb (jagnięcina)
• pork (wieprzowina)
• roast chicken (pieczony kurczak)
• turkey (tuńczyk)
• duck (kaczka)

Ice cream fl avours (smaki lodów):
• chocolate, vanilla, strawberry, mint, salt caramel,cherry, 

blackberry...
• Can I have one scoop of chocolate ice crem, please? 

(czy mogę prosić 1 gałkę...)

Wine (wino):
• local / home-made (lokalne, domowej roboty)
• dry (wytrawne)
• semi-dry (pół-wytrawne)
• sweet (słodkie)
• semi-sweet (pół-słodkie)
• white/ red / rose

Artykuł redagowany przez:
Szkoła Języków Obcych WORLD ul. Zdrojowa 93
Jaworze CENTRUM (budynek Galerii JAWORZE)

ZAPISY I INFORMACJE: tel. 604835859;
e-mail: sekretariat@jezykijaworze.pl

Zapraszamy na zapisy na nowy rok szkolny 2020/2021!!!
Kursy językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych!

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

Kursy konwersacyjne z native speakers!

SPEAKING FIRST! NAUCZYMY CIĘ MÓWIĆ!
ZAPISY od: 01.09.2020, Poniedziałek-Piątek 15.00-18.00.

RABAT First Minute: do 04.09!!!

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im 
płaci.”
         Wisława Szymborska

Wyrazy głębokiego współczucia 
Pani Krystynie Szczypce 

z powodu śmierci męża Józefa składają: 
wójt Jaworza Radosław Ostałkiewicz oraz Rada Gminy Jaworze.

Serdeczne podziękowania 
ks. Proboszczowi Parafi i Ewangelicko Augsburskiej 
w Jaworzu Władysławowi Wantulokowi za bardzo uroczysty 
i religijny pogrzeb mojej zmarłej żony Stefanii Sznyr. Składam 
także serdeczne podziękowania koleżankom z Koła Gospodyń 
Wiejskich Nr 1 w Jaworzu oraz koleżankom z przykościelnego 
Koła Pań, za udział w nabożeństwie pogrzebowym, za wieńce 
i kwiaty. Siostrze i bratu zmarłej za wieńce i kwiaty oraz 
wszystkim uczestnikom pogrzebu oraz dzieciom, wnukom 
i prawnukom. 
 Mieczysław Sznyr
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Poziomo:

1) Willa w Jaworzu - centrum Zdrowia i rehabilitacji
6) punkt informacji Turystycznej w Jaworzu na Zdrojowej
10) pewna suma pieniędzy
11) upowszechnianie wiedzy
12) Gatunek sikory o barwnym upierzeniu
13) prowadzi do celu
14) szkodniki - gryzonie
15) Może być łańcuchowa lub jądrowa
16) Wskaźniki wielkości
18) Barwne na rabacie
22) Wyrażenie sprzeciwu
24) Wytrzymałość, odporność
26) Żołnierski atrybut
28) Kłujący chwast
29) Osoby tymczasowo zatrzymane przez policję
30) przywódca sekty
32) Konformista, lawirant
34) Balkon na parterze
37) Wysoki przerzut piłki
38) Wyspiarski stan usa z Honolulu
41) Dyktatura, rządy nieograniczone
43) amerykański drapieżnik, kuzyn lamparta
45) rytmiczny chód
46) sieć stacji benzynowych, rywal Orlenu
47) instrument strunowy szarpany
48) pokój dla wczasowiczów lub żołnierzy
49) poetycko o dzieciach

Pionowo:

1) Osłona koła
2) pojazdy dla maluchów
3) Zajmuje się kulturą arabów
4) uczelnia np medyczna
5) sprawca ostatniej pandemii
6) Wielkość, rozmiar
7) Duża jaszczurka, iguana
8) ruchy kadrowe, przetasowania
9) Odcień czerwieni
17) imię Kartezjusza
19) Objaw alergii
20) artystka z teatru
21) Drapieżny ptak z rodziny jastrzębi
23) Graniczna rzeka dzieląca cieszyn
24) Giermek Zbyszka z Bogdańca
25) prawda, słuszność
27) czarny niedźwiedź z ameryki północnej
31) Jedynkowy Fiat
33) rodzaj sprawdzianu
34) Fale po trzęsieniu ziemi
35) polski noblista, autor „chłopów”
36) afrykańskie państwo graniczące z Kenią
38) Wiszące łóżko
39) płynie przez poznań
40) Następca Mojżesza, który wprowadził 
izraelitów do Ziemi Obiecanej
42) Budują żeremia
44) Odgłosy
46) Ogród owocowy

Krzyżówka
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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 wła-
snymi tytułami. Redakcja zastrzega sobie także prawo odmowy przyjęcia reklamy lub ogłoszenia. Za treść reklam, ogłoszeń i listów redakcja 
i wydawca nie odpowiadają.

