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Ortopeda, 
który uwolnił motyle...
„W każdym z nas jest trochę poety, chyba każdy był choć chwilę pisarzem. W szufl a-
dach tkwią pełne tekstów kajety – pomniki dawno przeszłych zdarzeń” – to słowa 
z tytułowej piosenki na płycie „Uwolnić motyle”. Za grupą Inne Słowa stoi między 
innymi znany ortopeda, ordynator oddziału leczniczo-rehabilitacyjnego dla dzieci 
i młodzieży w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym w Jaworzu, promo-
tor karate Artur Sczesny. Wywiad z nim publikujemy w środku numeru.  (wot) Fo
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Na pierwszym planie

Ktoś kiedyś powiedział, że 3 Maja był lekarstwem co 
prawda właściwym, ale podanym zbyt późno ciężko 
chorej Rzeczypospolitej; jednak pomógł przetrwać za-
bory, a dzisiaj jest pięknym dziedzictwem polskiej tra-
dycji konstytucyjnej i państwowotwórczej, o czym nikt 
w Polsce nie może zapominać – nieważne, czy piastu-
je władzę w gminie, czy na jakimkolwiek innym szcze-
blu. Z niej bowiem płynie przesłanie o wolnym, silnym 
i sprawnym państwie, kierującym się takimi wartościa-
mi jak prawo i praworządność, niepodległość, suwe-
renność i wolność, wreszcie prawo do stanowienia  
o swoich sprawach.
Podobnie jak w zeszłym roku w ciszy i w zadumie wraz 
z przewodniczącym Rady Gminy Jaworze Zbigniewem 
Putkiem oraz w towarzystwie komendanta komisaria-
tu Policji w Jasienicy kom. Jacka Szczypki oraz dzielni-
cowego Jaworza asp. Zbigniewa Bohuckiego złożyłem 
symboliczne wiązanki z okazji 230. rocznicy uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja.
I znowu nie było żadnych przemówień ani tłumów ja-
worzan pod pomnikami Józefa Piłsudskiego oraz Ofiar 
Drugiej Wojny Światowej. Byliśmy tam wprawdzie sami, 
ale w imieniu wszystkich mieszkańców Jaworza pokło-
niliśmy się dziełu Sejmu Wielkiego, jakim było uchwa-
lenie pierwszej w Europie i drugiej na świecie ustawy 
zasadniczej oraz tym wszystkim, którzy złożyli na oł-
tarzu niepodległości Ojczyzny swoje życie.
3 Maja świętowaliśmy wspólnie 230. rocznicę uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja, czyniąc to w wolnej Polsce. Ale 
chciałbym sięgnąć pamięcią do dwusetnej rocznicy, czy-
li tej obchodzonej trzydzieści lat temu – w 1991 roku. 

Była to pierwsza rocznica uchwalenia tej konstytucji, 
którą obchodziliśmy w samodzielnym administracyj-
nie Jaworzu. Dzięki zaangażowaniu licznych jaworzan 
i jasieniczan, ówczesnych samorządowców, organiza-
cji społecznych, członków rady sołeckiej i wielu, wielu 
innych osób uzyskaliśmy prawo do samostanowienia  
o sobie – tutaj w gminie. Naszą lokalną konstytucją była 
ustawa o samorządzie gminnym oraz uchwalony na jej 
podstawie statut, które dają nam narzędzia decydowa-
nia o rozwoju Jaworza i kształtowania jego przyszłości.
Chciałbym także tym wszystkim, których nie sposób 
wymienić z imienia i nazwiska, a którzy przyczynili 
się do uzyskania przez Jaworze podmiotowości admi-
nistracyjnej, z serca podziękować. Dziękuję również  
i tym, którzy przez minione lata sprawami Jaworza za-
wiadywali – wszystkim wójtom, ich zastępcom, człon-
kom zarządów oraz radnym wszystkich kadencji. Sło-
wa podziękowania kieruję także do mieszkańców Jawo-
rza, osób zaangażowanych w życie społeczne, pracow-
ników wszystkich instytucji gminnych, bez pracy któ-
rych nie bylibyśmy w miejscu, w którym jesteśmy. Ale 
minione trzy dekady – mam taką nadzieję – to dopiero 
małe preludium tego, co nasze Jaworze czeka. Wierzę, 
że wspólnie potrafimy zajść znacznie dalej.
Z okazji Święta Konstytucji 3 Maja życzę nam wszyst-
kim wytrwałości i spełnienia marzeń. Byśmy umieli 
godnie żyć w Ojczyźnie, o jaką walczyli twórcy Konsty-
tucji 3 Maja i następne pokolenia, oraz cieszyć się z ta-
kiej Polski, jaką mamy – wolnej i dumnej. Bo ona, na-
sza Ojczyzna na to zasługuje.

Radosław G. Ostałkiewicz, wójt Gminy Jaworze
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Niech się święci 3 Maja
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36 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.

Trwa Spis 
Powszechny

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd 
Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszech-
ny Ludności i Mieszkań 2021. 4 maja pracę przez tele-
fon rozpoczęli rachmistrzowie spisowi. Będą dzwonić 
z numeru 22 828 88 88.
Tożsamość rachmistrza można sprawdzić na infoli-
nii spisowej pod numerem 22 279 99 99 i również po-
przez aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.
stat.gov.pl/.
Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, decy-
zją generalnego komisarza spisowego rachmistrzowie 
nie będą realizować wywiadów bezpośrednich (i od-
wiedzać respondentów w domach) aż do odwołania. 
Osoby, które pukają do drzwi i podają się za rachmi-
strzów mogą być oszustami. Prosimy zgłaszać takie 
przypadki na policję.
Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez 
Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie 
dzwonić do respondentów w tej sprawie. Takie kontak-
ty mogą być próbą wyłudzenia danych.
Po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że 
dzwoni w celu przeprowadzenia spisu, prosimy mieć 
na uwadze, że zgodnie z ustawą nie można odmówić 
mu podania danych.
Warto zapoznać się zawczasu z zakresem pytań spiso-
wych na stronie www.spis.gov.pl. Rachmistrz nie zapy-
ta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, 
numer konta, PIN do karty czy dane logowania do ban-
kowości internetowej. Takich pytań w formularzu spi-
sowym nie ma! Mogą wskazywać na próbę wyłudzenia 
danych. Sprawę należy niezwłocznie zgłosić na policję.
Telefon kontaktowy do Gminnego Biura Spisowego  
w Jaworzu – 33 82 86 610.

Urząd Gminy Jaworze
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Na pierwszym planie

Można zmienić świat 
na jeszcze piękniejszy...
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Kwietne łąki są coraz chętniej tworzone na całym świecie.

