ROK XXX WYDANIE NR 342 NAKŁAD 2900 EGZ. ISSN 1234-6453

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

grudzień 2020

LESZEK BARON
ZE SREBRNĄ CIESZYNIANKĄ

Nie blisko trzy godziny jak zazwyczaj, ale niewiele ponad godzinę trwała tegoroczna Uroczysta Sesja Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej.
11 listopada w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie wręczono Srebrne Cieszynianki oraz Honorową Złotą Cieszyniankę. Z tą różnicą,
że tegoroczna gala odbyła się on-line. – 102. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Jedno z najważniejszych polskich świąt narodowych. W 2020, roku pandemii koronawirusa, obchodzone inaczej niż zwykle. Zazwyczaj ta teatralna widownia była wypełniona po brzegi,
a scena pełna była śpiewu, tańca i sztuki związanej ze Śląskiem Cieszyńskim. W tym roku jednak wszystko się zmieniło – mówiła do pustej
widowni prowadząca galę on-line Hanna Blokesz-Bacza.
Na widowni nie mógł więc usiąść laureat Srebrnej Cieszynianki 2020 z Gminy Jaworze, Leszek Baron, długoletni dyrektor Ośrodka Promocji Gminy Jaworze. Z filmowej prezentacji można się było dowiedzieć na przykład, że stworzył międzynarodowe dożynki, organizował pokazy zapomnianego sprzętu domowego, czuwał nad prawidłowym funkcjonowaniem informacji turystycznej. W czasie swojej pracy w OPGJ
napisał i zrealizował ponad 20 projektów z funduszy unijnych, które opiewały na około milion złotych.
W środku numeru publikujemy wywiad z Leszkiem Baronem. 
(wot). Fot. ARC

Eszko na święta

Drogowe inwestycje

Nadzieja na życie bez bólu

102 lata niepodległej

Kontrole deklaracji śmieciowych
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NA PierWSzYM PLANie
KOMuNIKAT uG

Informujemy, że w dniu 24 grudnia,
tj. w Wigilię Bożego Narodzenia,
urząd Gminy jaworze,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
Gminny Zespół Obsługi,
Ośrodek Promocji Gminy jaworze
oraz Gminna Biblioteka Publiczna będą nieczynne.
jednocześnie informujemy,
że w dniu 31 grudnia (w czwartek)
klienci urzędu Gminy jaworze
obsługiwani będą do godziny 12:00.
Za utrudnienia przepraszamy.

KOMuNIKAT
Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu Gminy jaworze został wywieszony na okres
21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy jaworze przeznaczonej do użyczenia.
urząd Gminy jaworze

Przede wszystkim zdrowych, a także spokojnych i radosnych
świąt Bożego Narodzenia
życzą wójt Radosław Ostałkiewicz
wraz z wszystkimi pracownikami Urzędu Gminy Jaworze
oraz Zbigniew Putek, przewodniczący Rady Gminy Jaworze
wraz z wszystkimi radnymi.
Do życzeń dołączają wszystkie placówki podległe Urzędowi Gminy
oraz organizacje samorządowe z Jaworza.
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DROGOWE INWESTYcjE
Cisowa zaczęta...
Nowy asfalt na długości 1200 metrów został wylany na ulicy
cisowej w Nałężu. To inwestycja przeprowadzona przez Zarząd
Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej. To dopiero pierwszy etap. Na
kolejne przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, nowa nakładka asfaltowa ma się pojawić
na całym odcinku – od skrzyżowania w jasienicy aż do kapliczki. jednym z elementów inwestycji będzie budowa brakującego
chodnika, między ulicami Słoneczną i Wrzosową. jak powiedział
Radosław Ostałkiewicz, wójt jaworza, prace projektowe rozpoczną się najwcześniej w przyszłym roku. W tym przypadku „do tanga” trzeba... trojga. – Zbiegają się tutaj interesy trzech podmiotów – gmin Jaworze i Jasienica oraz Zarządu Dróg Powiatowych.
W przyszłym roku musimy się spotkać i omówić tę kwestię – stwierdził samorządowiec.
Największym problemem na cisowej jest nadmierna prędkość
niektórych kierujących. Radny powiatowy jacek czader obawia
się, że za chwilę mieszkańcy złożą do niego wniosek o zamontowanie na drodze progów zwalniających. – Nowy asfalt jest bardzo
wygodny, ale czy nie sprawi, że niektórzy kierowcy rozwiną jeszcze większą prędkość? – zastanawia się.
(wot)

Prace przy ulicy cisowej były prowadzone w listopadzie.

ulica Kalwaria w wielu miejscach jest bardzo zniszczona. Remont załatwiłby wiele problemów. Zdjęcia: Tomasz Wolff

...a Kalwaria czeka
1 001 123 złote – dofinansowanie w takiej wysokości przyznał
Gminie jaworze śląski urząd Wojewódzki w Katowicach (Wydział
Rozwoju i Współpracy Terytorialnej). chodzi o długo oczekiwany
remont ulicy Kalwaria – na odcinku od Wapienickiej do Podgórskiej. Sprawa nie jest jednak tak prosta, jak mogłoby się pierwotnie wydawać. Gmina będzie musiała zabezpieczyć wkład własny
w takiej samej wysokości. – Udokumentowanie posiadania wkładu własnego będzie wymagane na etapie podpisywania umowy
o udzielnie dofinansowania – czytamy w piśmie, które ze śuW dotarło do jaworza. jest jeszcze drugi warunek, o którym wspomniał
w mediach społecznościowych Radosław Ostałkiewicz, wójt jaworza. – Bardzo bym chciał skorzystać z tej dotacji, gdyż to jedna z dróg podgórskich wymagająca niezbędnego remontu. Czy
nam się uda? Nie wiem, bo stosowną umowę w zakresie robót
budowlanych trzeba zawrzeć jeszcze w tym roku, a która musi
być poprzedzona przetargiem nieograniczonym. Zrobimy jednak
wszystko, by się tak stało... Niemniej jednak chcemy wspólnie
z moją zastępczynią Anną Skotnicką-Nędzką oraz radnymi Edwardem Podstawnym i Tomaszem Jurczykiem zrealizować tę jakże
ważną inwestycję. Przy okazji w tym miejscu dziękuję I wicewojewodzie śląskiemu, Janowi Chrząszczowi oraz staroście bielskiemu, Andrzejowi Płonce – napisał wójt Ostałkiewicz.
jeżeli gminie uda się dopełnić wszystkich formalności, prace
remontowe zostaną przeprowadzone w przyszłym roku.
(wot)

uKWIEcONE jAWORZE
W ramach działań wspierających dla hodowców chryzantem,
przygotowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, obiekty w jaworzu udekorowano barwnymi kwiatami.
Zamknięcie cmentarzy w przeddzień święta Wszystkich świętych
wpędziło w kłopoty ogrodników specjalizujących się w hodowli chryzantem, którymi zwyczajowo przyozdabiamy nagrobki naszych zmarłych.
Dlatego 10 listopada odebraliśmy kwiaty ze wskazanego przez
ARiMR gospodarstwa państwa Szoblików w Iłownicy i przyozdobiliśmy nimi niektóre nagrobki na cmentarzu, w tym całą kwaterę
hrabiowską, pomniki i figury przydrożne w jaworzu. Wraz z przygotowanymi już flagami barwne rośliny we wspaniały sposób wprowadzają jaworze w podniosły nastrój świętowania symbolicznej
rocznicy odzyskania niepodległości w 1918 roku.
Kwiatami wykupionymi przez ARiMR udekorowane zostały takie punkty w jaworzu jak pomniki Marszałka józefa Piłsudskiego oraz Ofiar II Wojny światowej, przydrożne krzyże przy ulicach
Granicznej i Zdrojowej, obelisk w Nałężu oraz ławeczka hrabiego
Maurycego w centrum jaworza.
urząd Gminy jaworze

