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Trzydzieści lat minęło...
W nowy rok wchodzimy z nową, odświeżoną makietą „Echa Jaworza”. Moment 
wprowadzenia jej w życie wybraliśmy nieprzypadkowo – w tym roku przypada bo-
wiem 30-lecie samorządności Gminy Jaworze. Na zdjęciach prezentujemy, jak nasz 
gminny miesięcznik zmieniał się na przestrzeni miesięcy i lat, począwszy od listo-
pada 1991 roku... (wot)
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Życie to przede wszystkim 
kontakt z drugim 
człowiekiem
Chyba jeszcze nigdy z taką radością nie żegnali-
śmy mijającego roku, jak to miało miejsce pod-
czas ostatniego Sylwestra. Rok 2020 dla wielu  
z nas, zarówno tych starszych jak i młodszych, 
był trudnym czasem, kiedy to doświadczaliśmy 
wspólnie, a zarazem osobno, czegoś zupełnie 
nieznanego dla nas, a także i współczesnych po-
koleń. Dystans społeczny, troska o zdrowie naj-
bliższych, nagłe i niespodziewane pożegnania, 
samotność, obawy o źródło utrzymania rodzi-
ny i przyszłość swej firmy czy zwyczajna ludz-
ka frustracja – to niektóre ze swoistych zna-
ków wodnych, które na kartach swego kalen-
darza pozostawił nam ubiegły rok. Rok, który  
z całą pewnością przejdzie do historii jako czas, 
o którym nie chcemy dzisiaj pamiętać, a który 
to za kilka, kilkanaście miesięcy, daj Boże, bę-
dzie tylko krótkim, chociaż bolesnym doświad-
czeniem na linii naszego życia.

***
Wkraczając w trzecią dekadę dwudziestego 
pierwszego wieku, czynimy to dzisiaj nie tyl-
ko ze sporą dozą pewności, że historię ostat-
nich miesięcy pokryje należyty kurz wspo-
mnień, ale przede wszystkim w poczuciu na-
dziei i optymizmu na jutro. Perspektywa nad-
chodzących dni jawi się nam w nieco bar-
dziej kolorowych barwach, a wejście w 2021 
rok sprawia, że odradza się w naszych ser-
cach wiara w przyszłość, radość z życia i go-
towość otwarcia się na nowo na piękno świa-
ta. Wierzę głęboko, że nadchodzący czas bę-
dzie również obfity w owoce dla naszej gmi-
ny i każdego z jej mieszkańców, szczególnie że 
jest to tak bardzo potrzebne nam wszystkim 
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dla renesansu życia społecznego, publicznego 
i gospodarczego, które w Jaworzu przecież za-
wsze wyjątkowo kwitło.
Wiara w uzdrawiającą moc wspólnoty gmin-
nej, szkolnej, parafialnej, rodzinnej czy każdej 
innej jest na progu nowej dekady znakiem, że 
świat nie tylko może być jeszcze piękny, ale że 
taki był i wciąż jest. Jeszcze nie tak dawno nie 
dostrzegaliśmy tego, spiesząc się każdego dnia 
i biegając za swoimi sprawami, ale dopiero 
dzięki szokującym doznaniom pandemii ko-
ronawirusa, które wymusiły na nas zwolnie-
nie tempa i otwarcie oczu na takie wartości, 
jak zdrowie, życie i bezpieczeństwo naszych 
dzieci i rodziców, krewnych i przyjaciół, a tak-
że nas samych, nauczyliśmy się, tak myślę, wi-
dzieć dalej i szerzej, czuć, że życie to nie tylko 
gadżety i bezmyślna konsumpcja, ale przede 
wszystkim kontakt z drugim człowiekiem, od-
powiedzialność za niego i delektowanie się 
pięknem otaczającej nas rzeczywistości.

***
Badania przeprowadzone w Stanach Zjedno-
czonych pod koniec lat dziewięćdziesiątych 
XX wieku dowiodły, że negatywne informacje 
znaczą dla ludzkiego mózgu więcej niż te po-
zytywne. To oznacza, że częściej i bardziej je-
steśmy skłonni słuchać, czytać i mówić o tym, 

co złe i co wieje fatalizmem niż o tym, co dobre 
i tchnie wiarą, nadzieją i miłością do świata  
i ludzi. Jednak w obliczu zagrożenia pandemią 
trend ten wydaje się nieco zawracać. Przynaj-
mniej tak czuję, rozmawiając z jaworzana-
mi, czytając wasze wpisy w mediach społecz-
nościowych czy patrząc na wasze zaangażo-
wanie w utrzymanie wspólnoty społecznej  
w Jaworzu. To pozytywne myślenie procentu-

Wierzę głęboko, że
nadchodzący czas
będzie również
obfity w owoce dla
naszej gminy
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je także w kontekście rozwoju naszej miejsco-
wości i szans dla wszystkich pokoleń – dzie-
ci i młodzieży, osób czynnych zawodowo oraz 
seniorów, którzy razem stanowią istotną war-
tość dla naszego Jaworza. Dzisiaj bezdysku-
syjnie musimy nastawić się na pozytywny 
przekaz, że wspólną pracą uda się nam prze-
zwyciężyć kryzys nie tylko gospodarczy, ale  
i społeczny. Że już wkrótce wrócimy z powro-
tem do szkół i na boiska sportowe oraz bę-
dziemy mogli cieszyć się sobą podczas spo-
tkań organizacji pozarządowych, na zajęciach 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz w trak-
cie imprez plenerowych i wydarzeń sporto-
wych, w które tak bogate zawsze było nasze 
Jaworze. 

***
Przed nami następne 365 dni, w trakcie których 
napiszemy wspólnie kolejny rok historii Jawo-
rza – tym bardziej że obchodzić będziemy trzy-
dziestą rocznicę usamodzielnienia się jako od-
rębnej gminy, ale będzie to przecież kolejny 
rok w ponadsiedemsetletnich dziejach naszego 
miejsca na świecie. 
W tym roku czeka-
ją nas nowe wyzwania  
i kontynuacja podjętych 
wcześniej działań. Na 
trzydziestolecie samo-
dzielności administra-
cyjnej Jaworza oddamy 
w Państwa ręce zrewi-
talizowaną ze środków 
Unii Europejskiej tzw. 
„Trzydziestkę” – daw-
ny dom zdrojowy, któ-
ry już wkrótce będzie pełnił funkcję centrum 
usług społecznościowych i dialogu międzypo-
koleniowego oraz domu kultury, w którym każ-
dy znajdzie coś dla siebie. Z okazji „trzydziest-
ki” gminy będziemy chcieli wrócić do organiza-
cji imprez plenerowych – tak kulturalnych, jak 
i sportowych, dzięki czemu będziemy mogli po-
być ze sobą, jak kiedyś. Właśnie zaciskanie wię-
zi społecznych i obywatelskich jest istotą lokal-
nej samorządności. Jedną z ważniejszych inwe-
stycji drogowych będzie modernizacja ul. Kal-
waria – dzisiaj jednej z najbardziej niebezpiecz-
nych i zaniedbanych dróg w Jaworzu. Na ten cel 
uzyskaliśmy dofinansowanie z Funduszu Dróg 
Samorządowych zarządzanego przez urząd wo-
jewódzki w kwocie ponad 700 tysięcy złotych. 
Pozwoli to radykalnie poprawić warunki na tej 
trudnej górskiej drodze, które odczuwalne są  
w szczególny sposób w okresie zimowym. Mó-
wiąc o zimie, nie sposób nie nawiązać do naj-
większego problemu, jak Polska szeroka i długa, 
czyli smogu, który daje się nam w skórę, oczy  

i nos od października do marca w ciągłym cyklu. 
Zakończyliśmy właśnie trzyletni program ogra-
niczania niskiej emisji, oparty na wymianie ko-
tłów centralnego ogrzewania, ale nie oznacza to 
w żadnej mierze odtrąbienia sukcesu – do tego 
jeszcze daleka droga. Niemniej jednak trzeba 
się przygotować do kolejnego etapu, w związku  
z czym zamierzamy przygotować nowy program 
oparty o montaż już tylko pieców gazowych, 
a także przeprowadzić inwentaryzację źródeł 
ciepła w całej gminie – tym bardziej, że zgodnie  
z uchwałą antysmogową obowiązującą w na-
szym województwie zostało niewiele czasu 
na zastąpienie kopciuchów nowymi rozwią-
zaniami ekologicznymi. W tym roku musimy,  
w urzędzie, też sami uderzyć się w pierś, a co 
za tym idzie wymienić ostatni węglowy ko-
cioł w budynkach gminnych, a mianowicie  
w szkole podstawowej w Jaworzu Średnim, bo 
to już ostatni dzwonek (koszt tej inwestycji sza-
cujemy na ok. 850 tysięcy).

***
Jak to bywa w życiu, tak i w gminnej rzeczy-
wistości spotykamy się dość często z proble-

mami, a właściwie to z 
wyzwaniami, które do-
tyczą was mieszkań-
ców i jakości waszego 
życia, a których abso-
lutnie nie można prze-
milczeć. Minione mie-
siące to przede wszyst-
kim kwestia przedszkola  
w Jaworzu Dolnym oraz 
gospodarka śmieciowa, 
która od lat drenuje na-

sze portfele niezależnie od gminy, w której ży-
jemy. Ale może po kolei. W budżecie na ten rok 
przewidzieliśmy opracowanie koncepcji roz-
budowy szkoły podstawowej pod kątem po-
szerzenia bazy przedszkolnej. Chciałbym, by-
śmy w ciągu kilku kolejnych lat (wiele zależeć 
będzie od tego, jak wyglądać będą finanse gmi-
ny w związku z sytuacją pandemiczną i popan-
demiczną, co jest największym znakiem zapy-
tania) rozpoczęli tę inwestycję, szczególnie że 
mieszkańców w gminie przybywa, a co za tym 
idzie również dzieci, które należy objąć opieką 
przedszkolną. Inną kwestią jest gospodarka od-
padami, której koszty przerosły nasze najśmiel-
sze oczekiwania. Na koniec 2020 roku brakowa-
ło nam w gospodarce śmieciowej ponad milio-
na złotych, które to pieniądze musieliśmy wy-
gospodarować kosztem innych zadań. Podkre-
ślam, że brakujący milion to nasze – mieszkań-
ców – pieniądze, które można by było wykorzy-
stać na inne cele. Niestety wzrost kosztów pra-
cy, energii oraz opłat za składowanie na wysypi-

Przed nami 
nowe wyzwania 
i kontynuacja 
podjętych 
wcześniej działań
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sku (kiedyś było to ok. 24 zł za tonę śmieci, dzi-
siaj – 284,71 zł), a także kształt rynku sprawiły, 
że borykamy się ze stale rosnącymi wydatkami 
na ten cel. Niemniej jednak podejmujemy dzia-
łania, by uruchomić wreszcie w naszej gminie 
tzw. PSZOK, chociaż wymaga to dyskusji i zmia-
ny planu zagospodarowania przestrzennego, 
do czego będziemy przygotowywać się już nie-
bawem (najpierw musimy poczynić odpowied-
nie zmiany w tzw. studium zagospodarowania 
przestrzennego).

***
To tylko niektóre ze spraw, którymi musimy  
i chcemy się zająć w tym roku. Zresztą każdy 
miniony rok budżetowy dowodził, że pracy było  
i jest wiele. Z perspektywy historii gminnego Ja-
worza można powiedzieć, że każdy upływający 
miesiąc grał na naszą korzyść – sytuacja w na-
szej miejscowości z dnia na dzień ulegała popra-
wie, a każdy rok był dalekim skokiem naprzód. 
Pamiętam, gdy rozpo-
czynałem wiosną 2003 
roku pracę w naszym 
urzędzie, budżet Jawo-
rza oscylował wokół 
10 milionów złotych –  
w tym roku to już po-
nad 45 milionów. Sam 
ten fakt dowodzi, że 
przybyło nie tylko pie-
niędzy, ale i namnoży-
ło się zadań oraz wy-
zwań. Wprawdzie zre-
alizowane projekty, 
inwestycje oraz przedsięwzięcia istotnie po-
lepszyły jakość życia w naszej gminie, ale po-
stęp cywilizacyjny i rodzące się potrzeby spo-
łeczne sprawiają, że musimy się zmierzyć  
z nowymi wyzwaniami, które są swoistym 
sprawdzianem i próbą sił dla naszego samorzą-
du, rozumianego nie jako wójt i radni, ale jako 
wspólnota mieszkańców, która ma decydują-
cy głos w sprawach dla nich ważnych. Dlate-
go też tak istotna jest rzetelna informacja o sta-
nie gminy i jej priorytetach, jej szansach rozwo-
jowych i zagrożeniach płynących z zewnątrz, 
którą staramy się Państwu systematycznie  
i na bieżąco dostarczać.

