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JAWORZAŃSKIE

„GAUDEAMUS IGITUR”

Uniwersytet III Wieku w Jaworzu zainaugurował kolejny rok akademicki. Uroczyste otwarcie były nietypowe, zajęcia także nie będą wyglądały tak, jak do tej pory. Ze względów epidemicznych studenci spotkali się zamiast w zamkniętym pomieszczeniu w jaworzańskim amfiteatrze. Na jego deskach zostały ustawione ławy, przy których usiedli słuchacze w maseczkach. Powitała ich Anna Skotnicka-Nędzka, zastępca wójta Jaworza. Gościem była także sekretarz gminy, Ewelina Domagała. Wykład inauguracyjny na temat psychologii pozytywnej wygłosił
dr Zbigniew Marten, zagrała kapela „Śtudry”. W środku numeru rozmowa z dr Anną Klnik, szefową Uniwersytetu III Wieku w Jaworzu. (wot)
Fot. ARC

Zmarł śp. biskup Jan Szarek

Krótkie życie Atlasa

Przed rokiem 1939

Pamięci pedagogów

Święto wyjątkowych osób
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Na piERWsZYM plaNiE
W uRZęDZIE BEZ ZMIAN, ALE…

można w swojej sprawie udać się do „gminy”. Zlokalizowane na
parterze stanowiska obsługi klientów spełniają wszystkie wymogi sanitarno-epidemiologiczne, podobnie jak punkt obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przygotowany w budynku nr 85.
A może zadzwonię?
Prosimy jednak o odwiedzanie urzędu jedynie wtedy, gdy jest
to niezbędne. Duża liczba spraw może być załatwiona w sposób
zdalny na większości etapów. Także i tu można liczyć na pomoc
pracowników, którzy telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, udzielą wszystkich ważnych informacji, poinstruują przy
wypełnianiu wniosku lub deklaracji.

Mimo wprowadzenia pracy zdalnej w urzędach administracji
samorządowej w Polsce, swoje sprawy w jaworzu wciąż można
załatwić tradycyjnie. Zachęcamy jednak do kontaktu telefonicznego i mailowego.
administracja zdalna
Decyzje w sprawie organizacji pracy urzędu Gminy w jaworzu
i jednostek podległych zapadły kilka dni po publikacji informacji o
ustaleniach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Gdy tylko tekst
właściwego rozporządzenia został opublikowany, możliwe stało się
dostosowanie trybu pracy urzędu do nowych realiów prawnych.
Najwyższa jakość
Myślą przewodnią zmian w trybie pracy urzędników było zapewnienie najwyższej jakości obsługi mieszkańców. Dlatego wciąż

WSPOMNIENIE
NASZYch ZMARŁYch
Na początku listopada wspominaliśmy wszystkich naszych bliskich zmarłych, którzy opuścili już ten ziemski padół. Tegoroczne
Zaduszki były jednak inne niż wszystkie dotychczasowe.
Zwyczajowo w okolicach 1 listopada wyjeżdżaliśmy na groby
naszych bliskich i krewnych, aby pomodlić się, zapalić znicz, powspominać. W tym roku, ze względu na pandemię koronawirusa
i wzrost zachorowań na cOVID-19, cmentarze zostały zamknięte do 2 listopada.
urząd Gminy jaworze

Urząd w domu
Innym sposobem, by odwiedzić urząd ze swojego fotela, jest
Platforma ePuAP. Można za jej pośrednictwem załatwić część
spraw w wielu urzędach kraju. Ten „elektroniczny” urząd ma wiele zalet – otwarty jest całą dobę, znajduje się na wyciągnięcie laptopa i zawsze serwuje twoją ulubioną kawę lub herbatę. żeby założyć bezpłatne konto niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego. jednym ze sposobów, by uzyskać go łatwo i szybko, jest korzystanie z bankowości elektronicznej.
Więcej informacji o Profilu Zaufanym można znaleźć na stronie: obywatel.gov.pl.
Póki co drzwi otwarte
Decyzją wójta Radosława Ostałkiewicza drzwi urzędu zostaną zamknięte dopiero wtedy, gdy pojawi się taka decyzja rządowa. Zachęcamy jednak, by telefonicznie dowiadywać się o możliwości załatwienia swojej sprawy pod numerem: 33 828 66 00.
Dbajmy o siebie, zachowujmy dystans, dezynfekujmy dłonie,
nośmy maseczki, wietrzmy pomieszczenia.
urząd Gminy jaworze
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KRóTKIE żYcIE ATLASA
już ponad 1500 gości odwiedziło działającą przy Muzeum
Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej Motylarnię. I liczba ta cały
czas rośnie. jak mówi Bartosz czader, pracownik placówki, która
została otwarta w drugiej połowie września, zainteresowanie jest
ogromne. Nic dziwnego, że potem wielu zwiedzających publikuje zdjęcia na swoich kontach w mediach społecznościowych. Tuż
po otwarciu Motylarni materiały o niej ukazały się w popularnych
Teleexpressie oraz Dzień Dobry TVN.
Na początku października na zwiedzających czekała dodatkowa atrakcja, zaanonsowana na fanpage’u placówki na Facebooku. W krótkim poście można było przeczytać: – Dostaliśmy niemały prezent: dwie dorosłe samice Attacus atlas, gatunku motyla
o największej rozpiętości skrzydeł na Ziemi. Imagines nie pobierają pokarmu, żyją dość krótko, około 5-7 dni. Dlatego warto wpaść
do nas w tym tygodniu, by zobaczyć te cuda.
jak się okazało, życie napisało trochę inny scenariusz. –
Obie samiczki pociągnęły dłużej, niż liczyliśmy, bo aż osiem dni.
A w podręcznikach jest tymczasem mowa o czterech dniach – śmieje się Bartosz czader, który dodał, że oba okazy to prezenty od
Krzysztofa Pacha z Krakowa. – Zajmuje się tym praktycznie od
dziecka, jeździ po świecie. Udało mu się pozyskać poczwarki Attacusa. Wyszły mu, ale tylko same samice. Nie znaleźliśmy samca, dlatego nie mogliśmy ich rozmnożyć. Z tymi dużymi motylami
jest taki problem, że jeżeli wylęgną się tylko jednej płci, to umierają bezpotomnie – dodaje pracownik jaworzańskiego Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej.

Gatunek Attacus atlas charakteryzują się największą rozpiętością skrzydeł na Ziemi. Przekracza 30 centymetrów.
Fot. Krzysztof Pach

Pan Krzysztof dobrze zna naszą miejscowość i nietypowe jak
na górskie warunki muzeum. Był swojego czasu na Nocy Ciem,
na co dzień wymienia się – jak to określił zgrabnie czader – nadwyżkami gąsienic.
Gatunek Attacus atlas charakteryzuje się największą rozpiętością skrzydeł na Ziemi.
– Samice, które u nas żyły ponad tydzień, nie były jednak rekordowych rozmiarów. Rozpiętość skrzydeł większej samicy dochodziła do 26 centymetrów, ale największe osobniki Atlasa osiągają nawet 32 centymetry – dodał Bartosz czader.
Tomasz Wolff

SZALAŁA WIchuRA
Kolejny raz żywioł dał o sobie znać w jaworzu. Wiejący na
początku października na południu Polski porywisty wiatr wyrządził straty także w naszej miejscowości. Przy ulicy Słonecznej,
w pobliżu przychodni weterynaryjnej, wichura powaliła jedno drzewo. Siła podmuchu musiała być ogromna, skoro okaz padł na ziemię, przy okazji wyrywając spory kawałek asfaltu. Od tego czasu
w tym miejscu obowiązuje zwężenie jezdni, kierowcy muszą więc
uważać.
(wot)
Fot. Tomasz Wolff

NALEPIEj PŁAcIĆ ON-LINE
Płacenie należności za odpady komunalne i inne opłaty dokonywane w placówkach Banku Spółdzielczego w jasienicy na rachunki bankowe urzędu Gminy jaworze od 1 października stało
się bardziej dotkliwe. Z nowym miesiącem bowiem Bank Spółdzielczy, jak poinformował skarbnik gminy, Krzysztof Śliwa, wprowadził
prowizję w wysokości 2,5 zł. Zrobił to – jak dodał Śliwa – pomimo
kategorycznego sprzeciwu ze strony Gminy Jaworze. Tymczasem w związku z lawinowym wzrostem w kraju zachorowań na
cOVID-19 i koniecznością zachowania reżimu sanitarnego kasa
urzędu pozostanie zamknięta do odwołania. Dlatego najlepiej

przenieść się z płatnościami do sieci... – Najtańszą lub bezpłatną
formą płatności jest skorzystanie z własnego systemu bankowości elektronicznej – dodał jaworzański skarbnik.
(wot)
Fot. Pixabay
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KOLEJNY ETAP UTRUDNIEŃ
Przebudowa ulicy Cieszyńskiej w Bielsku-Białej wkracza w
kolejną fazę. Do 18 grudnia potrwają intensywne prace na odcinku między Międzyrzecką (nowe rondo) a Średnią. W tym czasie, jak poinformował na początku października Miejski Zarząd
Dróg, objazd poprowadzi nowo wybudowaną Międzyrzecką, wy-
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budowanym łącznikiem do ul. Zagajnik i Dzwonkową do Cieszyńskiej. – Wyjazd ze stacji paliw będzie skierowany na „stary” odcinek ul. Dzwonkowej, która będzie włączona do nowego odcinka.
Ruch autobusów odbywał się będzie objazdem, funkcjonował będzie przystanek na pętli przy ul. Dzwonkowej, a dodatkowy przystanek na ul. Dzwonkowej będzie pominięty – czytamy na stronie
internetowej inwestora.
Dodajmy, że prace przy przebudowie Cieszyńskiej zakończą
się najwcześniej w połowie przyszłego roku. 
(wot)