Kocham Jaworze, jest piękną miejscowością. Mamy bli-
sko lasy, góry, rzeki, piękny park. Jest tutaj mnóstwo 
ciekawych i urokliwych miejsc – tak zaczyna się list Bo-
rysa, ucznia klasy 4b Szkoły Podstawowej nr 1 Jawo-
rzu, który dotarł do Radosława Ostałkiewicza. – Nie je-
stem zdzwiony, że tak młoda osoba napisała tak dojrza-
ły list – odpowiada wójt. – Od ponad 10 lat współpracu-
ję z młodymi mieszkańcami, w 2011 powołaliśmy do 
życia Młodzieżową Radę Gminy, w skład której wcho-
dzili oprócz uczniów gimnazjum także szóstoklasiści. 
To był mój autorski pomysł. Bardziej zaskoczył mnie 
fakt, że otrzymałem odręczny list – dodaje.
Datowany na 18 kwietnia list, napisany w ramach ak-
cji „Listy dla Ziemi”, zawiera nie tylko spostrzeżenia 
na temat tego, w jak pięknej miejscowości żyjemy, ale 
również konkretne propozycje. Borys przyznaje, że 
jest miłośnikiem przyrody, a ostatnio stworzył w swo-
im ogrodzie domek dla pszczół murarek. W planie ma 
także umieszczenie tam poidła dla owadów i ptaków. 
Chciałby jednak iść o krok dalej, dlatego wysunął pro-
pozycję, aby stworzyć w Jaworzu kilka kwietnych łąk. 
– Byłyby rajem dla owadów, bez których świat sobie 
nie poradzi. Za takim rozwiązaniem przemawia rów-
nież fakt, że pan woźny i ludzie dbający o zieleń w Ja-
worzu mieliby mniej koszenia i byłoby też mniej spa-
lin, gdyż taką łąkę kosi się tylko 1-2 razy w sezonie. Jako 
dziesięcioletni chłopiec sam mogę wprowadzić zmiany 
tylko w swoim ogródku, ale przy wsparciu i poparciu 
Ważnych Ludzi można zmienić świat na jeszcze pięk-
niejszy na coraz większych powierzchniach.
– Jestem już po rozmowie z dyrektorką SP nr 1, Ewą 
Cholewik, która wskazała dwie możliwe lokalizacje ta-
kiej kwietnej łąki – na skarpie od strony placu zabaw 
oraz między boiskiem a szkołą. Przy SP 2 łąką zajął się 
już Bartosz Czader, pracownik muzeum – dodaje Ra-
dosław Ostałkiewicz.
Kolejna łąka, jeżeli pozwoli na to konserwator zabyt-
ków, powinna natomiast powstać w parku zdrojowym, 
w rejonie dolnego parkingu.

Do Urzędu Gminy w Jaworzu pismo wysłał także inny 
czwartoklasista – Jakub, który z kolei zwrócił uwagę na 
śmieci, które „wychodzą” w wielu miejscach na wio-
snę. – Te śmieci są bezpośrednim zagrożeniem nie tyl-
ko dla nas – ludzi, ale także zwierząt. Nasze psy dwa 
razy zraniły sobie łapę, gdyż nie rozpoznały w lesie 
roztrzaskanej butelki. To naprawdę smutne, że środo-
wisko naturalne Jaworza jest miejscami tak zaśmieco-
ne. Widzę, że nawet jak ludzie sami nie śmiecą, to obok 
rzuconej butelki po alkoholu czy jakiejś folii przecho-
dzą obojętnie – napisał Jakub.
W odpowiedzi na ten list, zaplanowano w całym Jawo-
rzu akcję zbierania śmieci. – Nie da się ukryć, że dzisiej-
sze dzieci i młodzież, żyjąc w mediach społecznościo-
wych, natrafiają na różne treści. Dzięki temu niektó-
rzy na pewno są bardziej wrażliwi na otaczający nas 
świat – uśmiecha się Radosław Ostałkiewicz.

Tomasz Wolff 
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Na pierwszym planie

Zaradne gospodynie
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Najcenniejszym sprzętem zakupionym z funduszy Lo-
kalnej Grupy Działania Ziemia Bielska jest piec kon-
wekcyjno-parowy.

Chociaż od kilkunastu miesięcy słyszymy głownie 
o pandemii, a koronawirusa odmieniamy przez wszyst-
kie przypadki, do tego imprezy zostały odwołane albo 
przeniesione do sieci, członkinie Koła Gospodyń Wiej-
skich nr 1 w Jaworzu w tym czasie nie próżnowały. 
Dzięki ich zaangażowaniu udało się poszerzyć zaple-
cze kuchenne Domu Gminnego „Pod Harendą” o nowe 
sprzęty gastronomiczne. W sumie kosztowały ponad 
14 tysięcy złotych.
– Doposażenie naszego Koła w sprzęt gastronomiczny 
jest efektem realizacji wniosku złożonego przez nas za 
pośrednictwem Rejonowego Związku Rolników, Kółek 
i Organizacji Rolniczych, w którym jest zrzeszone, do 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Biel-
ska. Wniosek został złożony w ramach projektu gran-
towego pt. „Budowanie potencjału NGO’s”, wskazane-
go w strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez 
Społeczność na lata 2016-2023 dla LGD Ziemia Bielska 
w przedsięwzięciu „Razem możemy więcej – integra-
cja, kompetencje, kapitał społeczny” – mówi „Echu Ja-
worza” Danuta Mynarska, przewodnicząca KGW nr 1 
w Jaworzu.
Lista zakupionych sprzętów liczy dziesięć pozycji. Są to: 
piec konwekcyjno-parowy z podstawą i z odpowiedni-
mi pojemnikami (10 sztuk), maszynka do mielenia mię-
sa typu „wilk”, termos do transportu żywności, garn-
ki stalowe o poj. 50,3 l, 36,6 l i 11,2 l, dwa kociołki elek-
tryczne, multipatelnia, mikser ręczny Hendi (o ram. 250 
mm), zestaw garnków mniejszych (4 sztuki), podstawa 
stalowa pod garnki oraz warnik na wodę.
Chociaż sprzęt udało się pozyskać gospodyniom wiej-
skim, jak dodaje pani Danuta – będą mogły z niego 

korzystać wszystkie zainteresowane organizacje non-
profi t. Nie da się ukryć, że najcenniejszym nabytkiem 
jest piec konwekcyjno-parowy. Teraz tylko czekać na 
odmrożenie życia kulturalnego i pierwsze imprezy po 
długiej przerwie, także te organizowane w zamknię-
tych pomieszczeniach. 