***
Jednym ze źródeł tej informacji jest „Echo Ja-
worza” – gminny miesięcznik, który od trzy-
dziestu lat każdego miesiąca trafia do Pań-
stwa skrzynek listowych czy na próg miesz-
kania. Mimo rozwoju nowoczesnych środków 
przekazu, w szczególności mediów społeczno-
ściowych, wielu z was z niecierpliwością cze-
ka na nowy numer, w którym zamieszcza-

my najświeższe wiadomości z lokalnego polet-
ka, reportaże z życia społecznego i inne infor-
macje o was i dla was. Każde kolejne wydanie 
to inne historie, różne problemy, ale i nowe ra-
dości czy też niespodzianki. Taką niespodzian-
ką właśnie jest odnowiona, prosto spod igły 
szata graficzna „Echa”, którą wspólnie z re-
daktorem naczelnym panem Tomaszem Wolf-
fem Państwu dzisiaj przedstawiamy. W nowej 
formie, ale z zachowaniem dobrego warsztatu  
i sprawdzonej treści, chcemy Państwa informo-
wać o tym, co się wydarzyło wczoraj, ale i zapo-
wiadać to, co zaplanowaliśmy na jutro. Pragnie-
my, by nasza wspólna gazeta była nadal źró-
dłem rzetelnej wiedzy o tym, czym na co dzień 
żyjemy na tej najpiękniejszej pod Słońcem zie-
mi. Nowy layout to może inne kolory, odmien-
ny podział treści, zmieniona czcionka i winie-
ta, ale to nadal ci sami ludzie odpowiedzialni za 
redakcję i opracowanie tekstów. Poza redakto-
rem naczelnym to przede wszystkim pani Anie-

la Mieszczak, która two-
rzy krzyżówkę, pan Ma-
ciej Maćkowiak rysujący 
Eszko, pani Barbara Szer-
mańska dokonująca ko-
rekty językowej, pan Mar-
cin Pytlowany przygoto-
wujący skład i opracowa-
nie grafiki oraz pani Ewa 
Wieja odpowiedzialna za 
reklamy. Całemu zespoło-
wi chciałbym w tym miej-
scu podziękować za pracę  
i współpracę przy two-

rzeniu tej jakże ważnej pozycji informacyjnej  
w naszej gminie.

***
Kronika wydarzeń dziejących się na tej ziemi  
w przeszłości spisana została rękoma ówcze-
snych mieszkańców i osiedleńców, takich sa-
mych jak my dzisiaj. Stąd też jak będą wygląda-
ły przyszłe jej karty, zależy przede wszystkim od 
nas i naszych wyborów, których dokonamy nie-
bawem. Taką kroniką jest również „Echo Jawo-
rza”, które nie tylko relacjonuje dzieje najnow-
sze gminy, ale jest zarazem swoistym zwiercia-
dłem czasów współczesnych i tego, jak Jawo-
rze się zmienia(ło) przez ostatnie lata. Z dumą  
i ciekawością Państwa ocen, opinii i uwag od-
daję nowe-stare „Echo Jaworza” w Wasze ręce.

A na nowy 2021 rok życzę Państwu szczęścia. 
Bo przecież w tym roku mamy oczko…

Radosław G. Ostałkiewicz, 
wójt gminy Jaworze

Na koniec 2020 
roku brakowało 
nam w gospodarce 
śmieciowej ponad 
miliona złotych
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Tuż przed świętami, w ferworze przygotowań  
i porządków, odbyła się jedna z najważniej-
szych sesji w roku. Posiedzenie odbyło się zdal-
nie. Po przywitaniu radnych, uczestniczących  
w obradach za pośrednictwem łącza interneto-
wego, przewodniczący Rady Gminy Jaworze, Zbi-
gniew Putek, poprosił na chwilę gości obecnych 
na sesji w sali „Pod Harendą” o zabranie głosu. 
Delegacja harcerzy z 11. Grunwaldzkiej Wielo-
poziomowej Drużyny Harcerskiej „Impessa” jak 
co roku dostarczyła na sesję rady płomień z be-
tlejemskiej groty. W tym roku, jak mówił druży-
nowy Paweł Ficek, światełko przejechało dużo 
dłuższą drogę, by dotrzeć do Jaworza. Za cało-
roczną, ofiarną służbę i za sprowadzenie do Ja-
worza tego wspaniałego daru podziękował har-
cerzom razem z przewodniczącym wójt Rado-
sław Ostałkiewicz.
Przyjęty został plan finansowy Jaworza na 2021 
rok. To nie jest budżet marzeń, ale jest „złotym 
środkiem”, który udało się uzyskać mimo pan-
demii. Pomimo zmian w sytuacji ekonomicznej 
kraju i regionu prognozowane kwoty udało się 
utrzymać na poziomie podobnym jak rok temu. 
Zakładane wydatki w kwocie blisko 46 milionów 
pozwolą na realizację zadań takich jak: szkolnic-
two, transport publiczny, remonty infrastruk-
tury. Jednym z punktów nowego budżetu jest 
remont ulicy Kalwaria, który będzie się odby-
wał przy udziale środków z funduszu dróg sa-
morządowych. Wpisano także kolejne kwoty na 
remont budynku przy ulicy Zdrojowej 30.
Zdecydowano także o zaciągnięciu pożyczki 

długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach na dofinansowanie realizacji zadania 
„Przebudowa kotłowni oraz wymiana instala-
cji wewnętrznej c.o. dla budynku Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. gen. broni Stanisława Macz-
ka w Jaworzu”, udzieleniu pomocy finansowej  
w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska 
Białej na dofinansowanie działalności Ośrodka 
Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w 
Bielsku Białej. Przyjęto Gminny Program Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Gminny Program Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2021.
Rada zdecydowała również o przekazaniu środ-
ków finansowych dla Policji, określeniu wzoru 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi składanej przez 
właścicieli nieruchomości położonych na ob-
szarze Gminy Jaworze oraz warunków i trybu 
składania deklaracji za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej, nadaniu nazwy drodze 
wewnętrznej w Gminie Jaworze oraz o wyraże-
niu zgody na zawarcie porozumienia z Gminą 
Bielsko-Biała.
Ważnym elementem debaty było także przyję-
cie uchwał o Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Jaworze oraz zmianach w budżecie gmi-
ny na rok 2020. Rada decydowała także o wyra-
żeniu zgody na nabycie prawa użytkowania wie-
czystego na 10 działkach.

Urząd Gminy Jaworze

Jest budżet na 2021 rok
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Na pierwszym planie
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Świąteczny prezent 
dla policjantów
Gmina Jaworze partycypowała w kosztach zaku-
pu toyoty corolli z napędem hybrydowym, która 
trafiła do Komisariatu Policji w Jasienicy, obsłu-
gującego także naszą gminę. Pieniądze dały rów-
nież gmina Jasienica oraz Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Ka-
towicach. Dofinansowanie do hybrydy na kółkach 
wyniosło 40 tysięcy. – W sumie gmina wyłożyła 
na wsparcie policji 60 tysięcy. Środki te przeka-

zano na nowy radiowóz, zakup nieoznakowane-
go pojazdu oraz drona – poinformował „Echo Ja-
worza” wójt Radosław Ostałkiewicz.
Nowe radiowozy dla bielskiego garnizonu zo-
stały przekazane w pierwszej połowie grudnia.  
W sumie to aż pięć samochodów – oprócz toyo-
ty corolli funkcjonariusze otrzymali cztery busy 
volkswageny T6, które od kilku tygodni jeżdżą po 
drogach Bielska-Białej, Czechowic-Dziedzic oraz 
gminy Bestwina.
– Samochody mają optymalne wyposażenie, by 
zapewnić maksimum bezpieczeństwa policjan-
tom, którzy będą pełnili służbę. Przede wszyst-
kim jednak to inwestycja w bezpieczeństwo i po-
rządek publiczny. Współfinansowanie takich za-
kupów przez samorząd, to wyraz poczucia od-
powiedzialności za zapewnienie tego mieszkań-
com – czytamy na stronie internetowej Komen-
dy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej. 

(wot)
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Damian Korzus, Marcel Pawłowski, Gustaw 
Krzemień, Oliwier Zemanek, Jakub Szajrych, 
Michał Waszek, Maciej Dziasek, Jakub Jasiński, 
Aleksander Derengowski, Michał Gwóźdź – te 
nazwiska trzeba koniecznie 
zapamiętać. Być może już 
za kilka, kilkanaście lat bę-
dzie o nich głośno nie tylko 
w Polsce... Na razie trampka-
rze GKS Czarni Jaworze zaję-
li drugie miejsce w turnieju 
Piast Cup 2020, który odbył 
się 6 grudnia w Bieruniu, ro-
biąc sobie tym samym świet-
ny prezent na Mikołaja. Do-
dajmy, że zespół trenuje pod 
czujnym okiem Daniela Le-
cha, a w Bieruniu towarzy-
szyli mu Aneta Waszek, To-
masz Gwóźdź, Szymon Ko-
rzus i Artur Mazur. 
Czarni Jaworze wydali tak-
że kalendarz ścienny na 2021 

rok. Każdy zawiera aż 11 zdjęć. Osoby zainte-
resowane wydawnictwem mogą się kontakto-
wać z klubem za pośrednictwem fanpage’a na 
Facebooku.  (wot)

Srebrni trampkarze
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Pani Bernadeto, 
dziękujemy
W grudniu z Gminną Biblioteką Publiczną w Ja-
worzu pożegnała się dotychczasowa jej dyrektor, 
Bernadeta Kluka, która przeszła na emeryturę. 
W placówce pracowała od 1 kwietnia 2009 roku. 
31 grudnia pełniącą obowiązki dyrektora biblio-

teki została Gabriela Śliwka, wczesniej bibliote-
karka. Pani Bernadecie dziękujemy za pracę na 
rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej oraz życzymy 
wielu radosnych chwil na emeryturze, a pani Ga-
brieli powodzenia na nowym stanowisku.  (wot)

Zmarł Leszek Kubik
17 grudnia dotarła do nas wiadomość, że odszedł 
Leszek Kubik, radny oraz członek pierwszego Za-
rządu Gminy Jaworze w latach 1991-1994.
W imieniu mieszkańców Jaworza, władz samo-
rządowych gminy oraz wszystkich pracowników 

urzędu najszczersze wyrazy współczucia rodzi-
nie i bliskim zmarłego składają Radosław Ostał-
kiewicz, wójt Gminy Jaworze oraz Zbigniew Pu-
tek, przewodniczący Rady Gminy Jaworze.

Urząd Gminy Jaworze

Zmarł były przewodniczący 
Rady Gminy Jasienica
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w niedzielę 
29 listopada zmarł Jerzy Czudek, były wieloletni 
przewodniczący Rady Gminy Jasienica oraz pre-
zes Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Zwycię-
stwo”. Odszedł w wieku 65 lat.
Jerzy Czudek był radnym w latach 1994-2014,  
z czego przewodniczącym Rady Gminy Jasienica 
w kadencjach 1998-2002, 2002-2006, 2006-2010, 

2010-2014. Przez 19 lat pełnił funkcję prezesa 
Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Zwycięstwo” 
działającej na terenie gminy.
Pracę w samorządzie gminnym wykonywał z pa-
sją i zaangażowaniem, zawsze pełen woli działa-
nia, troski i optymizmu.