Mapa pokazująca objazd, który będzie obowiązywał do 18 grudnia.
Fot. ARC

PAMIĘCI PEDAGOGÓW
Członkowie Towarzystwa Miłośników Jaworza na czele z prezesem Ryszardem Stanclikiem i jego zastępczynią Ireną Steklą
oraz Jerzym Ryrychem złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową poświęconą Janowi Łyskowi, Franciszkowi Kubokowi oraz Pawłowi Starzykowi. W skromnej uroczystości, która odbyła się w Dniu
Edukacji Narodowej, wzięła także udział Teresa Ślezińska, dyrektorka Przedszkola nr 2 w Jaworzu. Tablica znajduje się na frontowej ścianie placówki.
– W tym miejscu w 1935 roku na 20-lecie śmierci Jana Łyska,
dyrektora szkoły, który poległ na polu bitwy pod Kostiuchnówką na
Ukrainie, została odsłonięta tablica. Inicjatorem był Paweł Starzyk,
nauczyciel w tej placówce. W czasie wojny ona została zdemontowana i zniknęła. Nie wiadomo do dziś, gdzie może się znajdować. Nowa tablica staraniem Towarzystwa Miłośników Jaworza
pojawiła się na murze przed czterema laty – powiedział „Echu Jaworza” Ryszard Stanclik, prezes TMJ.
Dokładny życiorys Jana Łyska można przeczytać między innymi w Wikipedii. W tym miejscu ograniczmy się do kilku faktów.
Urodził się w 1887 w Jaworzynce. W sąsiedniej Istebnej skończył
szkołę ludową, w Cieszynie Polskie Gimnazjum Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego. Pracował jako nauczyciel w Datyniach Dolnych, Suchej Średniej (na obecnym Zaolziu) oraz

Uroczystość przez tablicą odbyła się w Dniu Edukacji Narodowej, w środę 14 października. Tablica została odsłonięta przed czterema laty z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Jaworza.
Zdjęcia: Tomasz Wolff

w Jaworzu, gdzie do 1912 roku był kierownikiem szkoły. Po wybuchu
I wojny światowej współorganizował Legion Śląski, do którego
wstąpił jako ochotnik. Zmarł 5 listopada 1915 roku w Kostiuchnówce.
Od kilku lat działacze Towarzystwa Miłośników Jaworza z okazji śmierci Łyska oraz Komisji Edukacji Narodowej składają kwiaty pod tablicą. 
(wot)
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OD SŁóW DO cZYNóW...
W październikowym „Echu jaworza” pisaliśmy o pomyśle postawienia w jaworzu kolejnej ławeczki, tym razem z Wiesławem
Dymnym, współtwórcą słynnej krakowskiej Piwnicy pod Baranami. Wiadomo już, że inwestycja pochłonie około 80 tysięcy złotych,
a gmina chce się ubiegać o jej dofinansowanie w Lokalnej Grupie
Działania „Ziemia Bielska”. Na razie wciąż nieznana jest lokalizacja. Wójt Radosław Ostałkiewicz w mediach społecznościowych
napisał, że w Nałężu gmina nie ma swojego gruntu. Mimo to lokalizacja ławeczki w tej części gminy wydaje się bardzo prawdopodobna. Lokalizacja obok pomnika Grunwaldzkiego to tylko jeden
z pomysłów, który bardzo podoba się Andrzejowi Śliwce, byłemu
przewodniczącemu Rady Gminy jaworze. Ostałkiewicz napisał,
że będzie także czynił starania, aby ławeczka stanęła przy kaplicy św. jana Nepomucena – w okolicach przystanku albo parkingu przy zejściu do huty szkła.
(wot)
Wiesław Dymny był w dzieciństwie i młodości związany z Nałężem. Fot.
ARc

ZMARŁ ŚP. BP jAN SZAREK
8 października w Szpitalu Śląskim w cieszynie zmarł biskup
senior jan Szarek – zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, prezes Diakonii Polskiej. Zachorował na cOVID-19. Miał 84 lata. Pozostawił syna ks.
Piotra Szarka i córkę Ewę z rodzinami.
Bp jan Szarek urodził się 13 lutego 1936 w Bielsku. Studiował
teologię na chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, którą ukończył
w 1960. Został ordynowany na duchownego przez ks. bpa Andrzeja
Wantułę 25 września 1960 w kościele Zbawiciela w Bielsku-Białej.
Następnie został wikariuszem parafii w Nawiadach, w latach
1962-1970 pracował w parafii w Giżycku, a później (1970-1975)
jako wikariusz diecezjalny w Bielsku-Białej, gdzie w 1975 został
wybrany na drugiego proboszcza. W 1979 powierzono mu funkcję konseniora diecezji cieszyńskiej, a w 1980 został wybrany seniorem diecezji. 6 stycznia 1991 Synod Kościoła wybrał go biskupem Kościoła. 3 maja 1991 w Warszawie został konsekrowany na
biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce; zastąpił
na tym urzędzie ks. bpa janusza Narzyńskiego.
W 1993 został wybrany na prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej na pięcioletnią kadencję. W 1996 wybrano go ponownie na
to stanowisko. Trzykrotnie spotykał się z przebywającym w Polsce papieżem janem Pawłem II: w Warszawie (1991), Wrocławiu
(1997) i Drohiczynie (1999).
jako przedstawiciel Kościoła w Polsce uczestniczył w Walnych
Zgromadzeniach Światowej Federacji Luterańskiej oraz Światowej
Rady Kościołów. Przez całe życie związany z tzw. ruchem społecznościowym w polskim luteranizmie, którego jednym z czołowych prekursorów był ks. Karol Kulisz.
W marcu 2000 Synod wybrał go na pierwszego prezesa Diakonii Kościoła. Stanowisko to pełnił do 2005, kiedy to zastąpił go
bp Ryszard Bogusz. W 2001 otrzymał tytuł doktora honoris causa
chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie
Śp. bp jan Szarek był postacią nietuzinkową z wrodzoną charyzmą i autorytetem, prawdziwym budowniczym Kościoła. Dzięki

Biskup jan Szarek miał 84 lata. Fot. Luteranie.pl

jego działalności jako Biskupa Kościoła w latach 1991-2001 udało
się umocnić pozycję Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, a także jego wewnętrzne struktury.
Bp Szarek doprowadził m.in. do uchwalenia ustawy regulującej status Kościoła, powstania centrum Misji i Ewangelizacji oraz
Diakonii Kościoła. Dla śp. bp. Szarka ewangelizacja i diakonia były
dwoma istotnymi fundamentami, na których powinien stać Kościół.
Swoją wizję Kościoła wyraził w następujących słowach: „Zwiastowanie Ewangelii, misja, budowanie wspólnoty i diakonia tworzą
jedną całość” (Referat wygłoszony z okazji 10-lecia Diakonii Polskiej, Warszawa, 3 października 2009 r.).
Również za jego kadencji katecheci wprowadzeni w urząd, stali się z mocy prawa diakonami (duchownymi). W tym czasie większość tych katechetów stanowiły kobiety, które wspierał w ich staraniach o ordynację kobiet.
Luteranie.pl
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INFORMACJE URZĘDU GMINY I WÓJTA

UWAGA!!! Kontrole deklaracji śmieciowych
Problemem w naszej gminie jest „znikająca” liczba domowników. Na podstawie złożonych deklaracji śmieciowych oraz korekt do
deklaracji śmieciowych w ostatnim czasie z systemu zniknęło ok. 951 osób!
żeby „uszczelnić” system, od miesiąca września prowadzone są kontrole deklaracji śmieciowych.
Jeżeli, urodziło Ci się dziecka, zmieniła się liczba osób zamieszkujących nieruchomość – zmień deklaracje. Masz na to 14 dni.
W przypadku niezłożenia deklaracji lub złożenia z nieprawdziwymi danymi można otrzymać karę grzywny, która może wynieść nawet
5000 złotych.

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 właściciel nieruchomości, którzy dotychczas nie segregowali odpadów komunalnych proszeni są o segregacje
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 66 40 lub mailowo: dsekula@jaworze.pl,
mbednarek@jaworze.pl, w godzinach pracy urzędu.
Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej www.czystejaworze.pl, zakładka odpady.

WAŻNA INFORMACJA
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.
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Od 1 września 2017

uchwała antysmogowa dla Śląskiego!
Dotyczy Cię, jeśli ogrzewasz swój dom paliwami stałymi, jak węgiel, drewno, pellet!