Fot. urząd Gminy jaworze
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102 LATA NIEPODLEGŁEJ
11 listopada obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Zawsze w tym dniu wiele się działo, warto bowiem być dumnym z pięknego dorobku pokoleń walczących o wolność i utrzymanie suwerenności.
Niestety, tegoroczna pandemia SARS-CoV-2 zmieniła kalendarz także i tego, wyjątkowego i szczęśliwego dla nas dnia. Obchody rozpoczęły się mszą świętą, w intencji Ojczyzny oraz żyjących i zmarłych członków Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – Koła nr 5 w Wapienicy.
Zamiast donośnych wydarzeń, festynów i koncertów, mających
na celu huczne świętowanie, odbyło się ciche złożenie kwiatów
pod pomnikiem jednego z ojców Niepodległej, Marszałka Józefa
Piłsudskiego, który to znajduje się w Parku Zdrojowym w Jaworzu.
Wiązanki biało-czerwonych kwiatów w imieniu wszystkich
mieszkańców Jaworza złożyli wójt Gminy Jaworze Radosław
Ostałkiewicz oraz Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Putek.
Urząd Gminy Jaworze

W takich warunkach przyszło nam świętować tegoroczne Narodowe Święto Niepodległości. 
Fot. Urząd Gminy Jaworze

Kierowcy, noga z gazu
Zderzenie samochodu z dzikim zwierzęciem może zakończyć
się tragicznie. Media oraz portale społecznościowe co jakiś czas
obiegają zdjęcia, nie tylko wykonane na drogach szybkiego ruchu.
Dlatego tak ważna jest odpowiednia prędkość, dostosowana także do warunków terenowych. Urząd Gminy informuje, że od początku roku na terenie naszej miejscowości doszło do kilku kolizji zmotoryzowanych z „dzikimi” lokatorami Jaworza, najczęściej
przy mostku na wysokości amfiteatru. – Jak wynika z wieloletnich
obserwacji, właśnie tam przebiega szlak migracji między innymi saren, z terenów podgórskich na łąki i pola Jaworza oraz okolicznych miejscowości – mówią urzędnicy i jednocześnie apelują
o ściągnięcie nogi z gazu. – Możemy uratować nasze zdrowie, życie
i pojazdy. Uchronimy także coraz bardziej osaczone przez gęstniejącą zabudowę zwierzęta – przekonują. (wot)
Fot. Urząd Gminy Jaworze

NOWOCZESNY AMBULANS
730 tysięcy złotych kosztowała karetką zakupiona przez Bielskie Pogotowie Ratunkowe. Kupno ambulansu było możliwe dzięki 600 tys. zł dotacji z Ministerstwa Zdrowia. Nowoczesny pojazd
trafi do podstacji wyjazdowej w Jasienicy.
Wojciech Waligóra, dyrektor Bielskiego Pogotowia Ratunkowego, podczas odebrania karetki podkreślał, że jest ona naszpikowana sprzętem do ratowania życia z górnej półki. – Na wyposażeniu
mamy defibrylatory, urządzenia do kompresacji klatki piersiowej,
respirator, który możemy zastosować także w przypadku dziecka
powyżej pół roku. Nie wszystkie respiratory spełniają takie wymogi – powiedział szef BPR.
Krzysztof Wilczek, lider podstacji BPR w Jasienicy, dodał
z kolei: – Myślę, że siłę i wolę walki z pandemią będziemy mieli do końca, natomiast takie wsparcie znacznie nam ją ułatwi. Respirator przydaje się w przypadku pacjentów typowo covidowych
z ciężką niewydolnością oddechową – dodał ratownik medyczny.

Pojazd został uroczyście przekazany przez ministrów: Stanisława Szweda i Grzegorza Pudę. Obaj dziękowali ratownikom medycznym za walkę na pierwszej linii frontu z pandemią COVID-19.

(wot)

Nowa karetka Bielskiego Pogotowia Ratunkowego jest naszpikowana nowoczesnym sprzętem do ratowania życia.
Fot. Magdalena Fritz
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NADZIEjA NA żYcIE BEZ BóLu
17-letnia Alicja Szkudlińska z jaworza dochodzi do zdrowia po
ciężkiej operacji w Specjalistycznym centrum Medycznym Medicus clinic we Wrocławiu. Odbyła się ona 22 października i trwała
blisko osiem godzin. Zabieg nie byłby możliwy, gdyby nie ogromne wsparcie ludzi dobrej woli. Na popularnym portalu internetowym Siepomaga.pl kilka tygodni temu została ogłoszona zbiórka.
W opisie można było przeczytać między innymi takie słowa na
temat Ali. – Od 10. roku życia towarzyszy jej okropny ból, który
niemal nie odstępuje na krok. Alicja myślała, że skończy się na
kilkudniowych „przerwach od życia”, jednak ból narastał. Zaczął
uniemożliwiać wyjście z domu bez przyjęcia środków przeciwbólowych. u Alicji zdiagnozowano endometriozę.
W październikowym „Echu jaworza” zamieściliśmy artykuł
„Pomóżmy Ali wygrać z chorobą”, z opisem jej schorzenia i apelem o pomoc. jak się okazało, kiedy gazeta była w domach, pieniądze były już praktycznie zebrane. Trudno ukryć radość w takiej sytuacji.

– Niestety w Polsce nie wykonuje się takich operacji ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Dofinansowanie jest tak
małe, że musieliśmy zwrócić się o pomoc do ludzi dobrej woli. Dla
nas to jest coś niesamowitego, jak zmobilizowali się mieszkańcy
Jaworza i nie tylko, dzięki czemu udało się zebrać 50 tysięcy złotych, potrzebne do przeprowadzenia skomplikowanej operacji. Ja-

5
worzanie przekazywali sobie wiadomość ustnie, wysyłając SMS
-y czy udostępniając posta na Facebooku – powiedziała „Echu
jaworza” urszula Szkudlińska, mama Alicji. Przysłała jednocześnie podziękowanie, które publikujemy w całości poniżej: „święty jan Paweł II powiedział: »Bogatym nie jest ten, kto posiada,
ale ten, kto rozdaje, kto zdolny jest dawać«. W jaworzu żyje wielu »bogaczy« – ludzi, których największym bogactwem jest dobroć serca – i tym podzielili się z nami. Bardzo, bardzo dziękujemy
wszystkim, którzy pomogli zebrać pieniądze na operację naszej
córki Alicji. To dzięki Wam odzyskuje radość i nadzieję na lepsze życie – bez bólu. Dziękujemy za wszystkie wpłaty, wszystkie
słowa wsparcia, otuchy i modlitwy. jesteśmy pod wielkim wrażeniem tej akcji i Waszego wielkiego serca. Mając świadomość, że
gdzieś niedaleko są ludzie, którzy otaczają naszą córkę swoja
troską i wielką serdecznością, dużo łatwiej będzie nam podejmować dalszą walkę o zdrowie Ali. urszula i Tomasz Szkudlińscy”.
Alicja Szkudlińska spędziła we wrocławskiej klinice pięć dni.
Teraz czeka ją dalsze leczenie.
Tomasz Wolff
Alicja Szkudlińska w rysunkowej formie dziękuje wszystkim ludziom dobrej woli za wsparcie.