Urząd Gminy Jasienica
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Zmiana stawek 
za odpady
Od 1 stycznia 2021 r. zmianie uległy stawki 
opłat za odpady komunalne oraz deklaracja o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi.

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi wynoszą:
• 30,00 zł/mieszkańca/miesiąc – selektywna 

zbiórka odpadów
• 90,00 zł/mieszkańca/miesiąc – opłata pod-

wyższona w przypadku niewypełnia-
nia obowiązku selektywnego zbierania 
odpadów

***

W związku ze zmianą stawki opłaty nie ma 
obowiązku składania nowej deklaracji przez 
właściciela nieruchomości. 
Urząd Gminy Jaworze dostarczy właścicielom 
nieruchomości zawiadomienia o wysokości no-
wej, należnej opłaty za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn 
nowej stawki opłaty i danych podanych w de-
klaracji.

Opłatę podaną w zawiadomieniu należy wno-
sić w 2021 roku bez wezwania w terminach 
płatności tj.:

• do dnia 15 lutego,
• do dnia 15 kwietnia,
• do dnia 15 czerwca,
• do dnia 16 sierpnia,
• do dnia 15 października,
• do dnia 15 grudnia.

Należy również pamiętać, że w sytuacji, gdy 
na nieruchomości zmienia się składnik mają-
cy wpływ na wysokość opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi (zmiana ilości 
osób), właściciel nieruchomości winien w ciągu 
14 dni od daty zaistnienia zmiany złożyć nową 
deklarację uwzględniającą zaistniałe zmiany.

Dodatkowe informacje można uzyskać te-
lefonicznie: 33 828 66 45, 33 828 66 46, 33 
828 66 40 lub mailowo: dsekula@jaworze.pl, 
mbednarek@jaworze.pl w godzinach pracy 
urzędu.

Kompostujesz, płacisz mniej
Właściciele nieruchomości zabudowanych bu-
dynkami mieszkalnymi, którzy segregują od-
pady oraz kompostują odpady zielone stano-
wiące odpady komunalne w kompostownikach 
przydomowych, mogą skorzystać ze zwolnienia 
w wysokości 3 zł od mieszkańca. Czyli stawka 
w takim przypadku będzie wynosiła 27 zł od 
mieszkańca.
W przypadku skorzystania ze zwolnienia na-
leży złożyć w urzędzie gminy nową deklarację 
(dotyczy tylko właścicieli nieruchomości, któ-
rzy wcześniej nie złożyli deklaracji uwzględnia-
jącej zwolnienie).

***

Kompostujemy tylko odpady zielone. W przy-
padku zadeklarowania kompostowania firma 
odbierająca odpady nie będzie odbierała od-
padów zielonych z nieruchomości.
Dodatkowe informacje można uzyskać tele-
fonicznie: 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 interneto-
wej www.czystejaworze.pl (zakładka odpady).
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Odpady sanitarne
Powiatowy Inspektorat Sanitarny przypomina, 
że odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie 
jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) 
stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miej-
skiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji 

ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koro-
nawirusa, powinny być wrzucane do pojemnika/
worka na odpady zmieszane. Zanim wrzucimy je 
do pojemnika lub worka, powinny być dodatko-
wo zebrane w jeden worek.

Kontrole deklaracji 
śmieciowych
Problemem w naszej gminie jest „znikająca” licz-
ba domowników. Na podstawie złożonych dekla-
racji śmieciowych oraz korekt do deklaracji śmie-
ciowych w ostatnim czasie z systemu zniknęło 
ok. 951 osób!
Żeby „uszczelnić” system, od września prowadzo-
ne są kontrole deklaracji śmieciowych.

Jeżeli urodziło Ci się dziecko, zmieniła się liczba 
osób zamieszkujących nieruchomość – zmień de-
klarację. Masz na to 14 dni.
W przypadku niezłożenia deklaracji, lub złożenia 
z nieprawdziwymi danymi grozi kara grzywny, 
która może wynieść nawet 5000 złotych.

Nieruchomości 
niezamieszkałe
Od 1 stycznia 2021 roku ulega zmianie system 
odbioru odpadów komunalnych z nierucho-
mości niezamieszkałych, na terenie których 
powstają odpady komunalne. Nieruchomości  
z wyjątkiem tych, na których znajdują się dom-
ki letniskowe, i inne nieruchomości wykorzy-
stywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
zostają wyłączone z gminnego systemu odbie-
rania odpadów komunalnych.
Z dniem 1 stycznia 2021 roku, złożona dekla-
racja dla nieruchomości niezamieszkałych 
(np. przedsiębiorstw, instytucji, sklepów, ho-
teli, szkół, przedszkoli) przestaje obowiązywać 
z mocy prawa. Od tego dnia odpady komunalne 
z terenu tych nieruchomości nie będą odbiera-
ne przez wykonawcę wyłonionego w przetar-
gu przez Gminę Jaworze. 
Wyłączenie właścicieli nieruchomości nieza-
mieszkałych z jednolitego systemu gospoda-
rowania odpadami komunalnymi skutkuje ko-
niecznością zawarcia przez te podmioty indy-
widualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzą-
cym działalność w zakresie odbierania i zago-

spodarowania odpadów komunalnych, wpisa-
nym do Rejestru Działalności Regulowanej pro-
wadzonego przez Wójta Gminy Jaworze. 
Lista podmiotów wpisanych do Rejestru Dzia-
łalności Regulowanej znajduje się na stronie 
internetowej: www.jaworze.bip.info.pl/ (Stro-
na główna > Menu przedmiotowe > informa-
cja o środowisku > prowadzone rejestry > re-
jestr działalności regulowanej).
Obowiązek zawarcia umowy dotyczy wszyst-
kich przedsiębiorców, instytucji kultury, oświa-
ty, zdrowia, cmentarzy, obiektów sakralnych, 
a także tych części nieruchomości, które funk-
cjonują jako nieruchomości niezamieszkałe.
O zawarciu umowy na odbiór odpadów komu-
nalnych należy poinformować Wójta Gminy Ja-
worze, który na podstawie art. 6 ust 5a ustawy 
kontroluje posiadanie umów i dowodów uisz-
czania opłat za usługi, oraz prowadzi rejestr 
tych umów. 
Mając na uwadze powyższe, prosimy o prze-
słanie do urzędu na adres 43-384 Jaworze, ul. 
Zdrojowa 82 lub sekretariat@jaworze.pl do 

Gospodarka śmieciowa 
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Obowiązek segregacji 
odpadów
Urząd Gminy Jaworze informuje, że zmiana prze-
pisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach nałożyła na właścicieli nieruchomo-
ści obowiązek segregacji odpadów.
Dlatego też właściciele nieruchomości, którzy do-
tychczas nie segregowali odpadów komunalnych 
proszeni są o segregację odpadów i niezwłocz-
ne złożenie nowej deklaracji w Urzędzie Gminy 
Jaworze.

W przypadku braku segregacji odpadów – niezło-
żenia nowej deklaracji zgodnie z obowiązującymi 
przepisami naliczona zostanie w drodze decyzji 
administracyjnej opłata podwyższona – 90 zł od 
zgłoszonej osoby.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 
33 828 66 45, 33 828 66 46, 33 828 66 40 lub mailo-
wo: dsekula@jaworze.pl, mbednarek@jaworze.pl, 
w godzinach pracy urzędu.

Odbiór odpadów w izolacji
Zgodnie z wytycznymi Ministra Klimatu i Główne-
go Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowa-
nia z odpadami wytwarzanymi w czasie występo-
wania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i za-
chorowań na wywoływaną przez niego chorobę 
COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii), 
Urząd Gminy Jaworze zwraca się do osób prze-
bywających w izolacji (wytycznymi tymi obejmu-
je się także odpady wytwarzane w obiektach/na 

obszarze kwarantanny zbiorowej, którą obejmo-
wani są obywatele Polski np. wracający do kraju)  
o skontaktowanie się z urzędem telefonicz-
nie (33 828 66 45, 33 828 66 40) lub mailowo 
(dsekula@jaworze.pl, mbednarek@jaworze.pl) 
w celu zorganizowania odbioru i zagospodaro-
wania odpadów komunalnych dla osób przeby-
wających w izolacji.

Terminy wymiany starych 
pieców węglowych
Przypominamy o obowiązku wymiany źródeł cie-
pła z przestarzałych „nieekologicznych kopciu-
chów” na spełniające minimum standard emisyj-
ny zgodny z 5 klasą pod względem emisji zanie-
czyszczeń tj. normy PN-EN 303-5:2012. 

Obowiązek ten wynika z uchwały Sejmiku Woje-
wództwa Śląskiego z 2017 r. w sprawie wprowa-
dzenia na obszarze województwa śląskiego ogra-
niczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w któ-
rych następuje spalanie paliw. 

dnia 31.01.2021 r. kopii zawartej umowy na 
odbiór odpadów komunalnych obowiązującej 
od dnia 1 stycznia 2021 roku, w grudniu każde-
go roku dowodów uiszczania opłat za te usługi.
Powyższe zmiany są konsekwencją wprowa-
dzonej nowelizacji ustawy z dnia 1 września 
1996 roku o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 
1439) oraz podjętej w dniu 29 października 
2020 r. przez Radę Gminy Jaworze uchwały 

nr XXI/208/2020 w sprawie odbierania odpa-
dów komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści, na których nie zamieszkują mieszkańcy,  
a powstają odpady komunalne.
Właściciel nieruchomości niezamieszkałej na-
dal jest zobowiązany przestrzegać zasad okre-
ślonych w obowiązujących przepisach prawa 
w tym prawa miejscowego w zakresie postępo-
wania z odpadami komunalnymi powstający-
mi na terenie jego nieruchomości.

Gospodarka śmieciowa 
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Najbliższy termin wynikający z uchwały, który 
nakłada na właścicieli budynków obowiązek wy-
miany źródeł ciepła to koniec roku 2021 i dotyczy 
tych pieców, które są eksploatowane dłużej niż 10 
lat od daty ich produkcji lub gdy nie posiadają ta-
bliczki znamionowej. Warto zaplanować budżet 
domowy na 2021 r. w ten sposób, aby znalazły się 
fundusze na wymianę źródła ciepła, można sko-
rzystać również ze środków programu „Czyste po-
wietrze” WFOŚ i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach, szczegóły: www.wfosigw.katowice.pl/ofer-
ta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.
html, umożliwiającej dofinansowanie między in-
nymi na wymianę pieca.

Dodatkowo przypominamy o innych obowiąz-
kach wynikających z uchwały, a dotyczących za-
kazu spalania niektórych paliw w kotłach cen-
tralnego ogrzewania, są to:
• węgiel brunatny oraz paliwa stałe produko-

wane z wykorzystaniem tego węgla,
• muł i flotokoncentrat węglowy oraz mieszan-

ki produkowane z ich wykorzystaniem,
• paliwa, w których udział masowy węgla ka-

miennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wyno-
si więcej niż 15 %,

• biomasa stała, której wilgotność w stanie ro-
boczym przekracza 20%.

Worek czy pojemnik?
UWAGA! Od 1 stycznia 2021 r. metale zbieramy razem z tworzywami sztucznymi/plastikami do jed-
nego worka.

Gospodarka śmieciowa 
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Twój pies spędza 
zimę na zewnątrz? 
1. Czym karmić psa zimą, by było mu ciepło?
Musisz dostarczyć psu podwórzowemu roz-
grzewające paliwo. Będzie nim nieco bardziej 
kaloryczne pożywienie. Może to być karma dla 
psów aktywnych zamiast tej, którą jadł do tej 
pory, lub domowe jedzenie wzbogacone o do-
datkową porcję oleju. To nie tylko ekstrakalo-
rie, ale też dobry sposób na sierść, która odży-
wiona w ten sposób lepiej spełni swoje zadanie. 
Zimą nie używamy metalowych misek! Poży-
wienie dla psa na mroźne dni powinno zawie-
rać spore ilości tłuszczu oraz kwasy omega-3  
i omega-6. Najlepszy skład mają tłuste ryby! Za-
wierają wszystko to, czego potrzeba psu zimą.

