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Pozytywna energia 
z samej góry
Cierpliwość, cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość. 30 marca miną cztery lata od zło-
żenia przez Parafi ę Ewangelicko-Augsburską w Jaworzu fotowoltaicznego projek-
tu. Do końca tego roku ma zostać rozliczony. W rozmowie w środku numeru ksiądz 
proboszcz Władysław Wantulok mówi między innymi o tym, kiedy zaczął spoglą-
dać w niebo oraz o dojmującym doświadczeniu, jakim był dla nas wszystkich rok 
2020.  (wot)
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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.

1 kwietnia w całej Polsce rozpocznie się Narodowy Spis 
Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Potrwa do koń-
ca czerwca, udział w nim jest obowiązkowy, a hasłem 
będzie „Liczymy się dla Polski”. Z uwagi na pandemię 
koronawirusa przejęto nowe rozwiązania. I tak obo-
wiązkową formą będzie samospis internetowy, a meto-
dami uzupełniającymi będą spis telefoniczny oraz spis 
bezpośrednio przy pomocy rachmistrza. Jak czytamy 
na oficjalnej stronie (www.spis.gov.pl), po raz pierwszy 
w historii polskiej statystyki publicznej samospis inter-
netowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. 
ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy 
niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospi-
sać, mają mu w tym pomóc rachmistrze – bezpośred-
nio i telefonicznie. Jak więc będzie wyglądał spis w try-
bie on-line? Dokładnie wskazówki można znaleźć na 
wspomnianej wyżej stronie. „Respondenci na własnych 
komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełnia-
ją wymagane dane w interaktywnej aplikacji, dostęp-
nej na stronie internetowej GUS. Każda osoba dokonu-
jąca samospisu jest uwierzytelniana w systemie tele-
informatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, oso-
ba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na 
bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypeł-
nia rubryki”. Dalej oficjalna strona informuje nas, że 
respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spi-
sać się poprzez formularz internetowy, zostaną spisani 
jedną z dwóch innych metod. Chodzi o wywiad telefo-
niczny wspierany programem komputerowym (CATI) 
albo bezpośredni wywiad prowadzony przez rachmi-
strza spisowego i rejestrowany na elektronicznym urzą-
dzeniu przenośnym (CAPI).
Dodajmy, że Narodowy Spis Powszechny Ludności  
i Mieszkań 2021 to nie tylko polska specjalność. W tym 
roku odbędzie się we wszystkich krajach Unii Europej-
skiej. Obowiązek jego przeprowadzenia wynika z art. 
4 Rozporządzenia (WE) nr 763/2008 Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z 9 lipca 2008 r. Spisy powszechne od-
bywają się co 10 lat. 
Wyniki spisu sprzed dekady wykazały, że zgodnie  
z definicją ludności faktycznej (stosowanej dotych-
czas w spisach ludności i badaniach demograficznych)  
w Polsce w dniu 31 marca 2011 roku mieszkało 38,5 
mln osób, o blisko 271 tys. osób więcej, niż w roku 2002.  
W 2011 roku, podobnie jak dziewięć lat wcześniej, naj-
więcej ludzi zamieszkiwało województwa mazowieckie 
(5 492 tys., 14,3% ogółu ludności kraju), śląskie (4 617 tys.,  
12 %) oraz wielkopolskie (3 417 tys., 8,9%).  (wot)

Spiszmy się 
dla Polski
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Amfiteatr zmieni się 
nie do poznania
Modernizacja pomieszczeń kulisów i garderoby, w tym 
kompleksowe dostosowanie istniejącego pomieszcze-
nia zaplecza amfiteatru przeznaczonego dla artystów 
(wykonanie podwieszonego sufitu z profesjonalnym 
oświetleniem, wymiana podłogi oraz aranżacja wnę-
trza, remont stolarki drzwiowej), remont sceny głów-
nej amfiteatru, w tym wymiana posadzki sceny wraz  
z jej odpowiednim odwodnieniem (antypoślizgowa po-
sadzka epoksydowa), zmiana układu komunikacyjne-
go oraz układu dostępu do sceny (możliwość bezkoli-
zyjnego poruszania się po scenie), a także remont in-
stalacji elektrycznej złożą się na projekt „Remont Am-
fiteatru w Jaworzu celem zwiększenia potencjału gmi-
ny w zakresie turystyki kulturalnej Subregionu Połu-
dniowego Województwa Śląskiego”. Prace pochłoną  
w sumie 236 tysięcy 146 złotych, z czego 200 tysięcy bę-
dzie pochodzić ze środków budżetu województwa ślą-
skiego. W środę 17 listopada wójt Radosław Ostałkie-
wicz otrzymał na placu Jakuba w Szczyrku symbolicz-
ny czek na 200 tysięcy od marszałka województwa Ja-
kuba Chełstowskiego oraz radnych Sejmiku – Agnieszki 
Biegun, Ewy Żak oraz Stanisława Baczyńskiego.
Remont amfiteatru będzie prowadzony w ramach pro-
gramu „Śląski Pakiet dla Turystyki”. – Aby złagodzić 
ekonomiczne skutki pandemii Urząd Marszałkowski 
Województwa Śląskiego na czele z marszałkiem Ja-
kubem Chełstowskim uruchomił specjalny program 
wsparcia. W miniony poniedziałek Sejmik zdecydo-
wał o udzieleniu pomocy finansowej w kwocie 8 mln 
zł dla gmin związanych z turystyką, które ucierpiały  
w związku z trudną sytuacją związaną z pandemią SAR-
S-CoV-2. Dotacje dla gmin w ramach „Śląskiego Pakie-
tu dla Turystyki” to zatem pomoc finansowa mająca 
stanowić element rekompensaty dla gmin za utraco-
ne dochody budżetowe. Dofinansowane zostaną za-
dania własne związane ze wsparciem i rozwojem tu-
rystyki, polegające na rozwoju walorów turystycz-
nych, propagowaniu aktywnych i bezpiecznych form 

wypoczynku, wspieraniu poprawy standardu infra-
struktury turystycznej, bezpieczeństwa na szlakach  
i trasach turystycznych i realizacji innych zadań wła-
snych związanych ze wsparciem i rozwojem turystyki 
na terenie gminy – napisał na swoim profilu na Face-
booku po otrzymaniu symbolicznego czeku Radosław 
Ostałkiewicz.
Prace przy przebudowie jaworzańskiego amfiteatru 
powinny rozpocząć się w maju i zakończyć jeszcze  
w 2021 roku, najpewniej w listopadzie. Będzie to pierw-
sza tak duża modernizacja od 2000 roku, kiedy to prze-
budowano scenę. Dodajmy, że obiekt został wzniesiony 
w 1969 roku na tzw. „Oborze” z inicjatywy Józefa Ko-
bieli, ówczesnego przewodniczącego Prezydium Gro-
madzkiej Rady Narodowej.

***

Także jaworzański samorząd stara się pomóc przetrwać 
ten trudny czas. Chodzi konkretnie o przedstawicieli 
branży turystycznej i okołoturystycznej, którzy dzia-
łają na lokalnym rynku. Na lutowej sesji radni podję-
li uchwałę w sprawie zwolnienia z podatku od nieru-
chomości: gruntów, budynków i budowli związanych  
z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym 
grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa 
uległa pogorszeniu w związku z pandemią koronawi-
rusa. Ponadto w konsultacjach społecznych był projekt 
uchwały w sprawie zwolnienia i zwroty opłaty pobra-
nej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do 
spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Jawo-
rze za rok 2021. Tym tematem Rada Gminy Jaworze ma 
się zająć na najbliższej sesji. Dodatkowo Urząd Gminy 
Jaworze podejmuje w indywidualnych sprawach decy-
zje o umorzeniu zaległości podatkowych, prolongowa-
niu terminów zapłaty czy rozłożeniu należności na raty.

Tomasz Wolff

Amfiteatr w Jaworzu czeka spora modernizacja.

Fo
t. 

A
RC

Symboliczny czek na 200 tysięcy złotych wójt Rado-
sław Ostałkiewicz odebrał w środę 17 lutego.
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PSZOK coraz bliżej
Ten temat wywołuje gorące komentarze nie od dziś  
i nie tylko w naszej miejscowości, ale jak mówi wójt Ra-
dosław Ostałkiewicz, „trzeba chwycić przysłowiowe-
go byka za rogi”. Chodzi o Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych. Na ostatniej sesji radni pod-
jęli dwie ważne uchwały w sprawie urządzenia takie-
go miejsca w Jaworzu (jedna osoba była przeciw). Na 
razie fakty są takie, że końcem ubiegłego roku Gmina 
Jaworze nabyła za 900 tysięcy złotych działkę przy uli-
cy Bielskiej (numer 181/64), położoną z dala od gęstej 
zabudowy. Nie od razu można jednak stworzyć na niej 
PSZOK. Przede wszystkim najpierw musi zostać zmie-
nione studium kierunków i uwarunkowań zagospoda-
rowania przestrzennego, a następnie miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego (według wyliczeń, 
może to potrwać nawet 10 miesięcy).
– Za lokalizacją PSZOK-u na tej działce przemawiają 
następujące argumenty: w którymś miejscu musi on 
wreszcie powstać. Działka przy ul. Bielskiej jest dostęp-
na z drogi powiatowej i dobrze skomunikowana. Jest 
położona z dala od zwartej zabudowy – bliżej usług  
i terenu PKP, a także na obrzeżach gminy – przekonu-
je Ostałkiewicz. Jak zastrzega wójt, PSZOK to nie jest 
wysypisko śmieci, tylko chwilowe miejsce lokalizacji 

odpadów, które będzie czynne mniej więcej dwa razy  
w tygodniu (właściwie to plac przeładunkowy). 
Do sprawy będziemy wracali na łamach „Echa Jawo-
rze”. Treść podjętych uchwał można znaleźć między 
innymi pod tymi adresami: 
https://jaworze.bip.info.pl/dokument.php?iddok=5127... 
oraz 
https://jaworze.bip.info.pl/dokument.php?iddok=5128... 