(wot)

„30” na wiosnę
Do końca czerwca powinny zakończyć się prace 
przy przebudowie „Trzydziestki”. Jeszcze kilka ty-
godni temu można było powiedzieć, że budynek 
rośnie w oczach. Dziś widać już efekty tych prac, 
a ekipa wchodzi w architektoniczne i budowla-
ne detale. – Wykonawca zasygnalizował nam, że 
mogą jeszcze pojawić się problemy w związku z 
bardzo trudną sytuacją epidemiczną na wiosnę. 
Specustawa przewiduje możliwość wydłużenia 
terminu. Na pewno jednak obiekt będzie goto-
wy w wakacje – mówi „Echu Jaworza” Radosław 
Ostałkiewicz, wójt Jaworza.
Będzie to nie tylko stan surowy zamknięty. 
Wszystkie pomieszczenia w środku zostaną przy-
gotowane do umeblowania. – Pozyskaliśmy dodat-
kowo środki unijne na uruchomienie w obiekcie 
Centrum Usług Społecznościowych dla Seniora. 
Dodatkowo będziemy musieli szukać funduszy 

na własną rękę na wyposażenie w środku – do-
daje samorządowiec.
Dlatego bezpiecznym terminem otwarcia „30” bę-
dzie wiosna 2022 roku. Wtedy obiekt powinien już 
pełnić wszystkie swoje funkcje społeczne. 

(wot)
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Informujemy, że w latach 2022-2024 planowana jest realizacja Programu ograniczenia ni-
skiej emisji na terenie Gminy Jaworze na lata 2022-2024. Program realizowany będzie w 
III etapach (etap I – 2022 r., etap II – 2023 r., etap III – 2024 r.).
Planowane założenia programu:
1. Wymiana 100 szt. (etap I - 2022 r. – 40 szt., etap II – 2023 r. – 30 szt., etap III – 2024 r. – 30 
szt.,) starych niskosprawnych kotłów na paliwo stałe (węgiel, drewno) w budynkach miesz-
kalnych, na kotły gazowe lub kotły węglowe (tylko w przypadku braku podłączenia budyn-
ku do sieci gazowej) 5 klasy, posiadające certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez 
akredytowane laboratorium. 
2. W pierwszej kolejności dotacje będą udzielane do wymiany niskosprawnych kotłów za-
sypowych bez podajnika na paliwo stałe (węgiel, drewno) oraz określonych w uchwale nr 
V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowa-
dzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, 
w których następuje spalanie paliw (uchwale antysmogowej) tj. eksploatowanych powy-
żej 10 lat lub nie posiadających tabliczki znamionowej. 
Zgodnie z „uchwałą antysmogową” kotły takie powinny być wymienione do 1 stycznia 2022 r.
Co należy zrobić, aby otrzymać dotacje?
1. Być właścicielem/użytkownikiem budynku mieszkalnego położnego na terenie Gminy 
Jaworze.
2. W wyznaczonym terminie tj. od 1.06.2021 r. do 31.08.2021 r.: poprawnie wypełnioną de-
klarację udziału 
w programie należy:
1. złożyć w Urzędzie Gminy Jaworze w godzinach pracy Urzędu lub 
2. wysłać Pocztą na adres: Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze lub
3. wysłać w formie skanu na adres: pone@jaworze.pl 
(oryginał deklaracji należy dostarczyć w przypadku zakwalifikowania się do udziału w pro-
gramie przed podpisaniem umowy)
3. Zostać zakwalifikowany do udziału w programie.
Uwaga!
1. Dotacje nie będą udzielone właścicielom/administratorom budynków wielorodzinnych 

/bloków/ oraz budynków niemieszkalnych.
2. W przypadku zadeklarowania wymiany na kocioł węglowy 5 klasy, posiadający certyfi-

kat energetyczno-emisyjny wydany przez akredytowane laboratorium, datacja będzie 
udzielona tylko w przypadku braku podłączenia budynku do sieci gazowej.

3. Warunkiem realizacji programu jest pozyskanie środków zewnętrznych przez Gminę 
Jaworze.

4. Ilość planowanych do wymiany kotłów może ulec zmianie. Będzie ona uzależniona od 
ilości złożonych deklaracji udziału w programie.

5. Planowana wysokość dotacji będzie uzależniona od ilości złożonych deklaracji udzia-
łu w programie.

Dodatkowe informacje (w tym pobrać deklaracje udziału w programie) można uzyskać na 
stronie internetowej www.czystejaworze.pl, zakładka Powietrze, lub pod nr. telefonów 33 
828 66 42 lub 33 828 66 40.

Dotacje 
do wymiany pieców

Urząd Gminy informuje
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Urząd Gminy informuje
 
Numer deklaracji*     ………………….                                                                                      Jaworze, dn. ………………………….                                             
/wypełnia Urząd Gminy Jaworze/                                                                                                                  
 

DEKLARACJA 
UDZIAŁU W PROGRAMIE OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI 

NA TERENIE GMINY JAWORZE NA LATA 2022-2024 
 

Uwaga: W przypadku problemów z wypełnieniem deklaracji prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Jaworze, tel. 33 828 66 42, 33 828 66 40 
 

Prosimy o dokładne i pełne wypełnienie deklaracji. 
UWAGA!!! Niepełne lub nieprawidłowe wypełnienie deklaracji może skutkować wykluczeniem z Programu 

 

O zakwalifikowaniu do programu oraz kolejności przyznania dotacji decyduje kolejność złożonych deklaracji 
oraz posiadanie do wymiany kotła, eksploatowanego powyżej 10 lat lub nie posiadającego tabliczki 
znamionowej, zgodnie z uchwałą nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r.  w 
sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w 
których następuje spalanie paliw (uchwała antysmogowa). 
 
 

Wypełnioną i podpisaną deklarację należy w oryginale w dniach od 1.06.2021 r.  do 31.08.2021 r.: 

1) złożyć w Urzędzie Gminy Jaworze w godzinach pracy Urzędu lub  

2) wysłać Pocztą na adres: Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze lub 

3) wysłać w formie skanu na adres: pone@jaworze.pl  

/oryginał deklaracji należy dostarczyć w przypadku zakwalifikowania się do udziału w programie przed podpisaniem umowy/ 
 

A. Dane podstawowe.  
 
Imię i Nazwisko:  ………………………………………………………………        Adres:     ……………………………………………………………….….. 