2. Pies musi mieć dostęp do wody- śnieg to 
nie woda!
Pies powinien mieć cały czas dostęp do świe-
żej wody, a zimą wiele osób zapomina o tym, 
że śnieg i lód to nie woda. Przy dużym mrozie 
woda w misce zamarza w ciągu pół godziny. 
Trzeba więc wynosić świeżą kilka razy dzien-
nie, zwłaszcza jeśli zwierzak je suchą karmę. 
Gdy dłużej nie ma nas w domu, dosypmy do mi-
ski z wodą trochę soli. Nie należy tego jednak 
robić często, bo sól nie jest zdrowa ani dla nas, 
ani dla naszego pupila. Można też kupić płaski 
podgrzewacz do poidła dla gołębi. Pamiętajcie, 
pozostawienie psa bez wody to przestępstwo.

3. Jaką obrożę najlepiej założyć psu, gdy na 
dworze jest mróz? 
Koniecznie wybierz obrożę skórzaną lub mate-
riałową. Metalowa przyjmuje temperaturę oto-
czenia i może wywoływać odmrożenia, a takie 
działanie można już zakwalifikować, jako znę-
canie się nad zwierzętami.

4. Mamy psa, który przebywa tylko na dwo-
rze. Czy zimą też może mieszkać w kojcu?
Pies potrzebuje stałego kontaktu z człowiekiem 
i w ogóle nie powinien przebywać stale w koj-
cu. Jeśli jednak tylko tam śpi, a poza tym wy-
chodzi na spacery i bawi się z właścicielem, 
może mieć kojec, natomiast gdy jest poniżej -15 
st. C, trzeba go zabrać do ocieplanego pomiesz-
czenia. Jeżeli wasz pies dostanie odmrożeń mu-
sicie go leczyć, jeżeli tego zaniechacie, popełni-
cie przestępstwo znęcania się nad zwierzęciem.

5. Jak dbać o sierść psa zimą? 
Najlepszym ocieplaczem dla psa jest własna 
sierść – jeśli oczywiście ma ją gęstą, z podszerst-
kiem – czyli dodatkową warstwą puchu bli-
sko skóry. Tylko taki pies w budzie zimą może 
mieszkać. A o sierść powinniśmy odpowied-
nio się zatroszczyć. O ile domowego przytulaka 
wyczesujemy często i dokładnie, żeby nie gu-
bił sierści w domu, o tyle w wypadku ogrodo-
wego stróża nie wolno z tym przesadzić. Pod-
szerstek ma psa ogrzewać – jeżeli go wycze-
szemy, to będzie tak, jakbyśmy wyszli na mróz  
w kurtce na gołe ciało. Jednocześnie jednak nie 
wolno psa podwórzowego nie czesać w ogóle, 
bo porobią się kołtuny, które zamiast ogrze-
wać, odparzają skórę i psa trzeba będzie leczyć 
z tych odparzeń.

6. Zimą nie kąpiemy psa, a mokrego suszy-
my!
W mrozy staramy się nie kąpać nawet domo-
wego pupila, by się nie przeziębił, wychodząc 
potem na spacer. W wypadku psa mieszkają-
cego w budzie zimowa kąpiel w ogóle jest za-
kazana! Odbudowanie warstwy ochronnej skó-
ry trwa bowiem nie parę godzin, lecz parę dni.  
W tym czasie zwierzak jest bardziej narażony 
na infekcje. Jeżeli wasz pies się zmoczył, za-
bierzcie go do ogrzewanego pomieszczenia, wy-
trzyjcie i pozwólcie mu spokojnie wyschnąć.

7. Buda dla psa zimą
Pies w budzie zimą może mieszkać, ale buda ta 
musi spełniać odpowiednie warunki. 
Nie za duża, nie za mała- buda musi być na tyle 
duża, żeby pies mógł się w niej obrócić w kół-
ko. Nie może być za duża, bo wtedy zwierzak 
nie zdoła jej ogrzać swoim oddechem. Bardzo 
ważne, by podłoga budy nie przylegała do zie-
mi. Buda powinna mieć nóżki lub stać na in-
nym podwyższeniu, np. na paletach. W prze-
ciwnym razie zimno będzie ciągnąć od dołu. 
Musi być szczelna i ocieplona. Ocieplamy ścia-
ny domów, uszczelniamy okna – psi dom też 
wymaga takich zabiegów. Podłogę i ściany budy 
trzeba ocieplić – np. za pomocą styropianu. Na 
nic jednak te wszystkie zabiegi, jeśli do środ-
ka będzie wiało przez otwarte „drzwi”. Dlatego 
otwór wejściowy musi być tylko na tyle duży, 
by pies się zmieścił i zasłonięty np. kawałkiem 
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Osocze na wagę złota
Samorządowcy z powiatu 
bielskiego zachęcają miesz-
kańców, którzy przeszli ko-
ronawirusa do oddawania 
osocza. – Już nie trzeba je-
chać w tym celu do Kato-
wic czy Raciborza. Moż-
na to zrobić w oddziale te-
renowym Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa  
i Krwiolecznictwa w Biel-
sku-Białej. Dziękuję wo-
jewodzie śląskiemu za 
stworzenie tej możliwo-
ści – mówi starosta An-
drzej Płonka. Samorządo-
wiec ma nadzieję, że dzię-
ki temu więcej ozdrowień-
ców z Podbeskidzia zdecy-
duje się oddać osocze. 
Donatorzy osocza mogą liczyć na te same bonu-
sy, z jakich korzystają dotychczasowi krwiodaw-
cy: zwrot kosztów podróży, ulgę podatkową na da-
rowiznę, urlop w dniu donacji oraz ekwiwalent za 
„utracone” kalorie w postaci kilku tabliczek czeko-
lady.
W bielskim oddziale jest pobierana od ozdrowień-
ców krew pełna, z której otrzymuje się ok. 220-230 
ml osocza. Można też oddać samo osocze. Do RCKiK 
mogą zgłaszać się osoby wyłącznie z pozytywnym 
wynikiem wymazu na obecność koronawirusa 
SARS-CoV-2 metodą PCR lub stwierdzonym pozy-
tywnym wynikiem na obecność antyciał, spełniają-
ce kryteria kwalifikacji określone w Rozporządze-
niu Ministra Zdrowia w sprawie warunków pobie-
rania krwi od kandydatów na dawców krwi i daw-
ców krwi, które:
• przechorowały COVID-19, zostały uznane za 

wyleczone i czują się zdrowe oraz minęło co 
najmniej 28 dni od ustąpienia objawów, nie 
później niż 4 miesiące od ustąpienia objawów,

• przeszły bezobjawowe zakażenie wirusem 
SARS-CoV-2 oraz minęło 18 dni od zakończenia 
izolacji, nie później niż 4 miesiące od zakończe-

nia izolacji,
• nie miały stwierdzonego zakażenia, a obec-

nie w ich krwi wykrywa się przeciwciała 
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, u których mi-
nął okres co najmniej 14 dni od dodatniego wy-
niku na obecność przeciwciał,

• są w wieku 18-60 lat, dawcy wielokrotni są 
przyjmowani do 65. roku życia,

• wyrażą pisemną zgodę na zastosowanie 
osocza w badaniach klinicznych oraz na 
frakcjonowanie.

W bielskim RCKiK nie ma obecnie konieczności te-
lefonicznego umawiania się, aby oddać krew. Przed 
pierwszą donacją, warto zasięgnąć informacji, czy 
spełnia się wszystkie konieczne kryteria.
Terenowy Oddział w Bielsku-Białej znajduje się 
przy ul. Wyspiańskiego 21 (na terenie Beskidzkie-
go Centrum Onkologii). Jest możliwość wejścia od 
ul. Grunwaldzkiej, naprzeciwko Tesco. Tel. (33) 812 
21 90, (33) 822 18 39.
W każdą pierwszą środę miesiąca rejestracja daw-
ców czynna jest do godz. 16.30.

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

zwisającego starego dywanika bądź  kurtyną 
z pasków grubej gumowej folii, które można 
zrobić samemu ewentualnie zakupić na popu-
larnym portalu aukcyjnym. Jeszcze lepsza jest 
buda z przedsionkiem. Słoma zamiast pierzy-
ny to najlepsza wyściółka budy, bo nie chłonie 
wilgoci w przeciwieństwie do kocy, które na-

mokną od wnoszonego do budy śniegu. Musi 
jej być tyle, by pies się zagrzebał. Pies w budzie 
zimą musi mieć sucho! 

Pamiętajcie, powołane do tego organizacje spo-
łeczne kontrolują stan waszych zwierząt!
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Od kiedy pracuje pani w Urzędzie Gminy 
Jaworze?
Urząd Gminy zaczął funkcjonować 1 lipca 1991 
roku, a ja przyszłam do pracy dwa tygodnie póź-
niej. Czyli można powiedzieć, że jestem od sa-
mego początku samorządowości w Jaworzu. Na 
dzień dobry zaczęłam kierować Referatem Go-
spodarki Terenowej i Ochrony Środowiska. Obec-
nie zagadnienia referatu zostały tematycznie roz-
dzielone do kompetencji dwóch odrębnych wy-
działów. 

Pamięta pani swój pierwszy dzień pracy?
Bardzo dobrze. 

Włącznie z pogodą?
To był lipiec, wakacje, było słonecznie. Pamię-
tam, że moje biurko stało w pokoju nr 117, który 
znajdował się na wprost klatki schodowej. Weszli-
śmy do urzędu po remoncie, obiekt był wymalo-
wany, z nowymi meblami, ale nie da się ukryć, 
że warunki nie były komfortowe jak w tej chwi-
li. Początki były naprawdę bardzo specyficzne 

Zaczynaliśmy od zera
Rozmowa z Łucją Habdas, głównym 
specjalistą w Wydziale Rozwoju  
i Inwestycji Urzędu Gminy Jaworze

Fo
t. 

To
m

as
z 

W
ol

ff

Ludzie Jaworza
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– zaczynaliśmy pracę praktycznie od zera. Poza 
czystym papierem nie było żadnej dokumentacji, 
żadnych przepisów prawnych czy wzorców, jak 
urząd ma pracować. Dopiero zamawialiśmy nie-
zbędne akty prawne i przepisy oraz posiłkowali-
śmy się własnymi zbiorami. Ja na przykład wcze-
śniej byłam zatrudniona w biurze projektów, dla-
tego miałam trochę aktualnych przepisów, choćby 
prawo budowlane czy ustawę o zagospodarowa-
niu przestrzennym. Musiałam to mieć pod ręką, 
żeby jakąkolwiek sprawę rozstrzygnąć i napisać 
decyzję. Proszę sobie wyobrazić, że w początko-
wym okresie nie było nawet kserokopiarki.

A komputery chociaż były?
Komputery pojawiły się w 1997 roku. Do tego 
czasu musieliśmy sobie 
radzić inaczej – na pokój 
przypadała jedna maszy-
na do pisania. Więc żeby 
napisać pismo czy decy-
zję, trzeba się było usta-
wić w kolejce. Gdy ktoś 
pojawił się pod urzę-
dem, słyszał głównie stu-
kanie, które dobiegało ze 
wszystkich okien. Tak jak 
powiedziałam, zaczyna-
liśmy od zera, ale jedno-
cześnie w każdym z nas był ogromny entuzjazm. 

