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Czas na szczepienie
Samodzielny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jaworzu jest jednym z blisko 
6000 punktów na mapie całej Polski oraz jednym z blisko 1400 w województwie 
śląskim, gdzie będzie można się zaszczepić na COVID-19. O sensie szczepienia oraz 
walce z wirusem mówi kierownik placówki, doktor Katarzyna Dzięcioł. Do końca 
roku powinno udać się zaszczepić ponad 1000 osób. Wywiad publikujemy w środ-
ku numeru. (wot)
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Na pierwszym planie

Szanowni Państwo
Wskutek pojawienia się wirusa SARS-Cov-2, który wywołał ogólnoświatową pandemię, ostatni rok był dla nas 
wszystkich szczególnie trudny. Pod koniec 2020 roku wreszcie pojawił się jeden z najważniejszych elementów 
walki z pandemią – szczepionka, która daje nam nadzieję na tak wyczekiwany powrót do normalności. Poko-
nanie koronawirusa jest bowiem możliwe tylko poprzez przerwanie jego transmisji z człowieka na człowieka, 
a taką możliwość daje nam właśnie szczepionka. W interesie całego społeczeństwa leży zatem to, aby cały pro-
ces szczepień przebiegał w Polsce jak najsprawniej.
Zwracamy się więc do Państwa z ogromną prośbą o zaangażowanie się w walkę z koronawirusem poprzez przy-
stąpienie do szczepień, gdy tylko będzie to możliwe. W Jaworzu punktem szczepień jest nasz ośrodek zdro-
wia przy ulicy Leczniczej. Zaszczepić można się jednak w dowolnym punkcie w kraju. Jak się zarejestrować 
na szczepienie? Są cztery sposoby:
• Poprzez telefon do ośrodka zdrowia w Jaworzu i umówienie się w rejestracji. Uruchomiliśmy specjal-

ny numer do zapisów na szczepienie: 797 151 139.
• Poprzez rozmowę telefoniczną z konsultantem pod numerem 989. To bezpłatna infolinia rządowa, 

gdzie po podaniu numeru PESEL i numeru telefonu komórkowego, można umówić się na szczepienie 
w dogodnym miejscu i terminie. 

• Poprzez rejestrację przez internet na stronie pacjent.gov.pl. Aby skorzystać z tej możliwości, trzeba 
posiadać Profi l Zaufany lub dowód osobisty ze specjalnym chipem, tak zwany e-dowód.

• Poprzez wysłanie SMS na nr 664 908 556 o treści: SzczepimySie.

Ważne: 
Osoby niepełnosprawne bądź mieszkańcy, którzy mają problem z samodzielnym dotarciem do punktu szcze-
pień, mogą skorzystać z przygotowanej przez Gminę Jaworze pomocy w transporcie do punktu szczepienia 
w Jaworzu. Przygotowany przez Gminę Jaworze transport na szczepienie przeznaczony jest w pierwszej kolej-
ności dla osób posiadających: aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R 
lub kodzie N, a także pierwszą grupę z ww. schorzeniami. Transport przeznaczony jest także dla osób samot-
nych oraz nieposiadających własnego środka transportu, jak i bez możliwości wsparcia w tym zakresie ze stro-
ny najbliższej rodziny, znajomych czy sąsiadów. 
W celu ustalenia ewentualnego transportu prosimy o kontakt telefoniczny pod uruchomionym przez Urząd 
Gminy numerem infolinii nr 669 271 828 (od godz. 8.00 do 16.00, od poniedziałku do piątku). Transport musi 
zostać uzgodniony co najmniej na dwa dni przed umówionym terminem szczepienia. 
W razie innych pytań dotyczących organizacji szczepień w gminie Jaworze oraz transportu prosimy o kontakt 
pod nr 33 828 66 03 w godzinach pracy urzędu.

Drodzy mieszkańcy Jaworza!
Apelujemy, abyśmy pomogli naszym seniorom wspólnie. Nie tylko w procesie rejestracji na szczepienia, ale tak-
że w dowiezieniu ich na miejsce szczepienia. To nasi dziadkowie, rodzice, osoby, które nas ukształtowały, wie-
le razy nas wspierały i pomagały, więc teraz czas na nas! 

 Przewodniczący Rady Gminy     Wójt Gminy Jaworze

 Zbigniew Putek       Radosław G. Ostałkiewicz 

Ważne numery telefonów:
rejestracja na szczepienie w ośrodku zdrowia w Jaworzu przy ulicy Leczniczej 272 (SGZOZ w Jaworzu) – 
797 151 139
gminna infolinia - rezerwacja transportu na szczepienie – 669 271 828
gminna infolinia w sprawie szczepień – 33 828 66 03
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Redakcja nie zwraca nadesłanych tekstów. Redakcja 
zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych 
materiałów, redagowania i opatrywania własnymi 
tytułami. Redakcja zastrzega sobie także prawo do 
odmowy przyjęcia reklamy lub ogłoszenia. Za treść 
reklam, ogłoszeń i listów redakcja i wydawca nie 
odpowiadają.

31 grudnia 2020 roku w Jaworzu były zameldowane 
na stałe 7032 osoby – 3655 kobiet i 3377 mężczyzn – 
wynika z danych Urzędu Stanu Cywilnego w Jaworzu. 
Do tego trzeba doliczyć 83 kobiety i 111 mężczyzn za-
meldowanych na pobyt czasowy (w tej grupie trzeba 
uwzględnić cudzoziemców: 28 kobiet i 40 mężczyzn). 
Z danych wynika jasno, że liczba jaworzan rośnie sys-
tematycznie od lat.
– Przykładowo pod koniec 2019 liczba mieszkańców 
z pobytem stałym wynosiła 7006, a u schyłku 2016 – 
6842 obywateli – poinformowała Izabela Stwora, kie-
rownik USC.
W 2020 urodziły się 33 dziewczynki i 28 chłopców, 
razem to 61 dzieci. Najczęściej nadawane imiona 
dla dziewczynek to Wiktoria i Hanna, a dla chłop-
ców Jan i Tymoteusz. Na drugim biegunie znalazły 
się  Melody i Gaja oraz Joel.
Niestety rok 2020 przyniósł znaczny wzrost zgonów. 
Częściowo na pewno wynika to z pandemii korona-
wirusa. W sumie zmarły 83 osoby, 35 kobiet i 48 męż-
czyzn. – W poprzednich latach liczba ta wahała się mię-
dzy 60 i 70. W 2018 roku odnotowaliśmy 61 zgonów,  
a w 2016 – 64 zgony – dodała Izabela Stwora.
Najstarsza mieszkanka Jaworza w 2020 r. obcho-
dziła 101. urodziny, najstarszy mieszkaniec naszej 
gminy 97. Na koniec jeszcze statystyka z podziałem na 
kategorie wiekowe: do 17. roku życia zameldowanych 
jest 1348 małoletnich: 626 dziewcząt i 722 chłopców, 
18-latkowie to 61 osób – 31 mężczyzn i 30 kobiet, osób 
w wieku 19-25 lat  jest 529 (253 kobiety i 276 mężczyzn),  
w wieku 26-40 lat 1414 (736 i 678), w wieku 41-60 1945 
(1023 i 922), w wieku 61-80 1485 (834 i 651). Dodajmy, 
że Jaworze zamieszkuje 250 osób (153 kobiety 97 męż-
czyzn), które mają ponad 81 lat (uwaga, są to dane na 
koniec 2020 roku).
Izabela Stwora poinformowała także, że w 2020 
roku jaworzański Urząd Stanu Cywilnego wydał 716 
odpisów aktów stanu cywilnego, sporządzono 145 
aktów stanu cywilnego, wydano 197 zaświadczeń  
z rejestru mieszkańców, a także wydano 420 dowodów 
osobistych.

Tomasz Wolff

Rok 2020 
w liczbach
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Odrobina cierpliwości
30 czerwca 2021 roku powinna zakończyć się prze-
budowa ulicy Cieszyńskiej. W połowie stycznia mia-
sto musiało podpisać aneks do umowy. O ile bowiem, 
im bliżej Jaworza, tym droga wygląda coraz lepiej,  
a praktycznie jest już skończona, w środku – między 
lotniskiem a Wapienicą – prace utknęły w martwym 
punkcie. W ostatnich tygodniach problemem okazały 
się ujemne temperatury oraz intensywne opady śnie-
gu.  – Atak zimy, w tym ostatnie opady śniegu, ograni-
czyły roboty na rozbudowywanej ulicy Cieszyńskiej.  
W związku z tym nie mogą się np. odbywać roboty 
wymagające dochowania reżimu technologicznego. 
Głównym tego powodem jest oczywiście zbyt niska 
temperatura powietrza i gruba pokrywa śniegu – po-
informował na swojej oficjalnej stronie Miejski Zarząd 
Dróg w Bielsku-Białej. Inwestor zapewniał, że po roz-
topieniu się pokrywy śniegu i ustaniu zmarzliny grun-
tu, przy dodatnich temperaturach możliwa zaś będzie 
kontynuacja robót brukarskich na odcinkach chodni-
ków po obu stronach ul. Cieszyńskiej od granicy miasta  
w kierunku ronda przy ul. Nowomiędzyrzeckiej, a także  

w rejonie nowego mostu na potoku Wapienica i da-
lej w kierunku skrzyżowania z ul. Skrzydlewskiego. 

(wot)

Przebudowę ulicy Cieszyńskiej na jakiś czas spowol-
nił atak zimy. 

Zima, 
jakiej dawno nie było...
To były śnieżne ferie. W środku pierwszego tygodnia 
zimowej laby zrobiło się zimno, zaczął prószyć śnieg, 
który z każdym dniem przybierał na intensywności. 
Parking przed Szkołą Podstawową nr 1 w Jaworzu za-
pełniał się z każdym dniem, z Goruszki zjeżdżało co-
raz więcej dzieci – w ruch poszły sanki, mini-snowbo-
ardy i inne „śnieżne pojazdy”. Na ulice wyjechały pługi,  
a w internecie zaczęło się tradycyjne narzekanie na 
drogowców, że zaspali. Gwoli przypomnienia, Urząd 
Gminy nie odpowiada za utrzymanie wszystkich dróg. 
Kiedy na przykład na ulicy Cisowej zalega śnieg, może 
tylko – jak sami mieszkańcy zresztą – interweniować  
w Zarządzie Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej. Po kil-
ku dniach „prawdziwej” zimy przyszła odwilż. W chwi-
li, kiedy trzymacie Państwo lutowy numer „Echa Jawo-
rza” w swoich rękach, sytuacja jest pewnie zgoła inna.
Jak się okazuje, tak się przyzwyczailiśmy do mało 
śnieżnych i mroźnych miesięcy zimowych, że kilka-
naście dni z białym puchem określamy już mianem 
prawdziwej zimy. – Nie ma się ludziom co dziwić, sko-
ro w ostatnich 3,4 latach nie było tak zimno i nie napa-
dało tyle śniegu. Z drugiej jednak strony dziś pokrywa 
na lotnisku wynosi 29 centymetrów, czyli tak napraw-
dę niewiele – mówił „Echu Jaworza” w poniedziałek 
tuż po feriach Mariusz Bereza ze stacji meteo w biel-
skich Aleksandrowicach. Najzimniejsza noc przypadła  

w nocy z niedzieli 17 stycznia na poniedziałek. – Ter-
mometr na wysokości dwóch metrów pokazywał 20 
stopni poniżej zera, a temperatura przy gruncie spa-
dła do -26 stopni Celsjusza – dodał meteorolog. W Ja-
worzu słupki rtęci utrzymywały się na podobnym 
poziomie. Na ostatniej stronie prezentujemy zdjęcia  
z zasypanego Jaworza, zarówno centrum, jak i okolicz-
nych gór.  (wot)

Już dawno w Nałężu nie było tyle śniegu. Zdjęcie zo-
stało wykonane w czwartek 14 stycznia.
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Odszedł wielki społecznik
4 stycznia pożegnaliśmy przyjaciela naszej gminy, od-
znaczonego Medalem „Zasłużony dla rozwoju Jawo-
rza”, pana Gustawa Lorka, który w wieku 91 lat od-
szedł do lepszego świata.
Zmarły zapisał się złotymi zgłoskami na kartach hi-
storii Jaworza. Pracował charytatywnie na rzecz roz-
woju wspólnoty samorządowej gminy w Komisji Zdro-
wia, Opieki Społecznej i Rodziny Rady Gminy Jaworze, 
współpracował z Międzygminnym Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej gmin Jasienica i Jaworze oraz z Wojewódz-
kim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. W latach 1978-1992 
był sekretarzem Zarządu Głównego Bratniej Pomocy 
im. Gustawa Adolfa, od 1983 roku do 1993 roku był 
kuratorem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jawo-
rzu, przez 21 lat był również członkiem rady parafial-
nej w tej wspólnocie.
Wśród jego najważniejszych zasług należy podkreślić 
wkład we współpracę charytatywną między Polską  
i Holandią, która trwała od lat 80. dwudziestego wieku. 
Dzięki osobistej przyjaźni z Janem C. de Krejjem, sze-
fem fundacji Holland – Polen (82) z Gissenburga, wspie-
rał działalność charytatywną parafii, a także szpitali  
w Bielsku-Białej i Piekarach Śląskich, pozyskiwał 
wsparcie materialne oraz sprzęt dla wielu placówek. 
Należy podkreślić, że jego osobiste zaangażowanie 
pozwoliło na organizację licznych transportów nie-
zbędnego w tym czasie wsparcia rzeczowego do pol-
skich placówek społecznych, edukacyjnych i opieki 
zdrowotnej.
Za swoją działalność charytatywną, wsparcie wielu 
domów opieki, szpitali i osób indywidualnych został 
odznaczony wieloma wyróżnieniami, między innymi 
Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Laurem Srebrnej 
Cieszynianki oraz Medalem 700-lecia Jaworza.
Prywatnie śp. Gustaw Lorek przeżył ponad 70 lat  
w małżeństwie z żoną Haliną, z którą miał syna, do-
czekał się także wnucząt i prawnucząt.