KROK

KROK

1
2

→

Sprawdź datę produkcji i klasę swojego kotła węglowego

→

Jeśli nie jest to kocioł KLASY 5 lub ECODESIGN
– masz obowiązek wymienić go na te standardy!

(dotyczy kotłów, których rozpoczęcie eksploatacji nastąpiło przed 1 września 2017)

KOCIOŁ POZAKLASOWY tzw. KOPCIUCH

KOCIOŁ KLASY 3
LUB 4

WYMIANA w przypadku kotłów (od daty ich produkcji)

WYMIANA

↓

↓

> 10 lat

5 – 10 lat

↓

↓

< 5 lat

↓

↓

↓

↓

do końca roku

do końca roku

do końca roku

do końca roku

2021

2023

2025

2027

Więcej dowiesz się na powietrze.slaskie.pl
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LUDZIE JAWORZA
MARZENIA MOżNA REALIZOWAĆ
W KAżDYM WIEKu

Uniwersytet III Wieku w Jaworzu zainaugurował kolejny
rok akademicki. Dr Zbigniew Marten mówił o psychologii pozytywnej. Temat nie został chyba wybrany przypadkowo? Od
kilku miesięcy mamy pandemię koronawirusa, a nam wszystkim potrzeba pozytywnego myślenia...
To bardzo nieprzypadkowy temat (śmiech). Dr Zbigniew
Marten jest bardzo doświadczonym naukowcem, psychologiem
klinicznym, który zawsze miał tłumy na swoich wykładach.
Pamiętam, że bodajże w 2018 roku w jaworzu robiliśmy większą
inaugurację pod patronatem marszałka województwa, przyjechali
wtedy przedstawiciele 11 uniwersytetów z całego województwa.
Doktor Marten był jedną z trzech osób, które wygłosiły wykład.
Wtedy wszyscy byli nim zachwyceni, ale mieli ogromny niedosyt.
Pomyślałam, że skoro mamy taki trudny czas, może warto by
zaprosić go do jaworza raz jeszcze. udało się, choć on nie jest
już ostatnio skłonny do prowadzenia wykładów audytoryjnych.
jego wykład inauguracyjny był bardzo ciekawy. Pokazał, jak pozytywna psychologia bardzo nam pomaga w życiu, a także, jakim stała się momentami trudnym do zrozumienia narzędziem,
którym się posługujemy w różnych sytuacjach. Posłużył się przykładem, że zdarzają ludzie niezbyt mądrzy, którzy potrafią sobie
wmówić, że są bardzo mądrzy. ci, którzy kłamią, potrafią wmówić sobie, że jest to potrzeba chwili, potrzeba czasu. ukazał mocne strony psychologii pozytywnej, do której mamy możliwość się
odwoływać wtedy, kiedy przychodzi nam żyć nie tak, jakbyśmy
chcieli. Dlatego wykład był bardzo trafiony, widownia co jakiś czas
pękała ze śmiechu, nasze seniorki skrzętnie notowały niektóre
myśli i słowa pana doktora.
W marcu zostaliście zastopowani przez koronawirusa.
Trzeba było odwołać m.in. wykład profesora Ryszarda Koziołka, doskonale znającego nasze strony, który potem został
wybrany rektorem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Musieliśmy się ograniczyć do zajęć warsztatowych, w bardzo
małych grupach. Kiedy jednak zaczęła się nagle zwiększać liczba chorych na cOVID-19, to także i je zawiesiliśmy. Nawet przestrzegając precyzyjnie wymogów sanitarnych, nie byliśmy w stanie wpłynąć na uczestników warsztatów. Kiedy tylko zajęcia się
kończyły, słuchacze – bardzo spragnieni kontaktu bezpośredniego – nie zachowywali dystansu społecznego i nikomu się nie
spieszyło do domu.

Rozmowa z dr Anną Klinik, stojącą na czele Uniwersytetu
III Wieku w Jaworzu

Na pewno trzeba podkreślić duże zaangażowanie urzędu
Gminy jaworze na czele z wójtem Radosławem Ostałkiewiczem
i jego zastępczynią, Anna Skotnicką-Nędzką. Nie udałoby się
nam zrobić tak wiele, na tak dużym poziomie, przez te minione
lata bez tej pomocy ze strony lokalnego samorządu. W tym miejscu może warto wyjaśnić jedną kwestię – uniwersytet III Wieku w jaworzu prowadzi Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Feniks” z siedzibą w cieszynie. Swego czasu przystąpiło do
otwartego konkursu na prowadzenie takich zajęć. Mamy duże doświadczenie w tej materii, bo organizowaliśmy na przykład cykl
międzynarodowych sympozjów naukowych z udziałem przedstawicieli wszystkich uczelni wyższych w Polsce oraz czeskich
i słowackich. uniwersytet III Wieku jest młody, ale spełnia wszystkie normy. Weźmy choćby Radę Naukową, która ma obowiązek
czuwania nad merytorycznym poziomem pracy. jest wyjątkowa,
bo w jej skład wchodzi dwóch profesorów, m.in. Zenon Gajdzica,
dziekan jednego z największych wydziałów uŚ, Nauk Społecznych w cieszynie, a także sześciu doktorów. Mamy bardzo ciekawie i precyzyjnie dobraną tematykę. W minionych latach zorganizowaliśmy 40 wykładów audytoryjnych na bardzo wysokim
poziomie. Do tego trzeba wspomnieć o bardzo ciekawym programie warsztatowym, choćby zajęciach z fitnessu mózgu, z zakresu rehabilitacji ruchowej czy artystycznych. Od początku istnienia
uniwersytetu mieliśmy cztery wyjazdy warsztatowe do Gliwic, Koszęcina, Krakowa i Wieliczki, z bardzo bogatym programem edukacyjno-rozwojowym.
Ilu członków liczy obecnie Uniwersytet III Wieku
w Jaworzu?
Deklarację członkowską złożyło około 170 osób. Do tej pory
średnio na wykłady przychodziło od 60 do 80 osób. choć były
też takie, na przykład profesorów Koziołka czy Tadeusza Sławka, które przyciągnęły nawet 120 osób. Formuła tych zajęć była
otwarta, dlatego pojawili się na nich także uczniowie szkół średnich czy młodzież akademicka.

Potrzeba bliskości, czemu nie ma się co dziwić,
zwyciężyła...
Na szczęście nic przykrego się nie zdarzyło.

W Jaworzu mieszka pani od kilku lat. Jak się pani tutaj
czuje?
To jest wyjątkowa gmina. Miał to być dla mnie taki „spokojny spacer po zachodnim stoku”, a na miejscu okazało się, że jest
jeszcze bardzo dużo do zrobienia i jest wielu chętnych do pracy
społecznej. Przecież w jaworzu działają 32 organizacje pozarządowe, które mają ciekawą ofertę. Zawsze patrzę z przyjemnością
na to, jak niektórzy mieszkańcy starają się uczestniczyć w różnych wydarzeniach.

Rozpoczął się nowy rok akademicki, czwarty z kolei. Jakie są perspektywy? Zajęcia będą się odbywały wyłącznie
on-line?
Nauczanie będzie się odbywało drogą on-line. Na uniwersytecie Śląskim tworzy się bazę naukową. Profesorzy nagrywają
swoje wykłady, a my znajdziemy taką formułę, żeby z nich skorzystać. Do tej pory mieliśmy wykłady w czwartki, być może tego
dnia będziemy oglądać każdy w swoim domu te nagrania.

A jeszcze z dodatkową ofertą dla seniorów ma wyjść
w przyszłym roku Ośrodek Promocji Gminy Jaworze. Na
pewno przyjęła to pani z dużą radością...
W tych trudnych czasach nie byłoby takiej ciekawej inauguracji roku akademickiego, gdyby nie otwartość nowej dyrektor, jolanty Witkowskiej, która nam bardzo pomogła. Bardzo liczymy
na dalszą udaną współpracę, a postawienie na seniorów jest dobrym posunięciem.
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Szykują się bardzo trudne tygodnie, ba miesiące. Czy
oprócz wykładów przewidujecie jakąś pomoc dla seniorów,
którzy są szczególnie zagrożeni?
W tej materii już udało nam się bardzo dużo zrobić. Tak naprawdę jako pierwsi odpowiedzieliśmy na propozycję, apel wójta
i słuchacze zaczęli w warunkach domowych szyć maseczki. Oddaliśmy 1000 sztuk do dyspozycji wójta. Tych obszarów współpracy i pomocy jest wiele, na pewno więc nie poprzestaniemy na
samych wykładach.
W wywiadach w rubryce „Ludzie Jaworza” pytam o mocne i słabe strony. Mocną stroną jest na pewno istnienie uczelni dla seniorów. A dostrzega pani jakieś minusy?
Przyznam się szczerze, że nie widzę minusów. Być może bierze się to stąd, że mam zbyt małą wiedzę, bo mieszkam tutaj
za krótko. Jaworze ciągle odkrywam, jest dla mnie piękne. Oczywiście, że zdarzają się jakieś drobne mankamenty, na przykład
sąsiedzi utrudniający życie, spalając nie to, co trzeba. Zresztą
zebrałyśmy się w kilka pań i napisałyśmy mały projekt do budżetu obywatelskiego. Te drony, które latały jesienią ubiegłego roku,
mające sprawdzić jakość powietrza, były naszym pomysłem.
Wszystko sprowadza się do tego, żeby wspierać najsłabsze grupy społeczną, a do nich na pewno zaliczają się seniorzy. Serce
rośnie, kiedy widzi się takie postawy, jak w okolicy, gdzie miesz-