(wot)
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Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych to 
nie wysypisko śmieci, ale tak naprawdę plac przeła-
dunkowy. 

Świećmy przykładem
Najmłodsi uczniowie ze Szkół Podstawowych nr 1 i 2 
w Jaworzu oraz wszyscy chętni otrzymali elementy od-
blaskowe w ramach akcji „Świeć przykładem”, która 
została zorganizowana przez Wydział Ruchu Drogowe-
go Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej wspól-
nie z Radiem Bielsko oraz Bielskimi Drogami. Odbyła 
się ona w pierwszy poniedziałek lutego przed siedzi-
bą Ochotniczej Straży Pożarnej. – To cykliczna akcja, 
którą realizujemy na terenie całego powiatu bielskie-
go. Zaczynamy ją zazwyczaj w okolicy października, co 
tydzień odwiedzamy inną miejscowość. Jej celem jest 
propagowanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  
A miłym akcentem jest przekazanie każdemu piesze-
mu odblasku – powiedziała „Echu Jaworze” aspirant 
Ilona Michalczyk z WRD. Chociaż akcja odbywa się ko-
lejny rok, wciąż popełniamy różne błędy. Jak dodaje 
Michalczyk, tym najczęstszym jest zabieranie odbla-
sku do domu, a następnie położenie go na półce. Zda-
rza się też, że odblask chowamy do torby albo pleca-
ka. – Dlatego podczas akcji zachęcamy, żeby elementy 
odblaskowe nosić zawsze, kiedy jest ciemno. Chociaż 
przepisy nakazują noszenie odblasków poza obszarem 
zabudowanym, gdzie nie ma chodników, my jednak za-
chęcamy, aby nosić je wszędzie. Pamiętajmy, że muszą 
być widoczne, założone w okolicach kostki. Tam będą 
najbardziej widoczne. Światła samochodu nie świecą 
przecież w niebo, ale nisko – dodała policjantka.
Justyna Smyrdek, nauczycielka z SP nr 2, przyszła na 
akcję z uczniami klasy 2a i 2b. – Praktycznie każde 

dziecko miało już odblask, ale dodatkowe elementy 
na pewno się przydadzą. Bezpieczeństwa nigdy dość. 
Od małego uczymy dzieci odpowiedzialnego zachowa-
nia – przyznała.
W 2020 roku w Bielsku-Białej i powiecie bielskim zano-
towano 29 wypadków z udziałem pieszych, w których 
zginęły dwie osoby. Jeden z wypadków – jak przyznała 
aspirant Michalczyk – miał miejsce na oznakowanym 
przejściu dla pieszych. Dlatego tak ważne jest zacho-
wanie szczególnej ostrożności przed wejściem na pasy. 

(wot)
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Akcja „Świeć przykładem” odbyła się w pierwszy po-
niedziałek lutego przed siedzibą Ochotniczej Straży 
Pożarnej.
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Zmarł Zdzisław Niemczyk
21 lutego w wieku 75 lat zmarł Pan Zdzisław Niem-
czyk – radny III i IV kadencji Rady Gminy Jaworze,  
a w latach 2002-2006 również jej wiceprzewodni-
czący, członek Komisji Kultury, Promocji i Turystyki,  
a także członek zarządu Stowarzyszenie „Nasze Jawo-
rze”, społecznik i aktywny uczestnik życia publicznego  
w naszej gminie.
Był to człowiek kompromisu, oddany pracy na rzecz 
gminy, a przy tym odznaczający się wielką klasą i tak-
tem. Przed emeryturą pracował w Młodzieżowym 
Ośrodku Wychowawczym w Jaworzu, a potem z wiel-
kim zaangażowaniem uczestniczył w życiu samorzą-
dowym Jaworza, współorganizując uroczystości pa-
triotyczne z okazji świąt narodowych.
W imieniu własnym oraz władz samorządowych Ja-
worza rodzinie śp. Zdzisława Niemczyka, a przede 
wszystkim jego żonie – Pani Irenie, dzieciom – Annie  
i Zbigniewowi oraz wnukom składamy głębokie wyra-
zy współczucia i kondolencji.
Będzie Cię, Panie Zdzisławie, bardzo nam w Jaworzu 
brakować… 

Urząd Gminy Jaworze
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Zgodnie z uchwałą antysmogową Sejmiku Wojewódz-
twa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. właściciele  
w zależności od daty produkcji posiadanego pieca po-
winni wymienić je do końca wyznaczonego roku (do-
tyczy kotłów, których rozpoczęcie eksploatacji nastą-
piło przed 1 września 2017 r.). Chodzi o:
• kotły powyżej 10 lat od daty produkcji (dotyczy to 

także kotłów i pieców, dla których nie da się ocenić 
wieku – nie posiadają tabliczki znamionowej, np. 
piece kaflowe) – do końca 2021r. 

• kotły od 5 do 10 lat od daty ich produkcji – do 
końca 2023 r.

• kotły poniżej 5 lat od daty ich produkcji – do końca 
2025 r.,

• kotły klasy 3 lub 4 – do końca 2027 r.

Pamiętajmy, że uchwała antysmogowa jest aktem 
prawa miejscowego, co oznacza, że każdy właściciel 

nieruchomości stosujący do ogrzewania paliwa stałe 
jest zobowiązany do jej stosowania. Za nieprzestrzega-
nie przepisów uchwały antysmogowej grozi mandat od 
20 zł do 500 zł lub kara grzywny do 5000 zł.

Urząd Gminy Jaworze

Czas na wymianę pieców

Średnia jednokierunkowa
Na lutowej sesji Rada Gminy Jaworze jednogłośnie 
uznała za całkowicie bezzasadne wprowadzenie na 
ulicy Średniej ruchu jednostronnego. Z takim wnio-
skiem wystąpili niektórzy mieszkańcy. Tym samym 

organizacja ruchu na tej ważnej ulicy będzie wyglą-
dała tak, jak do tej pory. 

Urząd Gminy Jaworze
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Informujemy, że w dniu 2 kwietnia 2021r., tj. w Wielki Piątek

Urząd Gminy Jaworze, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,

Centrum Usług Wspólnych, Ośrodek Promocji Gminy Jaworze

oraz Gminna Biblioteka Publiczna będą nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Konkurs dla uczniów 
podstawówek
Rozpoczęła się XI edycja Ogólnopolskiego Konkursu 
Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy 
– od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”, prze-
znaczonego dla najmłodszych mieszkańców terenów 
wiejskich. Został ogłoszony przez prezesa Kasy Rol-
niczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandrę 
Hadzik, pod honorowym patronatem ministra rol-
nictwa i rozwoju wsi. Jest przeznaczony dla uczniów 
szkół podstawowych w dwóch grupach wiekowych. 
Pierwsza to najmłodsi z klas I-III, a druga to dzieci 
uczące się w klasach IV-VIII. Rywalizacja, promują-
ca zachowanie wzmożonej ostrożności i zapewnie-
nie bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych, od-
bywa się w roku jubileuszu 30-lecia działalności pre-
wencyjnej KRUS.

Aby wziąć udział w konkursie trzeba wykonać dwu-
wymiarową pracę plastyczną w formacie A-3. Wybór 
techniki pozostawiono do decyzji uczestników. Ważna 
jest jednak tematyka, obrazująca sposoby zapobiega-
nia wypadkom przy pracy w gospodarstwie rolnym 
oraz rolniczym chorobom zawodowym.
Przygotowane prace oceniane będą przez powołane 
jury na poziomie wojewódzkim. Najwyżej ocenione 
staną do rywalizacji na poziomie ogólnopolskim. Dla 
autorów najciekawszych prac przewidziano nagro-
dy, ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpiecze-
nia Społecznego. Prace należy nadsyłać do 31 mar-
ca. Szczegółowe informacje na temat konkursu moż-
na znaleźć na stronie organizatora – www.krus.gov.
pl oraz na www.jaworze.pl.