O działalności pana Gustawa wielokrotnie wspominali-
śmy w „Echu Jaworza”, między innymi w styczniu 1994 
roku czy przy okazji wyróżnienia Laurem Srebrnej 
Cieszynianki w listopadzie 1999 roku. Także Urząd 
Miejski w Bielsku-Białej wspominał o działalności pana 
Gustawa, publikując gratulacje dla zmarłego za długo-
letnie pożycie.
W imieniu mieszkańców Jaworza, władz samorządo-
wych gminy najszczersze wyrazy współczucia rodzi-
nie i bliskim zmarłego składają Radosław G. Ostałkie-
wicz, wójt Gminy Jaworze wraz z pracownikami Urzę-
du, a także Zbigniew Putek, przewodniczący Rady Gmi-
ny Jaworze wraz z radnymi.

Urząd Gminy Jaworze
Fo

t. 
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Zimowy numer alarmowy
Nasz numer akcji zimowej to 33 828 66 63. Pod nim 
zgłosisz nieodśnieżoną drogę, zaalarmujesz dyżurne-
go ruchu, że pług jeszcze nie przejechał, a także do-
wiesz się, dlaczego wystąpiły opóźnienia i kiedy będą 
nadgonione.
Przypominamy, że akcja zimowego utrzymania dróg 
na terenie gminy Jaworze koordynowana jest przez Re-
ferat Obsługi Techniczno-Gospodarczej Urzędu Gmi-
ny Jaworze, a dyżurny ruchu jest również mieszkań-
cem Jaworza.
Uwaga! Ze względu na bezpieczeństwo oraz poszano-
wanie godności osobistej odbierających, a także za-
pewnienie odpowiedniej jakości świadczonych usług 
wszystkie rozmowy telefoniczne są nagrywane.

Urząd Gminy Jaworze
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Nasze drogie śmieci…
Zdaniem wójta

Wraz z początkiem roku całe Jaworze zelektryzowa-
ła wiadomość o skokowym wzroście stawki opła-
ty śmieciowej pobieranej przez gminę. Doskonale 
umiem sobie wyobrazić Państwa zaskoczenie, gdy 
odebraliście tę informację, gdyż dotyka to nas wszyst-
kich i istotnie wpływa na nasze comiesięczne wydat-
ki – szczególnie, że towarzyszy temu także wzrost ta-
ryfy za prąd (nowa opłata mocowa), wprowadzenie 
podatku cukrowego czy zmiany związane z ostatecz-
ną likwidacją OFE itp., nie mówiąc o infl acji, która 
powoduje wzrost cen towarów codziennego użytku 
i żywności czy też usług, z których na co dzień korzy-
stamy. Dobra wiadomość (chociaż nie wiem, czy nas 
to uspokoi) jest taka, że jako samorząd zdecydowa-
liśmy się zamrozić wszystkie stawki podatków lo-
kalnych, przede wszystkim podatku od nieruchomo-
ści, który co roku przychodzi nam płacić.
• Stawka za wywóz śmieci w Jaworzu wzrosła z 23 

do 30 złotych, podczas gdy jeszcze początkiem 
ubiegłego roku pobierana była w wysokości 15 
złotych. Wzrost ten był całkowicie niezależny od 
działań samorządu gminy, a wpływ na to miały 
trendy zachodzące w całej Polsce, co było spowo-
dowane przede wszystkim zmianami w polity-
ce makroekonomicznej, systemie prawnym oraz 
tendencjami rynku producentów i konsumentów.

• Dziura „śmieciowa” w gminie wyniosła prawie 
milion złotych i blisko tysiąc mieszkańców. Gmi-
na nie zarabia na śmieciach, bo gmina to nie 
wójt i radni, ale sami mieszkańcy. Gmina nie ma 
innych pieniędzy niż te, które otrzymuje z podat-
ków i opłat pobieranych od jaworzan. Zresztą tak 
samo się to ma z naszym państwem. 

• Liczę na wprowadzenie tzw. rozszerzonej odpo-
wiedzialności producenckiej, kiedy to w naszym 
kraju koszty śmieci ponosić będą nie tylko konsu-
menci, ale przede wszystkim ci, którzy je produku-
ją. Może kiedyś i u nas (tak jak to jest za naszą za-
chodnią granicą) powstaną recyklomaty na wzór 
kaucji pobieranej w czasach słusznie minionych.

***

Wzrastające koszty gospodarki odpadami, co sta-
ło się powszechnym zjawiskiem w całej Polsce, dra-
matycznie wpłynęły na kondycję i wydajność budże-
tu naszej gminy, a co za tym idzie jego stabilność i za-
chowanie wskaźników wynikających z ustawy o fi nan-
sach publicznych. Wpływ na to miało szereg czynni-
ków, które były od samorządu gminy całkowicie nie-
zależne i zaskoczyły nas w równym stopniu co Pań-
stwa. Przede wszystkim znowelizowana została „usta-
wa śmieciowa”, która totalnie zmieniła podejście do 
segregacji. To nie był wymysł gminy, żeby wprowadzić 
nowe frakcje przy jednoczesnej likwidacji podziału 
na odpady „suche” i „mokre”, ale wymogły to na nas 
nowe przepisy prawne. Poza tym zmieniły się zasady 
rozliczania z fi rmą, która wywozi śmieci – do tej pory 

płaciliśmy ryczałtową stawkę niezależnie od tego, ile 
śmieci „powędrowało” na wysypisko, podczas gdy już 
od zeszłego roku rozliczamy się za każdą tonę wywie-
zionych odpadów i cena jest w każdym miesiącu inna: 
rzadziej mniejsza niż większa.
Kto za to więc płaci? Powiem wprost: płacimy za 
to wszystko sami, bo gmina – poza pieniędzmi, które 
otrzymuje w różnych formach od mieszkańców oraz 
subwencji na oświatę w zasadzie nie ma swoich pie-
niędzy. Wszystko, co mamy, to przecież nasze podat-
ki – te lokalne, jak i te wpłacane do budżetu państwa… 
To właśnie za nie utrzymujemy obiekty sportowe, 
rekreacyjne i kulturowe, budujemy i remontujemy 
drogi i odśnieżamy je zimą, oświetlamy nocą drogi 
i rozbudowujemy oświetlenie uliczne, urządzamy 
imprezy i dbamy o przestrzeń publiczną, dopłacamy 
do komunikacji publicznej, utrzymujemy budynki 
użyteczności publicznej, a także fi nansujemy przed-
szkola (również te prywatne i leżące poza gminą, 
a do których chodzą jaworzańskie dzieci), bibliote-
ki i zajęcia pozaszkolne uczniów, sprzątamy padłe 
zwierzęta, dotujemy schroniska dla zwierząt, noc-
legownie dla bezdomnych oraz izbę wytrzeźwień, 
świadczymy pomoc społeczną, wspieramy osoby 
niepełnosprawne czy wreszcie wykonujemy wiele, 



7

luty 2021 Zdaniem wójta
wiele innych zadań, które zaspakajają potrzeby na-
szych mieszkańców…

***

Końcem 2020 roku otworzyliśmy przetarg na wywóz 
śmieci, który miał wyłonić firmę odbierającą śmieci  
z poszczególnych posesji. Tutaj należy zaznaczyć, że 
ten przetarg to nawet nie połowa kosztów, które po-
nosimy jako gmina, gdyż dochodzi do tego m.in. góra 
pieniędzy, które zostawiamy na wysypisku, bo, jak 
Państwo się orientujecie, 
kosztuje nas nie tylko wy-
wóz, który realizuje Ope-
ratus, ale i składowanie 
śmieci. Tak, płacimy tak-
że Zakładowi Gospodarki 
Odpadami w Bielsku-Bia-
łej za to, że możemy po-
zostawić tam nasze śmie-
ci – i to wcale niemało…
Fakty są takie, że od mar-
ca ubiegłego roku powin-
niśmy za śmieci płacić co 
najmniej 25-27 złotych za 
osobę, jednakże w związku z wybuchem pandemii 
wspólnie z radnymi zdecydowaliśmy, że utrzymamy 
stawkę 15 złotych od mieszkańca. Niestety w poło-
wie roku okazało się, że ilość odpadów, które zbie-
raliśmy generuje taką lawinę kosztów, że nie pora-
dzimy sobie z tym finansowo. Wiadomo, że z pustego 
nawet Salomon nie naleje, a ewentualne utrzymanie 
stawki na dotychczasowym poziomie będzie wiązać się 
z koniecznością rezygnacji z jakichś inwestycji, obcię-
cia budżetu na kulturę, sport i oświatę albo co gorsza 
na wydatki związane z oświetleniem ulic i placów, od-
śnieżaniem albo utrzymywaniem kursów autobusów. 
Dla większości z nas byłoby to nie do zaakceptowania. 
Stąd też w połowie roku zapadła trudna i ciężka de-
cyzja, by podnieść wysokość opłaty śmieciowej do 23 
złotych za mieszkańca (gdyby nie kryzys już od mar-
ca stawka wynosiłaby 25 złotych). 
Jak już pisałem, początkowo myśleliśmy, że uda się 
tego uniknąć i będziemy mogli ulżyć portfelom na-
szych mieszkańców – tym bardziej że spotkały nas 
wydarzenia, jakich nie przewidywaliśmy. Niestety na 
dłuższą metę było to niemożliwe – raz z powodu luki 
w gospodarce śmieciowej, która ostatecznie sięgnęła 
ponad miliona złotych, a dwa – w związku z przepisa-
mi, które przewidują tzw. bilansowania się gospodar-
ki śmieciowej, czyli pokrywanie jej kosztów z otrzymy-
wanych opłat, a nie pieniędzy, które mogłyby być prze-
znaczone na inny cel. Mówiąc prościej, ustawa sejmo-
wa nałożyła na samorządy obowiązek samofinansowa-
nia się systemu odbioru odpadów, co z jednej strony 
oznacza, że gmina ani nie może zarabiać na opłatach 
za odbiór odpadów, ani nie może do tego systemu do-
płacać z innych środków budżetowych, a całość opłat 
zbieranych przez gminę ma finansować wyłącznie  
i w pełni koszty funkcjonowania tego systemu.