NOWE WŁOŚCI MAURYCEGO
Stan budynku przy ulicy Zdrojowej 30 zmienia się na naszych
oczach. Inna zmiana, równie ważna i odbywająca się w bliskiej
okolicy największej renowacji w naszej gminie, przebiegła prawie niepostrzeżenie. Mowa tutaj o jednym z najbardziej znanych
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kam. Mam koło siebie sędziwych sąsiadów, pod dziewięćdziesiątkę. Wszyscy włączyli się w pomoc na ich rzecz. To nie była pomoc zinstytucjonalizowana, ale taki sąsiedzki odruch dobrej woli.
Jest pani niezwykle aktywną emerytką. Danuta Koenig
z Ustronia, odbierając swego czasu Honorową Złotą Cieszyniankę na deskach Teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie, powiedziała coś takiego: „Choć życia popołudnie, jest
cudnie”.
Bardzo fajnie powiedziane. Emerytura to nie jest czas na odpoczynek, byle tylko być zdrowym i sprawnym. Jak mnie ktoś
pyta o moje marzenia i pragnienia, to odpowiadam, że każdy
człowiek ma ich bardzo dużo. Największym jest dojść do końca
na własnych nogach, żeby nie trzeba było liczyć na pomoc drugiego człowieka. Stąd tak duży nacisk położony na codzienną aktywność.
Dogonimy kiedyś w tej materii Europę? Na przykład
w krajach basenu Morza Śródziemnego osoby starsze są aktywne bardzo długo...
Myśmy już ją dogonili. Na pewno jest dużo lepiej niż dawniej.
Są słuchacze Uniwersytetu III Wieku, który mają 90 lat na karku,
a potrafią przytuptać na wykład o własnych siłach. To o czymś
świadczy.
Rozmawiał: Tomasz Wolff

budynków gminy, czyli siedzibie biblioteki i sali ślubów. Powstała w latach 80 XIX wieku i zlokalizowana u zbiegu ulic Zdrojowej
i Szkolnej nieruchomość, znana jest większości mieszkańców
jako budynek „Pod Goruszką”. Do tej pory jego właścicielem była
Spółdzielnia „SAMOPOMOC” w Jasienicy, która wynajmowała go
gminie. Pomieszczenia te zajmowały Gminna Biblioteka Publiczna oraz Sala „Pod Goruszką”. Na piętrze uczyły się także niektóre
klasy ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu. Wszystko to, poza
właścicielem budynku, nie ulegnie zmianie.
Od nieco ponad dwóch tygodni
Gmina Jaworze jest pełnoprawnym
właścicielem obiektu przy ulicy Szkolnej 97. Mimo że rozmowy trwały już
kilka lat, to dopiero w tym roku pojawiła się możliwość nabycia budynku bez
obciążania gminnej kasy. Środki, które złożyły się na ten zakup pochodziły z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych oraz z oszczędności, które
pojawiły się w budżecie ze względu na
obostrzenia wprowadzone przez pandemię COVID-19.
Dzięki wydaniu tej kwoty właśnie
na ten cel, w następnych latach pojawią się możliwości doprowadzenia kolejnej perły z czasów Uzdrowiska Jaworze do pełnej świetności. Oszczędności na czynszu za wynajem pomieszczeń będzie można przekazać
na niezbędne zmiany, które pozwolą na kolejne oszczędność w zużyciu
energii czy w kosztach ogrzewania.
Urząd Gminy Jaworze
Budynek „Pod Goruszką” należy do Gminy
Jaworze. Fot. Urząd Gminy Jaworze
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ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
TOWARZYSTWO
MIŁOŚNIKóW jAWORZA
Przed rokiem 1939...
Na posiadach Towarzystwa Miłośników jaworza w dniu 20
września zatytułowanych „jaworze przed rokiem 1939” przedstawiłem historie przedwojennych pobytów mojej rodziny w jaworzu. Moją relację ilustrowałem zdjęciami z jaworza i okolic z lat
1935-1939.
Przed wojną moja rodzina mieszkała w Siemianowicach Śląskich, gdzie dziadek, inż. Zygmunt Grocholski, był dyrektorem
kopalni Richter. Przedwojenne pobyty rodziny w jaworzu spowodowane były dbałością o zdrowie dzieci. Synowie: Andrzej i Leszek mieli wiecznie zaczerwienione gardła i często zapadali na
anginę. Lekarze zalecili klimat morski jako jedyne i niezawodne
lekarstwo.
W latach 1929-33 jeżdżono latem, często z dziadkami i wujostwem na hel. Dziadkowie Grocholscy kupili nawet działkę na
helu i mieli się budować. Ale z powodu budowy bazy wojskowej
zostali wywłaszczeni.
co ważniejsze, mimo tych wyjazdów gardła nadal były czerwone! Lekarze zmienili więc zdanie: doszli do wniosku, że klimat morski rozpulchnia migdałki, a zatem tylko powietrze górskie
może coś tu zmienić.
W lutym 1934 roku, cztery tygodnie spędzono w żegiestowie.
Na lato 1934 wyjechano do Lubnia koło Myślenic. Klimat górski
wywarł zapewne korzystny wpływ na stan migdałków. czerwiec
1935 spędzono w jastrzębiu-Zdroju, a lipiec i sierpień 1935 już
w jaworzu. Rodzina mieszkała w domu p. Kukli. jest to najstarszy

dom z domów położonych naprzeciwko hotelu jawor. Nie było
prądu, tylko lampy naftowe.
W domu p. Kukli Grocholscy: rodzice i dzieci bardzo dobrze
się czuli. Spędzili tam również wakacje 1936. Do jaworza, do
domu p. Kukli przyjeżdżała najbliższa rodzina ze strony pradziadków Bielskich.
jaworze tak się spodobało, że w roku 1935 zapadła decyzja o kupnie działki i wybudowaniu domu. Działka 646/2 na Kalwarii o powierzchni 6000 metrów kwadratowych została kupiona
od heleny Pilarskiej z domu Macura. Dom został zaprojektowany
w stylu modernizmu przez krewną architektkę janinę Bielską.
Wybudowała go szybko firma Paweł i jan Krehut przedsiębiorstwo budowlane w jaworzu.
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W roku 1937 dom jeszcze nie był wykończony, ale rodzina
spędziła w nim pierwsze wakacje. W kolejnych przedwojennych
latach rodzina spędzała w tym domu każde wakacje i ferie szkolne. Szybko zaprzyjaźniła się z najbliższymi sąsiadami – rodziną Kosibowiczów oraz innymi jaworzanami. Mój ojciec i jego rodzeństwo oraz odwiedzający ich krewni zawsze z przyjemnością
wspominali wspólne zabawy, kąpiele w basenie, wycieczki do
Wapienicy i w góry: na Błatnią, Klimczok czy Szyndzielnię.
Wakacje 1938 upłynęły pod znakiem lokalnej olimpiady. Pamięć po olimpiadzie w Berlinie 1936 pobudzała do naśladownictwa. W Jaworzu w roku 1938 odbyła się więc mała olimpiada, na
parceli p. Kosibowiczów przed willą „Zośka”, tam gdzie dziś jest
położony dom i ogród p. Boraków.
Jednym z inicjatorów i chyba głównym motorem tej imprezy
była p. Zosia Kosibowicz. Uczestniczyło w niej grono młodzieży. Stryj Andrzej Grocholski pamiętał następujących uczestników:
Wojtek Grocholski, Dzidek Rajs, Strokowski, „hrabia Jojo”, jakiś
„Rudzielec” chyba z grona Jędrzejowiczów.
Lato 1939 było upalne i burzowe. Wakacje były równie wesołe jak i poprzednie. Młodzież – stryj Wojtek Grocholski, Zosia Kosibowicz szaleli – chodzili na dancingi u Handzla pod Goruszkę
i na potańcówki w willach. Chłopcy – Andrzej i Leszek Grocholski
z Jurkiem Kosibowiczem wiele czasu spędzali na basenie.
Coraz bardziej czuło się nadchodzącą wojnę.
Pewnej nocy, na początku sierpnia 1939, rodzinę obudziła
gwałtowna strzelanina, od strony południowej. Potem posypały
się siarczyste wiązanki. W szarym świetle budzącego się dnia,
oczom Grocholskich ukazali się żołnierze w pełnym rynsztunku.
Okazało się, że w ramach ćwiczeń wojskowych natknęły się na
siebie niespodziewanie dwa patrole, a ich dowódcy zaczęli sobie
udowadniać, jakie błędy popełnili.
W sierpniu 1939 coraz więcej mężczyzn zaczęto powoływać
do wojska. 23 sierpnia 1939 w środę zarządzona została niejawna mobilizacja. Wezwanie dostał też dozorca domu p. Więcek.
Jaworze rodzina opuściła w piątek 25 albo sobotę 26 sierpnia
1939. Z Kalwarii rodzina na piechotę z jednym wózkiem bagażu
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udała się na oddalony o 3 kilometry dworzec kolejowy. Z Bielska
pojechała do Krakowa do domu pradziadków. W pociągach panował duży tłok, atmosfera była nerwowa.
Do Jaworza rodzina wróciła po 6 latach...
20 września przed prelekcją odbył się także wernisaż wystawy „Zamyślenia” – to obrazy Bożeny Grocholskiej.
Leszek Grocholski
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NASZE DZIECI, NASZA MŁODZIEŻ
PuBLIcZNE PRZEDSZKOLE NR 1
W jAWORZu
Święto wyjątkowych osób
„Nauczyciel to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci
na całym świecie,
bo któż inny mógłby każdego dnia ofiarowywać to,
co w nim najlepszego, cudzym dzieciom?”.
(D. Beisser)
14 października w instytucjach związanych z oświatą, uroczyście obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej zwany potocznie Dniem Nauczyciela. Święto to upamiętnia rocznicę powołania
Komisji Edukacji Narodowej z inicjatywy Stanisława Augusta Poniatowskiego. jest to szczególny dzień dla pracowników oświaty, którzy dokładają wszelkich starań w wychowanie i nauczanie
młodego pokolenia.
W tym uroczystym dniu odświętnie ubrane przedszkolaki z grupy „Wiewiórek” w imieniu wszystkich dzieci uczęszczających do
Publicznego Przedszkola Samorządowego nr 1 w jaworzu złożyły najserdeczniejsze życzenia pani dyrektor, jolancie Bajorek,
a także nauczycielom oraz pracownikom obsługi. Mali artyści, jak
co roku, zaprezentowali wiersze, piosenki, a także odśpiewali głośne „Sto lat” oraz wręczyli skromne upominki wszystkim paniom.
W ten sposób podziękowali za wzorcową opiekę, naukę, wychowanie, czyste sale oraz bardzo smaczne i urozmaicone posiłki.
W tym roku uroczystość ze względu na panujące ograniczenia,
wyglądała nieco inaczej jak zwykle – zabrakło wspólnego spotkania dzieci z pracownikami placówki. Pomimo tego, ten wyjątkowy
dzień upłynął wszystkim w bardzo miłej i serdecznej atmosferze.
Nauczycielka Katarzyna Dwornik-Rychta