Urząd Gminy Jaworze
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Smog
Działania Gminy Jaworze w zakresie ograniczenia 
niskiej emisji w latach 2017-2020

Co już zostało zrobione
1. Zakup i wynajem urządzeń pomiarowych:
a. stacja meteorologiczna, zamontowana na Szkole 

Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej 180
b. pyłomierze 3 szt., zamontowane na:
• Szkole Podstawowej nr 1, ul. Szkolna 180
• Publicznym Przedszkolu Samorządowym nr 2, ul. 

Wapienicka 74
• Kaplicy w Jaworzu Nałężu.
Dane z urządzeń pomiarowych dostępne są na stro-
nie internetowej www.czystejaworze.pl, zakładka 
„Powietrze”, pozycja „Jakość powietrza Jaworze”.
c. Eko-Słupki AirSensor 5 szt. zamontowane przy:
• Szkole Podstawowej nr 1, ul. Szkolna 180
• Publicznym Przedszkolu Samorządowym nr 2, ul. 

Wapienicka 74
• Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Wapienickiej 10
• Budynku „Pod Goruszką”, ul. Szkolna 97
• Budynku Urzędu Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82.
Dane z urządzeń pomiarowych dostępne są po zain-
stalowaniu aplikacji mobilnej EkoSłupek.

2. Przeprowadzone kontrole palenisk/pieców:
Przeprowadzone kontrole przez pracowników 
urzędu: 
• 2017 r. – 3,
• 2018 r. – 10,
• 2019 r. – 30,
• 2020 r. – 19.
Przeprowadzone kontrole nie wykazały żadnych 
nieprawidłowości, w tym spalania odpadów. Zgod-
nie z obowiązującymi przepisami prawa, może-
my jedynie przeprowadzać kontrole przestrze-
gania przepisów o ochronie środowiska w zakre-
sie przeciwdziałania nielegalnemu spalaniu od-
padów oraz w zakresie przestrzegania ograni-
czeń, nakazów lub zakazów określonych w Uchwa-
le Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego  
z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na 
obszarze województwa śląskiego ograniczeń i zaka-
zów w zakresie eksploatacji instalacji, w których na-
stępuje spalanie paliw (tzw. uchwała antysmogowa).
Przeprowadzane kontrole mają na celu zweryfiko-
wanie czy właściciele nieruchomości nie spalają  
w piecach m.in. odpadów, węgla brunatnego, mułów 
i flotokoncentratów węglowych, mokrego drewna. 
Trzeba też jednoznacznie wskazać, że w przypadku 
stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, gmi-
ny nie mogą wystawiać mandatów za spalanie odpa-
dów czy też nieprzestrzeganie uchwały antysmogo-
wej. Organem uprawnionym do nakładania manda-
tów na grun cie aktualnego stanu prawnego są policja 
oraz inspektor ochrony środowiska.
Wojewoda śląski w poleceniu z dnia 16 marca 2020 r. 
oraz w decyzji z dnia 21 października 2020 r. na pod-

stawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zwią-
zanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych polecił pre-
zydentom miast, burmistrzom i wójtom ogranicze-
nie do niezbędnego minimum kontroli w indywidu-
alnych gospodarstwach domowych. Stąd też w 2020 r. 
była niższa liczba przeprowadzonych kontroli.

Kontrole przeprowadzone przy użyciu drona: 
W ramach przeprowadzonych pomiarów w grudniu 
2019 r. na terenie Gminy Jaworze skontrolowany zo-
stał obszar ok. 4 km2, co dało ok. 2030 sprawdzonych 
budynków. Wśród nich szczegółowo zbadano 25 bu-
dynków i wskazano sześć miejsc, co do których zacho-
dziło podejrzenie spalania odpadów zabronionych. 
Kontrola przeprowadzona przez pracowników urzę-
du nie potwierdziła odczytów. Wysokie stężenia pyłu 
PM 10, a także PM 2.5 wynikały z wykorzystywane-
go paliwa (węgiel, drewno), a także ze specyfiki po-
miaru, wymagającego zassania próbki dymu – czyli 
m.in. pyłu.

Edukacja ekologiczna
• Przeprowadzono warsztaty w szkołach i przed-

szkolach w zakresie czystego powietrza w tym 
spalania odpadów

• Przeprowadzono kampanię informacyjno-eduka-
cyjną pn. „Czyste powietrze w Gminie Jaworze” 
w formie prelekcji dla mieszkańców Gminy Jawo-
rze.

• Zamieszczano materiały edukacyjne (w tym ma-
teriały o smogu oraz terminach wymiany pieców) 
na stronach internetowych: www.jaworze.pl, 
www.czystejaworze.pl, zakładka „Powietrze” oraz  
w „Echu Jaworza”.

Zakup oczyszczaczy powietrza
W 2019 r. zakupiono do przedszkoli oraz szkół (kla-
sy 1.-3,), będących własnością Gminy Jaworze, 15 szt. 
oczyszczaczy powietrza. 

Dofinansowanie do wymiany pieców
Gmina Jaworze zrealizowała w latach 2018-2020 Pro-
gram Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy 
Jaworze. W ramach programu wymieniono 86 sta-
rych ponad 10 letnich „kopciuchów” na nowe piece 
(w tym 75 kotłów gazowych, 11 kotłów węglowych re-
tortowych/tłokowych 5 klasy wg kryteriów zawartych 
w normie PN EN303-5:2012 (WT-WE).
Koszt całego zadania wyniósł 1 104 180,56 zł, z czego 
Gmina Jaworze udzieliła mieszkańcom dotacji (środ-
ki własne gminy oraz dotacja i pożyczka z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Katowicach) w wysokości 565 933,87 zł).
Poprzez wymianę 86 kotłów od dnia 1 grudnia 2020 
r. do powietrza emitowanych jest mniej substancji za-
nieczyszczających powietrze takich jak:
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Co zamierzamy zrobić
1. Przeprowadzanie kontroli palenisk/pieców 

przez pracowników gminy oraz przy użyciu 
drona.

W przypadku, kiedy w godzinach pracy urzędu za-
uważony zostanie dym unoszący się nad nierucho-
mością, prosimy o zgłoszenie tego faktu telefonicznie: 
33 828 66 42 lub 33 828 66 40 lub 33 828 66 00 (zgłosze-
nia przyjmowane są anonimowo). 
Uruchomiony został również dedykowany adres ma-
ilowy (smog@jaworze.pl) do zgłaszania podejrzeń do-
tyczących spalania odpadów przez sąsiadów. Dodat-
kowo ww. zgłoszenia można przesłać na adres: dtomi-
czek@jaworze.pl, mbednarek@jaworze.pl lub ogólny 
mail do urzędu: sekretariat@jaworze.pl.

2. Edukacja ekologiczna
W związku z panującą pandemią COVID-19 edukacja 
ekologiczna będzie prowadzona na stronach interne-
towych: www.jaworze.pl, www.czystejaworze.pl, za-
kładka „Powietrze”, a także w „Echu Jaworza”.

3. Zakup oczyszczaczy powietrza
Planowany jest zakup oczyszczaczy powietrza do 
szkół (klasy 4.-8). Zakup będzie uzależniony od po-
wrotu uczniów klas 4.-8. do szkół. 

4. Gminne inwestycje ekologiczne
W 2021 r. Gmina Jaworze zamierza zrealizować zada-
nie pn. Przebudowa kotłowni oraz wymiana instala-
cji wewnętrznej c.o. dla budynku Szkoły Podstawowej 
im. gen. broni Stanisława Maczka w Jaworzu”. War-
tość kosztorysowa całego zadania szacowana jest na 
kwotę 828 210,00 zł. Na realizacje zadania gmina po-
zyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotacje w 
wysokości 156 657,00 zł oraz pożyczkę w wysokości 
358 639,00 zł. Reszta kwoty, tj. 312 914,00 zł, zostanie 
wyasygnowana z budżetu gminy. Prace obejmą m.in.:
• likwidacje 2 kotłów węglowych o mocy 75 kW 

każdy
• montaż 3 kotłów gazowych kondensacyjnych 50 

kW każdy
• rozbudowę wewnętrznej instalacji gazowej,
• wymianę instalacji wewnętrznej c.o.,
• wymianę armatury towarzyszącej.

Po realizacji tego zadania wszystkie placówki oświa-
towe będące własnością gminy będą ogrzewane eko-

logicznym paliwem tj. gazem. Dzięki tej inwestycji 
zmniejszy się ilość zanieczyszczeń pyłowo-gazowych 
emitowanych do powietrza o:
• pył - 645,2487 kg/a,
• SO2 - 458,368 kg/a,
• NOx - 266,133 kg/a,
• Benzoalfapiren - 0,573771 kg/a,
• CO - 2863,017 kg/a,
• CO2 - 37,189 kg/a.