Nr działki:   ….………………………..….                                                                   Telefon, mail.:     ………………………………………………….............., 

Tytuł prawny do budynku   własność / najem / inne ……………………………     Rok produkcji kotła/czas eksploatacji kotła:   …………………….... 
                                                  (nie potrzebne skreślić) 
 
Ilość osób mieszkających w gospodarstwie domowym ……………… 

 

Oświadczam, że jestem zainteresowany/a udziałem w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jaworze na lata 2022-
2024, który będzie realizowany w III etapach (etap I - 2022 r, etap II - 2023 r, etap III - 2024 r.). Udział w programie będzie polegał na 
demontażu i likwidacji istniejącego, niskosprawnego pieca/kotła na paliwo stałe (węgiel, drewno) w budynku mieszkalnym, w którym 
zamieszkuję i do którego posiadam tytuł prawny i zastąpieniu go kotłem gazowym lub kotłem węglowym  (tylko w przypadku braku 
podłączenia budynku do sieci gazowej) 5 klasy, posiadającym certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez akredytowane 
laboratorium.  
 

Niniejszym wyrażam wolę poniesienia częściowych kosztów zakupu i montażu nowego kotła (wraz z demontażem istniejącego kotła).                      
W przypadku konieczności poniesienia dodatkowych kosztów, wykraczających poza ramy określone w Programie ograniczenia niskiej 
emisji na terenie Gminy Jaworze na lata 2022-2024, źródłem ich pokrycia będą środki właściciela/administratora budynku. 
 
Dotacja nie będzie udzielona właścicielom/administratorom budynków wielorodzinnych /bloków/ oraz budynków niemieszkalnych.  
 

WARUNKIEM REALIZACJI PROGRAMU JEST POZYSKANIE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZEZ GMINĘ JAWORZE  
 

 
B. Informacje techniczne i ilościowe dotyczące budynku mieszkalnego.  
 

1. W obiekcie znajduje się grzejnikowa instalacja ogrzewania.       
   TAK  NIE 
      

2. Grzejniki posiadają zawory termostatyczne.       
   TAK  NIE 
      

3. Budynek ma ocieplone ściany (np. styropianem, wełną).       
   TAK  NIE 
      

4. Budynek ma ocieplony dach / strop nad ostatnią kondygnacją.       
   TAK  NIE 
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Urząd Gminy informuje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Klauzula informacyjna dotycząca ewidencji deklaracji udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jaworze na lata 2022 - 2024 
1. W świetle obowiązujących przepisów Wójt Gminy Jaworze jest administratorem Państwa danych osobowych. 
2. Administrator ma siedzibę pod adresem: Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze i mogą się Państwo z nim skontaktować telefonicznie nr tel.: 33828 66 11   

lub listownie pod wskazany wyżej adres. 
3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz 

korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, telefonicznie, nr tel.: 338286613, mailowo, e-mail: murbas@jaworze.pl lub listownie pod adresem ul. Zdrojowa 
82,43-384 Jaworze. 

4. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO, w związku z zamiarem realizacji przez Gminę Jaworze Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie 
Gminy Jaworze na lata 2022 - 2024 

5. Dane są przekazywane innym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 
6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 
7. Dane są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych przez okres 10 lat. 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania. W niektórych przypadkach mają Państwo 
prawo do: usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych.  

9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie 
Państwa danych narusza przepisy RODO. 

10. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany jednak nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji. 
 
 
 
 
 

Data i podpis wypełniającego deklarację  

      

5. Budynek ma szczelne/nowe okna (np. z PCV).       
   TAK  NIE 
      

6. W budynku istnieje następujące źródło ciepła.       
   piec kaflowy  kocioł węglowy 
      

        

 
 

 kocioł węglowy 
 z podajnikiem 

 kocioł gazowy 

        Powierzchnia                                                 Kubatura 
budynku ogrzewana (m2)                          budynku ogrzewana (m3) 

    

   kocioł na drewno  kocioł olejowy 
      

 
 

   
 

                        ogrzewanie elektryczne  
 

 Rok oddania budynku do użytku                     Rok produkcji kotła/ 
czas eksploatacji kotła 

   inne (jakie?) 

      

7. Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest:       

   
przez kocioł 

 
miejscowo (np. 

podgrzewacze – jakie?) 

8. W budynku zużyto następujące ilości paliwa:       
   jednostka (np. tony, m3)  w roku 2018 
      

        
   w roku 2019  w roku 2020 
      

9. Koszt ogrzewania (paliwa) w roku 2020 wynosił około:      

   zł   

 
10. 

Właściciel budynku, zamierza wymienić istniejący kocioł  
i zamontować: 

   

   

kocioł węglowym retortowy bądź tłokowy (z podajnikiem)               
5 klasy posiadający certyfikat energetyczno-emisyjny wydany 

przez akredytowane laboratorium 
 

tylko w przypadku braku podłączenia budynku  
do sieci gazowej 

11. Inwestycję zaplanowano na:   

 

 

  

 
 
2022 rok                     2023 rok                    2024 rok        

 kocioł gazowy 
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W Gminie

Rada na rękę 
przedsiębiorcom
25 marca 2021r. Rada Gminy Jaworze przyjęła uchwa-
łę dotyczącą zwolnienia z należnej w 2021 roku opłaty 
za korzystanie na terenie gminy z zezwoleń na sprze-
daż napojów alkoholowych przeznaczonych do spoży-
cia w miejscu sprzedaży. To kolejny instrument wspar-
cia przedsiębiorców zaproponowany przez lokalny 
samorząd.
Podjęcie przez Radę Gminy Jaworze uchwały było moż-
liwe w związku z wejściem w życie 26 stycznia 2021 
r. ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiąza-
niach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, między innymi dającej moż-
liwość zwolnienia przedsiębiorców z opłat za zezwo-
lenia na sprzedaż alkoholu przeznaczonych do spoży-
cia w miejscu sprzedaży.
Przedsiębiorcy, którzy wnieśli już swoje opłaty do 
31 stycznia br. otrzymają zwrot środków. Wniosek 
podpisany przez osoby upoważnione do reprezen-
tacji przedsiębiorcy, należy złożyć lub przesłać dro-
gą pocztową do Urzędu Gminy Jaworze z siedzibą 
przy ul. Zdrojowej 82, 43-384 Jaworze. Dokument 
można także przesłać elektronicznie poprzez plat-

formę e-puap lub złożyć na dzienniku podawczym 
Urzędu Gminy.
Wniosek można pobrać z oficjalnej strony interneto-
wej www.jaworze.pl; odsyłamy do artykułu: https://
jaworze.pl/zwolnienie-z-oplaty-za-sprzedaz-alkoholu-
dla-gastronomii.