Nikomu nie trzeba mówić, że postęp jest 
ogromny. Były takie lata, które zapamiętała 
pani szczególnie, jeżeli chodzi o rozwój no-
wych technologii?
To właśnie ten rok 1997, kiedy dostaliśmy nowe 
komputery. Wszystko było poprzedzone daro-
wizną z Holandii rok wcześniej. Na tym sprzę-
cie otrzymanym od partnerów gminy zdoby-
waliśmy pierwsze szlify. Od tego czasu praca 
diametralnie się zmieniła – było to duże uła-
twienie. Dzisiaj wiemy, do czego służy klawisz 
„delete” w komputerze, który umożliwia na 
każdym etapie poprawę i modyfikację pisma,  
a w przypadku pisma maszynowego zawsze 
trzeba w całości przepisać go na nowo. Nie 
było jeszcze internetu. Dziś pracuje się zdecy-
dowanie szybciej, kiedy na każdym stanowisku 
jest na przykład dostęp do Systemu Informa-
cji Prawnej Lex. Czasami się zastanawiam, jak 
myśmy z tym wszystkim nadążali, bo na przy-
kład liczba decyzji – pozwoleń na budowę, któ-
re były wydawane w Urzędzie Gminy Jaworze 
w okresie od 1991 r. do reformy administracji 
dokonanej w 1998 r., w której przywrócono in-
stytucje powiatu i wydawanie pozwoleń na bu-
dowę zostało przeniesione do Starostwa Powia-
towego w Bielsku-Białej – jest podobna do tej  
z ostatnich czasów. 

Jeżeli chodzi o tę liczbę pozwoleń na budo-
wę, to są to ciekawe dane. Bo odnoszę wra-
żenie, i nie jestem sam, że dopiero w ostat-
nich latach nastąpił prawdziwy boom bu-
dowlany w Jaworzu...
Patrząc na statystyki, jest naprawdę podobnie. 
Kiedy w 1991 roku powstała Gmina Jaworze, 
to był już gotowy ogólny plan zagospodarowa-
nia przestrzennego, opracowany przez Gmi-
nę Jasienica. W tym planie do zabudowy zosta-
ło dopuszczonych dość dużo terenów i co na-
turalne, zaczął się dość duży obrót nierucho-
mościami przeznaczonymi pod zabudowę. Nie-
wielką tendencję spadkową w liczbie wydawa-
nych pozwoleń z zakresu budownictwa zano-
towaliśmy pod koniec lat 90. Na przełomie wie-

ków, obserwując tempo 
rozwoju budownictwa 
w Jaworzu i mając na 
uwadze pojawiające się 
i narastające problemy 
z tym związane, jak np. 
infrastruktura drogowa, 
uzbrojenie, liczba i wiel-
kość publicznych obiek-
tów usługowych (konicz-
na ilość miejsc w szko-
łach i przedszkolach), 
rozpoczęto prace mają-

ce na celu uporządkowanie dotychczasowego 
systemu planowania przestrzennego, określe-
nia strategicznych celów i wyznaczenia kierun-
ków rozwoju gminy. 
Prace w tym temacie prowadzone były przy 
bardzo dużym zaangażowaniu członków Ko-
misji Budownictwa Rady Gminy i pomocy zaan-
gażowanych tematycznie i branżowo mieszkań-
ców Jaworza. Uwieńczeniem prac było przyję-
cie przez Radę Gminy Jaworze w 2001 r. „Stra-
tegii rozwoju Jaworza”, a następnie „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego”. Było to w tamtym okresie no-
watorskie opracowanie, zresztą drugie w ca-
łym województwie śląskim, nawet zostało na-
grodzone przez ministerstwo w Warszawie. Na 
jego podstawie w 2003 roku został opracowa-
ny i uchwalony nowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Staraliśmy się w planie tym za-
pewnić ochronę szczególne cennych w Jaworzu 
walorów widokowych, zespołów zabytkowych 
i uporządkować zabudowę – plan z 1991 roku 
dawał bowiem dużą dowolność. 
Wprowadzono do zapisów planu tzw. normy 
architektoniczne, mające na celu ochronę wa-
lorów widokowych i krajobrazowych nasze-
go malowniczego zakątka pod górami. Myślę, 
że efekty przestrzegania ustaleń planu w po-
staci powstającej nowej zabudowy są w Jawo-
rzu widoczne. 

Musieliśmy sobie 
radzić inaczej – na 
pokój przypadała 
jedna maszyna do 
pisania

Ludzie Jaworza
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Równolegle z intensyfikacją zabudowy po-
szły prace w kierunku budowy i moderniza-
cji istniejącej infrastruktury. Weźmy choćby 
budowę kanalizacji sanitarnej – jest to wiel-
kie dzieło. Jak w 1991 zaczęła się intensyfiko-
wać zabudowa, zaczął się problem z ochro-
ną środowiska. Nasze potoki zaczęły zbierać 
fekalia, to było nie do upilnowania. Przebu-
dowaliśmy więc pierwotne plany z Jasieni-
cy (wcześniej pomysłem była oczyszczalnia 
ścieków przy ulicy Folwarcznej), dzięki cze-
mu udało się przekierować ścieki z Jaworza 
do Wapienicy. W 1992 został opracowany pro-
gram budowy kanalizacji i etapowo – przez 
prawie 20 lat – kanalizacja była budowana.  
W ślad za nią poszły dalsze inwestycje. Pamię-
tam, że jak zaczęłam pracować w Jaworzu, to 
Park Zdrojowy praktycznie nie istniał – to 
był lasek z chaotycznie 
przerośniętymi krza-
kami i chwastami. Dzi-
siaj mamy odbudowa-
ne ścieżki spacerowe, 
drzewostan i zieleńce  
z tężnią, fontanną solan-
kową i placami zabaw. 
Prawie o każdej porze 
roku urokami parku 
cieszą się Mieszańcy Ja-
worza i nie tylko. 
Od lat 90 obserwujemy ogromną presję na do-
puszczenie nowych terenów rolnych do za-
budowy. W każdym kolejnym planie podsta-
wowe są kwestie zachowania równowagi po-
między liczbą budynków i idącą za tym licz-
bą mieszkańców, a możliwością zapewnienia 
niezbędnej infrastruktury i usług publicznych 
oraz ochrony walorów krajobrazowych. Do-
puszcza się przeznaczenie nowych terenów 
pod zabudowę w uzasadnionej i dopuszczalnej 
normatywami planistycznymi liczbie. Są ana-
lizowane potrzeby mieszkańców, ale nie moż-
na dopuścić do całkowitej zabudowy Jawo-
rza. W tym zakresie gminę chroni obowiązu-
jący miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego. 

Pracuje pani w Urzędzie Gminy Jaworze 
od 30 lat. Był jakiś szczególnie ciężki mo-
ment w tym okresie?
Trudnym momentem na pewno było rozpo-
częcie budowy kanalizacji sanitarnej. Z jednej 
strony pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, 
z drugiej uzyskanie aprobaty mieszkańców,  
w szczególności właścicieli działek, na których 
zgodnie ze spadkiem terenu posadawiano ru-
rociągi. Potem była budowa, często powodują-
ca uciążliwości i bardzo bolesna, która często 
wiązała się ze skargami mieszkańców.

Nigdy nie myślała pani o zmianie pracy?
Z zawodu jestem inżynierem budownictwa, 
przez całe życie robię praktycznie to samo. Ja-
worze jest mi bliskie prawie od najmłodszych 
lat. Wprawdzie mieszkam „za miedzą”, ale tu 
znam każdy zakątek, mam rodzinę i przyja-
ciół. Bardzo mi się tutaj podoba, cieszy mnie 
rozwój Jaworza i dlatego nigdy nie miałam ta-
kich myśli, żeby iść gdzieś indziej pracować.

W ostatnich tygodniach, miesiącach –  
w czasie pandemii koronawirusa – braku-
je pani kontaktu z petentami?
Trochę mi tego brakuje, choć oczywiście scho-
dzimy do mieszkańców do stanowiska wyzna-
czonego w hallu na parterze urzędu. Zwykle 
prosimy o wcześniejszą informację telefonicz-
ną, czego będzie dotyczyć rozmowa, gdyż nie-

jednokrotnie wymaga 
zapoznania się z doku-
mentami, a takiej moż-
liwości nie ma na par-
terze. Mogę zapewnić, 
że nikt nie odszedł bez 
rozmowy, jeżeli była 
konieczna. 
Plusem całej tej sytuacji 
jest to, że planując ter-
miny i czas pracy z oso-
bami na parterze, mo-

żemy wygospodarować spokojniejsze okresy 
na przygotowanie urzędowych dokumentów. 

Pracuje pani trzy dni w tygodniu. Jakie są 
pani dalsze plany?
Jestem już na emeryturze. Powiem tak: lubię 
to miejsce i tę pracę.

Pasja...
Dokładnie tak. Tak się moje sprawy życiowe 
ułożyły, że mam dużo czasu. Jaworze znam jak 
własną kieszeń i chociaż obowiązków mam 
mniej niż dawniej, wciąż jest tego sporo. Po-
nadto staram się pomagać, służyć radą młod-
szym kolegom. Bardzo często wspólnie siada-
my do jakiejś sprawy i ją analizujemy. Kole-
dzy żartują, żebym była jak najdłużej w urzę-
dzie. Oczywiście wszystko będzie zależało od 
zdrowia. 

Czyli nie mówi pani pas?
Na razie jeszcze nie.

Rozmawiał: Tomasz Wolff

Jak zaczęłam 
pracować w Jaworzu, 
to Park Zdrojowy 
praktycznie nie 
istniał

Ludzie Jaworza
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W roli głównej 
pluszowe misie

Słowa tego krótkiego wierszyka autorstwa  
A. Dziechciarczyk były mottem zabaw przedszko-
laków z Publicznego Przedszkola nr 2 25 listopa-
da. Każda z grup przygotowała szereg ciekawych 

zabaw i aktywności, których tematem przewod-
nim był właśnie miś. Były wierszyki, tańce przy 
piosenkach i muzyce, „misiowe” kodowanie na 
dywanie, „misiowe” łamigłówki i wiele innych, 
których nie sposób tutaj wyliczyć. W trakcie za-
jęć z języka angielskiego każda grupa nauczyła 
się „Teddy Bear’owej” piosenki, którą chętnie za-
prezentowała w trakcie świętowania. Podczas 
zabaw plastyczno-konstrukcyjnych dzieci samo-
dzielnie wykonały portrety misia w różnych od-
słonach. Och misiu, dobrze, że cię mamy i kiedy 
tylko chcemy, mocno cię przytulamy!

Bogusława Biedroń

„Wszystkie dzieci znają pluszowego misia.
Miś ma swoje święto! 
Bawmy się więc dzisiaj.
Z Misiakiem pluszowym, 
przyjacielem dzieci.
Znanym i lubianym przez wszystkich 
na świecie”.

Gość z workiem prezentów
„Mój kochany Mikołaju,
cały rok czekałem.
Byłem bardzo, bardzo grzeczny,
bardzo się starałem”.

8 grudnia nasze przedszkole odwiedził Święty 
Mikołaj. Wszystkie dzieci już od samego rana  
z wielką niecierpliwością spoglądały na drzwi, 
nasłuchiwały Mikołajowych dzwoneczków. Gdy 
dzieci recytowały wierszyki i śpiewały piosen-
ki, pojawił się pomocnik Mikołaja – Skrzat. Pod-
czas pięknego tańca Skrzatów dało się słyszeć 
dzwonki sań. Wreszcie doczekaliśmy się naj-
ważniejszego gościa. Przybył on z wielkim wo-
rem prezentów! Nadeszła wyczekiwana chwila 



21

styczeń 2021 Przedszkole nr 2
– Mikołaj wręczył każdemu dziecku paczkę,  
a prezenty były wspaniałe: zabawki, książki, ko-
lorowanki, słodycze. Żegnając niezwykłego go-
ścia, dzieci obiecały, że w przyszłym roku także 

będą grzeczne i zaprosiły do odwiedzenia na-
szego przedszkola za rok. Do widzenia Mikołaju!