Zbiórkę pieniędzy na rzecz jaworzanki
koordynowała strona Siepomaga.pl.
Zdjęcia: ARc
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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 września prowadzone są kontrole deklaracji śmieciowych.
Jeżeli urodziło Ci się dziecko, 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 sięgającą 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 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 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.

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.
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Worek czy pojemnik?
UWAGA! Od 1 stycznia 2021 r. metale zbieramy razem z tworzywami
sztucznymi/plastikami do jednego worka.
TWORZYWA SZTUCZNE/PLASTIKI + METALE

PAPIER TEKTURA

SZKŁO

ZIELONE

BIOODPADY

POPIÓŁ

POZOSTAŁOSCI Z SEGREGACJI/ZMIESZANE

Worki dostarczy firma odbierająca odpady.
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DZIEDZIcZYSZ MAjĄTEK?
PAMiĘTAJ, Że OdPOWiAdASz zA zWierzĘ zMArŁegO
BLiSKiegO
Sytuacja jakich wiele; umiera właściciel domu, w którym
mieszkał sam ze swoim ukochanym zwierzęciem. często zdarza
się tak, że zainteresowanie spadkobierców ogranicza się tylko do
majątku; domu, samochodu, telewizora... Niestety zwierzę, które
mieszkało nawet kilkanaście lat ze swoim ukochanym panem, zostaje pozbawione opiekuna, domu a nawet porzucone. Nieznające innego niż domowe życie, wyrzucone ginie z głodu, pod kołami
samochodów lub zostają rozszarpane przez inne zwierzęta. Zawiezione do schroniska zaszywają się w najciemniejszym kącie,
odmawiają jedzenia, wreszcie znikają całkiem - z chorób wywołanych tęsknotą. Takie „niewidoczne” koty czy psy nie mają praktycznie szans na adopcję, bo kto zdecyduje się na przygarnięcie
zwierzaka, który nie podchodzi do odwiedzających, nie prosi ich
o głaskanie, tylko leży nieruchomo, a w oczach ma przerażenie
i bezgraniczny smutek. Z doświadczeń personelu schronisk wynika, że pobytu w tych miejscach nie przeżywa od 40 do 60 proc.
oddawanych kotów. Psy, które teoretycznie lepiej znoszą pobyt
w azylu, tracą chęć do życia, zaczynają chorować i w końcu dzielą los swoich zmarłych opiekunów. Musimy wiedzieć, że jest to
przestępstwo zagrożone surową karą, które obciąża wszystkich
spadkobierców.

Nieoceniona była pomoc dobrych ludzi, którzy widząc głodnego wystraszonego psa, wystawiali wodę za ogrodzenie swojej posesji, również jedzenie. Ta biedna psina żyła tak około roku.
Niestety, Bella nie została wysterylizowana przez swojego pana,
gdy jeszcze żył, więc wkrótce okazało się, że będzie miała młode. Znalazła miejsce w opuszczonej szopie i pomiędzy resztkami
gąbki i szmat oszczeniła się, dając życie trzem ślicznym, ale bezdomnym szczeniaczkom.

***
Przykładem takiej historii jest Bella – suczka, która po śmierci
swojego właściciela została pozostawiona sama sobie, wyrzucona ze swojego domu jej pana. śmierć właściciela powoduje,
że pies traci swojego przewodnika i opiekuna, dodatkowo na domiar złego zostaje pozostawiony na ulicy – świat, który znał, runął, został sam bez domu. Instynkt i inteligencja pozwoliły Belli
przetrwać na ulicy, znalazła jakąś kryjówkę w opuszczonej szopie
i szukając jedzenia i wody żyła z dnia na dzień – pies, który kiedyś spał na swoim ulubionym fotelu u boku swojego pana.

Szczęście, że kryjówkę Belli znalazła dobra Dusza, która nie
tylko ma wielkie serce, aby dokarmiać błąkającego się psa, ale
również rozsądek, by poinformować fundację i prosić o pomoc.
Obrońcy zwierząt z Fundacji BuDRYSEK, którzy przyjechali na
miejsce, odłowili psią mamę i wraz z jej szczeniaczkami zabrali do lecznicy weterynaryjnej Karpacka w Bielsku-Białej, gdzie została im udzielona pomoc. Znalazło się tam dla nich bezpieczne ciepłe miejsce, gdzie Bella mogła na powrót uczyć się ufać
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człowiekowi i w spokoju zająć się swoimi małymi. Po wykonanych
badaniach stanu zdrowia Bella trafiła do domu tymczasowego
w Jaworzu, gdzie mogła już w pełni przypomnieć sobie, jak wygląda życie z człowiekiem oraz innymi psami i kotami.

Fundacja BUDRYSEK po ośmiu tygodniach rozpoczęła poszukiwania domu dla szczeniąt i ich mamy Belli. Szczeniaczki
szybko znalazły domy.
Obecnie na adopcje oczekuje już tylko Bella, która została
kompleksowo przebadana – jest zdrowa, zaszczepiona, wysterylizowana i ma czipa, który zostanie zarejestrowany na jej nowego opiekuna. Jest psem niekonfliktowym, dogaduje się z psami,
kotami i ludźmi. Ładnie już chodzi na smyczy, jest wielkości poniżej kolana.

Wyżywienie, miejsce pobytu Belli i jej szczeniąt – lecznica, hotelik, dom tymczasowy, zabezpieczenie weterynaryjne – badania,
odrobaczenie, odpchlenie, szczepienia, mama również poddana
sterylizacji, czipowaniu... W końcu sam transport z miejsca, gdzie
się oszczeniła, na zabiegi weterynaryjne, na wizyty przed adopcyjne i adopcje... koszty i czas są ogromne.

Być może ktoś z Was może dać pięknej Belli lub innemu naszemu podopiecznemu kochający dom i pomoże zakończyć takie
historie szczęśliwie. Więcej informacji pod numerem 668 564
082, e-mail: fundacjabudrysek@gmail.com.

Spadkobiercy chętnie przejmują po zmarłym majątek, w tym
mieszkanie, w którym osierocone zwierzaki są często niechcianym i niepotrzebnym dodatkiem. Odziedziczone meble można
wyrzucić na śmietnik, a psa lub kota - pozbyć się w podobny sposób... nie można. Los zwierząt zależy od spadkobierców, którzy
niestety nazbyt często żywą część spuścizny traktują jako problem do szybkiego rozwiązania. A tym rozwiązaniem bywa pozbycie się zwierzęcia, wyrzucenie go na ulicę lub oddanie do
schroniska. Podkreślić trzeba, że zgodnie ze zdaniem pierwszym
art. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt, zwierzę nie jest rzeczą. Na gruncie prawa cywilnego (w tym spadkowego) zwierzę dzieli los rzeczy, która wchodzi w skład masy
spadkowej. Odziedziczony pies lub kot musi jednak zostać należycie zabezpieczony – należy się nim zaopiekować, dać mu dom,
ewentualnie znaleźć mu nowe miejsce, zamieszczając stosowne
ogłoszenia, można też zwrócić się z prośbą o pomoc do lokalnej
fundacji lub w ostateczności oddać zwierzę do schroniska. To jedyne legalne sposoby na zabezpieczenie losu zwierzęcia.

Tutaj kończy się część historii dotycząca porzuconej Belli, nakładu pracy, jaki jest potrzebny do przywrócenia psu normalnego życia. Z tego powodu, że suczka nie została wysterylizowana,
dała trzy kolejne bezdomne życia. Łatwo ocenić, jak wpływa to
na szerzenie bezdomności i nakład pracy, jaki musi zostać poniesiony, aby wyeliminować tylko jeden taki przypadek, porzucenia
psa. Koszty związane z interwencją są ogromne i w całości ponosi je fundacja wspierana przez gminy, na terenie których działa.