Urząd Gminy Jaworze

Artystyczne wakacje
1 czerwca Ośrodek Promocji Gminy Jaworze rozpo-
czął zapisy na długo wyczekiwane Wakacyjne Warsz-
taty Artystyczne – Lato w Jaworzu. Zapisy są prowa-
dzone do 15 czerwca, wyłącznie telefonicznie pod nr. 
33 488 31 16, od godz. 9.00 do 16.00.
Warsztaty odbędą się od 28 czerwca do 16 lipca od 
godz. 8.00 w salach budynku „Pod Goruszką” w Jawo-
rzu. Koszt 5-dniowych warsztatów wynosi – 150 zło-
tych, płatne przelewem na konto: 73 8117 0003 0013 
4503 2000 0010 z dopiskiem: imię i nazwisko dziecka, 
termin warsztatów, wakacyjne warsztaty artystycz-
ne – Lato w Jaworzu 2021 r. 
Wakacyjne Warsztaty Artystyczne – Lato w Jaworzu 
2021 r. odbędą w aktualnie obowiązującym reżimie 
sanitarnym (odstęp 1,5 metra, maseczki).
Pierwszeństwo w zapisach mają dzieci mieszkające 
w Jaworzu. Kartę zgłoszenia, oświadczenie procedu-
ry bezpieczeństwa uczestnika należy dostarczyć do 
18 czerwca do Ośrodka Promocji Gminy Jaworze do 
godz. 16.00 lub wysłać zeskanowane na adres mailo-
wy: biuro@opgj.pl. 
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji można znaleźć na profilu facebooko-
wym Ośrodka Promocji Gminy Jaworze.

Ośrodek Promocji Gminy Jaworze
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W Gminie

Złote Gody
Kolejne pary z Jaworza otrzymały Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Tym ra-
zem uroczystość odbyła się „Pod Goruszką”. Z uwagi na obostrzenia sanitarne małżeń-
stwa, które przeżyły ze sobą 50 lat, nie mogły spotkać się na wspólnej uroczystości. Ta 
została rozłożona na raty. W sumie medale otrzymało 12 par, siedem z nich pojawiło 
się „Pod Goruszką”.

 – Anna i Marian Hellerowie –
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–  Anna i Mieczysław Wąsowiczowie –

–  Anna i Zbigniew Brożkowie –

W Gminie
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–  Helena i Jan Kezwoniowie –

–  Irena i Tadeusz Mrózkowie –

W Gminie
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W Gminie

–  Jadwiga i Jerzy Michalakowie –

–  Zofia i Jerzy Lorkowie –
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Urząd Gminy informuje

Worki na odpady zielone
Urząd Gminy Jaworze przypomina, iż odpady zielone zgodnie z Uchwałą nr XIX/161/2016 Rady Gminy Jaworze 
z dnia 14 lipca 2016 r. należy gromadzić w workach o pojemności do 120 litrów.

Urząd Gminy Jaworze

Jak trzymać psa przy 
budzie, aby było to zgodne 
z prawem
Ustawa o ochronie zwierząt nie zakazuje wprost po-
zostawienia psa na uwięzi poza terenem posesji, lecz 
jej przepisy precyzują konkretne warunki, które mu-
szą być spełnione, aby trzymanie psa przy budzie było 
zgodne z prawem. Najważniejsze z nich to: zakaz trzy-
mania zwierząt na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 
godzin na dobę, a jest niemal pewne, że właściciel psa 
pozostawionego poza terenem posesji nie będzie go 
spuszczał, bo takim działaniem naraża się na mandat 
– pies nie może biegać luzem bez opieki. Mało praw-
dopodobne jest też, że właściciel tak pozostawionego 
psa wychodzi z nim na spacer i zabiera go na przykład 
do domu na noc.
Zgodnie z art. 6 pkt. 2 ust. 10 Ustawy o ochronie zwie-
rząt, utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warun-
kach bytowania... jest uważane za znęcanie się nad 
zwierzętami, a pozostawienie psa uwiązanego na nie-
ogrodzonym terenie ze swobodnym dostępem do nie-
go innych zwierząt i ludzi, to narażenie jego zdrowia 
i życia – jest to działanie zabronione! Chcesz mieć psa 
stale przy budzie na nieogrodzonej posesji (to już jest 
niemodne, lepiej mieć alarm), musisz posiadać dla nie-
go kojec.
Pies na łańcuchu nie ma możliwości ucieczki, dlatego 
najczęściej wybiera atak. Z tak ukształtowanym za-
chowaniem jego swobodne bieganie po okolicy zakoń-

czy się pogryzieniem kogoś. Atak na ludzi często może 
być zagrożeniem dla człowieka, a dla psa może mieć 
fatalne konsekwencje, jak np. wskazanie do uśpienia.
Pozwól nam działać zanim do tego dojdzie – poinfor-
muj nas o psie uwiązanym poza posesją. Dzwoń pod 
numer 574 796 124.

Śląski Inspektorat ds. Ochrony Zwierząt



czerwiec 2021

15

Wspomnienia

Którzy odeszli...
Leszek Kluka
Zmarł 30 kwietnia w wieku 65 
lat. Był magistrem zarządza-
nia i marketingu (Akademia 
Ekonomiczna w Katowicach), 
studia podyplomowe w zakre-
sie prawa pracy i ubezpieczeń 
społecznych w Wyższej Szkole 
Humanitas w Sosnowcu ukoń-
czył w 2010r., w zakresie bez-
pieczeństwa i higieny pracy 
(Wyższa Inżynierska Szkoła 
Bezpieczeństwa i Organizacji 
Pracy w Radomiu) w 2007 r., 
a w zakresie ochrony i inży-
nierii środowiska (AGH w Kra-
kowie) przed dziewięciu laty.
Od 2006 roku do 2010 roku 
zatrudniony był w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Jaworzu, a następnie na zasadzie porozumienia prze-
niesiony do pracy do Urzędu Gminy Jaworze, gdzie pra-
cował do swojej śmierci na stanowisku inspektora ds. 
bhp w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kry-
zysowego.
Leszek Kluka przepracował zawodowo blisko 33 lata, 
z czego blisko 15 lat w instytucjach samorządowych 
gminy Jaworze. Prowadził także własną działalność 
gospodarczą w okresie 2005-2018.
Uroczystości pogrzebowe śp. Leszka Kluki odbyły się 
w kościele rzymskokatolickim pw. Opatrzności Bożej 
w Jaworzu w piątek 7 maja. 
Pożegnalne słowa wójta Radosława Ostałkiewicza
Szanowna Pani Bernadetto, pogrążona w żałobie Rodzi-
no, Czcigodny Księże, Szanowni Państwo. Wiadomość  
o nieoczekiwanym odejściu kogoś, kto przez długie lata 
był nam bliski, jest dla nas wstrząsem i natychmiast 
pojawia się myśl o kruchości i przemijalności człowie-
ka. W milczeniu i bezradnie zderzamy się z tym fak-
tem i ledwo potrafimy znaleźć stosowne słowa pocie-
chy dla krewnych Zmarłego.
Pana Leszka poznałem blisko piętnaście lat temu, kiedy 
jeszcze był pracownikiem jaworzańskiego GOPS-u, po-
tem współpracowaliśmy w jednostce realizującej pro-
jekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaworzu”. 
Następnie w Urzędzie Gminy był zatrudniony jako in-
spektor ds. bhp. Pozwólcie, że przybliżę Państwu syl-
wetkę Drogiego Zmarłego Leszka Kluki. Urodził się 7 lu-
tego 1956r. w Mielcu. Był człowiekiem wszechstronnie 
wykształconym – ukończył na Akademii Ekonomicz-
nej w Katowicach zarządzanie i marketing, a następ-
nie stale podnosił swoje kwalifikacje i kompetencje. 
Od 2006 do 2010 roku zatrudniony był w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaworzu, a następnie na 
zasadzie porozumienia przeniesiony do pracy do Urzę-
du Gminy Jaworze, gdzie pracował do swojej śmierci, 
jak już wspomniałem, na stanowisku inspektora ds. 
bhp w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzy-
sowego. Leszek Kluka przepracował zawodowo blisko 
33 lata, z czego blisko 15 lat w instytucjach samorządo-