5. Dofinansowanie do wymiany pieców
Gmina Jaworze planuje od 2022 r. realizację progra-
mu ograniczenia niskiej emisji. W jego ramach pla-
nowane jest udzielenie mieszkańcom gminy dotacji 
na wymianę na nowe starych ponad 10-letnich pie-
ców. Na przełomie 2021 r. roku zbierane będą dekla-
racje mieszkańców, którzy będą chcieli wymienić pie-
ce. Szczegóły, w tym wzór deklaracji oraz termin skła-
dania podane będą w „Echu Jaworza” oraz na stro-
nach internetowych www.jaworze.pl, www.czysteja-
worze.pl, zakładka „Powietrze”.
W pierwszej kolejności udzielane będą dotacje na wy-
mianę ponad 10-letnich pieców lub pieców, które nie 
posiadają tabliczek znamionowych, ponieważ zgod-
nie z uchwałą antysmogową Sejmiku Województwa 
Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r., właściciele w za-
leżności od daty produkcji posiadanego pieca powin-
ni wymienić je do końca wyznaczonego roku (doty-
czy kotłów, których rozpoczęcie eksploatacji nastąpi-
ło przed 1 września 2017 r.):
• kotły powyżej 10 lat od daty produkcji – do końca 

2021 r.
• kotły od 5 do 10 lat od daty ich produkcji – do 

końca 2023 r.
• kotły poniżej 5 lat od daty ich produkcji – do 

końca 2025 r.,
• kotły klasy 3 lub 4 – do końca 2027 r.

Dotacja będzie udzielana tylko i wyłącznie w przy-
padku wymiany starych ponad 10-letnich pieców na 
nowe piece gazowe lub węglowe retortowe/tłokowe 
na ekogroszek 5 klasy wg kryteriów zawartych w nor-
mie PN EN303-5:2012 (WT-WE), w przypadku, kiedy 
nieruchomość nie będzie podłączona do sieci gazow-
niczej. Jeżeli nieruchomość będzie podłączona do sie-
ci gazowej, dotacja będzie udzielona tylko i wyłącznie 
na piec gazowy.

Urząd Gminy Jaworze

2018 kg/a 2019 kg/a 2020 
kg/a

Suma 
kg/a

Pył 3511,95 3078,75 3692,51 10283,21
SO2 1899,01 1737,26 2582,43 6218,7

NOx 67,84 57,53 88,85 214,22

CO 14138,63 13458,03 19906,21 47502,87

CO2 178111,86 165297,17 245663,61 589072,6

Benzoalfapiren 2,83 2,70 3,99 9,52
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O psie, który szuka 
nowego domu...
Historia psa Tito z Jaworza zaczęła się pewnego mroź-
nego dnia, kiedy zobaczyły go dwie miłe pani. Był mróz, 
na zewnątrz – 15 stopni Celsjusza, pies szedł niepew-
nym krokiem chodnikiem, sprawiał wrażenie zmęczo-
nego. Panie zabrały go do domu, nakarmiły go i ogrzały. 
Następnie rozpoczęły poszukiwania wła-
ściciela (przypominamy – w pierwszej ko-
lejności należy poinformować schronisko, 
to pierwsze miejsce, gdzie dzwoni właści-
ciel zagubionego psa), umieściły zdjęcia  
i ogłoszenia na portalach informacyjnych. 
Następnie wystosowały prośbę o pomoc 
do Fundacji Budrysek, która przekazała 
informację o znalezionym psie do pobli-
skich weterynarzy, opublikowała ogłosze-
nie o znalezieniu psa i poszukiwaniu jego 
właściciela.
Do Fundacji docierały informacje, że piesek stale biega 
po Jaworzu, widywany był w różnych miejscach już od 
dłuższego czasu. Było oczywiste, że gdzieś tutaj miesz-
ka, a brak reakcji mieszkańców mógł świadczyć o pew-
nej obojętności. W końcu znalazła się osoba, która poin-

formowała, gdzie można znaleźć jego właściciela. Rano 
został dostarczony pod wskazany adres i tam wolonta-
riusze Fundacji Budrysek uzyskali informację, że jego 
właścicielka zmarła już jakiś czas temu, a rodzina, któ-
ra dała mu schronienie, nie ma za dużo czasu, aby po-

święcić mu wystarczającą ilość uwagi. Do-
brzy ludzie chcieli zabezpieczyć psa swojej 
zmarłej bliskiej, lecz w natłoku obowiązków 
nie byli w stanie dać mu należytej opieki. Na 
proste pytanie „czy mamy mu szukać no-
wego domu”, padła odpowiedź twierdząca. 
Tego samego dnia pojawiły się ogłoszenia 
o poszukiwaniu domu dla Tito, który został 
wykastrowany i założono mu czipa.
Jeżeli chcesz adoptować Tito i stworzyć mu 
szczęśliwy dom, wejdź na profil na Facebo-
oku Fundacji Budrysek, gdzie można zna-

leźć ogłoszenie dotyczące jego lub innego czworonoż-
nego kompana szukającego domu.
Na koniec apel: widzisz psa bez opieki – reaguj. Dzwoń 
do Urzędu Gminy 33 828 66 00 lub bezpośrednio do 
schroniska Reksio w Bielsku-Białej 663 902 773.
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Po Jaworzu i okolicy niesie się smutek, a gdzienie-
gdzie szloch... Bo zakończył się najbardziej oczeki-
wany miesiąc – luty! Najkrótszy, ale jakże wyjątko-
wy i szalony. A wszystko przez Nią. Niby jak każda 
inna beskidzka piękność... Ani wysoka, ani niska, 
raz łagodna, raz ostra i wymagająca. Cóż ma w so-
bie takiego ta Błatnia!? Oto kolejny raz niegdyś za-
uroczony jej pięknem, Mateusz Michalski, zorgani-
zował challenge, który tym razem wywołał praw-
dziwy szał! Bo gdzie indziej znajdziemy tylu szaleń-
ców – ponad 90 codziennie zdobywających szczyt 
– w tym siedmioro dzieci, a także piętnastu, któ-
rym niewiele brakło do 100-procentowej frekwen-
cji. W sumie blisko 350 osób, które choć raz we-
szły w lutym na Błatnią, w tym prawie 50 dzieci  

i 25 psów. Ale to nie wszystko! Ten sam pasjonat, czy-
li Mateusz Michalski wraz z kumplem, Grzegorzem 
Bojdą, poruszyli serca i nogi ponad 50 osób, które 
przez 24 godziny non stop wybiegały na Błatnią, bio-
rąc udział w charytatywnym biegu dla chorego Woj-
tusia, dziecka jednego z biegaczy. Weekend 20-21 lu-
tego był pokazem, jak można pomagać, ciesząc się 
przy tym, jak dziecko i robiąc to, co się kocha! Michał 
Kuśnierski, który podjął wyzwanie i utworzył jedno-
cześnie zrzutkę oraz wielu, wielu innych cudownych 
ludzi wpłaciło blisko 25 tysięcy złotych na ten cel! 
Na razie tyle, do Błatniej wrócimy w kwietniowym 
numerze.

Magdalena Krzemień

Aktywny luty

Błatnia centrum życia
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Nasze dzieci 
w globalnej sieci

Gminna Biblioteka Publiczna

Internet to alternatywna rzeczywistość – wirtualny 
świat, do którego w znacznej mierze przeniosło się na-
sze życie w czasie ostatniego roku zdominowanego 
przez pandemię. Niewątpliwie jest to narzędzie uła-
twiające funkcjonowanie w wielu aspektach życia, da-
jące dostęp do nieograniczonej informacji i błyskawicz-
nej wymiany myśli w globalnej sieci kontaktów. Jak  
w każdej interakcji społecznej, tak i tutaj występują 
postawy i zachowania pozytywne, ale również wiele 
sytuacji negatywnych, szko-
dliwych i niosących realne 
zagrożenia. Najbardziej na-
rażeni są na nie najmłod-
si użytkownicy sieci, nasze 
dzieci, które – jak wykazują 
badania – mają niewystar-
czające umiejętności cyfro-
we. Konieczność zdalnego 
nauczania przykuła dzieci 
do komputerów na długie godziny, w trakcie których 
rodzice często nie są w stanie kontrolować tego, z czym 
ich dzieci mają styczność. Treści szkodliwe to głównie 
przemoc i okrucieństwo, promowanie zachowań de-
strukcyjnych prowadzących do samookaleczeń czy na-
wet samobójstw. Wszystkie treści związane z porno-
grafią i dewiacją seksualną, nawoływanie do dyskry-
minacji i nienawiści, zachęcanie do próbowania uży-
wek typu narkotyki czy dopalacze. Znaczna większość 

tego typu treści niestety publikowana jest w sieci le-
galnie. Negatywny wpływ takich materiałów na psy-
chikę, emocje i zachowania dziecka jest udokumen-
towany naukowo, a szkody jakie mogą poczynić, są 
trudne do ujednolicenia. Skala zjawiska jest ogromna 
i wciąż rośnie, co podkreślają psycholodzy dziecięcy. 
Istnieją już konkretne jednostki chorobowe związane  
z nadmiernym czy niewłaściwym korzystaniem z Inter-
netu, są to np. cyberchondria lub zespół uzależnienia 

od Internetu, w skład które-
go wchodzą takie jednostki, 
jak przeciążenie informacyj-
ne, socjomania internetowa, 
erotomania internetowa czy 
wiele innych.
My, dorośli, przyjmując na 
siebie obowiązek wychowa-
nia i opieki nad dzieckiem, 
musimy zmierzyć się z tym 