***

Dlaczego zatem koszty odbioru śmieci tak dra-
stycznie podrożały? Składa się na to wiele faktów 

i przesłanek, które jak wcześniej podkreślałem, były 
od naszej gminy całkowicie niezależne i jako samo-
rząd nie mieliśmy na to praktycznie żadnego wpływu 
– podobnie zresztą jak blisko trzy tysiące innych gmin  
w Polsce. Trzeba też powiedzieć, że podejmując de-
cyzję o stawce opłaty śmieciowej, ani wójt, ani radni 
nie biorą jej z przysłowiowego sufitu, ale kierują się 
po prostu rachunkiem ekonomicznym oraz względa-
mi społecznymi. 
Gmina nie zarabia i nie może zarabiać na śmieciach, 
gdyż odpowiada tylko za organizację systemu, tj. od-

biór odpadów spod bramki 
i zawiezienie ich na wysypi-
sko, co oznacza, że nie sprze-
dajemy ich do utylizacji czy 
na recykling, ale wręcz prze-
ciwnie – płacimy za to, by się 
ich pozbyć. Taka do tej pory 
jest filozofia polskiego syste-
mu śmieciowego, ustalonego 
nie tutaj na dole, ale w War-
szawie i nie można z tym w 
chwili obecnej w żaden sposób 
dyskutować. To dotyczy całe-
go kraju. Ale po kolei.

Cena za wywóz śmieci zależy od następujących czyn-
ników:
1. ilości śmieci wytworzonych „u źródła”, tj. przez 

ich „producenta”, czyli przez nas samych;
2. kosztów odbioru śmieci w naszych domo-

stwach, które zależą tak od ich ilości, jak i od wy-
konywanych przez firmę odbiorową kursów – im 
więcej segregowania, tym więcej jazdy po gmi-
nie (tutaj raz jeszcze podkreślę – ilości frakcji, 
na które segregujemy śmieci, nie wymyśliła so-
bie gmina, ale wynika to z ustawy i woli naszych 
parlamentarzystów oraz odpowiednich przepisów 
wykonawczych ministerstwa środowiska);

3. kosztów składowania śmieci na wysypisku  
w Lipniku, w Bielsku-Białej, gdzie trafiają wszyst-
kie odpady z Jaworza, a które ustala firma Zakład 
Gospodarki Odpadami w Bielsku-Białej (zresztą 
jeszcze do niedawna nie mieliśmy wyboru, na ja-
kie wysypisko trafią nasze śmieci, gdyż wynika-
ło to z uchwał sejmiku województwa) – i tak np.  
w 2020 roku cena papieru i tektury oraz opako-
wań z tych surowców wzrosła z 15 złotych za tonę 
do 70 złotych (wzrost o 366%), a wielkie gabaryty  
w 2019 kosztowały nas 324 zł za tonę, a w 2020 – 
już 540 złotych (cennik dostępny poniżej);

4. nowych zasad segregacji i słabej jej jakości – ob-
razowo mówiąc, jeżeli w jakiejś frakcji, np. „papie-
rowej” znajdą się inne odpady, bo ktoś coś podrzu-
cił albo źle zasegregował, to na wysypisku zapła-
cimy cenę wyższą, jak gdybyśmy oddali odpady 
zmieszane, co nie tak rzadko się zdarza;

5. wysokości tzw. „opłaty marszałkowskiej”, 
tj. specjalnej opłaty środowiskowej ustala-
nej przez ministra środowiska, która jest 
swoistą karą za pozostawienie odpadów na 
składowisku, a nie ich ponownym wykorzy-
staniu w gospodarce, np. recyklingu, biogazo-
waniu czy spaleniu. Tutaj należy zaznaczyć, 
że ich wysokość za poszczególne frakcje jest 
różna i sięga dzisiaj nawet ok. 300 złotych za 

Kosztuje nas nie 
tylko wywóz, który 
realizuje Operatus, 
ale i składowanie 
śmieci.
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tonę, podczas gdy do końca 2017 roku było to 
24,15 zł/t, w 2018 – 140 zł/t, w 2019 – 170 zł/t, 
w 2020 – 270 zł/t, a w 2021 – nawet 301,84 zł za 
tonę;

6. wzrostu kosztów pracy związanych z podno-
szeniem pensji minimalnej – dla przypomnienia 
w 2017 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 
2.000 złotych, w 2018 – 2.100 zł, w 2019 – 2.250 zł, 
w 2020 – 2.600 zł, a w tym roku będzie to już 2.800 
złotych. Ta dynamika nie pozostaje bez wpływu 
na koszty ponoszone tak przez firmę odbierającą, 
jak i samo wysypisko, co przekłada się na ofero-
wane przez nich ceny gminie;

7. podwyżki cen energii i paliw, która dotyka całą 
branżę śmieciową na każdym odcinku cyklu od-
bioru i zagospodaro-
wywania odpadów, 
a także wzrastającej 
inflacji, z którą zno-
wu przyszło się na-
szej gospodarce mie-
rzyć – dotyczy to i wy-
sypiska, i firmy zbie-
rającej śmieci, kry-
zysu i zachwiań na 
krajowym i global-
nym rynku surow-
ców wtórnych, któ-
ry odczuwa światowy 
wzrost, by nie powie-
dzieć zalew, produkowanymi przez nas odpa-
dami, a które potem po prostu trudno prze-
tworzyć. Dotyka to w zasadzie już wszystkich 
frakcji – zarówno papieru (w 2019 r. papiernie  
i zakłady przetwarzające makulaturę płaciły jesz-
cze ok. 250 zł za tonę papieru i tektury, dzisiaj 
nierzadko już odbierają taką ilość, ale za dopłatą  
w takiej wysokości), jak i folii, tworzyw sztucz-
nych czy opon;

8. zaostrzenia wymagań dotyczących odpadów 
selektywnie zebranych – wiąże się to z koniecz-
nością spełnienia wymogów UE, co do poziomu 
odzysku odpadów (50%). Restrykcyjne kryteria 
mogą stwarzać konieczność dodatkowego pod-
czyszczania odpadów w sortowniach oraz powo-
dować wzrost kosztów funkcjonowania instala-
cji przetwarzania odpadów komunalnych, a tak-
że nakładanie na gminy kar finansowych za nie-
osiągnięcie określonych w prawie progów;

9. dziury osobowej w deklaracjach, tj. zaniżonej 
rzeczywistej liczby mieszkańców, którzy płacą 
za śmieci, co może wynikać np. z faktu, że część 
osób mieszka poza miejscem zameldowania albo 
z zatajania informacji przekazywanych do urzędu;

10. braku tzw. rozszerzonej odpowiedzialności 
producenta, chociażby za opakowania, w które 
wkłada się kupowane przez nas produkty, np. pa-
sty do zębów w kartonowych pudełkach zawinię-
tych w folię, książki dostarczane z księgarni in-
ternetowych obwinięte folią bąbelkową i tektu-
rą zabezpieczoną taśmą klejącą albo plastikową, 
nie mówiąc już o pakowaniu prezentów nie tylko  
w ozdobny papier czy świąteczną torebkę, ale tro-
ciny, plastikowe sprężynki czy inne „badziewie”, 
które zaraz po odpakowaniu wyrzucimy. Dzisiaj 

za śmieci płaci tylko konsument, a nie producent 
czy sprzedawca.

***

To wszystko sprawia, że koszty gospodarki odpa-
dami w całej Polsce rosną na taką skalę, jakiej jesz-
cze dotąd nie widzieliśmy, a jednocześnie drenują 
nasze portfele. Nie wiemy jednak, jak na to wszyst-
ko wpłynie pandemia koronawirusa, chociaż wiosną 
i latem 2020 roku (przy okazji lockdownu) zaobser-
wowaliśmy wzmożone sprzątanie piwnic i strychów, 
remontowanie mieszkań czy czyszczenie ogrodów  
i domków gospodarczych. I w związku z faktem, że 
obowiązujący od 2013 roku system śmieciowy w Pol-

sce jest solidarny, koszty ta-
kich działań jednakowo ob-
ciążają wszystkich mieszkań-
ców gmin jak Polska długa  
i szeroka.
Jak to wygląda w Jaworzu?
Przede wszystkim możemy 
zaobserwować – również na 
naszym podwórku – wzra-
stającą konsumpcję dóbr co-
dziennego użytku czy żyw-
ności, której niechcianym 
efektem jest mimo wszyst-
ko rosnąca ilość odpadów  
w naszych gospodarstwach 

domowych. Zerknijmy, jak to wyglądało u nas na 
przestrzeni lat – kiedyś (w październiku 2017 roku) 
opublikowałem taki obrazek (zobacz poniżej). Dzi-
siaj musiałby być uzupełniony. I tak:
• w 2014 roku zebraliśmy 2.633,40 ton, co w prze-

liczeniu na 1 mieszkańca daje ok. 370 kg,
• w 2019 roku – 3.482,08 ton co w przeliczeniu na 

jednego mieszkańca daje ok. 475 kg, w 2020 roku 
zebraliśmy ok. 3.700 ton, czyli każdy z nas wy-
produkował ponad pół tony (508 kg) śmieci  
w ciągu całego roku.

Krótko mówiąc, więcej śmieci to w prostym równaniu 
większe opłaty – tym bardziej, że w naszej gminie nie 
ma większych ograniczeń, jeżeli chodzi o ilość odda-
wanych śmieci, co chociażby wynika z braku Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). 
Podkreślić należy, że mieszkańcy uiszczają stałą 
opłatę, która jest niezależna od ilości oddanych 
śmieci. Rezultat jest taki, że tylko w 2020 roku koszt 
odbioru, transportu i utylizacji odpadów wyniósł 
ok 2,5 mln złotych, podczas gdy wpłaty od miesz-
kańców zamknęły się kwotą zł 1,67 mln złotych. 
Oznacza to, że z innych środków budżetu Jaworza 
musieliśmy wyasygnować ok. 0,85 miliona złotych, 
aby zapłacić wszystkie faktury (podkreślić trzeba, 
że na ten cel nie wolno nam zaciągnąć jakiegokol-
wiek kredytu). 
Te pieniądze przesunęliśmy z innych źródeł, np. in-
westycji drogowych czy zajęć pozalekcyjnych itp.  
W roku pandemicznym było to jeszcze możliwe, ale 
czy w normalnej sytuacji rodzice naszych dzieci by 
się na to zgodzili? Wątpię.
„Znikająca” liczba domowników to kolejny pro-
blem, z którym musimy się mierzyć w urzędzie, 
a który istotnie wpływa na sytuację finansową dla 

Koszty gospodarki 
odpadami w całej 
Polsce rosną na 
taką skalę, jakiej 
jeszcze dotąd nie 
widzieliśmy.
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wszystkich pozostałych mieszkańców – na podsta-
wie złożonych deklaracji śmieciowych oraz korekt 
do deklaracji śmieciowych w ostatnim czasie z syste-
mu zniknęło ok. tysiąc osób! Otóż w Jaworzu zamel-
dowanych jest dzisiaj blisko 7,4 tysiąca mieszkań-
ców, a deklaracje złożyło nieco ponad 6,4 tysiąca. 
W najbliższym czasie podejmiemy działania na rzecz 
weryfikacji tych oświadczeń, bazując nie tylko na da-
nych z meldunków, ale również ruchu budowlanego, 
podatków lokalnych czy świadczeń uzyskiwanych ze 
środków publicznych, np. 500 plus itp. Nie może być 
bowiem tak, że jedni będą płacić, a drudzy „zwalą” 
ten obowiązek na sąsiada. Wielkim nietaktem jest  
i chyba każdy mi przyzna tutaj rację, pójść na impre-
zę na tzw. „krzywy …” – by nie rzec dosadniej.

***

Problemem jest także dołączanie odpadów z dzia-
łalności gospodarczej do śmieci komunalnych przez 
niektórych przedsiębiorców, w związku z czym zade-
cydowaliśmy, że z systemu wyłączymy nierucho-
mości niezamieszkałe, a prowadzący działalność 
gospodarczą, świadczący 
usługi w różnych bran-
żach przedsiębiorcy, 
ale i szkoły, szpitale czy 
cmentarze, a także skle-
py będą we własnym za-
kresie podpisywali umo-
wy na odbiór śmieci oraz 
ponosili związane z tym 
koszty. Tym bardziej, że 
Trybunał Konstytucyjny 
istotnie obniżył maksy-
malne stawki na ten cel, 
preferując nieruchomości 
niezamieszkałe kosztem 
domostw prywatnych.
W większości polskich 
gmin, w tym jeszcze nie-
dawno w Gminie Jawo-
rze – do przetargów na 
odbiór odpadów przystępuje z reguły jedna firma. 
Zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów brak konkurencji pomiędzy firmami jest dzisiaj 
główną przyczyną podwyżek. Nie chcę na ten temat 
zabierać głosu, gdyż nie jestem do tego uprawniony, 
ale ten fakt jest nader widoczny w ostatnim czasie. 
Jednakże muszę zaznaczyć, że w przeprowadzonym  
w zeszłym roku przetargu na odbiór śmieci w Jawo-
rzu zmierzyły się dwie firmy:
• Konsorcjum PHU Operatus i Operatus Sp. z o.o. 