wych Gminy Jaworze. Prowadził także własną działal-
ność gospodarczą w okresie 2005-2018.
Dzisiaj przyszło nam pożegnać naszego długoletnie-
go współpracownika i kolegę – Leszka Klukę. Podczas 
wszystkich tych lat jego pracy w Urzędzie prawie wszy-
scy zaznaliśmy Jego dobroci i właściwie wszyscy mie-
liśmy z nim kontakt podczas szkoleń czy egzaminów 
z bhp. Był człowiekiem wielkiej kultury i klasy, dał się 
zapamiętać jako życzliwy i koleżeński pracownik, który 
dla każdego miał dobre słowo i uśmiech. Umiał uważ-
nie słuchać i każdego potrafił zrozumieć. W tym roku 
Pan Leszek planował przejść na długo oczekiwaną eme-
ryturę, jednak Nasz Stworzyciel postanowił inaczej
zaplanować Mu zasłużony odpoczynek...

Szanowna Pani Bernadeto, droga Pani Dyrektor, chciał-
bym złożyć Pani w imieniu własnym oraz wszystkich 
pracowników instytucji gminy Jaworze szczere kon-
dolencje i wyrazy wdzięczności, jakie winni jesteśmy 
też Pani, bo przecież to Pani godziła się na nieobec-
ność męża w domu, kiedy był nam potrzebny. Pan Le-
szek miał ciepły dom i kochającą, wyrozumiałą żonę. 
Wiem, że trudno nam będzie zapełnić pustkę, jaka po-
wstała między nami po odejściu Pana Leszka. Jeszcze 
boleśniejsza jest to strata dla Pani, bo łączyła Was wiel-
ka miłość, którą widzieliśmy na własne oczy, a w roz-
mowach zawsze Pani podkreślała, jak wielką opoką  
w trudnych chwilach Pani życia był Pani mąż.
Dziś towarzyszymy w ostatniej drodze człowiekowi, 
który był naszym dobrym kolegą i przyjacielem. Niech 
spoczywa w pokoju! Cześć Twej Pamięci, drogi Panie 
Leszku.

***

Józef Kiedos
Zmarł 30 kwietnia w Szpitalu Wojewódzkim pod Szyn-
dzielnią w Bielsku-Białej. Ks. prof. Józef Kiedos był ce-
nionym wykładowcą Śląskiego Seminarium Duchow-
nego i Uniwersytetu Śląskiego, autorem wielu prac 
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naukowych na temat historii Kościoła. Od 1994 r. 
mieszkał na terenie parafii Opatrzności Bożej w Ja-
worzu. Przeżył ponad 77 lat, z czego prawie 54 jako 
kapłan. Wójt gminy Jaworze Radosław Ostałkiewicz 
tak pisze o księdzu profesorze: – Doskonale pamię-
tam ks. Józefa i rozmowy, które było mi dane z nim 
toczyć – tak rozmowy lekkie, jak również i te, które 
wymagały większego wysiłku intelektualnego. Jego 
kazania zawsze przepełnione były troską o bliźniego 
i otaczający świat, w tym naszą małą Ojczyznę Jawo-
rze, którą wybrał na miejsce odpoczynku po przej-
ściu na emeryturę. Dziękuję ks. Józefowi za dobro, 
jakie mi okazał, za czas jaki mi poświęcił, za słowo, 
które głosił. Dziękuję mu za kazania wygłoszone pod-
czas świąt narodowych w trakcie mszy św. w inten-
cji Jaworza. Dziękuję za zaproszenia do uczestnic-
twa w uroczystościach z okazji jego jubileuszy ka-
płańskich i osobistych – naprawdę było to dla mnie 
ważne. Z kolei w imieniu własnym i władz samorzą-
dowych Jaworza całej rodzinie, a przede wszystkim 
siostrze śp. ks. prof. dr. hab. Józefa Kiedosa składam 
wyrazy głębokiego i szczerego współczucia z powo-
du tej bolesnej straty.
Ksiądz profesor urodził się 16 grudnia 1943 roku  
w Watenstedt w Niemczech. Do Polski wraz z rodzi-
cami przyjechał w 1945 r. Zamieszkał w Chorzowie, 
gdzie w 1957 r. ukończył szkołę podstawową. W tym 
samym roku wstąpił do Niższego Seminarium Du-
chownego. Po dwóch latach przeniósł się do LO w 
Chorzowie. Tam zdał maturę w 1961 r. Studiował 
w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie. 
Święcenia kapłańskie przyjął w 1967 r. w katedrze 
Chrystusa Króla w Katowicach.
Pracował jako duszpasterz w parafiach diecezji kato-
wickiej: Chrystusa Króla w Hołdunowie (1967-1970), 
św. Józefa w Rudzie Śląskiej (1970-1973) i Najświęt-
szego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej (1973-1975).  
W 1976 r. podjął prace jako bibliotekarz w kurii diece-
zjalnej w Katowicach. Rozpoczął jednocześnie studia 
na Wydziale Teologicznym KUL, gdzie uzyskał tytuł 
magistra (1978) oraz doktora (1981) historii Kościo-
ła. Habilitację zdobył w 1997 r. na Papieskim Fakul-
tecie Teologicznym we Wrocławiu.
W 1980 r. został mianowany prefektem Wyższego 
Seminarium Duchownego w Katowicach. 2 lata póź-
niej został jego wicerektorem. W 1984 r. wyjechał na 
stypendium naukowe do Niemiec, a po powrocie wy-

kładał historię Kościoła w Wyższym Seminarium Du-
chownym w Katowicach.
26 czerwca 1992 r. został inkarnowany do diecezji 
bielsko-żywieckiej. W latach 1992-1994 był probosz-
czem parafii w Dębowcu koło Cieszyna.
Prowadził zajęcia w cieszyńskiej filii UŚ oraz w Insty-
tucie Teologicznym św. Jana Kantego w Bielsku-Białej. 
Uroczystości pogrzebowe odbyły się w piątek 7 maja 
w Bierach.
Urząd Gminy Jaworze/Diecezja Bielsko-Żywiecka