problemem. Jest to wyzwanie, które wymaga od nas du-
żego zaangażowania. Często tłumaczymy się brakiem 
czasu czy odpowiedniej wiedzy w tym temacie, odsu-
wamy problem bezpieczeństwa w sieci na dalszy plan 
oczekując, że „ktoś” się tym zajmie, może nauczyciele, 
może administratorzy stron internetowych, a może do-
stawca usługi wprowadzi jakieś zabezpieczenie. My-
ślimy sobie, że mojego dziecka to nie dotyczy, przecież 
ono jest grzeczne, posłuszne, mądre i nie zrobi nic nie-
właściwego. Nie pozwólmy uśpić naszej czujności! Wy-
korzystajmy dobre narzędzia, jakimi są fachowa lite-
ratura i wiele autoryzowanych witryn w sieci pomoc-
nych w ograniczaniu zagrożeń. Nasza placówka pole-
ca książki zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, uła-
twiające podjęcie odpowiednich kroków w stronę bez-
piecznego korzystania z Internetu. Oferujemy ponad-
to pomoc polegającą na wyszukiwaniu i udostępnia-
niu wszelkich informacji dotyczących źródeł fachowej 
porady na temat bezpiecznego korzystania z sieci in-
ternetowej. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba w naszym 
środowisku przygotujemy zestawienie tematyczne, by 
poszerzyć warsztat informacyjny biblioteki. Słowem, 
pytajcie (osobiście, telefonicznie, mailowo), jeśli nur-
tuje was taki problem.

***

Jednocześnie prosimy o zwrot zaległych książek. Ro-
zumiemy nietypową sytuację pandemiczną i obawy  
z nią związane, lecz możecie bezpiecznie, bezkontak-
towo oddać książki, zostawiając je w specjalnych ko-
szach umieszczonych w korytarzu przy wejściu do na-
szej placówki, oczywiście w godzinach jej pracy. Pa-
miętajcie, teraz możecie to zrobić bez żadnych konse-
kwencji. Z góry dziękujemy!

Gminna Biblioteka Publiczna

Myślimy sobie, że 
mojego dziecka to 
nie dotyczy
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Podaruj Milence swój 1 % podatku ! 
! 

          

          

      
 

Przekaż swój 1 % podatku 

W formularzu PIT wpisz numer: 

KRS 0000037904 
W rubryce „Informacje uzupełniające 

– cel szczegółowy 1 %” podaj: 

 30959 Penkala Milena 
Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie 

w zeznaniu podatkowym pola „Wyrażam zgodę” 

 

Milenka przyszła na świat 19 września 2014 roku. Od samego początku "miała pod górkę" jako, że urodziła się z wadą 
serduszka. W wieku pięciu miesięcy przeszła operację na otwartym sercu. Podczas operacji okazało się, że Milenka ma 

również wrodzony brak grasicy. Od 15 miesiąca życia jest rehabilitowana. Obecnie lekarze podejrzewają u Milenki diparezę 
spastyczną, to taki rodzaj dziecięcego porażenia mózgowego. Milenka wymaga intensywnej i długotrwałej rehabilitacji 
ruchowej, a także zajęć z neurologopedą, pedagogiem, terapeutą integracji sensorycznej i psychologiem ze względu na 
opóźnienie rozwoju psychoruchowego. Dzięki swemu uporowi i sile walki, a przede wszystkim zajęciom z najlepszymi 

specjalistami oraz ortezom z najwyższej półki, Milenka od października 2017 roku może samodzielnie chodzić, jednak droga 
do pełnej sprawności i samodzielności jest jeszcze bardzo długa i trudna. Milenka obecnie wypowiada tylko kilka krótkich 

słów, mimo, że jest bardzo bystrą i komunikatywną dziewczynką – aby porozumieć się z innymi posługuje się także wieloma 
gestami. W imieniu Milenki prosimy o przekazanie 1 % podatku, co pomoże nam zapewnić naszej córeczce stałą rehabilitację, 

bo każda godzina spędzona ze specjalistą to krok w stronę samodzielności, której tak bardzo chcemy dla naszej córeczki.        
Z całego serca dziękujemy każdemu, kto zdecyduje się pomóc naszej Milence i przekaże jej swój 1 % podatku. 

                                                    Rodzice: Dorota i Paweł Penkala        Tel. 696474408 

lub przekaż darowiznę:
Bank Millenium 85 1160 2202 0000 0001 9214 1142

Fundacja “Serca dla Maluszka”
Tytułem: 608 Filip Łukaszek
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Pozytywna energia 
z samej góry
Rozmowa z księdzem Władysławem Wantulokiem, 
proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  
w Jaworzu

Ludzie Jaworza

Zacznijmy tę rozmowę trochę filozoficznie: od kie-
dy ksiądz patrzy na niebo?
Od kiedy patrzę w niebo? (śmiech). Urodziłem się  
w górach, i to dość wysoko – pod Kubalonką w Wiśle, 
dlatego do nieba zawsze miałem bliżej. Patrząc z dru-
giej strony, wszędzie – czy to do szkoły, czy na zakupy 
miałem z górki.

A kiedy pastor postawił znak równości między nie-
bem a Panem Bogiem, Chrystusem?
Zostałem wychowany w bardzo religijnej rodzinie. Moi 
dziadkowie byli ludźmi głęboko wierzącymi, podobnie 
moja świętej pamięci mama Zofia, która zmarła w li-
stopadzie 2020 roku na COVID-19. Dorastałem w takim 
domu, w takiej rodzinie, w której to wspomniane nie-
bo i Pan Bóg byli zawsze obecni. I to nie tylko od nie-
dzieli czy święta.

Ten przydługi wstęp służył do pytania, kiedy ksiądz 
po raz pierwszy spojrzał w niebo i doszedł do wnio-
sku, że może dać energię dla parafii? Pytam o far-
mę fotowoltaiczną, która niedawno wyrosła tuż koło 
kościoła...
Pomysł pojawił się dość przypadkowo, w 2017 roku. 
Mój kolega poinformował mnie, że został ogłoszony 
nabór wniosków na termomodernizację, prowadzony 
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej. Pieniądze te były dedykowane kościołom 
w całej Polsce. Pamiętam, że był bardzo krótki okres 
czasu – chyba dwa tygodnie, w czasie których musieli-
śmy przygotować wszystkie dokumenty, audyty...

Ta rozmowa z tym kolegą odbyła się więc tak na-
prawdę „za pięć dwunasta”?
Dokładnie tak. 30 marca 2017 roku kończył się konkurs 
i tego dnia złożyliśmy nasze dokumenty w Warszawie.

Aplikowaliście w ostatniej chwili?
Zgadza się... Gdyby nie ten mój kolega, chyba nie wie-
działbym o istnieniu tej puli środków. O ile się nie mylę, 
byliśmy jedyną parafią ewangelicką z całej Polski, któ-
ra złożyła wniosek. 

Swego czasu parafia złożyła wniosek o modernizację 
elewacji kościoła. Miał więc ksiądz proboszcz pewne 

doświadczenie i obycie w funduszach unijnych. Czy 
złożenie tego wniosku nastręczyło jakieś trudności?
Zaskoczyło mnie to, jak to zostało rozpropagowane 
– nam ta pula środków spadła praktycznie z nieba. 
Trudności było spore, zwłaszcza jeżeli chodzi o przy-
gotowanie audytów. Miałem na szczęście bardzo do-
brych doradców, którzy mi powiedzieli, co mam na 
dzień dobry wyrzucić z projektu (jako słaby punkt),  
a na czym mam się skupić. Tak jak już nadmieniłem, 
30 marca 2017 roku projekt został złożony. Minął rok 
2017 i nic. W 2018 zaczęły się pojawiać w gazetach ar-
tykuły, w których poszczególne parafie czy diecezje mó-
wiły, że złożyły wnioski, wyłożyły pieniądze na wkład 
własny, niemałe zresztą, a dalej w tym temacie jest ci-
sza. I ona trwała aż do wiosny 2019 roku. Wtedy do-
stałem pismo, z którego wynikało, że mam siedem dni 
na to, by podjąć decyzję, czy ten wniosek, który złoży-
liśmy, może wystartować w jeszcze innym projekcie, 
stworzonym zresztą także przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Co za ironia losu. Przez tyle miesięcy nic się nie 
działo, a tu nagle pismo i powtórka z rozrywki, czy-
li ponownie rygor czasu?
Dokładnie tak było. Znowu dzięki dobrym ludziom uda-
ło się przekonać NFOŚiGW, że nie jesteśmy w stanie  
w ciągu siedmiu dni uporać się z nowym audytem, więc 
będziemy posiłkowali się tymi z roku 2017. Jakiś czas 
trwała wymiana korespondencji i w końcu w paździer-
niku 2019 roku w Warszawie podpisałem umowę. Dziś 
mogę się przyznać, że miałem momenty zwątpienia.
A potem przyszedł rok 2020 i pandemia koronawiru-
sa, a co za tym idzie pracujące zdalnie urzędy. Koń-
cem listopada 2020 w końcu dostaliśmy zielone świa-
tło dla tego projektu. Mało tego, musieliśmy zrobić spo-
ro rzeczy, które w harmonogramie były przewidziane 
na cały rok 2020. Nastąpiła maksymalna mobilizacja.