Monika Mamorska

Świąteczna atmosfera
Wigilia Bożego Narodzenia to jeden z najpięk-
niejszych dni w roku, na który czekamy i prze-
żywamy go uroczyście w domach jak i w naszej 
„przedszkolnej rodzinie”. W naszym przedszko-
lu dzieci każdego roku poznają tradycje i zwy-
czaje świąteczne i chętnie aktywnie uczestniczą 
w przygotowaniach: wykonują ozdoby choinko-
we, łańcuchy, które potem zawieszają na przed-
szkolnych choinkach. 
W dniu przedszkolnego spotkania opłatkowego 
– 16 grudnia w całym przedszkolu panowała ra-
dosna, ożywiona atmosfera. Świąteczne dekora-
cje w całej placówce, dzieci w galowych strojach 
wprowadzały nastrój oczekiwania na wyjątko-

we, niecodzienne wydarzenia. Przedszkolaki 
bardzo chętnie pomagały w tym dniu w przygo-
towaniach. Wspólnie nakrywały do stołu, usta-
wiały krzesła, rozkładały serwetki. Dzieci nie 
dzieliły się opłatkiem, ale złożyły sobie wspól-
ne życzenia. Zasiadając do odświętnie nakry-
tego stołu, dzieci kolędowały i zajadały łakocie 
przygotowane przez panie kucharki, bo świę-
ta to przecież czas radości i smakołyków. Dzie-
ci z każdej z grup miały okazję zaprezentowa-
nia krótkich programów słowno-muzycznych. 
Atmosfera była prawdziwie rodzinna.

Monika Mamorska

Rodzinny konkurs
W piątek 18 grudnia został rozstrzygnięty kon-
kurs „Najpiękniejsza bombka”, który skiero-
wany był do dzieci oraz do ich rodziców  i cie-
szył się dużym zainteresowaniem. Wzięło z nim 
udział 25 rodzin. Wykonane prace były orygi-
nalne, ciekawe i nawiązywały do tradycji Boże-
go Narodzenia związanej z dekorowaniem cho-
inki. Wszystkie dzieci biorące udział w konkur-
sie otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz na-
grody. Rodzicom i dzieciom dziękujemy za za-
angażowanie.

Monika Mamorska
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Nic być nie musi, 
a wszystko być może...
Rok 2020 przeszedł już do historii. Pewnie na 
długo pozostanie w naszej pamięci. Pokazał 
nam, że nic być nie musi, a wszystko być może. 
Dwukrotnie szkoła w szkole została zamieniona 
na szkołę w domu. Mocno wierzyliśmy w to, że 
uda nam się powrócić do normalności. I nadal 
wierzymy. Pora na podsumowania. Ten rok za-
kończyliśmy inaczej, w zupełnie innej rzeczywi-
stości. Składaliśmy sobie świąteczne życzenia za 
pomocą przeróżnych komunikatorów, a ucznio-
wie, po dwóch miesiącach nauki zdalnej, uda-
li się na miesięczny odpoczynek. A teraz krót-
ka relacja z przebiegu ostatnich trzydziestu dni 
nauki w tym roku kalendarzowym.
Nauka zdalna nabrała takiego rozpędu, że po-
woli weszła wszystkim w krew. Nawet najmłod-
si uczniowie naszej szkoły przystosowali się do 
nowych okoliczności. Pod czujnym okiem ro-
dziców przygotowywali się do zajęć, wykony-
wali przeróżne projekty, prace, a nawet orga-
nizowali konkursy, jak ten o ulubionej książce 

wielu pokoleń, czyli o „Dzieciach z Bullerbyn”.
Wszyscy z radością uczestniczyli w Święcie Plu-
szowego Misia, zapraszając na lekcje swoje ulu-
bione pluszaki. Tradycyjne Mikołajki, w zupeł-
nie nietypowej formie, również stały się przy-
czynkiem do wspólnej zabawy, oczywiście onli-
ne. Przygotowania do świąt Bożego Narodzenia 
zaowocowały mnóstwem przepięknych ozdób 
świątecznych. A szare, jesienne dni ubarwiane 
były obowiązkowymi zabawnymi makijażami, 
fryzurami i nakryciami głowy. 
Uczniowie klas starszych również nie próżno-
wali, że tylko wspomnimy, że podczas lekcji ję-
zyka angielskiego zrodziła się nowa inicjatywa 
– wymiany językowej. Na razie uczniowie wy-
mieniają się listownie z rówieśnikami węgier-
skiej szkoły w Jaszboldoghaza. Jest to partnerska 
miejscowość naszego Jaworza. Aktualnie są na 
etapie dobierania się w pary. Uczniowie obu pla-
cówek wypełnili ankiety i napisali do siebie listy. 
Sportowcy spokojne budowali formę. W ramach 
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UKS do 22 grudnia odbywał się turniej szacho-
wy online. Wypada również w tym miejscu po-
chwalić wszystkich pasjonatów różnych dys-
cyplin sportowych, którzy nawet w tym trud-
nym czasie odnoszą sukcesy – te małe i te wiel-
kie. Tenis pokochała Radika i od razu zdobyła 
wysokie piąte miejsce w turnieju. Natomiast 29 
listopada odbył się prestiżowy Turniej Gimna-
styki Artystycznej w Katowicach, w którym na-
sza uczennica, Oliwia, odniosła spektakularny 
sukces i zajęła pierwsze miejsce! Gratulujemy 
pasji i świetnych wyników.
12 grudnia miało miejsce kolejne sportowe 
wydarzenie – UKS Basketball Challenge 2020.  
W tym roku impreza odbyła się we własnym 
gronie, nie było przeciwników z innych szkół. 
Jednak z pewnością było z kim grać. Mecz Poma-
rańczowych z Białymi zakończył się wynikiem 

28:24. Rozstrzygnięta została również rywali-
zacja indywidualna. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali koszykarskie gadżety, a zwycięzcy rywali-
zacji indywidualnej dodatkowo statuetki. Miej-
my nadzieję, że następny turniej już nie będzie 
pandemiczny i wrócimy do rywalizacji z druży-
nami spoza Jaworza.
Z okazji nowego roku 2021 w imieniu pani dy-
rektor, wszystkich nauczycieli i pracowników 
chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze życze-
nia nadziei na lepsze jutro i mnóstwo dobre-
go zdrowia.

Zespół Promocji Szkoły
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Talentów moc
Wprawdzie nie tak miało być… no nie tak… Jak co 
roku mieliśmy się spotkać na scenie. Ale, czy cokol-
wiek w tym roku jest takie, jak zwykle? Ważne, że 
pięknie wszystko się udało. 
10 grudnia, jak zresztą każdego roku w grudniu, 
odbył się koncert Giełdy Talentów. Zgłosiło się całe 
mnóstwo uczestników i, chociaż z domu, ale pełne-
go profesjonalizmu nie można nikomu odmówić. 
Występy „na żywo” przeplatane były nagranymi po-
kazami. Kolejny raz okazało się, że Jaworze to nie-
wyczerpana kopalnia prawdziwych talentów. Było 
wszystko: popisy taneczne, w choreografiach przy-
prawiających o palpitację serca, sportowe, wirtu-
ozeria instrumentalistów, recitale wokalne, recyta-
torskie, kabaretowe, a nawet mini-wernisaż. Zgro-
madzona przed monitorami widownia nagradzała 
brawami i pochwałami wszystkich artystów. To był 
naprawdę udany, fantastyczny wieczór. Obszerna 
relacja w postaci filmików znajduje się na stronie 
internetowej naszej szkoły (sp1jaworze.pl). 
Jeszcze raz udowodniliśmy, że nic nas nie może po-
wstrzymać i zawsze znajdziemy wyjście z sytuacji. 
Dziękujemy wszystkim rodzicom za ogromne za-
angażowanie. Bez was to by się nie udało. A mło-

dym, utalentowanym artystom gratulujemy pasji. 
Codziennie udowadniacie, że ciężka praca, mnó-
stwo ćwiczeń i konsekwencja przynosi wymierne 
efekty. Rozwijajcie swoje talenty, spełniajcie ma-
rzenia i do zobaczenia za rok na kolejnym koncer-
cie Giełdy Talentów. 

Zespół Promocji Szkoły

Ważny jest drugi człowiek
W sobotę 12 grudnia dyrektor szkoły – Ewa Cho-
lewik wraz z Joanną Lorańczyk-Czader, koordy-
natorką Szlachetnej Paczki, dostarczyły ją do ma-
gazynu w Wilkowicach. Stamtąd dary trafiły do 
adresatów – rodziny w Mesznej. Ich reakcję na 
naszą pomoc zrelacjonował „na świeżo” wolonta-
riusz, który dostarczył prezenty na miejsce. Mó-

wił o ogromnym wzruszeniu, łzach, zaskocze-
niu wielkością paczki. Okazało się, że ubrania  
i buty pasują. Nieocenioną pomocą jest dla rodzi-
ny opał (trzy tony węgla). Za zebrane od darczyń-
ców pieniądze zakupiliśmy wykładzinę kuchen-
ną, nowy, bezworkowy odkurzacz, czajnik bez-
przewodowy, komplety pościeli dla wszystkich 
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Doradztwo zawodowe 
online
Klasa 7a gościła na zajęciach z doradztwa zawo-
dowego 20 listopada panią Katarzynę, która jest 
farmaceutką i na co dzień pracuje w aptece. Pani 
Katarzyna opowiadała ciekawie o studiach i „za-
kuwaniu” na farmacji, a potem półrocznym stażu. 
Już wiemy, że w tym zawodzie potrzebne są duża 
wiedza z dziedziny chemii, biologii oraz doświad-
czenie, bo nieraz trzeba nawet zastąpić lekarza  
i pomóc ludziom. Odpowiedzialność, aby nie po-
mylić leków i upewnić się, że pacjent może je sto-
sować bez przeszkód i szkody dla swojego zdro-
wia. Niezbędna jest też empatia, aby wysłuchać i 
zrozumieć chorego, obolałego człowieka, bo cza-
sem to jest właśnie najlepszy lek, którego potrze-
buje. Można też po pięciu latach pracy zawodowej 
zostać kierownikiem apteki. Wówczas potrzebne 
są jeszcze umiejętności wyszukiwania informacji, 
kierowania zespołem, organizowania pracy, bada-
nia potrzeb na rynku, zamawiania leków, poszu-
kiwania nowości.
Natomiast na zajęciach z doradztwa zawodowego 
w kl.7c gościliśmy na platformie panią Patrycję. 
Opowiadała nam bardzo ciekawie o swojej trudnej 

i odpowiedzialnej pracy jako dyrektora centrum 
medycznego. Zarządzanie zasobami ludzkimi za-
wsze było jej marzeniem, które realizuje obecnie 
w codziennej pracy. Jest na co dzień odpowiedzial-
na za sprawne funkcjonowanie dużego centrum, 
w którym znajdują się przychodnie lekarskie róż-
nych specjalności: od okulistyki, kardiologii, neu-
rologii, kardiochirurgii, po przychodnię medycy-
ny estetycznej. Pani Patrycja zachęcała uczniów 
do rozpoznawania swoich możliwości, predyspo-
zycji, uzdolnień, aby zgodnie z nimi szukać w przy-
szłości miejsca pracy. Zwracała uwagę na ważne 
kompetencje niezbędne w każdej dziedzinie, np. 
umiejętność komunikowania się z innymi, wyszu-
kiwania informacji, pracy w zespole, sprawnego 
posługiwania się w językach obcych, a także wie-
lozadaniowość.
Bardzo dziękujemy obu paniom, za to, że znala-
zły dla nas czas w tak trudnym okresie pandemii 
i bardzo ciekawie opowiedziały nam o swojej od-
powiedzialnej pracy. 

Mirosława Hawełek

domowników, ręczniki, koce. Fundusze pozwo-
liły nam też na zakup chodzika dla pana, który 
po dwóch wylewach stara się wrócić do spraw-
ności. Była też poduszka ortopedyczna oraz inne 
specjalistyczne sprzęty. Oprócz pieniędzy zebrali-
śmy też ogromną ilość żywności, środków czysto-
ści, kosmetyków, odzieży. Spełniliśmy też wszyst-
kie dodatkowe życzenia rodziny - kosmetyki dla 
dziadków, gry dla chłopaka. 
Mimo trudnej sytuacji pandemicznej, izolacji, 
zdalnego nauczania oraz codziennego zabiega-

nia, braku czasu i borykania się z wieloma trud-
nościami, pokazaliśmy, jako społeczność szkol-
na, że chcemy i potrafimy pomagać. I tego uczy-
my nasze dzieci. Że ważny jest drugi człowiek, 
zwłaszcza ten potrzebujący! Że nie przechodzi-
my obojętnie obok biedy, nieszczęścia i smutku.
Wielkie podziękowania dla wszystkich darczyń-
ców Szlachetnej Paczki!