Pożegnalne słowa wójta Radosława Ostałkiewicza
Zastanawiałem się, co powiedzieć po śmierci tak wspa-
niałego człowieka jak śp. ks. prof. Józef Kiedos – osobo-
wość na pewno nietuzinkowa, wspaniały człowiek, wy-
bitny naukowiec i wyjątkowy kapłan, który fascynował 
i inspirował swoim słowem, wiedzą i wiarą.
Dzisiaj zgromadzeni nad jego trumną żegnamy się  
z nim na chwilę, bo wiemy, że przyjdzie nam się jeszcze 
spotkać. Jednakże jest nam niezwykle ciężko rozstać 
się z człowiekiem, którego życie i działalność tak wie-
le wniosły w naszą codzienność. Zgromadziliśmy się 
tu przede wszystkim po to, by wspólnotą naszych serc  
i myśli zaświadczyć o tym, że pamięć o nim nigdy nie 
zostanie zatarta, że jego dzieło, a także wspaniała oso-
bowość, będą żyły w nas na zawsze.

Ks. profesor to człowiek, który obok działalności dusz-
pasterskiej poświęcił swoje życie historii Kościoła,  
a jednocześnie sam stał się jego historią tu, na cieszyń-
skiej ziemi. Wczytując się w jego prace i artykuły na-
ukowe, można wynieść, że jego wiedza o lokalnym Ko-
ściele, zgromadzeniach zakonnych i szkolnictwie ka-
tolickim była wręcz nieograniczona i godna podziwu 
i uznania.
Miałem ten olbrzymi zaszczyt poznać osobiście ks. Jó-
zefa Kiedosa i doskonale pamiętam rozmowy, które 
było mi dane z nim toczyć – tak te lekkie, jak również  
i te, które wymagały większego wysiłku intelektualnego
– czasem nawet sporego. Jego śmierć skłoniła mnie do 
zapoznania się z jego dorobkiem naukowym. W 1983 
roku w periodyku „Śląskie Studia Historyczno-Teolo-
giczne” ksiądz profesor opublikował artykuł pt. „Kar-
dynał Karol Wojtyła – uczestnik pielgrzymek mężów  
i młodzieńców do Piekar Śląskich”, w którym przedsta-
wia kalendarium pobytu ówczesnego metropolity kra-
kowskiego w sanktuarium Matki Bożej w latach 1965-
1978, przytaczając jego homilie i przesłania. Ze słów, 
które wyszły spod pióra ks. profesora, wylewa się wiel-
ki zachwyt nie tylko osobą papieża-Polaka, ale całym 
jego życiem jego drogą w służbie Chrystusa. Patrząc na 
historię życia Drogiego Zmarłego, można chyba powie-
dzieć, że ks. Józef Kiedos był tym kapłanem, który stą-
pał śladami św. Jana Pawła II po Śląsku Cieszyńskim.
Jego kazania zawsze były uszyte na kanwie naucza-
nia Chrystusa i jego przykazania miłości, przepełnio-
ne były troską o bliźniego i otaczający świat, w tym  
o naszą małą Ojczyznę Jaworze, którą wybrał na miej-
sce odpoczynku po przejściu na emeryturę. I za to, jako 
wójt tej gminy, mu z całego serca dziękuję. Dziękuję 
ks. Józefowi za dobro, jakie mi okazał, za czas jaki mi 
poświęcił, za słowo, które głosił. Dziękuję mu za kaza-
nia wygłoszone podczas świąt narodowych w trakcie 
mszy św. w intencji Jaworza. Dziękuję za zaproszenia 
do uczestnictwa w uroczystościach z okazji jego jubi-

Wspomnienia
Fo

t. 
A

RC



czerwiec 2021

17

leuszy kapłańskich i osobistych – naprawdę było to 
dla mnie ważne.

Pamiętam niedzielę, 18 czerwca 2017 roku w kościele  
w Bierach, gdzie wspólnie świętowaliśmy złoty ju-
bileusz kapłaństwa ks. prof. Józefa Kiedosa. Wtedy, 
składając życzenia, powiedziałem: – Czcigodny Księ-
że Profesorze! Pół wieku temu odpowiedziałeś Je-
zusowi „tak” na Jego słowa: „Pójdź za mną!”. Wier-
ny swemu powołaniu obchodzisz dzisiaj złoty jubile-
usz kapłaństwa. Razem z Tobą dziękujemy Panu za 
te lata pełne radości, trudu, doświadczeń i zmagań,  
a wszystko to w służbie Bogu, ludziom i Kościołowi. 
Kapłan jest monstrancją, jego rolą jest pokazywać Je-
zusa; musi sam zniknąć i ukazać Jezusa. Starać się 
pozostawić dobre wspomnienie w duszy każdego z 
tych, którzy do niego przychodzą. Stać się wszystkim 
dla wszystkich. Śmiać się z tymi, którzy się śmieją, pła-
kać z tymi, którzy płaczą, aby wszystkich przyprowa-
dzić do Jezusa”. I taki właśnie byłeś – mimo wielkiej 
wiedzy naukowej, zawsze prostym językiem mówi-
łeś nam o Ewangelii i Kościele, mimo wielu tytułów 
przed nazwiskiem, pozostawałeś skromnym człowie-
kiem i dostępnym prostym ludziom kapłanem, mimo 
wielu zaszczytów, które otrzymywałeś i funkcji, któ-
re pełniłeś, pozostawałeś zawsze skromny. Właśnie  
w tamtą niedzielę, gdy zwróciłem się do Ciebie, uży-
wając tytułu Kanonika Rochettum et Mantolettum, po 
ojcowsku i żartobliwie skarciłeś mnie, mówiąc, że na-
wet nigdy nie odebrałeś tego aktu i tytuł, choć ważny, to 
niepotrzebny. Do dzisiaj pamiętam cały ten nasz wspa-
niały dialog, poprowadzony z humorem i swadą i zapa-