Sp. komandytowa, które zaoferowało cenę 314,17 
złotych za jedną odebraną tonę naszych śmieci,

• Zakład Oczyszczania Miasta „Tros-Eko” Sp. z o.o., 
który wyszedł z ceną 430,92 złotych za tonę.

W wyniku ww. przetargu wybrana została oferta tań-
sza – zresztą oferta droższa musiała zostać ze wzglę-
dów formalnoprawnych odrzucona. 
Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpa-
dami w Jaworzu w roku 2020 istotnie odbiegły od 
planowanych wartości, na co miał wpływ znaczący 
wzrost cen, ilości oddanych śmieci (m.in. w związku 
z sytuacją pandemiczną) oraz trendy na tym rynku. 

Przyjrzyjmy się temu (dane w oparciu o faktury, któ-
re publikuję poniżej) dokładniej. Rzeczywiste koszty 
funkcjonowania systemu w 2020 roku:
• Łączny koszt systemu: 2.518.475,82 zł

• Koszt odbioru odpadów (OPERATUS): 
1.132.726,41 zł

• Koszt składowania odpadów (składowisko 
ZGO BB): 1.223.655,83 zł

• Koszty administracyjne i edukacyjne: 
162.093,85 zł

• Opłaty od mieszkańców: ~1.672.000 zł
• Różnica na minus: – 846.475,82 zł

***

W przyjętej filozofii systemu gospodarki odpadami  
w naszym Urzędzie do kosztów obciążających miesz-
kańca nie wliczamy niektórych kosztów (kosztów 
przygotowania przetargu, monitoringu, zakupu ko-
szy ulicznych i dzwonów, programów komputero-
wych, edukacji ekologicznej, inwestycji, kosztów go-
spodarki śmieciowej urzędu i gminnych instytucji 
itp.), ale jedynie koszt odbioru odpadów oraz koszt 

składowania na wysypisku 
w Bielsku-Białej. Takie po-
dejście jest jednak kwestio-
nowane przez organy nad-
zoru – wojewodę i Regional-
ną Izbę Obrachunkową. Do-
datkowym kosztem jest tzw. 
minus na inwestycjach gmin-
nych, czyli zaniechanie reali-
zacji zadań, które mogliby-
śmy wykonać, gdyby nie ko-
nieczność załatania dziury, 
która wyniosła prawie 900 
tysięcy złotych.
Podkreślić też należy, że czę-
stotliwość wywozu śmieci, 
organizacja zbiórek sprzę-
tu RTV i AGD oraz wielkich 
gabarytów bezpośrednio 
sprzed nieruchomości to 

pewne wyróżniki naszego systemu, których w więk-
szości inne gminy nie oferują. Ma to jednak związek 
z faktem, że w Jaworzu, póki co nie ma Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
Rok 2021, jeżeli chodzi o koszty gminy i wydatki 
mieszkańców na gospodarkę śmieciową, nie zaczął 
się optymistycznie. Bilans minionych dwunastu mie-
sięcy zamknął się sporą i nieoczekiwaną różnicą po-
między przychodami z opłaty „śmieciowej”, a wydat-
kami na funkcjonowanie systemu. Raz jeszcze po-
wiem głośno: gmina nie zarabia na śmieciach, jest 
tylko pośrednikiem w przekazywaniu opłat zebra-
nych od mieszkańców za wywóz i zagospodarowa-
nie odpadów, a co za tym idzie gmina nie może też 
przeznaczyć środków z budżetu na ten cel, bo nie 
ma takiego umocowania prawnego. 
Pamiętajmy jednak, że system gospodarki odpada-
mi tworzymy my sami, to od nas zależy, ile będzie-
my produkować odpadów, jak będziemy je segre-
gować a co za tym idzie, ile będziemy za nie płacić.
Radosław G. Ostałkiewicz, wójt Gminy Jaworze

Koszty 
funkcjonowania 
systemu gospodarki 
odpadami w 
Jaworzu w roku 2020 
istotnie odbiegły 
od planowanych 
wartości.
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Obowiązkowe tabliczki
Przypominamy o obowiązku umieszczenia tabliczki  
z numerem porządkowym. Obowiązek ten należy do 
właścicieli nieruchomości zabudowanych lub innych 
osób, które takimi nieruchomościami władają, a są 
uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków. Na 
tabliczce w miejscowościach posiadających ulice, pla-
ce, osiedla umieszcza się oprócz numeru porządko-
wego również nazwę ulicy, placu lub osiedla. Tablicz-
ka z numerem porządkowym powinna być umiesz-
czona w widocznym miejscu na ścianie frontowej bu-
dynku. W przypadku, gdy budynek położony jest w 
głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z nume-
rem porządkowym umieszcza się również na ogro-
dzeniu. Wyżej wymienione informacje wynikają z 
przepisów prawnych ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 
Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Informujemy również, że zgodnie z kodeksem wykro-
czeń kto, będąc właścicielem, administratorem, do-
zorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopeł-
nia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miej-
scu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki  
z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą 
ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze 

grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Tej sa-
mej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku 
oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym 
nieruchomości.
Właściwe oznaczenie nieruchomości ułatwia loka-
lizację danego budynku, a także ma wpływ na na-
sze bezpieczeństwo. Brak właściwej tabliczki z nu-
merem porządkowym może powodować trudności  
z dotarciem pod wskazany adres między innymi służ-
bom ratowniczym czy też firmie odbierającej odpa-
dy komunalne.
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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 odpadami komunalnymi.

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

ka odpadów;
• 90,00 zł/mieszkańca/miesiąc – opłata podwyż-

szona w przypadku niewypełniania obowiąz-
ku selektywnego zbierania odpadów.

***

W związku ze zmianą stawki opłaty nie ma obo-
wiązku składania nowej deklaracji przez właścicie-
la nieruchomości. 
Urząd Gminy Jaworze dostarczy właścicielom nieru-
chomości zawiadomienia o wysokości nowej, należ-
nej opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty 
i danych podanych w deklaracji.
Opłatę podaną w zawiadomieniu należy wnosić  

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 nie-
ruchomości zmienia się składnik mający wpływ na 
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi (zmiana ilości osób), właściciel nieru-
chomości winien w ciągu 14 dni od daty zaistnie-
nia zmiany złożyć nową deklarację uwzględniają-
cą zaistniałe zmiany.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicz-
nie: 33 828 66 45, 33 828 66 46, 33 828 66 40 lub ma-
ilowo: dsekula@jaworze.pl, mbednarek@jaworze.pl 
w godzinach pracy urzędu.

Kompostujesz, płacisz mniej
Właściciele nieruchomości zabudowanych budynka-
mi mieszkalnymi, którzy segregują odpady oraz kom-
postują odpady zielone stanowiące odpady komunal-
ne w kompostownikach przydomowych, mogą sko-
rzystać ze zwolnienia w wysokości 3 zł od mieszkań-
ca. Czyli stawka w takim przypadku będzie wynosiła 
27 zł od mieszkańca.
W przypadku skorzystania ze zwolnienia należy zło-
żyć w urzędzie gminy nową deklarację (dotyczy tylko 
właścicieli nieruchomości, którzy wcześniej nie zło-
żyli deklaracji uwzględniającej zwolnienie).

***

Kompostujemy tylko odpady zielone. W przypad-
ku zadeklarowania kompostowania firma odbie-
rająca odpady nie będzie odbierała odpadów zie-
lonych z nieruchomości.
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 go-
dzinach pracy urzędu.
Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej 
www.czystejaworze.pl (zakładka odpady).

Odpady sanitarne
Powiatowy Inspektorat Sanitarny przypomina, że od-
pady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki 
zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. 
w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie za-
kupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i roz-

przestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzu-
cane do pojemnika/worka na odpady zmieszane. Za-
nim wrzucimy je do pojemnika lub worka, powinny 
być dodatkowo zebrane w jeden worek.
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Kontrole deklaracji 
śmieciowych
Problemem w naszej gminie jest „znikająca” liczba do-
mowników. Na podstawie złożonych deklaracji śmie-
ciowych 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 deklarację. 
Masz na to 14 dni.
W przypadku niezłożenia deklaracji, lub złożenia z nie-
prawdziwymi danymi grozi kara grzywny, która może 
wynieść nawet 5000 złotych.

Odbiór odpadów w izolacji
Zgodnie z wytycznymi Ministra Klimatu i Głównego In-
spektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpa-
dami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń 
koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoły-
waną 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 obejmo-
wani 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 od-
bioru i zagospodarowania odpadów komunalnych dla 
osób przebywających w izolacji.

Gospodarka śmieciowa 

Terminy wymiany starych 
pieców węglowych
Przypominamy o obowiązku wymiany źródeł ciepła 
z przestarzałych „nieekologicznych kopciuchów” na 
spełniające minimum standard emisyjny zgodny z 5 
klasą pod względem emisji zanieczyszczeń tj. normy 
PN-EN 303-5:2012. 
Obowiązek ten wynika z uchwały Sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego z 2017 r. w sprawie wprowadzenia na 
obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakre-
sie eksploatacji instalacji, w których następuje spala-
nie paliw. 
Najbliższy termin wynikający z uchwały, który na-
kłada na właścicieli budynków obowiązek wymiany 
źródeł ciepła to koniec roku 2021 i dotyczy tych pie-
ców, które są eksploatowane dłużej niż 10 lat od daty 
ich produkcji lub gdy nie posiadają tabliczki znamio-
nowej. Warto zaplanować budżet domowy na 2021 r.  
w ten sposób, aby znalazły się fundusze na wymianę 
źródła ciepła, można skorzystać również ze środków 

programu „Czyste powietrze” WFOŚ i Gospodarki Wod-
nej w Katowicach, szczegóły: www.wfosigw.katowice.
pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powie-
trze.html, umożliwiającej dofinansowanie między in-
nymi na wymianę pieca.
Dodatkowo przypominamy o innych obowiązkach wy-
nikających z uchwały, a dotyczących zakazu spalania 
niektórych paliw w kotłach centralnego ogrzewania, 
są to:
• węgiel brunatny oraz paliwa stałe produkowane 

z wykorzystaniem tego węgla,
• muł i flotokoncentrat węglowy oraz mieszanki pro-

dukowane z ich wykorzystaniem,
• paliwa, w których udział masowy węgla kamien-

nego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej 
niż 15 %,

• biomasa stała, której wilgotność w stanie robo-
czym przekracza 20%.
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Obowiązek segregacji 
odpadów
Urząd Gminy Jaworze informuje, że zmiana przepisów 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
nałożyła na właścicieli nieruchomości obowiązek se-
gregacji odpadów.
Dlatego też właściciele nieruchomości, którzy dotych-
czas 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 przepisa-
mi – naliczona zostanie w drodze decyzji administra-
cyjnej 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 mailowo: dse-
kula@jaworze.pl, mbednarek@jaworze.pl, w godzinach 
pracy urzędu.