***
Chłopaki w roli głównej
30 września nasze dzieci z radością obchodziły Dzień
chłopaka. Przedszkolaki z grupy pierwszej (trzylatki) brały udział
w zabawach ruchowych, które wywołały u dzieci wiele uśmiechu
na twarzy i pozytywnych emocji. chłopcy z grupy drugiej (czterolatki) brali udział w zawodach sprawnościowych, aby zaimponować swoim koleżankom i wykazać swoje umiejętności sprawnościowe, w tym rzuty do celu oraz pokonywanie toru przeszkód. Po

emocjonujących zabawach dziewczynki poprosiły swoich kolegów
do tańca w rytm piosenki jesiennej.
Na koniec tego radosnego dnia dziewczynki wykonały dla swoich kolegów medale „Super chłopaka” oraz „korony”, które uroczyście wręczyły im składając przy tym życzenia. Obchodzenie tego
święta przyczyniło się do integracji dzieci w każdej grupie oraz pozwoliło wszystkim przedszkolakom poczuć radość z obdarowywania i sprawiania tym samym przyjemność drugiej osobie.
Nauczycielka Agnieszka Pomper

***
Pasowanie na przedszkolaka
„jestem przedszkolakiem” – pod takim hasłem 16 października odbyła się pierwsza przedszkolna uroczystość, mianowicie
Pasownie na Przedszkolaka. Była to uroczystość dzieci, które po
raz pierwszy rozpoczeły przygodę z przedszkolem. uroczystość
rozpoczełą się od powitania pani dyrektor. Następnie maluszki
zaprezentowały swoje umiejętności artystyczne, pokazując ile już
potrafią. Było to ogromne przeżycie dla dzieci, ale mimo to pięknie śpiewały, tańczyły, recytowały wierszyki oraz grały na instrumentach. Po części artystycznej dzieci złożyły przysięgę. Obiecały
codziennie mieć buzię uśmiechnietą, zgodnie bawić się, słuchać
pani, zabawki szanować i dookoła wszystko porządkować, pomagać kolegom oraz być dzielnym przedszkolakiem. Po złożeniu
przysięgi, pani dyrektor dokonała uroczystego pasowania każdego dziecka na przedszkolaka. Na pamiątkę tak ważnego wydarzenia każde dziecko otrzymało prezent. Zwieńczeniem uroczystości
było pamiątkowe zdjęcie i słodki poczęstunek. Był to niezapomniany dzień, pełen wrażeń i emocji.
Nauczycielka Anna Rak
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publiczne przedszkole nr 2
w jaworzu
Zabawa w „kodowanie”
W tym roku nasze przedszkolaki dołączyły do ogólnoeuropejskiej akcji CODE WEEK, która odbywa się w dniach 10 do 25 października. CODE WEEK czyli Europejski Tydzień Kodowania to oddolna, ogólnoeuropejska inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską, w ramach której promuje się m.in. idee kreatywności oraz
rozwiązywania problemów. Dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych bawiły się „w kodowanie”, doskonaląc swoje myślenie. Grupa „Tygrysków” dodatkowo wzięła udział także w akcji „Cała Polska Programuje”, ogłoszonej przez „Fundację Rozwoju Edukacji
Cyfrowej” w ramach organizowanego przez nią Ogólnopolskiego
Programu „Uczymy Dzieci Programować”. Wydarzenie to objęło
swym zasięgiem całą Polskę i odbywało się od 28 września do 9
października 2020 r. W trakcie kolejnych 10 dni nasze „Tygryski”
wykonały 10 specjalnie przygotowanych na tę okoliczność zadań.
Były to działania z grupy offline, ponieważ nasze średniaczki dopiero rozpoczynają swoją przygodą z kodowaniem, a potem programowaniem. Aby obejrzeć fotorelacje i dowiedzieć się, jak wyglądały kolejne aktywności, odsyłamy na naszą stronę internetową.
Nauczycielka: Bogusława Biedroń

lików, co sprawiło wszystkim wiele radości. Ponadto dzieci degustowały domowy chleb, który smakował wyśmienicie. Od tego dnia
każdy przedszkolak podczas spożywania chleba będzie pamiętał o wdzięczności za ciężką pracę rolników, młynarzy i piekarzy.
Nauczycielka: Karolina Wilczek

***
Szacunek do chleba
Chleb od tysięcy lat jest podstawowym elementem posiłków,
a także spełnia ważną funkcję w obrzędach wielu kultur. Mało kto
wie, że 16 października przypada Międzynarodowy Dzień Chleba,
święto ustanowione przez Międzynarodowy Związek Piekarzy i Cukierników. Nasze starszaki „Smerfy” uczciły ten wyjątkowy dzień,
uczestnicząc w zajęciach tematycznych, których celem było budzenie szacunku dla chleba, który w dzisiejszych czasach jest tak
mało doceniany wśród ludzi. Tego dnia dzieci poznały poszczególne etapy powstawania chleba „od ziarenka do bochenka”, a także same zamieniły się w piekarzy, formułując z masy solnej własne wyroby, wśród których nie zabrakło bułeczek, bagietek i roga-

***
Marchewka w roli głównej
13 września grupa starsza „Mądre Sowy” świętowała Dzień
Marchewki. Jak sama nazwa wskazuje, tego dnia królowała oczywiście marchewka. Był to bardzo zdrowy i pomarańczowy dzień.
Chcąc wdrażać już od najmłodszych lat nasze dzieciaki do jedzenia zdrowych i bogatych w witaminy warzyw, w grupie „Mądrych
Sów” zorganizowano właśnie taki dzień. Dzieci były zachwycone
obchodami. Wcześniej przeprowadzono pogadanki na temat zdrowego odżywiania się i jedzenia warzyw, w tym marchwi, zwrócona była uwaga na to, jak wiele potrzebnych do prawidłowego rozwoju witamin posiada marchew i inne warzywa. Tego dnia od rana
dzieci słuchały przebojów związanych z tym bardzo zdrowym warzywem, a sala zamieniła się w „marchewkowe pole”, bo tego dnia
nawet stroje dzieci i pań miały kolor marchewkowy.
Dzieci bawiły się i tańczyły przy skocznych piosenkach o marchewkach. Były liczne konkurencje sportowe: zabawa sprawnościowa „Marchewka parzy, podawanie warzywa w rzędach na różne sposoby oraz wiele innych. Nie zabrakło także marchewkowych łamigłówek, czyli zagadek matematycznych z wykorzystaniem warzyw. W naszym jadłospisie znalazły się tego dnia: marchewkowe przekąski i dania: surowa marchewka oraz zupa marchewkowa, sok marchwiowy, przygotowany wspólnie przez całą
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grupę i nauczycielki. Ponadto starszaki wykonały wspaniałą pracę plastyczną – gigantyczną marchewkę. Podsumowaniem tych
zajęć był „Quiz wiedzy o marchewce”. Przedszkolaki wykazały się
dużą znajomością tematu. Był to dzień ,w którym wszyscy dobrze
się bawili i marchewkę polubili. Dziękujemy wszystkim rodzicom
za przygotowanie dzieciom strojów „marchewkowych”.
Nauczycielka: Magdalena Ćmok
***
Wielkie serce małych przedszkolaków
Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym to jeden
z priorytetów działalności naszego przedszkola. A że potrafi przetrwać i układać się pomyślnie nawet po zakończeniu edukacji
przedszkolnej, to nasza dobra tradycja. Dzięki wielkiemu sercu
jednej z mam naszego absolwenta, udało nam się po raz kolejny
wziąć udział w akcji charytatywnej pod hasłem „Biegniemy z Mają”.
W obecnym roku szkolnym, specyficznym w swoim rodzaju z uwagi
na szerzącego się koronawirusa, mimo pewnych przeszkód, włączyliśmy się do akcji z chęcią pomocy Wojtusiowi i Milence, których los doświadczył ciężką chorobą nowotworową. Współczucie,
empatia, pomoc drugiej osobie, wsparcie w ciężkich chwilach – to
cenne składowe osobowości człowieka, który nie przejdzie obojętnie obok cierpienia dziecka. Nasze przedszkolne dzieci dobrze
wiedzą, że pomagać można w każdym wieku, i nie musi to być
wyjątkowo trudne. I tak przy wspólnym udziale przedszkolaków
i ich rodziców, w nieco inny, oryginalny, nietypowy jak na bieg
sposób, włączyliśmy się w tę piękną akcję charytatywną. Dzięki
niej udało nam się zebrać 655 złotych, przeliczając przy pomocy