Wielu właścicielom zwierząt spędza sen z powiek obawa
o los pupili, którzy zostaną sami po ich śmierci. Polskie prawo
nie przewiduje bowiem możliwości pozostawienia majątku zwierzętom. Opiekun zwierzęcia ma jednak pewne, choć mało znane możliwości prawnego zabezpieczenia przyszłości osieroconych przez siebie pupili. Jednym ze sposobów jest umieszczenie
w testamencie tzw. polecenia, w którym zobowiązuje się spadkobiercę do opieki nad pozostawionym psem lub kotem (art. 982
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i nast. k.c.). Kodeks cywilny przewiduje również inną możliwość,
uregulowaną w art. 968-981 tzw. zapis zwykły, czyli takie rozporządzenie testamentowe, w którym spadkodawca może zobowiązać spadkobiercę ustawowego lub testamentowego do
spełnienia określonego świadczenia majątkowego na rzecz
oznaczonej osoby. Zatem, dokonując zapisu w celu zabezpieczenia losu zwierzaka, jego właściciel, czyli spadkodawca, przekazuje określoną sumę pieniędzy lub cenny przedmiot wyznaczonej osobie pod warunkiem zapewnienia przez nią opieki nad pupilem. Taka, wymieniona w testamencie osoba ma obowiązek wypełnić warunek, od którego jest uzależnione wypłacenie pieniędzy lub przekazanie przedmiotu. jeśli istnieje podejrzenie, że źle
opiekuje się zwierzęciem lub wręcz się go pozbyła, o zwrot korzyści wynikających z zapisu mogą wystąpić spadkobiercy, wykonawca testamentu, a nawet schronisko, do którego zwierzak trafi.
Dlatego zwierzolubni prawnicy radzą, by wraz z powyższym zapisem wyznaczyć w testamencie jego wykonawcę, czyli osobę, do
której mamy zaufanie i która będzie kontrolować dalsze losy naszych osieroconych pupili.
jeśli ktoś jest osobą niezamożną i samotną, może zwrócić
się o pomoc do fundacji czy stowarzyszenia ochrony zwierząt

o pomoc. jeżeli nie wiemy, gdzie szukać takich organizacji, zadzwońmy do urzędu gminy w naszym miejscu zamieszkania, tam
uzyskamy informacje.
Należy pamiętać, że pozostawienie zwierzęcia bez opieki wiąże się z odpowiedzialnością karną. ustawa o ochronie zwierząt
nie zezwala na ich bezkarne porzucenie – wyrzucenie z domu!
Taki czyn jest nie tylko niedozwolony prawnie, ale również naganny moralnie. Pies czy kot naszego bliskiego, po którym dziedziczymy majątek, zasługuje na szacunek w przypadku niemożności opiekowania się zwierzęciem i pozostawieniem go w domu,
w którym zamieszkiwał dotychczas, możemy skorzystać z innych
form pozwalających na zabezpieczenie jego bytu. Zaniedbania
w tym zakresie są karalne i niosą za sobą odpowiedzialność karną i cywilną. Są też nagannie oceniane społecznie. Pamiętajmy, że 48% polskich gospodarstw posiada zwierzę domowe,
a 75% populacji naszego kraju deklaruje odpowiedni stosunek do humanitarnego ich traktowania.
Pamiętajmy: ZWIERZęTA TEż cZujĄ.

Z żYcIA BIBLIOTEKI
Przypominamy kilka ważnych informacji dotyczących funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej w jaworzu w trudnych czasach pandemii. Od maja placówka funkcjonuje w ograniczonym
zakresie, mając na uwadze bezpieczeństwo czytelników. Zwiększono limit wypożyczanych książek do 10 woluminów na osobę,
jak również wprowadzono możliwość dodatkowej prolongaty pozycji znajdujących się na koncie czytelnika.
Przypominamy, że biblioteka jest otwarta w poniedziałki od
12.00 do 18.00, wtorki, środy i piątki w godz. 10.00-15.00. Obecnie
czytelnicy nie mają swobodnego dostępu do księgozbioru, ograniczono wejście do biblioteki. Wypożyczenia odbywają się na tymczasowym stanowisku w korytarzu, do którego może wejść tylko jedna osoba, która zgodnie z zaleceniem zasłoniła nos i usta.
Książki, zwracane przez czytelników należy odkładać do koszy znajdujących się w korytarzu przy wejściu do biblioteki, zwrócone wędrują na 14-dniową kwarantannę. Biblioteka zawiesiła do

Placówka biblioteczna w jaworzu pracuje w ograniczonym zakresie. Zdjęcie poglądowe. Fot. Pixabay

odwołania przyjmowanie darów książkowych. Więcej informacji
udzielamy telefoniczne pod numerem 33 828 66 76.
jednocześnie informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna
w jaworzu w dniach 1-11 grudnia będzie zamknięta z powodu inwentaryzacji zbiorów.
Gminna Biblioteka Publiczna
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ODSZEDŁ GUSTAW BOHUCKI
Na początku listopada otrzymaliśmy smutną wiadomość, że
w wieku 72 lat zmarł radny Rady Gminy Jaworze w latach 20102014, Gustaw Bohucki.
Jak można usłyszeć od osób, które znały Pana Gustawa, odszedł człowiek, któremu leżało na sercu dobro Jaworza. Bardzo
dobrze znał potrzeby lokalnej społeczności, zawsze służył pomocą potrzebującym – rodzinie, znajomym, sąsiadom.
Mottem jego kadencji, manifestem, który był wyznacznikiem
czterech lat w fotelu radnego Jaworza, były jego słowa: „Niezgoda rujnuje, a zgoda buduje. Buduje rozwijające się Jaworze ponad podziałami politycznymi, społecznymi i wyznaniowymi. Sam
jako ewangelik wiem to najlepiej, gdyż ponad trzydzieści lat współpracowałem z księdzem Gramatyką, świadcząc parafii katolickiej
swoje usługi. Zresztą przez całe życie udowadniałem, że z ludźmi

Na ręce Czcigodnego Księdza Proboszcza,
całej rodziny i wszystkich pogrążonych w żałobie
najszczersze wyrazy współczucia
w imieniu władz samorządowych gminy
oraz mieszkańców Jaworza
składają Radosław Ostałkiewicz, wójt Gminy Jaworze
Zbigniew Putek, przewodniczący Rady Gminy Jaworze.