Nieruchomości 
niezamieszkałe
Od 1 stycznia 2021 roku ulega zmianie system odbioru 
odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszka-
łych, na terenie których powstają odpady komunalne. 
Nieruchomości z wyjątkiem tych, na których znajdują się 
domki letniskowe, i inne nieruchomości wykorzystywane 
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zostają wyłączone z 
gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych.
Z dniem 1 stycznia 2021 roku, złożona deklaracja dla nie-
ruchomości niezamieszkałych (np. przedsiębiorstw, insty-
tucji, sklepów, hoteli, szkół, 
przedszkoli) przestaje obo-
wiązywać z mocy prawa. Od 
tego dnia odpady komunal-
ne z terenu tych nierucho-
mości nie będą odbierane 
przez wykonawcę wyło-
nionego w przetargu przez 
Gminę Jaworze. 
Wyłączenie właścicieli nie-
ruchomości niezamieszka-
łych z jednolitego systemu 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi skutkuje ko-
niecznością zawarcia przez 
te podmioty indywidualnej umowy z przedsiębiorcą pro-
wadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospo-
darowania odpadów komunalnych, wpisanym do Reje-
stru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Wój-
ta Gminy Jaworze. 
Lista podmiotów wpisanych do Rejestru Działalności Re-
gulowanej znajduje się na stronie internetowej: www.ja-
worze.bip.info.pl/ (Strona główna > Menu przedmiotowe 
> informacja o środowisku > prowadzone rejestry > re-
jestr działalności regulowanej).
Obowiązek zawarcia umowy dotyczy wszystkich przed-

siębiorców, instytucji kultury, oświaty, zdrowia, cmen-
tarzy, obiektów sakralnych, a także tych części nieru-
chomości, które funkcjonują jako nieruchomości nieza-
mieszkałe.
O zawarciu umowy na odbiór odpadów komunalnych na-
leży poinformować Wójta Gminy Jaworze, który na pod-
stawie art. 6 ust 5a ustawy kontroluje posiadanie umów 
i dowodów uiszczania opłat za usługi, oraz prowadzi re-
jestr tych umów. 

Mając na uwadze powyższe, 
prosimy o przesłanie do urzę-
du na adres 43-384 Jaworze, ul. 
Zdrojowa 82 lub sekretariat@
jaworze.pl do dnia 31.01.2021 r. 
kopii zawartej umowy na od-
biór odpadów komunalnych 
obowiązującej od dnia 1 stycz-
nia 2021 roku, w grudniu każ-
dego roku dowodów uiszczania 
opłat za te usługi.
Powyższe zmiany są konse-
kwencją wprowadzonej nowe-
lizacji ustawy z dnia 1 września 
1996 roku o utrzymaniu czysto-

ści i porządku 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 odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a po-
wstają odpady komunalne.
Właściciel nieruchomości niezamieszkałej nadal jest zo-
bowiązany przestrzegać zasad określonych w obowiązu-
jących przepisach prawa w tym prawa miejscowego w za-
kresie postępowania z odpadami komunalnymi powsta-
jącymi na terenie jego nieruchomości.

Gospodarka śmieciowa 

O zawarciu umowy 
na odbiór odpadów 
komunalnych należy 
poinformować 
Urząd Gminy 
Jaworze
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Wyzwanie Królowa i Król 
Błatniej
1 lutego, jak co roku, rusza kolejna edycja BŁATNIA 
Chellenge. Przez cały miesiąc pokonujemy szlaki, pro-
wadzące do szczytu Błatniej.  Pomysłodawcą tej inicja-
tywy jest nasz kolega, „wujek” Michał, którego serdecz-
nie pozdrawiamy i jesteśmy niezmiernie wdzięczni. 
W tym roku sytuacja jest wyjątkowa. Zamknięci przez 
pandemię w czterech ścianach tym bardziej zachęcamy 
do aktywności na świeżym powietrzu. Udział w wyzwa-
niu jest bardzo prosty. Wystarczy wejść na szczyt Błat-
niej i odwiedzić wiatę obok schroniska. Tam znajduje 
się magiczna skrzyneczka, w której oprócz zeszytu za-
wsze znajdziemy smakołyki, gadżety turystyczne i prze-
różne niespodzianki pozostawione przez uczestników. 
W zeszycie należy dokonać wpisu, zrobić zdjęcie, aby 
później umieścić je na Facebooku w wydarzeniu WY-
ZWANIE KRÓL & KRÓLOWA BŁATNIEJ. Później wpisać 
się do specjalnie utworzonej tabeli, aby zbierać punkty. 
Wyzwaniu towarzyszą jeszcze imprezy wyjątkowe,  
a w tym roku to ULTRA BŁATNIA 24H CHARYTATYW-
NIE DLA WOJTUSIA. Przez 24 godziny uczestnicy będą 
pokonywać trasę w górę i w dół, dochód z zakupionych 
koszulek i buffek oraz zebrane pieniążki przekazane 
zostaną dla potrzebującego, chorego Wojtusia. Zeszło-
roczny rekord to 13 razy zdobyty szczyt w ciągu 24 go-
dzin. Oczywiście będziemy starać się go pobić.

W zeszłym roku w „wyzwaniu” udział wzięło ponad 
250 osób (od niemowlaka po dojrzałych piechurów), 
którzy pozostawili ponad 2400 wpisów. Medale odebra-
ło 33 zapaleńców, którzy otrzymali tytuł Królowej lub 
Króla Błatniej, czyli zgromadzili komplet punktów, co-
dziennie odwiedzając szczyt. Zachęciliśmy wiele dzie-
ciaków i towarzyszyło nam sporo czworonogów. Każ-
dy został doceniony, a podczas koronacji rozdano mnó-
stwo nagród od sponsorów. 

Mateusz Michalski

Serdecznie zapraszamy wszystkich do wzięcia udzia-
łu w wyzwaniu. Inicjatywie kibicuje i wspiera ją Urząd 
Gminy Jaworze, a jako radna okręgu, w którym ma miej-
sce to szalone wydarzenie, biorę w nim aktywny udział. 

Magdalena Krzemień
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Śmieciarki dwukomorowe
W związku z otrzymywanymi zgłoszeniami dotyczą-
cymi podejrzenia mieszania odpadów odbieranych 
od mieszkańców przez P.H.U. OPERATUS, informuje-
my, że do odbioru odpadów na terenie gminy wyko-
rzystywane są śmieciarki dwukomorowe marki DAF 
(nr rejestracyjny SB 0771U) oraz SCANIA (nr rejestra-
cyjny SB 3470W). 

Śmieciarki są przystosowane do zbierania dwóch frak-
cji odpadów.

***

Jednocześnie przypominamy, że od 1 stycznia plastik  
i metale zbieramy razem do jednego worka.
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Ośrodek Promocji Gminy Jaworze
zaprasza dzieci i młodzież  

do wzięcia udziału w I EDYCJI

KONKURSU  PLASTYCZNEGO
POCZTÓWKA 
Z JAWORZA

OŚRODEK PROMOCJI GMINY JAWORZE
ul. Wapienicka 25, 43-384 Jaworze
tel. 33 488 31 16, www.opgj.pl
 

Prace w DOWOLNEJ technice plastycznej należy wykonać 
samodzielnie, zrobić skan lub dobrej jakości zdjęcie 
i przesłać na adres e-mail: biuro@opgj.pl

Dla autorów najciekawszych prac: NAGRODY RZECZOWE 
oraz dyplomy. 
REGULAMIN KONKURSU na www.opgj.pl i profilu FB.
 

Na prace czekamy do 15 marca 2021 roku.  
Ogłoszenie wyników 19 marca br.
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Czytelnictwo w reżimie 
sanitarnym

Gminna Biblioteka Publiczna

Rok 2020 był dla nas bardzo trudny, rozwój pandemii 
dotknął wszystkich w mniejszym lub większym stop-
niu, nie ominął też naszej jaworzańskiej placówki. Bi-
blioteka dostosowała się do zaleceń i obostrzeń, praco-
wała z przerwami i w odpowiednim reżimie sanitar-
nym. Wszystko to wpłynęło na stan czytelnictwa i ma 
swoje odbicie w statystykach. Zarejestrowano 1140 ak-
tywnych czytelników, czyli 
o 166 osób mniej niż w roku 
2019. Wypożyczono 11590 
książek, 643 audiobooki, 221 
czasopism. Znacząco spadła 
również liczba odwiedzin, 
których odnotowano po-
nad 8060. Zawieszona zosta-
ła działalność czytelni oraz 
wszelkie formy zajęć, lekcji, 
spotkań prowadzonych do-
tychczas przez bibliotekę. 
Jednym ze wskaźników, któ-
ry udało się utrzymać, jest 
liczba zakupionych książek 
(900 woluminów oraz blisko 
70 audiobooków). Pozyskano dotację na zakup nowości 
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnic-
twa ze środków fi nansowych ministra kultury i dzie-
dzictwa narodowego w kwocie 4500 złotych, z czego 
zakupiono 189 pozycji książkowych. Ta optymistycz-
na informacja niech będzie zachętą do przeglądania 
naszego katalogu dostępnego na stronie www.bibliote-
ka.jaworze.pl, gdzie można zapoznać się z nowościami 
i wybrać coś dla siebie. Dokładamy wszelkich starań, 
by wypożyczenia odbywały się bezpiecznie i z zacho-
waniem wszystkich zaleceń sanitarnych.

***

Sejm wybrał patronów roku 2021. Zostali nimi: Stani-
sław Lem, Cyprian Kamil Norwid, Krzysztof Kamil Ba-
czyński, Tadeusz Różewicz, kard. Stefan Wyszyński. 
2021 będzie także rokiem Konstytucji 3 Maja. 
Biblioteka planuje przybliżyć sylwetki wybranych 
patronów, w szczególności jednak postać Stanisława 
Lema, najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fan-

tastyki i jednego z najpoczytniejszych pisarzy science 
fi ction na świecie, autora m.in. „Cyberiady”, „Solaris” 
czy „Bajek robotów”. W bieżącym roku przypada 100. 
rocznica urodzin pisarza. W swoich rozważaniach nad 
kondycją współczesnego człowieka, skutkami postępu 
technicznego i cywilizacyjnego dostrzegał wiele zagad-
nień fundamentalnych dla kultury i myśli współcze-

snej. Przestrzegał przed ne-
gatywnymi skutkami tech-
nicznego rozwoju cywiliza-
cji, a jego prace teoretyczne 
i prognozy futurologiczne 
mają znaczący wpływ na de-
fi niowanie miejsca ludzkości 
we wszechświecie i progno-
zowanie jej losu.

Gminna Biblioteka 
Publiczna

We wrześniu 2021 roku minie 100. rocznica urodzin 
Stanisława Lema. Jaworzańska biblioteka planuje 
przybliżyć jego sylwetkę. Fot. ARC

Pozyskano 
dotację na zakup 
nowości w ramach 
Narodowego 
Programu Rozwoju 
Czytelnictwa 
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lub przekaż darowiznę:
Bank Millenium 85 1160 2202 0000 0001 9214 1142

Fundacja “Serca dla Maluszka”
Tytułem: 608 Filip Łukaszek

PODARUJ SWÓJ 1 PODATKU% 
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Bez szczepień nie wrócimy 
do normalności

Rozmowa z doktor Katarzyną Dzięcioł, 
kierownikiem Samodzielnego Gminnego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaworzu
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Ludzie Jaworza

Na początek chciałem zapytać o dziś (rozmowa zo-
stała przeprowadzona w poniedziałek 18 stycznia). 
Pracowity dzień?
Bardzo, jak zresztą każdy poniedziałek.

Pamięta pani jeszcze pierwszego pacjenta z koro-
nawirusem na wiosnę? 
Wiosną nie mieliśmy pacjenta chorego na COVID-19. 
Pierwszy przypadek odnotowaliśmy we wrześniu. Po-
tem z każdym tygodniem było coraz gorzej. Kiedy na 
przełomie października i listopada wysyłaliśmy na wy-
maz, miałam od 10 do 20 dodatnich testów na dzień. 
Wtedy nastąpiło apogeum, dziś przypadków jest zno-
wu mniej. 

Nie możemy natomiast powiedzieć, ile osób z Jawo-
rza już przechorowało koronawirusa, bo oficjalnych 
danych od pewnego czasu nie ma...
W pewnym momencie zmienił się system zbierania da-
nych. Nie są gromadzone przez powiatowe stacje sani-
tarno-epidemiologiczne, ale centralnie. Informacje od-
nośnie liczby chorych nie są podawane z rozbiciem na 
gminy. To się zresztą zbiegło w czasie, kiedy przypad-
ków było tak dużo, że Powiatowa Stacja Sanitarno-Epi-
demiologiczna w Bielsku-Białej zaczęła podawać dane 
z rozbiciem wyłącznie na miasto i powiat. 

Możemy podać chociaż szacunkowe dane, ile miesz-
kańców Jaworza ma już za sobą COVID-19?
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Rzeczywiście ciężko o szczegółowe dane, ale myślę, 
że zbliżamy się mniej więcej do poziomu 20 procent. 