aplikacji kroki naszych jesiennych spacerowiczów, a także zbierając pieniążki do wypożyczonej z fundacji „Iskierka” puszki.
Dzięki wsparciu rodziców i wszystkich przedszkolaków dodaliśmy kolejne iskierki nadziei do poprawy jakości życia Wojtusia
i Milenki. Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy. Bogatsi o nowe cudowne doświadczenia przechodzimy do historii
z obietnicą pomocy na kolejne lata.
Nauczycielki: Renata urban, Karolina Wilczek
Zdjęcia: ARc
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szkoła podstawowa nr 1
w jaworzu
Właściwie jest, jak dawniej…
Właściwie niby jest, jak dawniej. Szkoła, uczniowie, nauczyciele, wszyscy pracownicy… właściwie jest, jak dawniej… Niby…
Jednak, jak wszędzie, wyczuwa się jakieś dziwne napięcie. Żeby
nie dać się całkiem pokonać stresowi związanemu z reżimem sanitarnym, wszyscy staramy się zaklinać rzeczywistość i próbować
funkcjonować, jak dawniej. I dlatego, gdy tylko przekraczamy próg
szkoły zmieniamy tor myślenia i, choć trudno w to uwierzyć, ale
to działa. Dzieci potrafią tak szybko dostosować się do nowej rzeczywistości i tak zaprzątają głowy dorosłym, że i oni zapominają o otaczającym świecie. Stąd właśnie cały szereg działań, które
mają miejsce w naszej szkole.
Rozpoczęły się zajęcia dodatkowe: koło szachowe, Lego-robotyka, zajęcia kreatywne oraz sportowe. Obok typowej nauki bierzemy udział w konkursach, zawodach, obchodach świąt nietypowych i wycieczkach.
Kolejny raz włączyliśmy się w świętowanie Światowego Dnia
Zwierząt – obchodzonego corocznie 4 października. Obchody
mają na celu zmienić zachowanie ludzi w stosunku do zwierząt
i uświadomić, że zwierzę to istota żywa i ma swoje prawa. W naszej szkole, podobnie jak w roku ubiegłym, cały październik był
miesiącem zwierząt. W zeszłym roku zajmowaliśmy się prawami
zwierząt, obecnie chcemy zgłębić temat działań zapobiegających
szeroko pojętej krzywdzie wyrządzanej tym stworzeniom.
Uczniowie przedstawiają konkretny problem krzywdzenia zwierząt oraz propozycje działań mających na celu zmianę tej sytuacji. W dowolnym dniu bawimy się w przebieranki, udając jakieś
zwierzątko. Klasy młodsze kochają zwierzaczki i chętnie o nich
rozmawiają, wykonują ich podobizny i przebierają się za nie, bo
to okazja do świetnej zabawy. Podobnie jak w roku ubiegłym organizujemy zbiórkę darów dla schroniska (koce, karma, zabawki
np. własnoręcznie uszyte).
Jak wszystko w tym roku, również obchody Święta Tabliczki Mnożenia w naszej szkole były nietypowe. Uczniowie mierzyli
się w liczeniu on-line na czas. W zmaganiach klas 4.-8. wyłoniono zwycięzców, którzy otrzymali tytuł mistrza tabliczki mnożenia.
W czasie zajęć kreatywnych uczniowie klas piątych i szóstych
włączyli się w obchody Światowego Tygodnia Kosmosu 2020.
Tworzyli projekty krążących satelitów oraz pojazdy Moon Base.
W ramach innowacji pedagogicznej klasy młodsze zakładały
rabatki. Pierwsze nasadzenia zostały zainaugurowane za sprawą
trzecioklasistów, a w ich ślady poszły pierwszaczki i drugoklasiści,
łapiąc za łopatki i grabki, przygotowując żonkilowe rabatki. Teraz
niecierpliwie czekamy na wiosenne kwitnienie.
Przy sprzyjającej aurze udało się również niektórym klasom
wybrać na wycieczki. Po najbliższej i trochę dalszej okolicy. Ale
zawsze przestrzegając zaleceń i szeregu nakazów wynikających
z obowiązujących nas wytycznych.
Pierwszaki udały się nad Zaporę w Wapienicy. Uczniowie klasy drugiej zdobyli szczyt Błatniej, potem były oczywiście pamiątki i zabawy. Trzecioklasiści szumnie bawili się w Gościńcu oraz
zwiedzili jaworzańską Motylarnię, z kolei siódmoklasiści wybrali się
na kajaki – z dala od ludzi, od miejskiego zgiełku, w pełnej izolacji sanitarnej. Na deser podróżowali kolejką wąskotorową Rudy.
Odbyły się również spóźnione wybory do samorządu uczniowskiego. Kandydowały same przedstawicielki płci pięknej i takąż
właśnie mamy miłościwie nam panującą władzę na ten rok szkolny: przewodnicząca Antonina oraz dwie jej zastępczynie Oliwia
i Sandra.
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A na deser kilka ciepłych słów o sukcesach sportowych. Pierwszy „czwartek lekkoatletyczny” przyniósł 13 medali, w tym pięć złotych. Najbardziej wartościowe wyniki uzyskali: Maria Podolska – 1.
miejsce w biegu na 600 m, Sara Urbaś – 2. miejsce w biegu na 600
m, Aleksandra Krupa – 1. miejsce w biegu na 60 m, Kamil Frycz –
1. miejsce w biegu na 60 m. Potem nadszedł termin sztafetowych
biegów przełajowych – eliminacje rejonowe Zabrzeg 2020. I tutaj
nasi reprezentanci rozbili bank, zgarniając trzy puchary i – co najważniejsze – wywalczyli podwójny awans na zawody wojewódzkie. Finał Mistrzostw Śląska w sztafetowych biegach przełajowych
miał się odbyć 13 października w Konopiskach, niestety kolejny
raz wirus w koronie okazał się tym, który rozdaje karty i zawody
zostały przełożone na późniejsze, miejmy nadzieję, lepsze czasy.
Zespół Promocji Szkoły
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Blaski i cienie zawodu policjanta
25 września na lekcję wychowawczą w kl. 8a zaprosiliśmy naczelnika wydziału do walki z przestępczością narkotykową w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Ciekawie przedstawił nam zawód policjanta, jego etapy kariery, możliwości, trudności i niebezpieczeństwa. Opowiadał o spustoszeniu, jakie w organizmie człowieka wywołują narkotyki i dopalacze. Ostrzegał przed
ich zażywaniem i odpowiedzialnością ponoszoną za dystrybucję.
Przykłady różnych wydarzeń, trudnych sytuacji z jego codziennej
pracy zawodowej, zrobiły na nas duże wrażenie. Bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas. Już wiemy, że praca policjanta jest
trudna, odpowiedzialna, niebezpieczna, ale i ciekawa, może też
być przygodą życia!
Mirosława Hawełek