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

Biuro Rachunkowe 
MIRMAR

Pełna obsługa fi rm. Dojazd do klienta.

Jaworze, ul Konwaliowa 325
tel. 501 770 424

e-mail: biuromirmar@gmail.com

VILLA AVIATOR SZUKA PRACOWNIKA!

Poszukujemy kobiety do obsługi pensjonatu z Jaworza lub 
najbliższej okolicy. 
Zakres obowiązków: obsługa gości, zarządzanie rezerwacjami, 
przygotowywanie ofert, administracja obiektem, przygotowywanie 
apartamentów dla gości. 
Wymagana dyspozycyjność, umiejętność obsługi komputera 
i znajomość języka angielskiego.
Zainteresowanych prosimy o kontakt: +48 883 366 871.



lipiec-sierpień 272020

Czy wiesz, że w ofercie naszego salonu znajdziesz szeroką ofertę zabiegów terapeutycznych, 
przy zastosowaniu najlepszych kosmeceutyków 

i urządzeń z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii?
Cały czas podążamy za nowościami i poszerzamy nasze portfolio.

Nie musisz udawać się w podróż do miasta, by znaleźć zabieg, o którym marzyłaś.
Dotyk Urody czeka na Ciebie!

W tym miesiącu szczególnie polecamy:

Najskuteczniejsze urządzenie medyczne do trwałej redukcji tkanki tłuszczowej!

coolTech to skuteczna, bezinwazyjna procedura modelowania sylwetki poprzez kontrolowane, 
selektywne mrożenie komórek tłuszczowych.

Już po jednym zabiegu pozbędziesz się zbędnej, trudnej do zredukowania poprzez dietę 
i ćwiczenia tkanki tłuszczowej!

OPALANIE NATRYSKOWE FAKE BAKE
 najzdrowsza i najbezpieczniejsza forma nadawania skórze pięknego odcienia.

 Zapewnia uzyskanie efektu opalonego ciała o pięknym, równomiernym kolorycie 
bez narażania skóry na działanie szkodliwych promieni uV. 

piękna, brązowa karnacja daje wrażenie zdrowia, atrakcyjności i witalności, a także kamufl uje nierówności 
i przebarwienia na skórze.

LIFTING I LAMINOWANIE RZĘS
pozwól sobie poczuć się pewnie i kobieco nawet bez codziennego malowania rzęs!

laMiNOWaNie rzęs to zabieg dedykowany naturalnym rzęsom. pozwala na uniesienie, pogrubienie, przyciemnienie 
oraz dogłębne odżywianie naturalnych rzęs. 

Daje bardzo naturalny efekt, ale sprawia, że spojrzenie nabiera wyrazistości. 
Jeśli więc Twoje naturalne rzęsy są cieniutkie i proste, albo gdy z różnych powodów nie możesz lub nie chcesz 

poddawać się zabiegowi przedłużania i pogrubiania rzęs w salonie, to ten zabieg jest właśnie dla ciebie.
 

umów się na bezpłatną konsultację z kosmetologiem, który zaproponuje ci spersonalizowany plan terapii 
w oparciu o najnowocześniejsze urządzenia dostępne na rynku!

Dotyk urody centrum Kosmetyki estetycznej
Jaworze. ul. Wapienicka 68, tel. 668 68 70 70, www.dotykurody.pl



lipiec-sierpień28 2020„SKARBY” W „TRZYDZIESTCE”
rzeczywistość zmienia się na naszych oczach. Budynek 

dawnej „Trzydziestki” niknie w oczach. Jak się okazuje, podczas 
prac można znaleźć prawdziwe „skarby”. Wystarczy dobrze się 
rozejrzeć... Zdjęcia: urząd Gminy Jaworze