Tymczasem o odporności stadnej mówimy w przy-
padku 60-70 procent. Sporo jeszcze przed nami. Dla-
tego tak ważne jest szczepienie. Pani ma to już za 
sobą?
Na razie przyjęłam pierwszą dawkę. Jako pracownik 
medyczny znalazłam się w tzw. grupie 0, która była 
szczepiona na samym początku. Czekam na drugą daw-
kę. Dzięki temu będę mieć odporność na poziomie 95 
procent. To bardzo dużo. Gwoli wyjaśnienia, sama się 
nie zarażę, dlatego nie będę też mogła zarażać innych. 
Źródłem zakażenia jest osoba chora. Mówiąc kolokwial-
nie – wirus się ode mnie odbije, przez to, że wytworzę 
przeciwciała.

Bolało?
Większość osób, które zostały zaszczepione, skarży 
się na ból w miejscu podania. Mija po około 24 godzi-
nach i po sprawie.

Jakby pani przekonała mieszkańców Jaworza do za-
szczepienia się?
To jedyny sposób na zmianę rzeczywistości, która nas 
otacza. Żeby wrócić do normalności, po prostu nie ma 
innego sposobu. To są główne argumenty. 
Proszę zobaczyć, jak my żyjemy od roku – pomijając 
maseczki, do których można się przyzwyczaić, nie mo-
żemy się spotykać, normalnie funkcjonować. 

Wiadomo, ile osób z Jaworza na początku całej ak-
cji zgłosiło chęć do zaszczepienia się?
15 stycznia ruszyły zapisy dla osób najstarszych. Już po 
kilku dniach mieliśmy ponad 150 zgłoszeń. Muszę przy-
znać, że nawet nie widzę specjalnego sensu w przeko-
nywaniu jaworzan do szczepienia się, bo na razie za-
interesowanie jest większe niż nasze moce przerobo-
we. Docelowo będziemy otrzymywali 60 dawek szcze-
pionki na tydzień – 30 osób będzie otrzymywało pierw-
szą dawkę, drugie tyle drugą po 3 tygodniach. Zresztą 
każdy punkt szczepienny tego typu jak nasz może li-
czyć na taką liczbę dawek.

Jak łatwo policzyć w ciągu miesiąca będzie to 120 
osób, do końca roku nieco ponad 1000. 
To prawda, ale do tego trzeba jeszcze doliczyć pracow-
ników służby zdrowia, którzy zaszczepią się gdzie in-
dziej.

Szkopuł w tym, że niektórzy mówią, że szczepionka 
wystarczy na rok i trzeba będzie powtarzać szcze-
pienie. A wam do końca roku uda się zaszczepić nie-
całe dwadzieścia procent populacji...
Nie ma takich danych, o których pan powiedział. Mówi 
się, że szczepionka da odporność nawet na trzy lata. 
Poza tym, to jest innego rodzaju wirus. My szczepimy 
między innymi po to, aby zakończyć pandemię. SARS 
COV-2 jest wirusem, który się pojawia i znika, jak nie 
ma gospodarza. Jest szansa, że koronawirus komplet-
nie zniknie, tak jak choćby SARS i MERS, które prze-
stały nas męczyć. Oby z tym wirusem było podobnie.

Odbiera pani telefony od antyszczepionkowców  
i tzw. płaskoziemców?

Nie, poza tym ludzie chyba znają moje poglądy, więc 
nawet do mnie nie „startują” z takimi akcjami, prze-
ciwko oficjalnej medycynie.

Jest coś po paru miesiącach „pracy” z tym wirusem, 
co panią szczególnie zaskoczyło?
Największy problem polega na tym, że nikt nie ma 
pewności, jak będzie przebiegała u niego choroba. Są 
osoby młode, które ciężko chorują, ale także starsze, 
które COVID-19 przechodzą lekko. Same za siebie mó-
wią statystyki – w listopadzie ubiegłego roku w całej 
Polsce zmarło dwa razy więcej osób, niż w analogicz-
nym okresie roku 2019. To jest uderzające i bardzo 
bolesne. Dlatego jestem gotowa zrobić wszystko, żeby 
zaszczepić jak najwięcej osób w Jaworzu i skończyć  
z tym szaleństwem.

Są jednocześnie dane, że bardzo ciężko COVID-19 
przechodzą osoby chore na cukrzycę. Może kiedy 
już skończy się to całe szaleństwo, jak to pani eufe-
mistycznie określiła, powinien przyjść czas na so-
lidną edukację prozdrowotną, promocję ruchu na 
świeżym powietrzu? Bo niektórzy na tę cukrzycę, 
niestety, sami zapracowali...
To prawda, ruch leży u podstawy piramidy zdrowia. 
Nie ma lepszego sposobu zadbania o swoje zdrowie, 
niż aktywność fizyczna. Każda okazja jest dobra, żeby 
o tym przypominać, choć może nie dziś. Choćby z tego 
względu, że siłownie są zamknięte i zaleca się ograni-
czenie do minimum wychodzenie z domu.

Rozmawiał: Tomasz Wolff

Chcąc zapisać się na szczepienie, 

niezależnie od wieku, 

najlepiej to zrobić wchodząc 

na oficjalną rządową stronę: 

www.pacjent.gov.pl. Tam można 

znaleźć wszystkie szczegóły. Osoby 

starsze, mniej biegłe w Internecie, 

mogą poprosić o pomoc dzieci 

lub wnuki. Niezależnie od tego 

uruchomiony został specjalny 

numer kontaktowy do Ośrodka 

Zdrowia w Jaworzu. Będzie on służył 

tylko do rejestracji osób chętnych 

by się zaszczepić przeciwko 

COVID-19. Należy dzwonić  

(w godzinach pracy przychodni) pod 

numer 797 151 139.
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Kolorowy i zdrowy konkurs
Dzieci z najstarszej grupy naszego przedszkola „Praco-
wite Mrówki” wzięły udział w Powiatowym Konkur-
sie Plastycznym „Jem zdrowo i kolorowo”. Jego celem 
była popularyzacja wiedzy na temat zdrowego odży-
wiania, a w szczególności zachęcenie dzieci do spoży-
wania warzyw i owoców. Wszystkie dzieci otrzymały 
nagrody. Drugie miejsce zajęła Ala i w nagrodę otrzy-
mała gry i hulajnogę, Rozalia z kolei zdobyła pierw-
sze wyróżnienie – otrzymała kask rowerowy i grę. Po-
zostałe dzieci: Martynka, Nadia, Tosia, Kacper i Nadia 
zdobyły wyróżnienie i otrzymały drobne upominki. 
Wszystkim gratulujemy.

Dorota Zboś

Listy do chorych
O tym, ile radości chorym dzieciom może sprawić kilka 
najprostszych i życzliwych słów, przekonały się dzieci 
z Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Ja-
worzu, które włączyły się do akcji Marzycielska Poczta. 
To ogólnopolska inicjatywa, która polega na wysyłaniu 
tradycyjnych listów i kartek do ciężko chorych dzieci. 
Nasze przedszkole postanowiło wziąć udział w akcji, 
ponieważ przemówiła do nas idea Marzycielskiej Pocz-
ty, polegająca na udzielaniu dzieciom wsparcia psy-
chicznego w walce i zmaganiach z chorobą. Najpierw 
nasze przedszkolaki dowiedziały się, dlaczego niektó-
re dzieci nie mogą uczęszczać do prawdziwej szkoły  
i przedszkola, a następnie poznały ich marzenia. Dzie-
ci same wykonały kartki, starszaki napisały słowa otu-
chy, a młodsze przedszkolaki treść uzupełniły własno-
ręcznymi rysunkami. 
Na stronie www.marzycielskapoczta.pl prezentowa-
ne są profile chorych dzieci wraz z ich adresami pocz-
towymi. W profilach można odnaleźć najważniejsze 
informacje o dzieciach, ich zainteresowaniach i krót-
kie biografie.

Dla chorych dzieci świadomość, że nie są same, że jest 
ktoś, kto napisze do nich list lub kartkę, stanowi ogrom-
ne wsparcie i dodaje siły do walki z chorobą.

Patrycja Kłaptocz
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Razem możemy więcej
Wielkim sercem oraz empatią wykazały się nasze dzie-
ci wraz z rodzicami, biorąc udział w akcji charytatyw-
nej zorganizowanej na terenie placówki w grudniu 
2020 r. Dzięki dobroci, hojności i zaangażowaniu na-
szych przedszkolaków i ich rodziców, udało nam się 
wesprzeć wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego nr 2 w Bielsku-Białej. Placówka 
ta obejmuje kształceniem dzieci oraz młodzież niepeł-
nosprawną intelektualnie w stopniu lekkim, umiarko-
wanym i głębokim. Prócz zajęć lekcyjnych w ośrodku 
odbywają się zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, dy-
daktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, 
logopedyczne oraz gimnastyka korekcyjna. Wychowan-
kowie mogą również rozwijać swoje zainteresowania, 
korzystając z zajęć sportowych, teatralnych, plastycz-

nych oraz kulinarnych. Akcja charytatywna odbyła się 
pod hasłem „Razem możemy więcej”, a ogrom zebra-
nych artykułów higienicznych oraz chemicznych po-
kazał, że naprawdę „razem możemy więcej”. Wszyst-
kie zebrane produkty zostały przekazane wychowan-
kom ośrodka. Dzięki tej akcji my, nauczyciele, uczy-
my dzieci wrażliwości na potrzeby innych, kształtuje-
my poczucie empatii oraz pozytywną postawę wobec 
drugiego człowieka. Wszystkim rodzicom oraz dzie-
ciom z całego serca dziękujemy za wsparcie i pomoc 
podopiecznym Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wycho-
wawczego nr 2 w Bielsku-Białej. To dzięki Wam może-
my nieść pomoc tym, którzy jej potrzebują.

Katarzyna Pasierbek

Zimowe zabawy
Zabawy na śniegu to ulubione formy aktywności dzie-
ci w wieku przedszkolnym. Kiedy świat pokryje śnież-
ny puch, lepienie kul śniegowych, śniegowe anioł-
ki czy też zimowe olimpiady to atrakcyjny sposób 
spędzania czasu na świeżym powietrzu. W ogrodzie 
przedszkolnym dzieci rzucały się śnieżkami, próbo-
wały ulepić bałwana, uczestniczyły w zabawie „Tro-
piciele” oraz obserwowały ślady pozostawione na 
śniegu. Jak się okazało zabawa wszystkim dostarczyła 
dużo radości. Nasze przedszkolaki chętnie i aktywnie 
uczestniczyły w zajęciach dotyczących tej pory roku: 
Pani Zima asylabowe śnieżynki oraz matematycz-
ne zagadki. Przedszkolaki poznały również zimowe 
dyscypliny sportowe, wykonywały pacynki-śnieżyn-
ki oraz świetnie poradziły sobie z zimowym quizem.

Dzień Babci i Dziadka 
Każdego roku, 21 i 22 stycznia dzieci z naszej placówki 
obchodzą Dzień Babci i Dziadka. To dwa najpiękniej-
sze święta. Wprawdzie sytuacja epidemiczna nie po-
zwoliła obecnie na przyjęcie wspaniałych gości w pro-
gach przedszkola, ale dzieci przygotowały z tej oka-
zji wiele niespodzianek. Każda grupa nakręciła filmik  
z występami, a każdy przedszkolak wykonał prze-
śliczne prezenty, które wraz z najgorętszymi życze-
niami trafiły do rąk wspaniałych babć i rewelacyj-
nych dziadziusiów. Żyjcie nam sto lat! Mamy nadzie-
ję na spotkanie w naszym przedszkolu w przyszłym 
roku. 