Co udało się zrobić w ramach tego projektu?
Zostały docieplone wszystkie budynki parafialne: 
stara szkoła i plebania w Jaworzu oraz stara szkoła  
w Jasienicy. Oprócz tego udało nam się docieplić strych  
w jaworzańskim kościele, co już spowodowało w zimie, 
że temperatura nieznacznie się podniosła we wnętrzu 
świątyni. Wykonaliśmy częściowo fotowoltaikę, bo nie 
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jest jeszcze podłączona. Myślę, że to jest kwestia marca 
i kwietnia, kiedy to zostanie dopięte na ostatni guzik. 
Będziemy mieć darmowy prąd, który będzie zasilał 
pompy ciepła, mające ogrzewać i budynki parafialne, 
i sam kościół. 

Efekt ekologiczny dla centrum będzie nie do prze-
cenienia?
Choć kominy nie znikną, nie będzie już z nich wyla-
tywał duszący dym. Efekt ekologiczny, a oto chodzi  
w tym programie, zostanie osiągnięty. A po drugie, po-
winniśmy zaoszczędzić i to sporo na ogrzewaniu i ener-
gii elektrycznej. Do końca 2021 ten cały projekt zosta-
nie zrealizowany.

Do końca tego roku macie także czas na jego roz-
liczenie?
Tak. W tej chwili mamy w końcu spokojną głowę, nie 
musimy się spieszyć. Mam nadzieję, że wszystko bę-
dzie trochę lepiej funkcjonowało, z uwagi na COVID-19, 
choćby dostępność urzędów.

Wróćmy do roku 2020. To chyba pytanie retoryczne, 
czy był on najtrudniejszy w dotychczasowej księdza 
pracy duszpasterskiej?
Zdecydowanie tak. Nigdy nie myślałem, że w mojej 
służbie przyjdzie taki moment, że kościoły będą poza-
mykane (świątynie były zamknięte od 12 marca do 30 
maja – przyp. red.). Nie przypuszczałem, że znajdę się 
w sytuacji, w której będę musiał liczyć ludzi w koście-
le, żeby nie przekroczyć narzuconych z góry limitów. 
Zawsze uważałem, że ksiądz powinien robić wszyst-
ko, żeby do kościoła przyszło jak najwięcej wiernych.  
A dziś żyjemy w takich czasach, że mam nałożone 

ograniczenia, które regulują liczbę wiernych. Gdyby 
ktoś mi powiedział pod koniec 2019 roku, z czym przyj-
dzie mam się mierzyć, to bym mu nie uwierzył.

Dzwonili do pastora parafianie? Prosili o pomoc? 
Mówili, że już sobie nie radzą z tą sytuacją...
Oczywiście, że dzwonili. Pojawiło się coś zupełnie no-
wego – duszpasterstwo na telefon. Szczególnych do-
znań doświadczyłem, kiedy sam byłem chory na CO-
VID-19. Pamiętam niekończące się telefony od para-
fian, którzy już z tej choroby wyszli, ale także też wte-
dy chorujących, w których staraliśmy się siebie nawza-
jem wspierać w tej trudnej sytuacji. Wtedy zmarła moja 
mama, a ja swoją chorobę przeżywałem poza domem. 
Parafianie z duszpasterską pomocą przychodzili do 
swojego księdza, co było niezwykle piękne.
Za nami jest bardzo trudny rok. Nie tylko puste kościo-
ły, ale i pogrzeby w gronie pięciu osób, tylko na cmen-
tarzu. Rozmowy, które prowadziłem z bliskimi zmar-
łych, zostaną we mnie na długo. Trudno było wytłu-
maczyć bliskim, że pogrzeb odbędzie się w tak wąskim 
gronie i to tylko na cmentarzu.

Trafił ksiądz do szpitala?
Nie byłem w szpitalu. Po tym jak zachorowałem, roz-
począłem samoizolację. Miałem takie wyobrażenie, 
że jak się od razu wyprowadzę z domu, nie zachorują 
moi domownicy – żona, synowie. Pojechałem na uli-
cę Miętową do Bielska-Białej, gdzie znajduje się dom 
wypoczynkowo-rekolekcyjny Betania, tam przeżyłem 
swoją izolację. 

To było podwójne wyzwanie: choroba i jeszcze prze-
żywana w samotności?
Nie było to łatwe, ale miałem wsparcie, o którym po-
wiedziałem powyżej. 

Na początku rozmowy, przed włączeniem dyktafo-
nu, powiedział ksiądz proboszcz, że się zaszczepił. 
Zachęca do tego wójt. Czy to jest tak, że tacy lokal-
ni liderzy, a ksiądz się do nich zalicza, powinni za-
chęcać do zaszczepienia się?
Jeżeli chcemy wrócić do normalności, to musimy za-
chęcać do szczepień. Nie ma innej drogi. Jestem w 100 
procentach przekonany, że musimy się szczepić i prze-
ciąć pandemię. Każdy powinien to zrobić. Mój 84-letni 
tata wczoraj przyjął drugą dawkę szczepionki (rozmo-
wa została przeprowadzona w piątek 19 lutego – przyp. 
red.), a babcia mojej żony, licząca 97 lat, na razie jest 
po pierwszej dawce. Chodzi o to, żebyśmy mogli zno-
wu zacząć żyć normalnie, w miarę normalnie, bo świat 
się od marca 2020 zmienił. Żebyśmy na przykład mo-
gli chodzić swobodnie do kościoła.

Ma ksiądz pomysł na jakieś nabożeństwo dziękczyn-
ne, jak już to wszystko się skończy?
Po głowie chodzą mi różne pomysły. To wszystko, przez 
co przeszliśmy, powinno skończyć się podziękowaniem 
dla Pana Boga. Wiele osób przez COVID-19 przeszło. 
Pan Bóg pomógł im wrócić do zdrowia, dlatego myślę, 
że takie nabożeństwo zostanie odprawione. Może pod 
koniec tego roku, jesienią albo zimą, daj Panie Boże. 
Może wtedy poczujemy wolność od tej choroby. Jest to 
nieprawdopodobne doświadczenie.

Rozmawiał: Tomasz Wolff
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Królewski bal…
Mości Panowie, wielmożne Panie! Nadworny sekretarz 
królestwa Pracowitych Biedronek ogłasza wszem i wo-
bec, iż 2 lutego roku w Publicznym Przedszkolu Samo-
rządowym nr 1 miało miejsce niezwykłe wydarzenie. 
W zamku tego dnia pojawiły się zacne osobistości: kró-
lewny, księżniczki i hrabiny, wielu rycerzy, dysponują-
cy niezwykłymi mocami superbohaterowie, królowie, 
a nawet smok! To doroczny bal karnawałowy ściągnął 
do nas tak dostojne towarzystwo. Goście bawili się wy-
śmienicie, tańcząc w takt skocznych utworów, śmiejąc 
się i popijając napitki, a minstrele nie ustawali w wy-
siłkach, by wszystkim tancerzom uśmiech nie schodził  
z twarzy. Zabawę uświetnił pokaz strojów królewskich, 
gry i zabawy z nagrodami, a także turniej rycerski, pod-
czas którego uczestnicy wykazali się niezwykłą zwin-
nością, celnością i szybkością, pamiętając przy tym  
o zasadach fair play.
Z rozrzewnieniem wspominamy ten dzień i już wycze-
kujemy kolejnego wyjątkowego balu w naszej przed-
szkolnej krainie.

Klaudia Faruga

Dzień z mruczusiami
17 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Kota. Tego 
dnia dzieci z naszej placówki miały okazję potańczyć 
przy piosence o kocie, sprawdzić swoją zwinność w za-
bawach ruchowych „Sprytne kocury”, „Uciekaj Mysz-
ko…” oraz swój „koci” słuch podczas rozpoznawania 
różnych dźwięków. Podczas oglądania prezentacji mul-
timedialnej dzieci zapoznawały się z kocimi obyczaja-
mi oraz rasami kotów. Konkurs wiedzy o kotach udo-
wodnił, że dzieci posiadają dużą wiedzę na temat tych 
zwierząt, ponieważ większość z przedszkolaków była 
właścicielem takiego zwierzątka. Przedszkolakom bar-
dzo podobały się również fotografie przedstawiające 
różne kocie rasy. Dzieci poznały dzikich kuzynów na-
szych milusińskich mieszkających w naszych pusz-
czach (ryś, żbik) oraz dzikie koty z różnych kontynen-
tów. Na naszych zajęciach nie zabrakło również naj-
słynniejszych kocich bohaterów z bajek jak: Felix, Syl-
wester, Garfield, Klakier. Podczas Dnia Kota towarzy-
szyły nam również bajki i opowieści o kotach. Czy zna-
cie bajkę o przygodach kota Filemona i Bonifacego? My 

już tak! Na pamiątkę tego dnia dzieci wykonały pracę 
plastyczna pt. „Mój przyjaciel Kot”. Podczas tych we-
sołych zabaw nie zapomnieliśmy, że jednym z celów 
tego święta było podkreślenie znaczenia roli kotów  
w życiu człowieka oraz uwrażliwienie i zwrócenie uwa-
gi na los porzuconych i bezdomnych zwierząt.