Pierwsze prawo jazdy
25 września klasa piąta przy pięknej, jesiennej pogodzie wyruszyła pod opieką pani Mirosławy, Joanny i Kariny z rowerami do
Parku Zdrojowego. Zaczęliśmy od zaznaczenia trasy i ustawienia
najważniejszych znaków drogowych. Potem przejście trasy piechotą i przypomnienia sobie prawidłowego, bezpiecznego wykonywania manewrów, zachowania się wobec znaków pionowych
i poziomych na drodze. Był skręt w prawo, w lewo, jazda po rondzie, zatrzymanie się przed znakiem „Stop” i przejazdem kolejowym niestrzeżonym, prawidłowe stosowanie się do znaku „Ustąp
pierwszeństwa przejazdu”, ostrożna jazda przed przejściem dla
pieszych. Potem próby na rowerze i na końcu egzamin, aby zdobyć pierwsze prawo jazdy, które uprawnia do samodzielnej jazdy
rowerem po drodze. Wspierali nas swoją pomocą rodzice. Jazda
rowerem w obecnych warunkach, na naszych drogach, jest dla
dziecka bardzo niebezpieczna. Wymaga dobrego przygotowania,
koncentracji uwagi, odpowiedzialności i dojrzałości. Prawidłowej
kontroli tego, co się dzieje wokół na jezdni, wyraźnego sygnalizowania przed wykonaniem manewru, utrzymania równowagi podczas trzymania kierownicy jedną ręką i bezpiecznego wykonania
manewrów. Nie jest to łatwe, ale bardzo ważne, aby wszyscy na
drodze byli bezpieczni!
Mirosława Hawełek
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
W jAWORZu
Z tabliczką mnożenia za pan brat.
W dniu 2.10 obchodziliśmy X Międzynarodowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Zostaliśmy jedną z 5242 oficjalnie zarejestrowanych
szkół, w której nauczyciele, pracownicy i uczniowie przypominali sobie działania matematyczne, jak się później okazało z pozytywnym skutkiem. Z tej okazji została zorganizowana w szkole
zabawa dla uczniów klas 3-6. Ich zadaniem było odszukiwanie
porozwieszanych w różnych miejscach szkoły działań związanych
z mnożeniem i dzieleniem. Zwycięzcami okazali się uczniowie
klasy 6a, którym udało się odnaleźć przeszło 90 ukrytych działań.
W tym dniu dziewczyny z Szkolnego Koła Wolontariatu przeprowadziły pod kierunkiem nauczycieli lekcje matematyki w klasie 3 i 4.
W trakcie tych zajęć Agnieszka, Oliwia i hania odpytywały uczniów
ze znajomości tabliczki mnożenia i nagradzały najlepszych słodką niespodzianką. Zadaniem uczniów było również rozwiązywanie
zadań tekstowych z zastosowaniem mnożenia i dzielenia. Na zakończenie tego intensywnego dnia dziewczyny odwiedziły Gminny Zespół Oświaty, szkolny sekretariat oraz panią dyrektor. uczennice wcieliły się w role egzaminatorów, przepytując dorosłych ze
znajomości podstawowych działań matematycznych. jednodniowe
Święto Tabliczki Mnożenia to dzień symboliczny. Miał nas zachęcić do przypomnienia ważnych działań matematycznych. uczniom
zapewnił zdrową rywalizację, dorosłym pozwolił na zaprezentowanie swoich umiejętności przed uczennicami, a wszystkie pomyłki
były oczywiści „kontrolowane”.
M. janik

Pielęgnujmy pamięć.
Zbliżają się dni, podczas których w szczególny sposób pamiętamy o zmarłych. Porządkujemy groby i zapalamy znicze. Wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się
w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. Wolontariusze z SP nr
2 wędrując po jaworzu odwiedzili ważne dla nas miejsca pamięci. Zapalili symboliczne znicze w centrum jaworza oraz na cmentarzu katolickim pod pomnikami jaworzan, którzy zginęli podczas
II wojny światowej. Nie sposób było ominąć miejsce poświęcone
józefowi Piłsudskiemu, przy którym przypomnieliśmy sobie zawiły
losy jaworzańskiego pomnika. Na cmentarzu katolickim odwiedziliśmy również grób kapitana czesława czubaja, wieloletniego prezesa Beskidzkiego Stowarzyszenia Maczkowców i głównego inicjatora uhonorowania naszej szkoły imieniem gen. Maczka. Symbolicznym zapaleniem znicza upamiętniliśmy również grób żołnierzy
AK, powstańców warszawskich, którzy za swoją wyjątkową działalność na terenie Wołynia otrzymali Medal Sprawiedliwy Wśród
Narodów Świata. Zdajemy sobie sprawę, iż na upamiętnienie zasługiwało jeszcze wiele innych osób i miejsc, dlatego będziemy
kontynuować takie działania w kolejnych latach. Pamięć o tych,
którzy odeszli jest wyrazem szacunku dla ich życia, podejmowane działania pozwalają nie zapominać młodym ludziom o dokonaniach osób związanych z jaworzem, o których tylko czasami
wspominamy na lekcjach historii.
Wolontariusze
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Święto KEN w SP2
Jak zawsze a jednak inaczej…
Tegoroczną akademię z okazji Dnia Nauczyciela przygotowała klasa 6a. Zazwyczaj to najfajniejszy występ dla wszystkich, bo
aspekt humoru jest w nim wyraźnie dominujący. Akademia 14
października była jednak inna od wszystkich, jakie pamiętamy…
W szkole obecni byli tylko uczniowie 6a i kilkoro dzieci biorących udział w zajęciach świetlicowych. Występ był nagrywany,
a następnie został przesłany przez platformę Teams, z której od
początku korzystamy, realizując zdalne nauczanie. Brak interakcji, garstka realnych widzów skrytych pod maskami i przyłbicami,
wszystkich chyba onieśmielił i jakoś tak… wyciszył. Sympatycznym akcentem był występ taneczny Zuzanny Kramer i jej partnera tanecznego Illii Vysotskiego (zdobywców I miejsca w kategorii
10-11H w Mistrzostwach i Pucharze Okręgu Śląskiego Polskiego
Towarzystwa Tanecznego w Będzinie). Biliśmy brawo najgłośniej
jak to było możliwe. Nie zawsze nasi uczniowie mają okazje zaprezentować swoje pozalekcyjne pasje, a ten występ na pewno
dodał naszej uczennicy skrzydeł a koleżanki i koledzy z podziwem
spoglądali na jej sceniczne umiejętności.
Otrzymaliśmy tez sporo ciepłych życzeń, za które szczerze
i z serca dziękujemy. Żyjemy przecież w czasie, kiedy autorytet
nauczyciela jest często podważany. Bardzo, ale to bardzo cieszą
nas też życzenia, o których nie zapominają wobec nas absolwenci. Nieraz są już dorośli, założyli swoje rodziny, a do dziś nie zapominają o małym czerwonym serduszku wysłanym chociażby przez
sms. Zawsze powtarzam, że takie gesty należą do najcenniejszych
naszych nagród – są absolutnie bezinteresowne!
W momencie, kiedy powstaje ten artykuł, już wiem, że znowu
przechodzimy na zdalne nauczanie… Jakoś w klasie nikt się nie
cieszył, kiedy to oznajmiłam… Wszyscy dojrzewamy jakoś szybciej do myśli, że nie chcemy żyć wirtualnie i potrzebujemy realnego kontaktu z drugim człowiekiem.
Do szybkiego ZOBACZENIA!
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Spiszmy się, jak na rolników przystało!
Od 1 września do 30 listopada 2020 r.
przeprowadzany jest Powszechny Spis Rolny 2020.
Rolnicy mogą udzielić informacji:
– poprzez samospis internetowy, za pośrednictwem interaktywnej aplikacji na spisrolny.gov.pl
– telefonicznie, dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99.
Z rolnikami, którzy nie spisali się przez Internet lub telefon, skontaktują się rachmistrzowie spisowi:
– telefonicznie
– w trakcie bezpośredniej wizyty, z zachowaniem zaleceń sanitarnych.
Udział w spisie jest obowiązkowy, a zebrane w nim dane są bardzo ważne.
Wyniki spisu pozwolą dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo i będą służyć władzom lokalnym
oraz centralnym do podejmowania decyzji strategicznych.
Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie spisrolny.gov.pl
Zapraszamy do udziału w loterii Powszechnego Spisu Rolnego 2020 – loteria.spisrolny.gov.pl oraz w
konkursach
spisowych
organizowanych
przez
Urząd
Statystyczny
w
Katowicach
– katowice.stat.gov.pl
Atrakcyjne nagrody czekają.

Tomaszowi Wolffowi, redaktorowi naczelnemu „Echa Jaworza”, najszczersze wyrazy współczucia
z powodu śmieci Taty Zbigniewa
w imieniu mieszkańców Jaworza, władz samorządowych gminy oraz wszystkich pracowników Urzędu Gminy składa
Radosław Ostałkiewicz, wójt Gminy Jaworze
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TEKST SPONSOROWANY
It’s raining cats and dogs
Znaczenie: leje jak z cebra.
Przykład: I think it’s going to rain heavily. It’s raining cats and
dogs.
To be on cloud nine
Znaczenie: być bardzo szczęśliwym z jakiegoś powodu
Przykład: When I finally got the job, I was on cloud nine.
pixabay.com

NASTY WEATHER
POGODA POD PSEM I INNE WYRAŻENIA
ZWIĄZANE Z POGODĄ

W tym numerze wszystko o POGODZIE. Większość z nas
sprawdza aktualną pogodę przynajmniej raz dziennie. Zerkamy
za okno, sprawdzamy ulubione portale z wiadomościami
meteorologicznymi. Dla Brytyjczyków „weather-talk” to często
pierwszy temat, poruszany z nieznajomym.
W listopadzie: idiomy związane z pogodą.
1. Break the ice
Znaczenie: rozpocząć rozmowę, przerwać niezręczną ciszę.
Przykład: I met Mark for coﬀee yesterday. I broke the ice with
my car story. It’s broken down again.
As right as rain
Znaczenie: czuć się dobrze.
Przykład: After my trip to Paris, suprisingly I was as right as rain.
To be under the weather
Znaczenie: czuć się chorym.
Przykład: Are you OK? No, I feel a bit under the weather, I need
to stay at home.
A fair-weather friend
Znaczenie: ktoś, kto jest Twoim przyjacielem w dobrych chwilach,
nie możesz na niego liczyć w tych gorszych.
Przykład: I need Megan to support me, but she turned out to be
a fair-weather friend.
Calm before the storm
Znaczenie: cichy, spokojny czas, przed okresem dużej aktywności.
Przykład: In the morning, it was like the calm before the storm. I
was expecting a stressful day at school.
Every cloud has a silver lining
Znaczenie: zawsze można znaleźć coś dobrego w każdej złej
sytuacji.
Przykład: I don’t feel well. Although I have to stay at home, I can
read some books and relax. Every cloud has a silver lining.
It never rains but it pours
Znaczenie: nieszczęścia chodzą parami.
Przykład: First she lost her keys, then her purse with all her credit
cards, and when she was crossing the road, she fell and twisted
her ankle. It never rains but it pours!