Bogusława Biedroń



24

luty 2021Szkoła Podstawowa nr 1

Zawód architekta z bliska
W ramach zajęć z doradztwa zawodowego klasa 7b go-
ściła na platformie panią Iwonę, która pracuje jako ar-
chitekt. Były to bardzo ciekawe zajęcia, na których po-
znaliśmy ten zawód z bliska. Już wiemy, że architekt 
to nie tylko ktoś, kto ma talent plastyczny i potrafi pre-
cyzyjnie przenieść swoje pomysły na papier. To osoba, 
która jest bacznym obserwatorem i czerpie inspiracje 
do swoich projektów z otoczenia, czasem świata przy-
rody. Potrafi rozmawiać z innymi i dostosować swoje 
pomysły do ich potrzeb, współpracować z konstrukto-
rami, projektantami i wykonawcami projektów. Jest po-
mysłowa, cierpliwa i dokładna. Pani Iwona przygoto-
wała dla nas ciekawą prezentację z wyjątkowymi bu-
dowlami świata, które aż zapierały dech swoją pomy-

słowością, rozmachem, fantazyjnymi kształtami, a jed-
nocześnie funkcjonalnością. Poznaliśmy nazwiska słyn-
nych na całym świecie architektów. Wiemy, że można 
się zająć nie tylko projektowaniem budowli, ale zostać 
architektem wnętrz lub ogrodów. Projektowanie wy-
maga wielu godzin sumiennej pracy. Ciemną stroną 
tego zawodu jest wiele uzgodnień, dokumentów, które 
trzeba zgromadzić na etapie projektowania. Pani Iwo-
na pokazała nam swoje projekty budynków mieszkal-
nych, hali sportowej. Na koniec przygotowała ciekawy 
konkurs, polegający na rozpoznaniu charakterystycz-
nych, wyjątkowych budowli z różnych zakątków świa-
ta i z Polski. Bardzo dziękujemy za ciekawe zajęcia.

Mirosława Hawełek

Wielkie serce na zakrętki
Już od 10 lat uczniowie naszej szkoły zbierają plasti-
kowe zakrętki z pustych opakowań po napojach, środ-
kach czystości, kosmetykach, żywności, lekach itp. Te-
raz zamiast wrzucać do kosza na śmieci, trafiają do 
środka wielkiego, kolorowego serca w szkole – bo są 
bardzo potrzebne! 
Cieszymy się, bo w ubiegłym roku szkolnym udało nam 
się zebrać, pomimo ograniczeń, aż 43 worki zakrętek, 
które przekazaliśmy rodzicom chorej Marysi ze Sko-
czowa. W tym roku zbieramy zakrętki dla chorego Ka-
jetanka z Jaworza. Chłopiec ma poważne problemy 
zdrowotne i jest pod stałą opieką lekarzy. Potrzebna 
mu jest codzienna pomoc fachowców. Systematyczna 
opieka, turnusy rehabilitacyjne są bardzo kosztowne, 
stąd potrzebne jest wsparcie, które ułatwi codzienną 
walkę z chorobą. Warto zbierać plastikowe zakrętki, 
bo pieniądze z ich sprzedaży pomagają w sfinanso-
waniu leczenia, zakupu potrzebnych leków, opłace-
niu rehabilitacji. 
Chcemy pomóc Kajetanowi i jego rodzicom, więc zbie-
ramy w domach zakrętki wszystkich kolorów, kształ-
tów i rozmiarów, a potem wrzucamy do przygotowane-
go przy wejściu do szkoły nowego pojemnika – ogrom-
nego, kolorowego serca. 
Bardzo dziękujemy panu Kazimierzowi za wykona-
nie dla nas „kolorowego serducha” i panu Wojtkowi 
za jego pomalowanie. Wszystkie wrzucone zakrętki 
będą odbierane przez rodziców Kajetanka, przezna-

czone do recyklingu, a uzyskane w ten sposób pienią-
dze pomogą w leczeniu chłopca, który – tak jak inne 
dzieci – też chciałby być zdrowy, chodzić do szkoły, ba-
wić się i uczyć z rówieśnikami. Mamy nadzieję, że tak 
właśnie wkrótce będzie…
Serdecznie dziękujemy wszystkim za pomoc i prosimy 
o dalsze wspieranie naszej akcji.

Mirosława Hawełek

Ale ferie...
W bieżącym roku zimowy wypoczynek dla dzieci trwał 
od 11 do 15 stycznia. W tym czasie w SP1 zostało zorga-
nizowane zimowisko – półkolonia dla chętnych dzieci 
z klas I-IV. Ze względu na specyficzną sytuację w kra-

ju – epidemia COVID-19 i możliwość zarażenia – wszyst-
kie nasze działania zostały przygotowane w oparciu o 
wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Mi-
nisterstwa Edukacji i Nauki i dokładnie przemyślane. 
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Urząd Gminy Jaworze dofinansował półkolonie, aby 
dzieci mogły spędzić ferie aktywnie, ciekawie, rozwi-
jając przy tym swoje zainteresowania. Priorytetem 
dla organizatorów było bezpieczeństwo epidemiczne 
uczestników i kadry przygotowującej tę formę wypo-
czynku. Zgodnie z nimi, nie mogły odbywać się spotka-
nia, warsztaty z osobami z zewnątrz – tak, jak to było 
dotychczas, ani też dzieci nie uczestniczyły w żadnej 
wycieczce autokarowej.
Ferie zimowe dzieci rozpoczęły się od spotkań z wy-
chowawcami i zapoznaniu się z regulaminami – szcze-
gólnie dotyczącymi epidemii COVID-19. Opiekunowie 
grup w szczegółowy sposób omówili poszczególne 
działania, tak aby po zakończeniu zimowiska wszy-
scy zdrowo wrócili do szkoły. Po wielu tygodniach 
spędzonych przed komputerem na zdalnym naucza-
niu, dzieci chętnie wykorzystywały pobyt na świeżym 
powietrzu, a dzięki sprzyjającej aurze, do woli usku-
teczniały zjazdy z Goruszki, pod bacznym okiem opie-
kunów, spacery po okolicy i zabawy na śniegu, prze-
szły ścieżkę dydaktyczną oraz uczestniczyły w zaba-
wach przyrodniczych.

Ciekawie było również na warsztatach i animacjach 
teatralnych, gdzie uczestnicy kreowali przeróżne lal-
ki (jawajki, pacynki i kukły), a następnie ożywiali je 
przy pomocy rąk, tworząc przedstawienie. Uczyli się 
również warsztatu aktorskiego i technik poruszania 
się po scenie. Mnóstwo radości dostarczyła legomania, 
gdzie indywidualnie składane zestawy budziły mnó-
stwo emocji i zapału. Zabawy z klockami Lego zawsze 
towarzyszyły nam w trakcie zimowych zajęć. Warsz-
taty o charakterze profilaktycznym nauczyły dzieci, 
jak postępować w sytuacjach zagrożenia, jak dbać  
o siebie, zdrowo się odżywiać oraz jak znaleźć alter-
natywy spędzania wolnego czasu.
Z kolei zajęcia artystyczne przeniosły nas w świat wy-
obraźni, gdzie każdy odnalazł coś dla siebie. Mieliśmy 
projekty – Zimowa noc w Paryżu, Cudowności dla bab-
ci i dziadka, Kosmiczne opowieści, Brokatowy pejzaż 
oraz Galaxy. Każdy z nich opierał się o inną technikę 
plastyczną. Były więc decoupage, monotypia z sza-
blonami i kolaż. Wszystko przy dźwiękach ulubionej  
i przez dzieci wskazanej muzyki.
Jeszcze innych wrażeń artystycznych dostarczyły 
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Pomagamy, jak możemy
Nie od dziś znany jest fakt, że dobro się mnoży, gdy 
się nim dzielisz. Taki paradoks matematyczny. W „je-
dynce” od lat staramy się zdziałać jak najwięcej dla 
potrzebujących. Uwrażliwiamy naszych uczniów na 
potrzeby innych, na biedę, krzywdę, samotność. Uczy-
my empatii i pokazujemy, jak ważny jest drugi czło-
wiek.
Ale dbamy również o naszych „braci mniejszych”. 
Cały październik był poświęcony zwierzętom. Prze-
prowadzona więc została akcja zbiórki karmy, kocy  
i zabawek dla schroniska w Bielsku-Białej. Część za-
bawek uczniowie robili w ramach lekcji plastyki lub 
samodzielnie w domu. Dało to dodatkowy, ekologicz-
ny wymiar tej akcji, pokazując, jak mądrze i poży-
tecznie wykorzystywać niepotrzebne w domu rze-
czy, przetwarzając je w coś przydatnego.
W ubiegłym roku szkolnym z inicjatywy opiekuna Sa-
morządu Uczniowskiego powstał Szkolny Klub Wo-
lontariatu. Mimo utrudnień związanych ze zdalnym 
nauczaniem udaje się obecnie kontynuować jego 
funkcjonowanie. Zgłosiło się 26 chętnych z klas 4.-8. 
Uczniowie zapoznali się z regulaminem działania  
w wolontariacie, otrzymali dzienniczki do dokumen-
towania swoich zadań. Z okazji Mikołaja obdarowy-
waliśmy anonimowo samotne i starsze osoby ze swo-
jego otoczenia drobnymi upominkami wykonanymi 
samodzielnie. Zaangażowaliśmy się w akcję chary-
tatywną na rzecz Domu Pomocy Społecznej „Feniks”  
w Skoczowie, wysyłając ręcznie robione kartki świą-
teczne dla mieszkających tam pensjonariuszy. Kart-

ki te dla niektórych podopiecznych DPS są zapew-
ne jedynym przejawem pamięci o nich. Dlatego mia-
ły być adresowane do konkretnych osób, imiennie. 
Równocześnie wolontariusze mieli za zadanie wy-
konać drobne rękodzieło artystyczne – świeczniki 
ze słoików, samodzielnie udekorowane. Stały się one 
upominkami świątecznymi dla pracowników szkoły. 
Zostaną jednak wręczone w późniejszym terminie.
Wolontariusze wykonują też własne zadania. Świetny 
jest pomysł „pogotowia zeszytowego” – udostępnia-
nie przez jedną uczennicę notatek z lekcji, aby mogli 
z nich korzystać uczniowie słabsi, kiedy nie zdążą za-
notować lub nie uczestniczyli w lekcji. Są także osoby 
pracujące charytatywnie w stadninie koni, dzielące 
się swoją wiedzą z młodszymi adeptami.
Naszym najważniejszym grudniowym dziełem było 
przygotowanie w szkole po raz dziesiąty „Szlachet-
nej Paczki”. W czasie pandemii COVID-19 mogło się 
to okazać trudniejsze lub zgoła niemożliwe. Jednak 
efekt przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. O tym 
sukcesie pisaliśmy już w numerze styczniowym. 
Mimo ciężkiej sytuacji pandemicznej, izolacji, zdal-
nego nauczania oraz codziennego zabiegania, braku 
czasu i borykania się z wieloma trudnościami, poka-
zaliśmy jako społeczność szkolna, że chcemy i potra-
fimy pomagać. I tego uczymy nasze dzieci. Że waż-
ny jest drugi człowiek, zwłaszcza potrzebujący! Że 
nie przechodzimy obojętnie obok biedy, nieszczęścia, 
smutku. Wielkie podziękowania dla wszystkich dar-
czyńców „Szlachetnej Paczki!”. Równocześnie, z fun-

warsztaty origami. Każdy z uczestników z otrzyma-
nych materiałów tworzył prawdziwe cudeńka, by póź-
niej pokazać je rodzicom w domu.
Corocznie na zimowisku korzystamy z sali gimna-
stycznej naszej szkoły. W tym roku nie było inaczej. 

Zajęcia sportowo-ruchowe budowały w nas moc do 
podjęcia zadań szkolnych po zakończeniu ferii, a na-
śladowanie gry na różnych instrumentach dawało 
nam poczucie bycia artystami. Interesujące i mobili-
zujące dla wszystkich były zajęcia przyrodnicze. Roz-
poznawanie tropów zwierząt na śniegu, wydawanie 
dźwięków przypominających ich odgłosy to niezła 
zabawa i dużo frajdy. A wszystko przeplatane roz-
mowami o pomaganiu – a nie przeszkadzaniu zwie-
rzętom zimą.
Zajęcia odbywały się w SP1 w Jaworzu w wymiarze 
pięciu godzin dziennie, od poniedziałku do piątku, 
w drugim tygodniu ferii zimowych w godzinach od 
8.30-13.30. W zajęciach uczestniczyło 34 uczniów SP 
1, w wieku od 7 do 10 lat. Uczniowie zostali podzie-
leni na cztery grupy. Podczas półkolonii dzieci otrzy-
mały obiad. Zimowy wypoczynek dzieci był realizo-
wany w naszej szkole po raz kolejny.
Opiekę nad dziećmi sprawowała grupa doświadczo-
nych pedagogów, nauczycieli naszej szkoły. Całość 
zorganizowała i poprowadziła pani Marzena Grygier-
czyk, a wychowawcami były panie Joanna Lorańczyk- 
Czader, Karina Moś, Lucyna Makuchowska i Mirosła-
wa Hawełek. Opiekę medyczną sprawowała pani Ma-
rzena Szarek – szkolna pielęgniarka.