2020

można wspaniale żyć, pod warunkiem że jest się uczciwym, szczerym i gotowym nieść pomoc. Zresztą niektórzy sąsiedzi mogą to
potwierdzić…”.
Jako osoba o wielkim sercu i otwartości na problemy społeczności lokalnej pełnił w Radzie Gminy funkcję przewodniczącego
Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.
Życie prywatne dzielił z Janiną, z którą wychował troje dzieci –
Lidię, Ryszarda i Daniela. Zawodowo spełniał się w prywatnej działalności ślusarskiej. Jego dwie wielkie pasje stanowiły metaloplastyka i zbieranie grzybów, których zresztą był wytrawnym znawcą.
Odejście Pana Gustawa Bohuckiego to wielka strata! Zapamiętamy Go jako wspaniałego człowieka i samorządowca. Niech
spoczywa w pokoju.
Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia w imieniu całej społeczności jaworzańskiej składają Radosław Ostałkiewicz, wójt Jaworza, oraz Zbigniew Putek, przewodniczący Rady Gminy Jaworze.
Urząd Gminy Jaworze

Gustaw Bohucki był radnym przez jedną kadencję, w latach 2010-2014. Fot. Urząd Gminy Jaworze

W listopadzie w Szpitalu Śląskim w Cieszynie odeszła
do domu Pana śp. Zofia Wantulok, mama proboszcza Parafii
Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu.
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Ludzie JAWOrzA
WZóR DLA INNYch
Pamięta pan, ile razy był na uroczystej Sesji rad Samorządów ziemi Cieszyńskiej w cieszyńskim teatrze?
jeśli dobrze liczę, to trzy razy udało mi się uczestniczyć w tym
wyjątkowym wydarzeniu.
W tym roku był niedosyt, że nie mógł pan stanąć na scenie i osobiście odebrać Srebrną Cieszyniankę? To w końcu
najważniejsze wyróżnienie na Śląsku Cieszyńskim?
ja tego tak nie odbieram. jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, za które chciałbym podziękować wójtowi Radosławowi
Ostałkiewiczowi oraz Radzie Gminy jaworze. Wiadomo jaka jest
sytuacja epidemiczna, siła wyższa; niczego więcej nie oczekiwałem. Nie było innego wyjścia, jak zorganizować 11 listopada galę
on-line.
ile lat działa pan w kulturze? Chyba możemy już mówić
o kilkudziesięciu...
Zgadza się. Moja przygoda zaczęła się jeszcze w latach 80.
poprzedniego stulecia, w czasach województwa bielskiego. Zaczynałem jako pracownik, a potem kierownik administracyjny
Bielskiej Szkoły Tańca przy Wojewódzkim Domu Kultury w Bielsku-Białej, z której później zrodziło się Bielskie centrum Kultury.
Później Bielska Szkoła Tańca stała się częścią BcK-u.
W przypadku kultury musimy mieć do czynienia z interakcją – jest twórca i odbiorca. W 2020, roku pandemii koronawirusa, zostało to trochę zachwiane. Kontakt twórcy z widzem
miał najczęściej wymiar wirtualny...
Na pewno to wszystkim ciąży, że nie możemy się spotykać
w normalnych warunkach. Nie pozostało nam jednak nic innego, jak się do tej nowej sytuacji dostosować. Gorąco wierzę, że

Rozmowa z Leszkiem Baronem, długoletnim dyrektorem
Ośrodka Promocji Gminy jaworze, laureatem Srebrnej
cieszynianki
za pewien czas wszystko wróci na właściwe tory, może nie na takie, do jakich byliśmy przyzwyczajeni, ale na jakieś na pewno.
W tym roku w jaworzu ze zrozumiałych względów rzeczywiście
odbyło się niewiele imprez, ale w ostatnich latach – kiedy stałem na czele Ośrodka Promocji Gminy – było ich bardzo, bardzo dużo.
Wymieńmy te, pana zdaniem, najważniejsze...
Można śmiało powiedzieć, że jaworze było wzorem dla innych gmin. To, co udało nam się zrobić, na pewno jest budujące.
Nie chcę mówić tylko o popularnym jaworzańskim Wrześniu czy
kolejnych majówkach, ale także wydarzeniach sportowych. Weźmy na przykład wyścigi rowerów górskich; w zasadzie cała elita
z południa kraju zjeżdżała się trzykrotnie do jaworza, gdzie pod
Błatnią i na sam szczyt były wyznaczone trasy. A amatorskie rajdy rowerowe? Zanim pani Grażyna Staniszewska zaczęła organizować takie masowe imprezy na dwóch kółkach w Bielsku-Białej, najpierw taka formuła została przetestowana u nas. Swego
czasu w jaworzu odbywały się zawody łucznicze o randze wojewódzkiej. jeżeli chodzi o zimę, pamiętam jak przygotowywaliśmy
tory biegowe przed urzędem Gminy. Skuter do dziś jest zresztą w urzędzie. Odbywały się ponadto międzynarodowe rajdy starych pojazdów. Do tego trzeba doliczyć Sylwestera w amfiteatrze,
Bezpieczne Wakacje czy Festiwal Piosenki harcerskiej, zawody
Strong Drwal oraz Festiwal Pstrąga Górskiego. Albo plenerowe
koncerty orkiestr dętych. Na taką skalę, jak w jaworzu, to chyba
nigdzie w okolicy się czegoś takiego nie organizowało. Warto też
wspomnieć o Galerii na Zdrojowej, w której odbywały się spotkania, wystawy prac znanych nawet w całym kraju artystów.

Leszek Baron (z lewej) na deskach jaworzańskiego amfiteatru razem z wójtem,
Radosławem Ostałkiewiczem.
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Czemu niektórych imprez nie udało się kontynuować?
Powodów było kilka. Jednym było na przykład profesjonalizowanie się sportu. Amatorzy, którzy przyjeżdżali na zawody w Jaworzu, stawali się zawodowcami i nie wystarczało im, że otrzymali
na mecie dyplom, puchar i uścisk ręki. A jeżeli ktoś w życiu stawia na profesjonalny trening, czyni z tego swój zawód, to chce
z tego czerpać korzyści finansowe. To jest zrozumiałe. Sam kiedyś byłem narciarzem biegowym – mnie wystarczył dyplom.
Jak dostawałem chiński termos na mecie, to podskakiwałem
z radości. Dziś taka nagroda stanowi małą wartość. Inny powód
to zmniejszające się zainteresowanie tymi zawodami ze strony
widzów.
A trasy biegowe koło Urzędu Gminy? Powiedział pan, że
gmina dalej ma na stanie skuter...
W tym przypadku mamy do czynienia z niesprzyjającymi
warunkami atmosferycznymi. W ostatnich latach było tak, że pokrywa śnieżna utrzymywała się przez dwa, trzy dni, myśmy się
porządnie natrudzili, żeby przygotować trasę, by po kilku dniach
przyszły roztopy i było po torach. Pamiętam, że wcześniej, w latach 2005-2010, takie tory istniały. Nawet w informatorach turystycznych była wzmianka o tym, że na nartach można pobiegać
pod Goruszką. Korzystali z nich nie tylko miejscowi, ale przyjeżdżali na przykład również bielszczanie. Kto dziś pamięta jeszcze,
że całkiem niedawno na Goruszce można było jeździć na nartach. Jeszcze za wójta Zdzisława Byloka załatwiliśmy z Polsportu
darmowy wyciąg. Później swój wyciąg miał tam prywatny inwestor, na nartach można było jeździć przez kilka lat. Przy okazji organizowaliśmy na przykład zjazdy na byle czym.
Można wrócić do narciarstwa biegowego, gdyby była na
przykład porządna zima?
Oczywiście, że można do tego wrócić, tylko ktoś się musi tym
zająć.
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Przy większości imprez w Jaworzu, które udało się zorganizować w ostatnich latach, pana nazwisko pojawia się jako
pomysłodawcy albo współpomysłodawcy. Zawsze miał pan
pełną głowę pomysłów?
Nie chcę się tutaj chwalić, bo to nie o to chodzi. Na pewno
mogę się podpisać pod Sylwestrem, Bezpiecznymi Wakacjami, Festiwalem Piosenki Harcerskiej, Strong Drwalem czy Bacowaniem. Tak naprawdę jednak, choć wiele imprez zrodziło się
w mojej głowie, nad ich przygotowaniem pracował cały sztab.
Dodatkowo muszę tutaj wspomnieć o przychylności poprzedniego wójta i obecnego. Nie mogę zapomnieć o Stowarzyszeniu Rozwoju Regionalnego Olza, od którego pozyskaliśmy sporo
środków. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem stać na czele
Ośrodka Promocji Gminy Jaworze w czasach takiej prosperity.
Dlatego w tym miejscu chciałbym podziękować władzom, radnym, lokalnym przedsiębiorcom, członkom organizacji pozarządowych, współpracownikom za te wszystkie lata.
Jak pan widzi przyszłość Jaworza pod kątem imprez, jak
już ustanie pandemia?
W Ośrodku Promocji Gminy Jaworze jest nowy dyrektor, z nowymi pomysłami. Wydaje mi się jednak, że coś takiego, co udało się zrobić w ostatnich latach, ciężko będzie powtórzyć. Z wielu
względów, choćby finansowych czy czysto personalnych. Ale ta
diagnoza dotyczy jednak nie tylko naszej miejscowości. Po prostu skończył się pewien etap.
Na koniec zapytam o pana ulubione miejsce w Jaworzu?
Bardzo się przywiązałem do parku, otoczenia Ośrodka Promocji Gminy Jaworze. Ostatnio byłem tam kilka razy, żeby coś
załatwić. Chodziłem i przypominałem sobie te wszystkie wydarzenia w amfiteatrze. Łza się w oku zakręciła.
Rozmawiał: Tomasz Wolff