Joanna Lorańczyk-Czader
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XX edycja 
Szlachetnej Paczki
Bogatsi o doświadczenia z ubiegłych lat i prze-
konani, że są wśród nas ludzie chcący bezin-
teresownie wspierać potrzebujących, podjęli-
śmy szlachetne wyzwanie, polegające na przy-
gotowaniu paczki dla wyjątkowego człowieka 
– pana Alana. Nasz bohater stracił możliwość 
zarobku i mieszkanie po wypadku przy pracy. 
Zgłosił się do ośrodka dla bezdomnych, w któ-
rym obecnie mieszka. Pracuje w programie w 
ramach aktywizacji bezrobotnych. Sam próbu-
je rozwiązywać problemy, a utrzymuje się dzię-
ki skromnej pensji. Podjęliśmy się organizacji 
Szlachetnej Paczki w naszej szkole już po raz 
siódmy, ale byliśmy pełni obaw ze względu na 
obecną sytuację. Rozpowszechnianie wiadomo-
ści podczas lekcji on-line oraz na stronie inter-
netowej szkoły przyniosło zadziwiające rezul-
taty. Przez kilkanaście dni dary spływały sze-
rokim strumieniem. W wyznaczonym dniu po-
jawili się w szkole uczniowie: Karolina, Nikola, 
Franek, Mikołaj i Michał z Klasy VIIIa. Przy za-

chowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa spa-
kowali przekazane dary dla Pana Alana. Zebra-
liśmy łącznie 16 pokaźnych, ciężkich kartonów 
wypakowanych po brzegi żywnością, środkami 
czystości, ręcznikami, ciepłą odzieżą, butami; 
był też sprzęt grający. W sobotni poranek, pod-
czas Finału Szlachetnej Paczki, wolontariusz Pan 
Dawid Grzybowski wręczył Panu Alanowi dary 
rzeczowe, a także zebrane fundusze. Pan Alan 
nie krył wzruszenia, nie przypuszczał, że są lu-
dzie, dla których Jego los będzie ważny. Choć 
dzisiaj boryka się z wieloma problemami, ale 
otrzymał potężne wsparcie, które pomoże Mu 
odbudować wiarę w drugiego człowieka i z na-
dzieją spojrzeć w przyszłość. Za pośrednictwem 
P. D. Grzybowskiego przekazujemy Wszystkim 
Darczyńcom słowa wdzięczności za wszelaką 
okazaną pomoc i płynące prosto z serca słowo 
DZIĘKUJEMY.

Wolontariusze Szlachetnej Paczki

Czy może być coś cenniej-
szego niż pomaganie?
Z takim pytaniem zmierzyliśmy się w paździer-
niku, kiedy podjęliśmy się organizacji po raz ko-
lejny ogólnopolskiej akcji charytatywnej Prezent 
pod Choinkę.
W poprzednim roku szkolnym był zorganizo-

wany kiermasz przez szkolne koło wolontaria-
tu, a tak zebrane fundusze wykorzystaliśmy do 
zakupu różnych artykułów do paczek dla dzieci. 
W tym roku szkolnym szukaliśmy nowej formu-
ły dla naszej akcji ze względu na pandemię.
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Pomysł był taki, aby każda klasa zebrała wyzna-
czone artykuły do paczek. Wszystkie klasy włą-
czyły się do akcji, ale nasze najśmielsze oczeki-
wania pobiły klasy najmłodsze, czyli klasy od 
1 do 3. 
Przyniesione przez nich kartony słodyczy oraz 
przez starsze klasy artykuły papiernicze, środki 
kosmetyczne oraz zabawki pozwoli na spakowa-
nie 36 paczek w kartonach po butach dla dzieci 
z Ukrainy, Bułgarii i Rumunii.  
20 października zapakowane w szkole prezenty 
zostały przekazane do organizatora akcji – Cen-
trum Misji i Ewangelizacji.
Dziękuję wszystkim wolontariuszom, czyli każ-
demu, kto wsparł akcję, za zaangażowanie  
i wrażliwe serce.

Ewa Below

Organizator o akcji PREZENT pod 
CHOINKĘ 2020
Akcja „Prezent pod choinkę” jest organizowa-
na przez Centrum Misji i Ewangelizacji Kościo-
ła Ewangelicko-Augsburskiego w RP we współ-
pracy z Diakonią Polską oraz Stowarzyszeniem 
Joannici Dzieło Pomocy – Oddział Śląski. Pole-
ga na przygotowywaniu przez dzieci, młodzież 
i dorosłych prezentów w pudełkach po butach. 
Przed świętami Bożego Narodzenia paczki te tra-
fią do potrzebujących dzieci i młodzieży na Bia-
łorusi, w Rumunii i na Ukrainie.
Inicjatywa prowadzona jest co roku od 2001 r. 

Obecna edycja jest więc dwudziestą. Dotychczas 
we wszystkich edycjach zebrano i przekazano 
ponad 88 000 prezentów.
Jak co roku, osoby biorące udział w akcji wła-
snoręcznie przygotowały prezenty i przekaza-
ły je do lokalnych koordynatorów. Ci, którzy nie 
mieli takiej możliwości, a chcieli wziąć udział  
w akcji, mogli wesprzeć ją pieniężnie – organi-
zatorzy przygotowali paczki za nich. 
Do 1 grudnia zebrano 1230 takich wirtualnych 
paczek.
4 grudnia 2020 r.  pierwsze paczki zebrane  
w ramach akcji ruszyły w drogę. Trzy dni później 
dotarły do rumuńskiego miasta Cisnădie, nie-
daleko Sybinu. Jak informują organizatorzy ak-
cji, pastor miejscowej parafii László Zoran Kez-
di zajmie się przekazaniem prezentów dzieciom 
w tym regionie.

26 lat patronatu
11 grudnia 2020 r. minęło 26 lat, odkąd gen. Sta-
nisław Maczek został patronem szkoły podsta-
wowej w Jaworzu. Coroczny zwyczaj nakazywał 
nam – uczniom klasy VIII – przypomnieć kolegom 
postać naszego patrona. Mieliśmy troszeczkę ła-
twiej, ponieważ klasa VII a przetarła szlaki, przy-
gotowując akademie na platformie Teams. Reali-
zacja takiej akademii wymagała od nas większej 
samodzielności. Ćwiczyliśmy podane teksty z na-
uczycielem, ale później musieliśmy samodzielnie 
nagrać i zmontować całą akademię. 
W minionych latach skupialiśmy się na licznych 
walkach generała, przypominamy jego szlak bo-
jowy. Tym razem postanowiliśmy opowiedzieć, ja-
kim człowiekiem był Stanisław Maczek. Czy może 
być wzorem dla współczesnych młodych ludzi? 
Sądzimy, że można twierdząco odpowiedzieć na 
to pytanie.  Historycy podkreślają, że Stanisław 
Maczek był człowiekiem z wizją i przekonaniem, 
w którym kierunku należy iść. Często myślał ina-
czej. Inaczej niż przełożeni, inaczej niż sojuszni-

cy lub wrogowie. Takie „inne działanie” dopro-
wadziło go do wielu sukcesów. Podczas wojen  
z Rosjanami i Ukraińcami samodzielnie organi-
zował szybkie ataki na wrogie wojska. Podczas 
polskiej wojny obronnej we Wrześniu 1939 roku 
dowodził najnowocześniejszą polską jednostką 
wojskową na tyle skutecznie, aby nie przegrać z 
wojskami III Rzeszy żadnej bitwy. Podczas poby-
tu w Szkocji przekonał gen. Władysława Sikor-
skiego do utworzenia 1 Dywizji Pancernej, cho-
ciaż brakowało praktycznie wszystkiego. Zdoby-
wając miasta belgijskie lub holenderskie, nie sto-
sował artylerii, lotnictwa, starał się natomiast ata-
kować miasta z dwóch lub trzech stron, korzy-
stał również z pomocy ludności cywilnej. Było 
to działanie celowe, chciał w ten sposób zjednać 
przychylność miejscowych władz do tzw. „spra-
wy polskiej” po II wojnie światowej. Taka posta-
wa zdobyła mu uznanie na całym szlaku walk, 
ale w szczególny sposób mieszkańcy holender-
skiej Bredy uhonorowali wyzwolicieli swojego 
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Innowacja językowa 
w Maczku
W bieżącym roku szkolnym w Szkole Podstawo-
wej nr 2 im. gen. broni St. Maczka w Jaworzu re-
alizowana jest innowacja metodyczna  pt.: „Języ-
ki obce z TIKIEM”. Głównym założeniem innowa-
cji jest nauka języka angielskiego oraz języka nie-
mieckiego poprzez częstrze wykorzystanie zna-
nych i lubianych przez uczniów narzędzi takich 
jak komputer, laptop, tablet czy telefon. Wykorzy-
stanie technologii informacyjno–komunikacyjnej  
(z ang.ICT) w dzisiejszym świecie, w dobie kom-
puterów, stałego łącza internetowego, telefonów 
i innych elektronicznych nowinek oraz trwające-
go kształcenia na odległość, stało się nieodzow-
nym elementem codziennej pracy nauczycieli ję-
zykowców oraz uczniów.
W trakcie regularnych lekcji języka angielskie-
go oraz niemieckiego, zajęć wyrównawczych czy  
w ramach codziennej praktyki uczenia się obu ję-

zyków wykorzystywane są między innymi nastę-
pującye aplikacje: Quizlet, Quizizz, Liveworkshe-
ets, Duolingo, Wordwall, Learningapps, Kahoot, 
Bamboozle, Genially, Wakelet czy Padlet. Nauczy-
ciele oraz uczniowie korzystają z wielu różnych 
edukacyjnych stron internetowych, tworzą wła-

miasta i ich dowódcę. Po przekroczeniu grani-
cy III Rzeszy gen. Maczek zapowiedział żołnie-
rzom – „odrzućcie zemstę”. Jak wspominał jego 
syn Andrzej - nigdy nie akceptował żadnych sa-
mosądów na ludności cywilnej. W latach 1948-94 
mieszkał w Edynburgu. Pracował, aby utrzymać 
rodzinę. Nigdy nie starał się być kimś znanym. 
Osoby, mające wysoką pozycję i wielkie zasługi 
dla historii lubią o tym opowiadać - on tego nie 
robił. Po prostu wybrał spokojne życie z rodziną. 
Naszą akademię oparliśmy na nowym polskim fil-
mie: „Niepokonany. Opowieść o gen. Stanisławie 
Maczku”. Zachęcamy Państwa do obejrzenia tego 
filmu ze względu na zamieszczone liczne wspo-
mnienia o Generale, m.in. syna Andrzeja Macz-
ka oraz wnuczki Karoliny Maczek. 

Organizatorzy akademii
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sne materiały, także audio i wideo, plansze dydak-
tyczne oraz inne przydatne materiały do nauki 
języków obcych. Podejmowany jest szereg róż-
norodnych działań, aby uczeń w kreatywny spo-
sób  oraz ze zwiększoną motywacją podchodził 
do nauki języków obcych. 
Między innymi w tym celu w ramach prowadzo-
nej innowacji stworzony został międzynarodowy 
projekt „Penpals’ World”. To nawiązana znajo-
mość z nauczycielami szkół podstawowych, śred-
nich oraz prywatnych z wielu stron świata, min. 

Z Argentyny, Peru, Nepalu, Indii, Vietnamu, Izra-
ela, Stanów Zjednoczonych, Portugalii, Hiszpa-
nii, Turcji oraz Kenii. Uczniowie naszej szkoły na-
wiązują znajomości z dziećmi z różnych zakąt-
ków świata, poznają wybrane elementy kultury 
w/w krajów, życie codzienne, piszą listy oraz po-
zdrowienia, doskonalą swe umiejętności języko-
we również poprzez przygotowywanie krótkich 
filmików video. Motywacja jest ogromna i przy-
nosi wiele satysfakcji uczestnikom projektu, za-
równo uczniom, jak i nauczycielom.