Marzena Grygierczyk
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Hrabina BON TON
Znajomość SP1 z Hrabiną Anastazją BON TON trwa już 
7 lat. Przez ten okres wielokrotnie zapraszała naszych 
uczniów do różnych wyzwań mających na celu przy-
swojenie sobie zasad dobrego wychowania. Pisała do 
nas listy, wyznaczała zadania. Przychodziła do nas oso-
biście i pięknie opowiadała o dawnych czasach i do-
brych manierach. I mimo niespodziewanej pandemii 
i czasu zupełnie innego, pełnego lęku i odosobnienia 
nie zostawiła nas i teraz. Wiosną zapukała do naszych 
drzwi i za pośrednictwem mobi Dziennika zachęcała 
do udziału w kolejnych wyzwaniach. Aktywizowała 
uczniów „jedynki” do pomocy w czasie przedświątecz-
nym, wyznaczała kolejne zadania dotyczące historii i 
kultury naszego pięknego Jaworza. W wiosennej edy-
cji projektu „BON TON” trwającym cały miesiąc wzię-
ło udział 115 uczniów. W grudniu ponownie Hrabina 
zaproponowała wyzwanie „Idą Święta-pomagam w 
domu” – i tu 125 uczniów wykazało się wspaniałą ak-
tywnością, dokumentując to zdjęciami. Oprócz pomo-
cy w domu pani hrabina Anastazja prosiła o napisa-
nie listu do Świętego Mikołaja, prosząc o prezent, ale 
nie dla siebie. Starszych uczniów poprosiła o przygo-
towanie prezentacji dotyczącej Świętego Mikołaja. Ta 

część projektu zyskała uznanie u 70 uczniów. Z przy-
jemnością oglądałam wraz z hrabiną zdjęcia nadsyła-
ne przez rodziców, czytałam listy i prezentacje. Kolej-
ny raz nasi uczniowie udowodnili, że można na nich 
liczyć. Hrabina nie odpuszcza, wie dobrze, bo sama 
jest babcią, że czas zdalnej nauki dla klas 4-8 jest bar-
dzo trudny. Zapowiedziała już kolejne wyzwania, któ-
re ogłosimy w lutym, a teraz dołączam niektóre tyl-
ko prace uczniów na dowód, że w jesteście wspaniali.

Iwona Królak

duszy SU w ramach akcji „Prezent dla kolegi”, przy-
gotowaliśmy paczki świąteczne dla kilku naszych 
uczniów z rodzin mniej zamożnych. To nasza wielo-
letnia już tradycja. Zwykle fundusze na nią pozyski-
waliśmy podczas szkolnych kiermaszów świątecz-
nych. W tym roku kiermasze nie odbyły się, więc się-
gnęliśmy do zapasów finansowych samorządu.
Wspieramy też akcję „Walka Kajetanka. Pomóż mi 
pokonać Canavana”. Kajetanek to brat jednej z na-
szych uczennic. Urodził się z ciężką chorobą genetycz-
ną – leukodystrofią. Wymaga stałej, bardzo kosztow-
nej rehabilitacji. W trakcie załatwiania jest też dostęp 
do terapii genowej – jedynej jak dotąd szansy na po-
prawę zdrowia Kajetanka, ale jest to leczenie strasz-
nie drogie. Dlatego ciągle odbywają się internetowe 
licytacje, na które jedna z mam przekazała pięknego, 
ręcznie szytego świątecznego krasnala. I to dopiero 
początek. Będziemy pozyskiwali i wykonywali ręko-
dzieło artystyczne na te licytacje, do czego również 

ogromnie zachęcamy wszystkich! Pandemia i zdal-
ne nauczanie przeszkodziło nam w przeprowadza-
niu akcji zainicjowanej przez uczniów z klasy siostry 
Kajetanka – „Słodkie wtorki”, kiedy to ciasta pieczone 
przez uczniów i rodziców dzieci sprzedawały podczas 
przerw, we wtorki, a dochody z tej sprzedaży prze-
znaczane były na rehabilitację Kajetana.
I tutaj nasz wielki apel do Państwa. W imieniu Kaje-
tanka zwracamy się z prośbą o przekazywanie 1 pro-
centa podatku na jego rehabilitację i być może zbiór-
kę funduszy na terapię genową – jedyny sposób po-
prawy stanu zdrowia Kajetana. Szczegóły można zna-
leźć wpisując w wyszkukiwarkę Google’a „Walka Ka-
jetanka. Pomóż mi pokonać Canavana”.
Wielość działań pokazuje, że nasze możliwości czy-
nienia dobra są współmierne do chęci, że możemy 
jako społeczność szkolna powiedzieć sobie „Poma-
gamy, jak możemy”.

Joanna Lorańczyk-Czader
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Drogi prowadzą 
zawsze do ludzi
Można już śmiało powiedzieć, że tradycją naszej 
szkoły stało się przedświąteczne dzielenie się do-
brym słowem i drobnym podarunkiem z podopiecz-
nymi Ośrodka Edukacyjno-Terapeutycznego w Bo-
browie. 
Mimo pracy w trybie zdalnym i tym razem tradycji 
tej stało się zadość.  Uczniowie klasy siódmej oka-
zali się bardzo zapobiegliwi i przewidujący - już we 
wrześniu zaczęli przynosić i gromadzić dary dla swo-
ich kolegów i koleżanek w ramach akcji „Drogi pro-
wadzą zawsze do ludzi”. Tym sposobem w momen-
cie zamknięcia szkoły mieliśmy już spore pudło sło-
dyczy, gier, zabawek, książek, artykułów szkolnych 
i plastycznych i innych upominków. 
Zwykle we współpracy z Panią Anną Minkiewicz  
z ośrodka w Bobrowie wybieraliśmy dwoje lub troje 
podopiecznych, którym dedykowaliśmy naszą prze-
syłkę. W tym roku ze względu na okoliczności zada-
nie było nieco utrudnione, dlatego spakowaliśmy 
wszystko do jednej paczki, która przed świętami Bo-
żego Narodzenie dotarła na miejsce, gdzie Pani Ania 
rozdała nasze prezenty najbardziej potrzebującym 
dzieciom.
Dotąd do przesyłki z Jaworza dołączane były zro-
bione przez naszych uczniów kartki świąteczne  
z życzeniami po angielsku – tym sposobem akcja 

pełniła również funkcje edukacyjne. W tym roku, 
dostosowując się do warunków, postanowiliśmy wy-
słać życzenia osobno. Dwie uczennice własnoręcz-
nie przygotowały kartki, napisały życzenia i wysłały 
je do Bobrowa.  Mamy nadzieję, że choć nieco inną 
drogą, ponownie dotarliśmy do pięknych ludzi, któ-
rym sprawiliśmy odrobinę radości.

Magdalena Kaczmarczyk
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Atrakcyjne zimowisko
W dniach 11-15.01.2021r w Szkole Podstawowej nr 2  
w Jaworzu odbyło się zimowisko, w którym brało 
udział 24 dzieci z klas 1-4. Zorganizowano zajęcia pro-
filaktyczne i rekreacyjno- sportowe. Opiekę sprawowa-
ła dwójka nauczycieli: Magdalena Tyla-Styra i  Magda-
lena Kaczmarczyk oraz kierownik Anna Szalbot.
Zaplanowane zimowisko różniło się od poprzednich, 
ponieważ musieliśmy pracować według nowych wy-
tycznych, co pozwoliło na zorganizowanie zimowiska 

jedynie na terenie szkoły. Przez cały tydzień dzieci po-
dążały śladami Tappiego - bohatera serii książek „Tap-
pi”. Były zajęcia plastyczne, muzyczne, języka angiel-
skiego, komputerowe, sportowe. Pogoda nam dopisała 
i codziennie wychodziliśmy na świeże powietrze, zaba-
wom na śniegu nie było końca. Udało nam się jednego 
dnia wybrać na wycieczke na sanki w okolice Zapory.

Anna Szalbot
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Pomimo trudnej sytuacji pandemicznej w kraju Krąg 
Kobiet – Środa jest Kobietą z Jaworza nie próżnuje  
i snuje plany na luty. Na 3 lutego zaplanowane było 
spotkanie – warsztat empatyczny z Moniką Naturską, 
a pięć dni później kolejne wyjście do sauny w Miku-
szowicach. 17 lutego (godz. 17.00, koszt 30 złotych) po-
winno odbyć się ozdabianie donic z Peonia Rose, 22 lu-
tego kolejne wyjście do sauny, a na koniec, 27 lutego 
wspólne obserwowanie pełni Księżyca. Panie zachę-
cają nie tylko do uczestnictwa w zajęciach, ale i pod-
jęcia się roli prowadzących kolejne warsztaty. Osoby 
zainteresowane działalnością Kręgu Kobiet odsyłamy 
na fanpage na Facebooku. Tam można znaleźć zapo-
wiedzi najbliższych imprez oraz zdjęcia z tych, które 
już się odbyły.  (wot)

Krąg 
zaprasza

Wszystkim osobom, które wspierały nas 

modlitwą, działaniem oraz słowami pociechy 

a także uczestniczyły w pożegnaniu naszego 

Męża i Taty LESZKA KUBIKA 

zm. 16 grudnia 2020 

serdecznie dziękujemy - żona i córki.



31

luty 2021

Poziomo:
1) Często używana nazwa odbudowywanego „Domu 
 Zdrojowego” w Jaworzu
7) Zimą bywał siarczysty
10) Otula lub dusi
11) Robi zdjęcia do czasopism
13) Azjatycka równina pokryta trawami
14) Lokalizuje samoloty
16) Renesans bardziej swojsko
17) Była krótko kandydatką na urząd prezydenta RP
18) Dumny ptak
20) Film Gibsona o męce Chrystusa
23) Krzewinka o czerwonych, kwaśnych jagodach
26) Muza historii
27) Arcykapłan żydowski, zięć Annasza
28) „Liczebnikowy” teatr w Krakowie
30) Zielona żabka nadrzewna
31) Zapis kompozycyjny utworu zespołowego
34) Cyklop ma tylko jedno
35) Lilak
36) Sportowcy GKS Czarni Jaworze
38) Bal dla dzieci
41) Biblijny brat Jakuba
43) Prezentacja wyglądu
46) Odezwa
49) Żałosne ujadanie psa
51) Czyn niedozwolony, przekroczenie normy prawnej
52) Olinowania statków
54) Stan pogody
55) Przerób surowców wtórnych
56) Regionalny parlament w krajach niemieckojęzycznych

Pionowo
1) Ochronna powłoka patelni
2) Sprzeczka, spór
3) Służy wskazówkami
4) Chwilowe wrażenie, odczucie
5) Państwo powstałe w wyniku rozpadu Jugosławii
6) Kolor w kartach
7) Wywiad izraelski
8) Maszyny ubijające śnieg na stokach narciarskich
9) Murarska lub sportowa
12) Wyłapują bezpańskie psy
15) Gwiazda operowa
18) Rosyjski poeta, autor „Borysa Godunowa”
19) Udomowione lamy dostarczające wełny
20) Wielki przed Wielkanocą
21) Mały motocykl
22) Tatarak
23) „Gorąca” góra w Beskidzie Małym
24) Szerokie drzwi
25) Odgórne polecenia
29) Wyżyna z Lhasą
31) Na statku lub w kopalni
32) Naczynie kuchenne
33) Mieszka w Taszkencie
37) Duchowny w wojsku
39) Sól kwasu azotowego
40) Wypływa z wulkanu
42) Roślina pastewna z wąsami
44) Wyższa izba parlamentu
45) Zimowy opad
47) Piłkarska legenda z Brazylii
48) Miododajne drzewa
49) Wytapiana w hucie
50) Bardzo cienka tkanina
53) Długi okres dziejów

Krzyżówka
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11 12 13

14 15

16 17

18

19 20 21 22 23 24 25

26 27

28 29 30

31 32 33

34 35 36 37

38 39 40

41 42 43 44 45

46 47 48 49 50

51 52 53

54

55 56



Pod białą pierzynką...

Zdjęcia: Tomasz Wolff, Joanna Buzderewicz