Co robi na tym zdjęciu były dyrektor Ośrodka Promocji Gminy? Zdjęcia: ARC
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NASze dzieCi, NASzA MŁOdzieŻ
PuBLIcZNE PRZEDSZKOLE NR 1
W jAWORZu
dynia w roli głównej
Dynia to warzywo, które kojarzy się z jesienią. Najczęściej widzimy dynie pomarańczowe i okrągłe. jednak występują one również w innych kolorach i kształtach. W kuchni możemy wykorzystać
dynie do dań na słodko i na słono. Takich informacji dowiedziały
się przedszkolaki z grupy maluszków. W dniu 3 listopada w grupie
Misiów obchodzony był Dzień Dyni. święto to przedszkolaki rozpoczęły „dyniowym powitaniem”. Dzieci wzięły udział w zorgani-

PuBLIcZNE PRZEDSZKOLE NR 2
W jAWORZu
Święto malutkich, kłujących ssaków
10 listopada przypada Międzynarodowy Dzień jeża, święto
malutkich, kłujących ssaków. Z tej okazji przedszkolaki z grupy
„Misie” włączyły się w obchody tego nietypowego dnia. Podczas
zajęć dzieci dowiedziały się wielu ciekawostek na temat jeży. Poznały środowisko ich życia, przyzwyczajenia, sposób odżywiania
i poruszania się, poprzez wysłuchanie opowieści i wierszy o tych
sympatycznych, zimowych śpiochach. Przedszkolaki miały okazję poznać Kubę – jeżyka, który nie mógł spać. Wspólnie z nowo
poznanym przyjacielem wesoło bawiły się i tańczyły przy muzyce
i piosenkach. Na zakończenie dzieci wspólnie ukołysały jeżyka do
zimowego snu i złożyły jego gniazdo w ciche, bezpieczne miejsce.
Nauczycielka: Monika Mamorska.

zowanych zabawach muzyczno-ruchowych, którym towarzyszyła bohaterka dnia. Podczas zabaw nie zabrakło również zabaw
matematycznych. Przedszkolaki przeliczały; klasyfikowały dynie
według wielkości, kształtu czy koloru.
Dzieci były bardzo ciekawe, co ukrywa w środku dynia. Na koniec zajęć powstała nasza przedszkolna dynia, która została wykonana techniką wydzieranki. Dzień ten przyniósł dużo niezapomnianych wrażeń i radości.
Nauczycielka: Anna Rak

Mali patrioci
święto Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem
narodowym. To ważne, by o tym dniu i o historii naszego kraju
opowiadać najmłodszym, zarówno w domu – rodzice i dziadkowie, a także w przedszkolu czy szkole – nauczyciele. W naszej
placówce cały tydzień został poświęcony temu ważnemu tematowi. Dzieci słuchały wierszy o tematyce patriotycznej, oglądały
filmy edukacyjne, m.in. „Symbole narodowe” oraz „Legendy polskie”, uczyły się piosenek, a także wykonały piękne prace plastyczne. już u dzieci w wieku przedszkolnym trzeba rozbudzać
zainteresowanie Ojczyzną i kształtować poczucie dumy z przynależności do narodu polskiego. Dlatego też 10 listopada w naszym
przedszkolu wszystkie grupy przygotowały programy artystyczne
o tematyce patriotycznej. Słowem i piosenką oddały szacunek
symbolom narodowym. W ustach kolejnego pokolenia uroczyście zabrzmiały słowa tak bardzo znane, lecz wymowne: ,,Kto ty
jesteś? Polak mały’’. Zabrzmiał też hymn naszego przedszkola.
Nie zabrakło również quizu o Polsce, zabaw z herbami większych
miast oraz dyplomów, a nawet medalu dla dzieci, które wykazały się największą wiedzą o Polsce.
Nauczycielka: Magdalena Ćmok. Zdjęcia: ARc
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szkoła podstawowa nr 1
w jaworzu
I znowu cała szkoła zdalna
Niezbyt długo uczniowie klas 1.-3. nacieszyli się możliwością
spotykania „na żywo” w szkole. Po starszych i młodsze klasy przeszły na zdalny system nauczania. Codziennie odbywają się lekcje,

z tą różnicą, że tablicę szkolną zastąpiła ta na platformie, a ławkę
w klasie, biurko we własnym domu. I chociaż wszystkim brakuje
kontaktu z rówieśnikami, to i tak cieszymy się, że chociaż w taki
sposób można się spotkać, zobaczyć i porozmawiać.
Ani się obejrzeliśmy, a już połowa listopada za nami. O rocznicy odzyskania niepodległości jednak nie zapomnieliśmy. Wprawdzie zamiast uroczystej akademii na scenie, była prezentacja online, jednak świętowanie pozostawiło ślad w postaci wystawy prac
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artystów drugoklasistów, którzy profesjonalnie sportretowali naszego wodza, marszałka Piłsudskiego.
Kilka wolnych dni pierwszoklasistów zaowocowało natomiast
zbiorami leśnych darów, które posłużyły do wykonania makiet lasu.
Również rozmowy dotyczące zdrowego odżywiania nie pozostały bez echa i dzieci przygotowały dla swoich rodziców pyszne kanapeczki „Samo zdrowie”.
uczniowie klas 4.-8. włączyli się w społeczną inicjatywę związaną z programowaniem. celem akcji jest rozwijanie umiejętności
analitycznego i logicznego myślenia. Nasi adepci podczas zajęć
informatyki trenowali na popularnych platformach: Studio code,
Scratch, code Blocs.
17 listopada został przeprowadzony etap szkolny IX Powiatowego Konkursu udzielania Pierwszej Pomocy. uczestniczyło w nim
ośmioro uczniów klas 5.-6. Zwyciężyła Aleksandra Krupa i będzie
reprezentowała naszą szkołę na szczeblu powiatowym. Gratulujemy i już trzymamy kciuki.
u sportowców spokojne budowanie formy. Kontynuują treningi, a trenerzy szukają nowych talentów. Wszyscy niecierpliwie
czekają na ten moment, kiedy będą mogli w końcu pokazać światu swoje zdolności.
Przez cały październik w naszej szkole trwała zbiórka darów
dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej. Dziękujemy za wasze ogromne serce dla braci mniejszych, zaangażowanie i empatię.
A tymczasem przypominamy wszystkim: dbajcie o siebie, żebyśmy wreszcie mogli spotkać się w szkole. życzymy dużo dobrego zdrowia.
Zespół Promocji Szkoły
***
Przyjemne z pożytecznym
18 listopada klasa 7d spotkała się w ramach zajęć doradztwa
zawodowego na platformie Teams z rodzicami jednego z uczniów.
Ich wielką pasją jest poznawanie dalekich, mało znanych obszarów Azji. Swoje wyprawy, które przygotowują za przysłowiowy grosik, pozwalają im poznać egzotyczne kraje, posmakować
wyjątkowych potraw i spotkać interesujących ludzi. Można podczas takich podróży zjeżdżać na snowboardzie po piasku pustyni, można myć i karmić słonie w schronisku, robić piękne zdjęcia
najwyższych wieżowców świata. Można połączyć pasję z pracą
zawodową. Trzeba tylko być odważnym, kreatywnym, nie bać się
nowych wyzwań, uczyć się pilnie języków obcych i mieć umiejętności informatyczne, czyli poradzić sobie z obsługą nowoczesnych
technologii komunikowania się z całym światem. Krótko mówiąc:

kompetencje kluczowe są niezbędne, aby połączyć swoje pasje
z pracą zawodową nawet na drugim końcu świata. Bardzo dziękujemy za niezwykle ciekawe spotkanie, za poświęcony nam czas
i barwne opowieści. Może za kilka lat będziemy mieć w jaworzu
młodych, godnych następców Wojciecha cejrowskiego, Tony halika czy Elżbiety Dzikowskiej.
Mirosława hawełek
„Czy warto tak długo się uczyć?”
Takie właśnie pytanie zadał Robert, po prezentacji kolejnych
etapów swojej ścieżki zawodowej przez naszego gościa na lekcji wychowawczej. 23 października kl. 8a gościła na swoich zajęciach lekarza chorób wewnętrznych, kardiologa i diabetologa – panią Annę Ładoś-Krupę. Pani Ania bardzo ciekawie opowiadała o
studiach medycznych na uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, potem o wyborze specjalizacji i stażu w szpitalu. Przybliżyła uczniom 8a blaski i cienie zawodu lekarza. Teraz już wiemy, że
jest to na pewno wyjątkowy zawód, szczególnie teraz – w dobie
pandemii koronawirusa – bardzo trudny, wymagający poświęcenia,
ciągłego dokształcania i wielkiej odporności psychicznej.
Na pytanie Roberta pani Ania odpowiedziała krótko: – Warto w
życiu robić coś, co jest naszą prawdziwą pasją, wówczas żaden
trud nie jest zbyt wielki. Te słowa zapamiętamy na pewno. Dziękujemy pani Ani, że znalazła dla nas czas, przyjechała w odwiedziny
i przekazała nam to przesłanie, jakże ważne z perspektywy przyszłych wyborów edukacyjnych i zawodowych uczniów naszej klasy.
Mirosława hawełek. Zdjęcia: ARc
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szkoła podstawowa nr 2
w jaworzu
Princess Cup 2020
Mija kolejny tydzień zdalnego nauczania. Uczniowie wpatrzeni
w monitory komputerów, tabletów i komórek. Teams, Clasroom - aż
w głowie się kręci. Wydawałoby się, że w tym czasie „zdalnego
szaleństwa” nie ma już miejsca na rozwijanie swoich zainteresowań, że poza siecią nie ma już życia. Nic bardziej mylnego. Okazuje się bowiem, że 8 listopada na przekór wszystkim przeciwnościom losu w Ząbkowicach Śląskich odbył się III Ogólnopolski
Turniej w Gimnastyce Artystycznej „Princess Cup 2020”. Wzięła

Sukces rodzeństwa szachistów
Zosia Mysłowska, uczennica piątej klasy Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzu, zdobyła I miejsce w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Juniorów w szachach klasycznych w grupie dziewcząt do lat 11 (D11). Młoda szachistka, zawodniczka Ludowego
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w nim udział dziesięcioletnia Aleksandra Strzelczak – uczennica
klasy piątej w Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzu, która od 4 lat
trenuje gimnastykę artystyczną. Młoda gimnastyczka zaprezentowała układ z przyborem, dzięki któremu zdobyła drugie miejsce
w swojej kategorii. Serdecznie gratulujemy tak wspaniałego osiągnięcia i życzymy kolejnych sukcesów.

Klubu Sportowego LKS Strażak Zabrzeg (pod przewodnictwem
prezesa Kazimierza Poloka), awansowała tym samym do finałów
Mistrzostw Polski Juniorów. Zawody rozegrane zostały w Węgierskiej Górce w dniach 19 – 25 października br.
Młodszy brat Zosi, Tomek Mysłowski, uzyskał natomiast drugie miejsce w grupie chłopców do lat 9 (C09), co jemu również zapewniło awans do finałów.
Codziennie rozgrywano 1 lub 2 partie, przy czym pojedyncza
partia szachowa trwała nawet do 4 godzin! Rodzeństwo trenuje
na co dzień pod okiem znakomitego trenera z Jaworza, pana Radosława Szczepanka. Gratulujemy!
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dzień Kundelka
25 października swoje święto mają wszystkie polskie kundelki. Najbardziej niepowtarzalne ze wszystkich psów - zarówno, jeśli chodzi o wygląd, jak i charakter. Niestety, kundelki to najgorzej
traktowana przez ludzi grupa psów. Można powiedzieć, że większość mieszkańców schronisk to właśnie one.
W tym szczególnym dniu nie tylko twórcy prawa mogą poprawić los zwierząt. Każdy z nas może to zrobić. jak? Wszystko zależy od naszych możliwości. Oczywiście każdy bezdomny
zwierzak czeka przede wszystkim na kogoś, kto da mu dach nad
głową, zapewni bezpieczeństwo i co najważniejsze – pokocha.
Nie wszyscy jednak mamy możliwość, by przygarnąć do domu
psa czy kota. Możemy więc pomóc inaczej. W naszej szkole każdego roku właśnie w tym czasie zbieramy żywność oraz przeróżne akcesoria dla zwierzaków, które następnie przekazujemy

instytucjom pomagającym bezdomnym psom i kotom. W bieżącym roku szkolnym postanowiliśmy podzielić żywność pomiędzy
bielskie schroniska dla zwierząt oraz fundację Psia Ekipa, która
na terenie jaworza prowadzi dom tymczasowy dla 10 psów i kotów (tzw. Psią hAu-pę). Pomimo trudnego dla wszystkich czasu i tym razem uczniowie razem z rodzicami okazali swoje serce
i przekazali dary dla potrzebujących zwierząt.
Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, czas radości, bliskości i okazywania innym serca. jeżeli to czas, kiedy intensywniej
myślisz o powiększeniu się rodziny o ukochanego psa lub kota,
spraw radość tym, którzy czekają w schroniskach lub fundacjach
na wasze okazane serce. jestem pewna, że przygarnięty piesek
lub kotek odwzajemni wasze uczucia ze zdwojoną siłą i będzie
wiernie trwać u Waszego boku.
justyna Smyrdek