Patrycja Kłaptocz
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»Roboty i spółka«
Karnawałowe bale to w naszym przedszkolu zawsze 
okazja do radosnego spotkania przy muzyce, wesołych 
zabawach i różnorodnych atrakcjach. A na balu, wiado-
mo, zawsze jest wodzirej. U nas pojawił się roztańczo-
ny Robot. Zaprosił wszystkie dzieci do zabawy pod ha-
słem „Roboty i spółka”. Pomysłowość rodziców i dzie-
ci w przygotowaniu strojów nie miała granic. Każdy 
przedszkolak wyglądał bajkowo i kolorowo. A co naj-
ważniejsze, każdy miał dobry humor i ogromną chęć 
do wspólnej zabawy. Były tańce przy muzyce elektro-
nicznej i nie tylko. Nasza Pani Robot przeprowadzi-
ła wspaniałe zabawy, a na zajęciach popołudniowych 
każda z grup wykonała kilka zadań opartych na kodo-
waniu i programowaniu. Bardzo dziękujemy pani Kasi 
za organizację i prowadzenie tego spotkania. Było baj-
kowo i robotowo.

Bogusława Biedroń

Angielskie śpiewanie
24 lutego w Przedszkolu nr 2 odbył się Festiwal Piosen-
ki Angielskiej. Spełnia on istotną rolę wychowawczą, 
przyczynia się do kształtowania kultury estetycznej, 
wrażliwości muzycznej i wyobraźni dzieci, wzbogaca-
jąc jednocześnie ich osobowość. Pandemia koronawi-
rusa, z którą zmaga się cały świat, wymusiła wprowa-
dzenie zmian w formule – festiwal został przeprowa-
dzony w każdej grupie z osobna. Tegoroczne zmaga-
nia miłośników śpiewu zgodnie z tradycją poprzedziły 

zajęcia tematyczne na temat Anglii, przeprowadzone  
w ramach zajęć z języka angielskiego. Przedszkolaki 
bardzo poważnie podeszły do konkursu i pod okiem 
rodziców przygotowały piosenki w języku angielskim.  
W festiwalu wzięło udział jedenastu uczestników. 
Wszyscy soliści wykonali piosenki perfekcyjnie. Na 
zakończenie dzieciom zostały wręczone nagrody  
i dyplomy. 

Magdalena Ćmok
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Ekologiczny konkurs 
rozstrzygnięty 
Z przyjemnością informujemy o rozstrzygnięciu XVII 
edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego „Czło-
wiek a Środowisko”. Konkurs adresowany do dzieci  
i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawo-
wych został ogłoszony w październiku 2020 roku. Jego 
celem jest rozbudzanie świadomości ekologicznej, po-
pularyzacja zasad życia w czystym środowisku natural-
nym, kształtowanie emocjonalnego stosunku do wła-
ściwych zachowań w środowisku oraz inspiracja do 
twórczości plastycznej, literackiej i fotograficznej. Ko-
misja konkursowa, w której skład wchodzą członkowie 
Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Powia-
tu, zadecydowała o następujących nagrodach i wyróż-

nieniach. Są to w kategorii prac plastycznych: 2. miej-
sce – Jakub Iskrzycki (klasa 1b), wyróżnienie – Łucja 
Absalon (klasa 1c), (klasy I-III); 1. miejsce – Emil Suchy 
(klasa 4a), 1. miejsce – Anna Habdas (klasa 6a), 3. miej-
sce – Alan Knichał (klasa 4a), wyróżnienie – Anna Mi-
chalska (klasa 4b), (Klasy IV-VI), a w kategorii prac li-
terackich (klasy VII-VIII), pierwsze miejsce zajął Fran-
ciszek Owczarek z klasy 8a.
Na konkurs wpłynęło około 200 prac. Cieszymy się, że 
prace naszych uczniów okazały się oryginalne, pomy-
słowe i świadczą o tym, że młodzi jaworzanie wiedzą, 
jak dbać o środowisko naturalne.

Mirosława Hawełek

Oj, działo się!
18 stycznia nasi najmłodsi uczniowie wrócili po feriach 
do szkolnych ławek. Cóż to była za radość ze spotkań 
„na żywo”. Zimowa aura sprzyjała również zajęciom 
na świeżym powietrzu, więc okazji do dobrej zabawy 
nie brakowało. Nauka przeplatana rozrywkami to wła-
śnie to, co dzieci lubią najbardziej!
Jak co roku o tej porze wszyscy przebierają nogami. 
Nie mogą się doczekać dnia, kiedy będą mogli wcie-
lić się w ulubionych bohaterów filmowych lub baj-
kowych. Ten dzień to oczywiście „Karnawałowy Bal 
Przebierańców”. Wprawdzie, jak wszystko ostatnio, 
tak i tym razem odbył się on w innej formie, ale nie 
przeszkodziło to doskonałej zabawie. Dzieci bawiły się 
we własnym, klasowym gronie. Były tańce, konkursy 
i słodki bufet. Sale klasowe zamieniły się w balowe, 
a na parkiecie pląsały radośnie księżniczki, książęta, 
damy dworu, wróżki, rycerze, nawet z odległych ga-
laktyk, superbohaterowie, baletnice, kowboje i kow-
bojki, piłkarze, piraci, muszkieterowie i muszkieterki, 
zwierzątka różnej maści, a wszystko to pod czujnym 
okiem strażaków, policjantów i żołnierzy. Za sprawą 
zaangażowania rodziców i nauczycieli oraz olbrzy-
mich chęci dzieci się udało. Zabawa była przednia  
i wszyscy żałowali tylko jednego – że było tak krótko.
Okazja do kolejnej zabawy nadarzyła się bardzo szyb-
ko za sprawą święta zakochanych. Dzieci przyszły do 
szkoły w czerwonych strojach. Zaroiło się od serdu-
szek „Walentynek”. Były zabawy, quizy, tańce, poczta 
walentynkowa, upominki i słodkie lizaczki. Wszystko 
to ociepliło ten mroźny, ośnieżony dzień.
Nasi uczniowie uczestniczyli również w akcji Radia 
Bielsko i Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miej-
skiej Policji w Bielsku-Białej oraz Wojewódzkiego 

Ośrodka Ruchu Drogowego – „Świeć przykładem”. 
Każdy otrzymał okolicznościową opaskę odblaskową  
i od tej pory może na drodze świecić przykładem.
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W międzyczasie pierwszaczki miały swój wielki dzień. 
Po raz pierwszy przekroczyły wrota Magicznej Krainy, 
do której zaprosiła je Dobra Wróżka. Najpierw, w cza-
sie uroczystego ślubowania i pasowania, dzieci zosta-
ły przyjęte do zacnego grona czytelników, a następ-
nie pełne emocji udały się do szkolnej biblioteki. Tam, 
z wypiekami na policzkach, wypożyczały książeczki  
i natychmiast zabrały się do ich czytania!
Ale nasza szkoła to nie tylko przecież uczniowie klas 
1.-3. Pomimo lekcji online i starsi uczniowie chcą czyn-
nie uczestniczyć w życiu szkoły. „Rozbili bank” w Po-
wiatowym Konkursie Ekologicznym „Człowiek a Śro-
dowisko”, ale o tym w odrębnym artykule. Do szkoły 
natomiast dotarli przedstawiciele Starostwa Powiato-
wego i przywieźli ze sobą całe mnóstwo pięknych na-
gród, które w imieniu laureatów odebrała pani dyrek-
tor Ewa Cholewik i uroczyście przekaże je zaraz po po-
wrocie uczniów klas starszych do szkoły. Jeszcze raz 
gratulujemy wszystkim uczestnikom.
Ostatnie dni stycznia upłynęły na wspólnej zabawie 
podczas 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. Również w naszej szkole można było spotkać wo-
lontariuszki WOŚP z 11. Grunwaldzkiej Drużyny Har-
cerskiej „Impessa” – Zosię i Anię, które dzielnie kwesto-
wały zarówno w szkole, jak i przed nią, pomimo siar-
czystego mrozu. Piątoklasistka, Emilia Wilczek, wysta-
wiła na licytację internetową swoje obrazy i zebrała 
w ten sposób ładną sumkę. W szkole i w domu ruszy-
ła „produkcja Lizaków Marzeń” na konkurs plastycz-
ny. Ponad 40 uczestników podzieliło się swoją wizją 
wymarzonego lizaka. Wybór był niesamowicie ciężki, 

ale się udało i przyznano sporo nagród. Wszystkim 
uczestnikom gratulujemy ciekawych i wielobarwnych 
pomysłów.
W tym miejscu również z olbrzymią przyjemnością 
chwalimy się sukcesami pozaszkolnymi naszych 
uczniów! Drugoklasistka Oliwia Gabrych odniosła ko-
lejne zwycięstwo podczas Ogólnopolskich Zawodów 
w Gimnastyce Artystycznej. Natomiast siódmoklasi-
sta Mateusz Frycz, na Mistrzostwach Polski Młodzików  
i Młodzieżowym Pucharze Polski, został brązowym 
medalistą w slalomie. Gratulujemy sukcesów i życzy-
my powodzenia w kolejnych zawodach!