Ten anielskich skrzydeł 
szum
Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas. 
Bliscy sobie ludzie gromadzą się przy wspólnym 
stole, także tym szkolnym, dzielą się opłatkiem  
i składają życzenia... W tym roku składaliśmy 
sobie życzenia on-line, dzieliliśmy wirtualnym 
opłatkiem... Nie zabrakło jednak wzruszających 
chwil podczas nagrywania jasełek szkolnych.
W tym specyficznym dla nas wszystkich czasie, 
przedstawienie jasełkowe również było niepowta-
rzalne i wyjątkowe. Chętne dzieci z dwóch klas 
drugich połączyły się i wykonały wspólnie przed-
stawienie o „Dziewczynce z zapałkami” z nieco 
zmienionym zakończeniem. Połączyły siły, bo  
w życiu o to właśnie chodzi, żeby łączyć a nie 
dzielić. Występ uświetniły śpiewane oraz grane 
kolędy i znane piosenki w wykonaniu uczniów 
SP2 w Jaworzu oraz zaproszonych gości. W trak-
cie przedstawienia aniołki wykonały taniec z lam-
pionami, któremu towarzyszyły efekty świetlne, 
co oddało w pełni magiczny klimat Świąt Boże-
go Narodzenia. Przedstawienie wywołało wiele 
wzruszeń zarówno wśród rodziców, nauczycieli, 
oraz uczniów naszej szkoły. Cel został osiągnię-
ty – na chwilę mogliśmy zatrzymać się i pomy-

śleć o drugim człowieku. Bo jak powiedział pod-
czas przedstawienia Andersen „Należy otworzyć 
swe serca szeroko, bo chociaż oglądaliśmy stare 
dzieje, dzisiaj takich dzieci jak dziewczynka z za-
pałkami jest naprawdę wiele... Pomóżmy im, je-
śli możemy, zróbmy co w naszej mocy, może i my 
kiedyś będziemy potrzebować pomocy...

Justyna Smyrdek
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Reklama

Szczepienie przeciw 
COVID-19
Od kiedy mogę się zaszczepić?
21 grudnia 2020 r. Komisja Europejska dopuści-
ła na unijny rynek szczepionkę przeciw koro-
nawirusowi opracowaną przez koncern Pfizer i 
firmę BionTech. Kilka godzin wcześniej decyzję  
o zatwierdzeniu szczepionki podjęła Europejska 
Agencja Leków.

Szczepionki dla grupy 0
Pierwsze dawki (tzw. etap 0 szczepień) są prze-
znaczone dla osób, które są najbardziej narażo-
ne na zakażenie. Są to: pracownicy sektora ochro-
ny zdrowia (w tym wykonujący indywidualną 
praktykę), pracownicy domów pomocy społecznej  
i pracownicy miejskich ośrodków pomocy spo-
łecznej oraz personel pomocniczy i administra-
cyjny w placówkach medycznych, w tym stacjach 
sanitarno-epidemiologicznych.

Szczepionki dla kolejnych grup
Proces rejestracji powszechnych szczepień Pola-
ków przeciwko COVID-19 rozpocznie się praw-
dopodobnie już 15 stycznia 2021 r. Procedura bę-
dzie prosta i bezpieczna. W etapie I ze szczepień 
skorzystają: pensjonariusze domów pomocy spo-
łecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, 
pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc sta-
cjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia  
w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, 
w tym Wojsko Polskie oraz nauczyciele.

Proces rejestracji
Proces rejestracji powszechnych szczepień Pola-

ków przeciwko COVID-19 rozpocznie się prawdo-
podobnie już w połowie stycznia 2021 r.
Procedura będzie prosta i bezpieczna. Poszcze-
gólne jej etapy to:
1. Rejestracja – online: przez infolinię, u lekarza 
POZ lub poprzez Internetowe Konto Pacjenta.
2. Zgłoszenie do punktu szczepień – kwalifikacja 
przez lekarza.
3. Wykonanie szczepienia oraz obserwacja pa-
cjenta po szczepieniu.
4. Powtórzenie procesu po upływie 21 dni – bez 
konieczności ponownej rejestracji.
Szczepienia będą realizowane w:
* przychodniach (POZ),
* szpitalach,
* szpitalach rezerwowych,
* u lekarzy samodzielnie prowadzących praktykę.

Zgodnie z narodowym programem szczepień 
ochronnych, punkt szczepień uruchomiono 
w każdej gminie. W Gminie Jaworze punktem 
szczepień będzie Samodzielny Gminny Zakład 
Opieki Zdrowotnej przy ul. Leczniczej 272.

Urząd Gminy Jaworze



31

styczeń 2021

Poziomo:
1) Nowy na ścianie z Nowym Rokiem
6) Napój kojarzony z Sylwestrem
10) Struś australijski
11) Specjalizuje się w badaniu odporności organizmu
12) Krzew doniczkowy kojarzony ze smokiem
13) Wybiela plamy
15) Państwo z Jerozolimą
16) Dział matematyki obejmujący działania na liczbach
17) Tworzą tory kolejowe
18) Płat blachy lub papieru
22) Kraina z Fromborkiem i Lidzbarkiem
25) Willa - muzeum Szymanowskiego
27) Dyktator Powstania Styczniowego
28) Narzędzie rolnicze do usuwania chwastów
29) W nim seanse flmowe
31) Statek dwukadłubowy
35) Pedagog, który dobrowolnie z dziećmi zginął w obozie w 
Treblince
40) Wyłogi marynarki
41) Próbuje naprawiać świat
42) Pasy zdobiące spodnie
43) Lista, rejestr
44) Zabytkowa willa w centrum Jaworza
45) Fiński ośrodek sportów zimowych
46) Sport kojarzony z Radwańską i Świątek
47) Badanie problemu
48) Ojczyzna Mozarta

Pionowo
1) Rodzaj szpitala
2) Krótki wiersz o żartobliwej treści
3) Bzdura, absurd
4) Sala wykładowa
5) Wskazały moment nadejścia Nowego Roku
6) Góry ze Śnieżką
7) Dotkliwa ekskomunika

8) Szacunek, poszanowanie, estyma
9) Słynny wodospad amerykański
14) Przyprawa używana do szarlotki
16) Chinka lub Japonka
19) Smaczna z kremem
20) Iluzja, urojenie
21) Nie zawsze bywa odnaleziona
23) W ręku snycerza
24) Miękka skóra
26) Ostatnia księga Nowego Testamentu traktująca o końcu 
świata
30) Poborca z elektrowni lub gazowni
31) Może być sejmowa lub lekarska
32) Rządy despoty, autokraty
33) Potomkinie mieszanych rodziców
34) Zwolennik apartheidu
36) Obficie utuczony
37) Cecha wiersza
38) Leczy bez dyplomu
39) Zdrój w powiecie nowosądeckim
45) Iglasty lub liściasty

Krzyżówka
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ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG  
NA TERENIE GMINY JAWORZE W SEZONIE 2020/2021
I. Zimowe utrzymanie sieci dróg Gminy Jaworze
Koordynacja akcji zimowej w sezonie 2020/2021: Referat Obsługi Techniczno-Gospodarczej Urzędu Gminy Jaworze –  
tel. (33) 828 66 63 (Uwaga! Ze względu na bezpieczeństwo, a także zapewnienie odpowiedniej jakości świadczo-
nych usług wszystkie rozmowy telefoniczne są nagrywane). 

REJONY ODŚNIEŻANIA DRÓG GMINNYCH:

Rejon odśnieżania Ulice/Parkingi/Place w rejonie odśnieżania

I – Jaworze Nałęże
Grabka, Górecka, Mała, Myśliwska, Jeżynowa, Pogodna, Złocista, Rodzinna, Maków, 
Jarzębinowa, Wrzosowa, Jodłowa, Smrekowa, Jasienicka, Zaciszna, Brzoskwiniowa, 
Folwarczna, Za Goruszką, Szkolna, Lecznicza, Plac obok Kaplicy, Parking za mostem.

II – Jaworze Górne

Turystyczna, Brzozowa, Zawilcowa, Bukowa, Jaśminowa, Orzechowa, Jaworowa, 
Pod Lasem, Pod Brzegiem, Schowana, Wąwóz, Nagietkowa, Bławatkowa, Promieni-
sta, Kwiatowa, Modrzewiowa, Liliowa, Stokrotek, Akacjowa, Zielona, Różana, Cha-
browa, Kaczeńcowa, Zdrojowa, Sosnowa, Poziomkowa, Motylkowa, Widok, Wypo-
czynkowa, Tulipanowa, Wiosenna, Zajęcza, Jałowcowa, Panoramiczna, Borsucza, 
Kalinowa, od Panoramicznej w górę (bez nazwy), Bratków, Azaliowa, Dawny Trakt.

III – Jaworze Średnie 

Kalwaria, Letniskowa, Jaskółcza, Słowicza, Cicha, Podgórska, Legendarna, Leszczy-
nowa, Na Stoku, Południowa, Konwaliowa, Narcyzowa, Niewielka, Klonowa, Sarnia, 
Morwowa, Topolowa, Ładna, Górska, Malinowa, Wiśniowa, Rumiankowa, Żurawi-
nowa, Kaszyska, Świerkowa, Willowa, Zagrodowa, Krótka, Storczyków, Krokusowa, 
Koralowa, Sielska, Ukryta, Wczasowa, Ogrodowa, Zdrowotna, Kolonia Górna, Pa-
górkowa, Spadzista, Kolonia Dolna, Stroma, Boczna, Poprzeczna, Miodowa, Pszcze-
la, Zielna, Nad Rudawką, Ustronna, Średnia, Wschodnia, Astrów, Morelowa, Łuko-
wa, Romantyczna, Piękna, Graniczna, Malwowa, Bażantów, Irysów, Magnolii, Daw-
ny Trakt, Parking przy SP nr 2 (ul. Wapienicka 10), Parking przy Przedszkolu nr 2 
(ul. Wapienicka 74).

IV – Jaworze Dolne

Dzwonkowa, Groszkowa, Łubinowa, Olszynowa, Grabowa, Polna, Kryształowa, Wiej-
ska, Cyprysowa, Pod Młyńską Kępą, Pod Harendą, Pałacowa, Nadbrzeżna, Skowron-
ków, Dębowa, Niecała, Lipowa, Agrestowa, Kasztanowa, Jesionowa, Zagajnikowa, 
Słonecznikowa, Cedrowa, Głogowa.

V – Place i parkingi
w tym m.in.:

Parking i teren obok szkoły podstawowej, amfiteatr i miasteczko, parking nad fon-
tanną, parking górny – ul. Koralowa/Wapienicka, parking Goruszka, parking – cen-
trum Jaworza, Ośrodek Zdrowia, Aleja Kościelna, parking przy Domu Gminnym „Pod 
Harendą”, parking przy ul. Folwarcznej.

USUWANIE ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ DRÓG (POSYPYWANIE):

Rejon usuwania śliskości 
zimowej (posypywania) 
dróg

Koordynacja usuwania śliskości zimowej dróg Telefon kontaktowy

Drogi na terenie Gminy Ja-
worze (za wyjątkiem dróg 
powiatowych)

Referat Obsługi Techniczno-Gospodarczej Urzędu Gminy Ja-
worze (33) 828 66 63

II. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Jaworze
Nadzór: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, ul. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała
Telefony kontaktowe: (33) 818 40 33, (33) 817 40 63, (33) 817 83 98, (33) 81 83 066
Drogi powiatowe i wojewódzkie na terenie Gminy Jaworze: ul. Bielska, ul. Cieszyńska, ul. Cisowa, ul. Słoneczna,  
ul. Wapienicka, ul. Zdrojowa (od „Cholewika” do „Gospody Zdrojowej”)

III. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich znajduje się w gestii Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Katowicach. 
W sytuacjach warunków ekstremalnych dotyczących utrzymania zimowego koordynację przejmuje Wojewódzkie 
Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 32 256 56 01, 32 255 21 95; email: czkws@katowice.uw.gov.pl), do 
którego przesyłane są kompleksowe informacje w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich.