Save it for a rainy day
Znaczenie: oszczędzać na czarna godzinę
Przykład: I earned some extra money. I’ll save it for a rainy day.
ZAPRASZAMY DO DOŁACZENIA DO NASZYCH GRUP
ORAZ NA ZAJĘCIA INDYWIDUALNE LUB W MINI-GRUPACH !
Zajęcia stacjonarne, hybrydowe i zdalne.
Kursy konwersacyjne z native speakerem!
SEKRETARIAT: Zdrojowa 93, I pietro, budynek Galerii Jaworze.
Tel. 0048 604 835 859 / e-mail: sekretariat@jezykijaworze.pl
W okresie pandemii, zadzwoń i umów się na spotkanie!

Poszukuję
mieszkania w Jaworzu
dla starszej osoby
tel. 609 517 578
Biuro Rachunkowe
MIRMAR
Pełna obsługa ﬁrm. Dojazd do klienta.
Jaworze, ul Konwaliowa 325
tel. 501 770 424
e-mail: biuromirmar@gmail.com
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1) Dziesięć Przykazań Bożych
2) Mistrz polskiego malarstwa historycznego
3) Zarządza wyższą uczelnią
4) Obywatelka Zambii
5) Półwysep z jałtą
6) Fale po trzęsieniu ziemi
7) Kwota płacona przed licytacją
8) żołnierz doborowej piechoty tureckiej
9) Badają właściwości substancji
15) Wystawne przyjęcie bez tańców
17) Obiekt chuligańskich wybryków w jaworzu
18) Płynie przez Wadowice
19) Zatrudnia kapitana i załogę statku
20) jezuita, autor „Kazań sejmowych”
21) Narzędzie kowala
22) Zespół trzech elementów
23) Miasteczko pod czantorią
24) Informują o śmierci, czasie i miejscu
pogrzebu
29) Droga dla pociągu
31) Grecka bogini zemsty
33) Niski głos kobiecy
35) żydowski nagrobek
36) Zapalany na grobie
37) Miejsce kaźni polskich oficerów
38) Mityczna rzeka w hadesie
39) Nieżyjący aktor i scenarzysta pochodzący
z jaworza
40) Objaw przeziębienia
41) Wzywa do walki na ringu
42) Stadium rozwoju, etap

Poziomo:
1) Gwiazda polskiej sceny muzycznej, która odeszła w sierpniu 2020
7) Działacz opozycji, którego również pożegnaliśmy w sierpniu 2020
10) cmentarz wileński z sercem Piłsudskiego
11) Starochrześcijańskie podziemne cmentarze
12) Średniowieczny włoski poeta, autor „Boskiej komedii”
13) Konny Tatar na Krakowskim Rynku
14) Święto Zmarłych
16) Zabierany lub oddawany
19) Miękka tkanina z włoskiem
23) W nich prochy zmarłych
25) Rasa owcy o cennym futrze
26) Dostarcza wełny
27) Nauka zajmująca się wykorzystaniem energii jądrowej do celów
pokojowych
28) Zrywa liście z drzew
30) Po niej kara
32) urzędowy strój sędziego
34) Propagator doktryny, wyraża określone poglądy
35) Siła duchowa, odporność na przeszkody
36) Projekty działania, pomysły
39) Sztuczny basen w porcie
42) Prowizoryczny szew
43) urząd nadzorczy
44) Opowieść o bogach
45) Korzyść z handlu
46) Zabezpiecza spłatę długu
47) Ostry grzbiet górski
48) Rodzaj kodu

BADAMY CODZIENNIE
Optyka Wapienica
ul. T. Regera 2,
43-300 Bielsko-Biała
Tel. 502 093 994

Oko i Okulary
ul. Bielska 8
43-430 Skoczów
Tel. 33 853 47 01

15 %
Rabat na zakup
kompletnej pary
okularów
korekcyjnych.
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DRUGA FALA, DRUGI LOCKDOWN?
Rozwija się druga fala koronawirusa SarsCOV-2, coraz więcej osób choruje na COVID-19. W związku z tym rząd, od
24 października, wprowadził nowe ograniczenia w funkcjonowaniu kraju.
Jakich zasad należy przestrzegać?
Wciąż jesteśmy zobowiązani dbać o higienę, dezynfekować ręce, nosić maseczki, wietrzyć pomieszczenia. Wszystko to,
by chronić siebie i innych. Zasady dystansu społecznego, osłabione w okresie wakacyjnym zostają znów zaostrzone, celem
zahamowania transmisji koronawirusa.
Ważną zmianą jest to, że cała Polska, od 24 października, stała się czerwoną strefą. W związku z tym czekają nas ograniczenia w liczbie osób w placówkach handlowych, uzależnione od wielkości sklepu: dla sklepów o powierzchni do 100 metrów kwadratowych – 5 osób na kasę, a dla sklepów powyżej 100 metrów kwadratowych powierzchni – 1 osoba na 15 metrów kwadratowych. Od czwartej soboty października obowiązuje także zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela,
konsolacje i inne). W czasie uroczystości religijnych na jedną osobę nie może przypadać mniej niż 7 metrów kwadratowych.
Komunikacja publiczna także będzie funkcjonować w zmienionej formie w całym kraju. Maksymalna ilość pasażerów
to 50% zajętych miejsc siedzących lub 30% wszystkich miejsc w pojeździe. Zamknięte zostaną także sanatoria, tak, by nie
tworzyć dużych grup osób narażonych, z racji wieku i stanu zdrowia, na ciężkie przechodzenie zakażenia koronawirusem.
Zgromadzenia, praca, szkoły
Wszystkie zgromadzenia powyżej 5 osób są zakazane, aby także w ten sposób zahamować transmisję COVID-19. Wyjątkami od tej zasady jest wspólne mieszkanie, praca, która wymaga takiej, lub większej liczby osób, pośrednio także nauka
w szkołach. Polski system edukacji przechodzi bowiem w tryb hybrydowy. Oznacza to, że w trybie zdalnym uczyć się będą
uczniowie ze szkół ponadpodstawowych, studenci oraz uczniowie szkół podstawowych powyżej czwartej klasy. Młodsze dzieci wciąż będą się uczyć stacjonarnie, chyba że lokalne uwarunkowania epidemiologiczne spowodują inną sytuację.
Nie oznacza to jednak czasu wolnego dla tych uczniów. W godzinach od 8.00 do 16.00 dzieci i młodzież do 16. roku życia nie będą mogły same wychodzić z domu, tylko pod opieką dorosłego. Nie będą to jednak osoby starsze, gdyż zachęca
się osoby powyżej 70. roku życia do pozostania w domu. Jak mówili premier i minister rodziny, pracy i polityki społecznej
Marlena Maląg, powołany zostanie Korpus Wsparcia Seniorów, który będzie wspierał najstarszych, potrzebujących wsparcia w zakupach czy codziennych czynnościach.
Na dwa tygodnie zamknięte zostały bary, restauracje i lokale gastronomiczne dla obsługi stacjonarnej. To także ma być
jednym ze sposobów, na zatrzymanie transmisji wirusa w społeczeństwie. Ważnym jest to, że, jak powiedział premier, okres
ten może ulec wydłużeniu. Na pytania dziennikarzy o wsparcie, dla poszkodowanych w ten sposób przedsiębiorców stwierdził, że budżet państwa ma środki, by pomóc w rozwiązaniu problemów finansowych.
Zamknięte zostają także siłownie, baseny oraz kluby fitness. Mecze i wydarzenia sportowe odbywać się będą bez udziału publiczności, a wydarzenia kulturalne mogą się odbyć, gdy na widowni zapełnione zostanie maksymalnie 25% miejsc.
Urząd Gminy Jaworze
PS Numer został złożony do druku na przełomie października i listopada. Bieżące informacje na temat sytuacji epidemicznej w gminie Jaworze oraz całej Polsce znajdziecie na oficjalnej stronie www.jaworze.pl.