Zespół Promocji Szkoły
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Bal maskowy 
Z karnawałem od wieków nierozerwalnie związane są 
dwie rzeczy: tańce i jedzenie.
Nie można zapominać, że w karnawale bawią się 
nie tylko dorośli, ale również dzieci. W klasach 1-3 
bal przebierańców to obowiązkowy punkt programu  
w tym okresie.
4 lutego w szkole pojawiły się różne postacie: piękne 
królewny, dzielni rycerze, piraci, wróżki, zwierzęta  
i jak przystało na czasy w jakich przyszło się bawić, 
również lekarze. Nad zabawą każdej klasy czuwały wy-
chowawczynie, które dbały o dobry nastrój wszystkich 
uczestników oraz pani Magda, która prowadziła zaba-
wę. Oprawą muzyczną zajął się DJ Piotr. Sala gimna-
styczna zamieniła się wówczas w „zaczarowaną kra-
inę” która dla każdej klasy stała się spełnieniem ma-
rzeń, szczególnie po tak długiej nieobecności w szkole. 
Uczniowie hasali i pląsali w rytmie żywiołowej muzy-
ki, oraz brali udział w licznych konkursach. Odbyły się 
między innymi tańce z balonami i taniec na gazecie.
Dzieci podczas tańca spaliły dużo kalorii, dlatego po za-
bawie udały się do klas na pyszną pizzę, której spon-
sorem była Rada Rodziców – dziękujemy!
Wspólne zabawy i tańce dostarczyły niezapomnianych 
wrażeń. Na następny bal czekamy za rok, marząc po 
cichutku, że odbędzie się już wspólnie!

Justyna Smyrdek
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Pasowanie na Maczka
28 stycznia w Szkole Podstawowej im. gen. broni Sta-
nisława Maczka odbyło się uroczyste pasowanie na 
ucznia. Klasy pierwsze długo przygotowywały się do 
tego ważnego wydarzenia i z niecierpliwością czeka-
ły na oficjalne przyjęcie ich do grona uczniów szkoły. 
Ten dzień na pewno na długo pozostanie w ich pamię-
ci. Podczas pasowania uczniowie klasy 1 a i 1 b poka-
zali, że potrafią pięknie śpiewać i recytować wiersze. 
Najważniejszym momentem uroczystości było złoże-
nie przez dzieci uroczystego ślubowania. Pierwszokla-
siści głośno i z przekonaniem przyrzekali być pilnymi 
i grzecznymi uczniami oraz rzetelnie wypełniać swo-
je obowiązki.  Ukoronowaniem aktu pasowania było 
wręczenie pamiątkowych dyplomów, legitymacji szkol-
nych oraz koszulek, które stanowią symbol przyjęcia 
uczniów do szkolnej „Drużyny Maczka”.

Monika Pastuszak

Bezpieczny Internet 2021
Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest  
z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Począt-
kowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa eu-
ropejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Euro-
py, angażując państwa z całego świata.
11 lutego uczniowie i nauczyciele klas 1 – 3 szkoły ko-
lejny raz włączyli się w obchody Dnia Bezpiecznego 
Internetu, który odbywał się pod hasłem „Dzień Bez-
piecznego Internetu: Działajmy razem!”
Akcja ma na celu  propagowanie działań na rzecz bez-
piecznego i pozytywnego wykorzystywania zasobów 
internetowych przez dzieci oraz zaznajomienie ich  
z problematyką zagrożeń, które mogą spotkać w sieci.
W każdej klasie zostały przeprowadzone zajęcia edu-
kacyjne z wykorzystaniem filmów „Owce w sieci”. Jest 
to seria trzyminutowych kreskówek, których celem 
jest edukacja na temat zagrożeń związanych z korzy-
staniem przez dzieci z internetu, telefonów komórko-
wych i innych nowych technologii. Filmy odwołują się 
do motywów ludowych i bajkowych, ale odzwierciedla-
ją również współczesną kulturę dziecięcą oraz obec-
ny styl życia. Zakończenie każdej bajki zawiera morał, 
mówiący, jak uniknąć niebezpieczeństw.

Uczniowie poznali zasady Netykiety, której należy prze-
strzegać w sieci oraz  dowiedzieli się, jakie konsekwen-
cje mogą spotkać tych, którzy o niej zapomnieli. Roz-
wiązywali działania matematyczne, aby poznać hasło 
tegorocznej akcji, poznali konsekwencje zbyt długiego 
korzystania z internetu.
Uwieńczeniem działań tego dnia było wykonanie przez 
uczniów plakatów dotyczących bezpiecznego korzysta-
nia z treści, które oferuje nam internet.

Teresa Dziedzic
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Parkujemy gdzie indziej

Wszystkim, 
którzy w bolesnych dla nas chwilach 

okazali życzliwość i współczucie, 
dzielili z nami smutek i żal, 

ofiarowali pomoc 
i wzięli udział w pogrzebie 
śp. Erwina Bathelta

serdeczne podziękowania składa 
syn z rodziną.

W marcu rozpoczęła się kapitalna modernizacja uli-
cy Kalwaria, na co Gmina Jaworze otrzymała dofinan-
sowanie w ramach rządowego Funduszu Dróg Samo-
rządowych. Koszt tej inwestycji wynosi ok. 1,7 mln zło-
tych, z czego ponad 40% pochodzić będzie z tej wła-
śnie dotacji.
Z tego powodu parking dolny przy fontannie solanko-
wej (przy ul. Wapienickiej) na czas budowy został za-
mknięty i wyłączony z ruchu, gdyż tam właśnie zloka-
lizowany zostanie plac budowy, na którym wykonawca 
będzie przechowywał sprzęt oraz magazynował urzą-
dzenia i materiały budowlane. Na ten czas, w szczegól-
ności podczas mszy świętych, pogrzebów i wesel, a tak-
że w przypadku konieczności odwiedzenia cmentarza 
przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Opatrzności Bożej 

w Jaworzu, udostępniamy Państwu tzw. „miasteczko 
handlowe” między amfiteatrem a stawem parkowym 
jako parking zapasowy.

Urząd Gminy Jaworze
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Poziomo:

1) Wyraz, który w 2020r. stał się najpopularniejszy
8) Miasto Adama Małysza
11) Imię Brylla i Hemingwaya
12) Odseparowanie po kontakcie ze źródłem zakażenia
13) Włoskie miasto kojarzone ze św. Antonim
14) Dostępny dla wtajemniczonych
15) Nauka o rozbiorze myśli i pojęć
16) Zioła do picia
19) Wniosek do udowodnienia
20) Tytuł angielski
23) Amerykański rolnik
25) Relikwia z Turynu
26) Szczelina po przejściu piły
27) Ludzie dzicy, niecywilizowani
28) Wierzbowe bazie
31) Hiphopowa muzyka „mówiona”
32) Zwycięzca konkursu
36) Muzyka Armstronga i Stańki
38) Waluta Unii Europejskiej
39) Długoletni kanclerz R F N
41) Nagła zmiana
42) Budka z warzywami
45) Zakonnicy pustelnicy
46) Niezbędny w stadninie
47) Trójkąt kreślarski
48) Śpiewa w klatce
49) Kolczasta roślina z Meksyku
50) Kursywa lub włoskie pismo

Pionowo

1) Może być owocowy, alkoholowy lub warzywny
2) Tanie irlandzkie linie lotnicze
3) Opiekunka do dzieci
4) Okno wystawowe
5) Pensja inwalidy
6) Skrzynka wyborcza
7) Strzelcy wyborowi
8) Domena taternika czy alpinisty
9) Wyspa Odyseusza
10) Przy parkowej alejce
17) Skazał Jezusa na śmierć
18) Zimne od św. Anki
19) Dawniej woźny szkolny
21) Załoga łodzi wioślarskiej
22) Selekcja, wyodrębnienie
23) Atak złości, szał
24) Stolica nad Tybrem
29) „Halka” lub „Carmen”
30) Ze stolicą s Seulu lub Phenianie
31) Karny lub wolny
32) Portugalska metropolia
33) Z Tryzubem w herbie
34) Słynąca z urody Żydówka - ukochana Kazimierza 
Wielkiego
35) Portowa knajpa
36) Jedno z wielu na Mazurach
37) Zapora z rzutu kolczastego
40) Film Munka lub symfonia Beethovena
43) Pobliska miejscowość z Dworem Kossaków
44) Afrykańska antylopa

Krzyżówka
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Na nich zawsze można liczyć

Zdjęcia: Joanna Buzderewicz