Święto Narodowe w trybie on-line
Projekty językowe – zdalnie, doświadczenia fizyczne i chemiczne – zdalnie, zajęcia z w-f – zdalnie, trójwymiarowe projekty
domów – zdalnie. czego nasi uczniowie nie potrafią zrobić on-line? Potrafią wszystko! Siódmoklasiści podjęli wyzwanie i przygotowali nawet pierwszą w historii szkoły akademię w trybie zdalnym.
Klasa siódma od pierwszych dni października przygotowywała się do zorganizowania uroczystości z okazji 102. rocznicy odzyskania niepodległości. Scenariusz był gotowy, role rozdane, stroje
zamówione, choreografia opracowana, scenografia przygotowana.
Nagle okazało się jednak, że pandemia ponownie narzuca swoje prawa, a plany muszą zostać zweryfikowane i zmodyfikowane.
Młodzi ludzie nie zamierzali jednak dać za wygraną. Burza mózgów na lekcji wychowawczej pozwoliła szybko ustanowić plan B,
a dziesięć osób prężnie zabrało się do jego realizacji.
Niektórzy spotykali się po lekcjach z wychowawcą, by nagrywać swoje wystąpienia na platformie Teams, inni nagrywali wiersze

i piosenki w swoich domach, ktoś inny przygotował prezentację historyczną połączoną z garścią ciekawostek, cztery osoby
skorzystały z gościnności koleżanki i uczynności jej rodziców
i wspólnie nagrały nasz hymn narodowy. W projekt zaangażowały
się również – zupełnie bezinteresownie – osoby nie związane bezpośrednio z naszą szkołą: muzycy zaprzyjaźnieni z rodziną jednej
z uczennic oraz jej przyjaciółka, która pomogła nagrany materiał
złożyć w jedną całość. całość, która – jak na warunki, w których
przyszło nam pracować – wypadła nadspodziewanie dobrze i pozwoliła nam godnie uczcić święto narodowe.
Wszystkim osobom zaangażowanym w ten niecodzienny projekt z całego serca dziękujemy!
Magda Kaczmarczyk
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TeKST SPONSOrOWANY
parties. What instead? A pyjama party? Sometimes we have to
realise that people not place are more important to spend time
with. If you have any pets at home, you won’t be stressed at midnight...most dogs and cats are not big fans of loud fireworks displays.

pixabay.com

zbliżamy się do Świąt Bożego Narodzenia... z pewnością
będą inne od poprzednich, świat w dobie pandemii się zmienił, a wraz z nim nasze coroczne rytuały, tradycje. Na gorsze?
Czas pokaże, z pewnością inne...
6 THiNgS THAT MAY Be diFFereNT THiS CHriSTMAS
Meeting at Christmas
Most families want to meet up at christams, not via Skype or
Zoom, but in real life. Is it safe? Some experts say that we sholud
meet maximum four people from our extended family. Other
advice:travel by car, not public transport; take only small gatherings; do not see anyone apart from these 4 people over the
christmas period.
Less food
We usually prepare much more food than we really need. This
year less is more. Why? Less guests around the table, less money because of the crisis, more people consider a vegetarian or
vegan meal instead. We will be slimmer just after christmas! If
you hate New Year’s Resolutions, forget about the diet!
Work Christmas Parties on zoom
This year’s work celebrations seem to take place on Zoom and
other online platforms. Rules on big groups meeting up in pubs or
anywhere outdoors are very unlikely to be changed in December,
so seeing friends for a pre-christmas drink or meal will probably
not be allowed.
Midnight Mass at home
It is not known what will happen about traditional christmas religious services like Midnight Mass. In most countries, places of
worship are closed for group prayer, apart from funerals. Is it sad?
Most of us can’t imagine christmas without Midnight Mass. can
we pray at home? During christmas walk ? It’s time to try...
Online shopping or long queues
This year you mustn’t forget about the rule: buy as early as possible. Although some shopping malls are going to be opened,
long queues and many customers are likely to be there, mostly at
the same time, in the evenings, at the weekends. If you are not
patient enough, do online shopping (check delivery time before)
or choose another suitable time for you to do it- early in the morning before your work or just before the closure.
A quiet New Year’s eve
New Year’s Eve is likely to be a quiet affair this year, with house
parties among maximum 5 people. Fireworks have been cancelled in most cities. hotels and restaurants do not offer annually

Z okazji świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze
życzenia wszystkim czytelnikom, kursantom i sympatykom nauki
języka angielskiego, zdrowia dla wszystkich, spokoju i odrobiny
wytchnienia od codziennych trosk.
Kadra SjO WORLD jaworze
zAPrASzAMY dO dOŁĄCzeNiA 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 paandemii, zadzwoń i umów się na spotkanie!

SAMOTNA KOBIETA, EMERYTKA
CHCIAŁABY WYNAJĄĆ MIESZKANIE
W JAWORZU LUB W OKOLICACH
(pokój z kuchnią + łazienka)
tel kontaktowy: 511 194 719

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) Zupa wigilijna
2) Rosyjski konstruktor samolotów Tu
3) Kobieta wrażliwa na piękno
4) Sycylijski wulkan
5) Obrzęd ludowy, odwiedzanie gospodarstw
i składanie życzeń na Nowy Rok
7) Zawieja śnieżna
8) Świąteczne ciasteczka z miodem
9) Był nim Jan Boziewicz
15) Włodarz powiatu
19) Ojciec biblijnego Izaaka
20) Odpadek, końcówka
21) Stolica Gruzji
22) Auto ze składanym dachem
26) Opowieść o dziejach rodu
27) Rzeka graniczna na zachodzie Polski
29) Chorwacka wyspa
32) Obniżenie między górami
35) Pracuje w szpitalu
37) Harcerka
38) Śląski działacz narodowy
39) Miejsce objawienia Chrystusa
Zmartwychwstałego
40) Oddzielana od ziarna
41) Plac targowy
42) Nauka moralności
44) Wigilijna ryba
48) Obok niego

50

52

Poziomo:
1) Miejsce narodzin Jezusa
6) Model stajenki betlejemskiej
10) Nowy rozpocznie się 1 stycznia
11) Uczeń powtarzający klasę
12) Okres poprzedzający Boże Narodzenie
13) Obawa
14) Pozytywna cecha
16) Popularna przyprawa kuchenna
17) Oddziela piętra
18) Przełęcz w Tatrach
22) Karna cela w więzieniu
23) Patronka górników
24) Zmartwienia, niepokoje
25) Zdrój w województwie świętokrzyskim
28) Znany ośrodek dla niewidomych
30) Tytuł opery Verdiego
31) Małe domki wiejskie
33) Podnosi sprawność fizyczną
34) Wojciech, Juliusz czy Zofia, której muzeum jest w Górkach
36) Wigilijny solenizant
39) Umiejętność wczuwania się w położenie innej osoby
41) Bywały liczne w noc sylwestrową
43) Otwór, puste miejsce
45) Ćwiczebny utwór muzyczny
46) Włoski żeglarz, od którego imienia nazwano jeden z kontynentów
47) Przedsiębiorstwa chemiczne (np. Grupa Tarnów)
49) Jaszczurka z Komodo
50) Morski lub polny
51) Zagadka rymowana
52) Stolica nad Wełtawą

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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nowość

PIZZA
nowa karta
dowóz lub odbiór własny
Koralowa 6, Jaworze tel.33 445 80 10 www.koralowa.pl
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LokaLnie
LoJaLnie

Szukasz niebanalnego pomysłu
dla bliskiej osoby lub dla... siebie?
U nas w sprzedaży pięknie zapakowane
świąteczne zestawy kosmetyków
lub vouchery na zabiegi.

Dotyk Urody Centrum Kosmetyki Estetycznej
ul. Wapienicka 68, 43-384 Jaworze, tel. 668 687 070

»Trzydziestka« rośnie w oczach
28
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Zdjęcia: Urząd Gminy w Jaworzu