miętam go do końca życia. Nawet teraz się uśmiecham, 
wspominając tamtą niedzielę w Bierach.
Droga pogrążona w smutku Rodzino i bliscy drogiego 
nam Zmarłego. Śmierć bliskiej osoby jest zawsze cio-
sem. Dziś cios ten przyjmujemy wszyscy razem, jednak-
że to Wasz ból jest najbardziej dotkliwy. Ból po stracie 
kogoś, kto był częścią Waszego życia, kto swą obecno-
ścią stanowił pewną stałą i wytyczał pewien kierunek, 
a jednocześnie był opoką i drogowskazem.
W imieniu własnym i władz samorządowych Jaworza 
całej rodzinie śp. ks. prof. dr. hab. Józefa Kiedosa, jego 
przyjaciołom i bliskim, kapłanom, z którymi współpra-
cował oraz całej wspólnocie parafialnej Jaworza oraz 
tym wspólnotom, którym służył w swym kapłaństwie 
składam wyrazy głębokiego i szczerego współczucia  
z powodu tej bolesnej straty.

Czcigodny i niezapomniany księże Profesorze, dzię-
kuję Ci za obecność w moim życiu. Żegnamy Cię dziś 
wszyscy w wielkim smutku, ale także z wiarą w ser-
cu, że Twoje słowa, wiedza i przesłanie nie przemi-
ną wraz z Twym odejściem do domu Ojca, bo to w na-
szej mocy leży teraz zachowanie pamięci o Tobie. Ufa-
my, że staniemy się jego godnymi strażnikami, a kon-
tynuując Twe dzieło, przyczynimy się do jego rozwoju  
i upowszechnienia wartości, które zaszczepiłeś na tej 
ziemi i w naszych sercach. To największy skarb, jaki 
od Ciebie otrzymaliśmy.

Szczęść Boże, księże Józefie!
Cześć Twej Pamięci

„Nie odchodzi się tak naprawdę i zupełnie, 
bo mimo wszystko – pozostaje się w czyjejś pamięci, w czyimś czekaniu” 

Z głębokim smutkiem i bólem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci naszego kolegi

śp. Leszka Kluki
pracownika Urzędu Gminy Jaworze

oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworzu

Żonie, Pani Bernadecie Kluka oraz rodzinie i bliskim Drogiego Zmarłego 
najszczersze wyrazy współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy składają

Wójt Gminy Jaworze, Zastępca Wójta Gminy Jaworze,
pracownicy Urzędu Gminy Jaworze, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Jaworzu i gminnych jednostek organizacyjnych
oraz radni Rady Gminy Jaworze.

PODZIĘKOWANIA

Za udział w uroczystości pogrzebowej w Jaworzu 
w dniu 7.05.2021 r.,
śp. Leszka KLUKI

serdeczne podziękowania kieruję do wszystkich, 
którzy byli ze mną w ciężkich chwilach 

oraz dziękuję za modlitwę, intencje mszalne 
oraz złożone kwiaty.

Żona z rodziną
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Zapewne nie każdy zwraca uwagę na ten detal. Na po-
sadzce strażnicy OSP w Jaworzu widnieją cztery cyfry. 
1966 to nic innego, jak rok rozpoczęcia budowy nowej 
siedziby ochotników. Jak łatwo więc policzyć, od tej 
chwili mija w tym roku 55 lat. Zanim jednak pochy-
limy się na nową remizą (artkuł ukaże się w jednym 
z kolejnych wydań naszego gminnego miesięcznika), 
warto zagłębić się bardziej w historii. Pewnie mało 
kto bowiem pamięta, że strażnic w Jaworzu było kilka.

Początki w 1873 roku
Kiedy pojawia się pierwsza wzmianka na temat straż-
nicy w Jaworzu? Na to pytanie nie da się jednoznacz-
nie odpowiedzieć. Wszystko dlatego, że – jak mówi Cze-
sław Malchar, prezes OSP w Jaworzu – pierwsze infor-
macje pochodzą z przekazów ustnych. Wiadomo na-
tomiast, kiedy została założona pierwsza straż. – To 
był rok 1873. Straż nie została jednak zarejestrowana  
w Urzędzie Krajowym w Opawie, dlatego też nie mo-
gła liczyć na wsparcie finansowe, choćby w postaci 
subwencji. Na takich warunkach działała przez całą 
dekadę. Dopiero po 10 latach rozpoczęła się normal-
na działalność statutowa – wyjaśnia Czesław Malchar.
Z przekazu ustnego nieżyjącego już Jana Małysza wy-
nika, że tuż koło jego posesji (na parceli Jerzego Krehu-
ta) istniało jakieś pomieszczenie, prawdopodobnie szo-
pa zamieniona na strażnicę, w której przechowywano 
podręczny sprzęt gaśniczy. – Nie wiemy także, do kiedy 
ten prowizoryczny obiekt istniał – dodaje prezes OSP.
O początkach staży pożarnej w Jaworzu można prze-
czytać między innymi w „Gwiazdce Cieszyńskiej”. – Na 
terenie tutejszej gminy założona została już w 1873 
roku Ochotnicza Straż Pożarna, która jednak z powo-
du braku wychowania społecznego obywateli po kilku-
letnim istnieniu została zlikwidowana. Była to pierw-
sza wiejska Straż Pożarna w powiecie bielskim – pisa-

ła gazeta we wtorek 7 lutego 1939 roku. Artykuł odno-
sił się jednak nie tylko do początków, ale obchodzone-
go wtedy jubileuszu 40-lecia istnienia. – W dniu zało-
żenia Straży, 2 grudnia 1898 r., przystąpiło 67 obywa-
teli na członków czynnych. Pierwszym prezesem zo-
stał wybrany Andrzej Ryrych, kupiec, zaś pierwszym 
komendantem Paweł Adamiec, nauczyciel. Straż wy-
dała do roku 1919 kwotę 14.947.21 koron na kupno 
dwu sikawek i innego sprzętu. W r. 1923 wybudowa-
no nową remizę strażacką w Jaworzu Średnim kosz-
tem 6,873.720 marek. W latach 1924-1938 wydatkowa-
no ogółem kwotę 32.898.47 zł, z czego większą kwotę 
pochłonęło kupno dwu sikawek motorowych i dwóch 
wozów rekwizytowych oraz budowę nowej remizy  
w Jaworzu Górnym. Wydatki powyższe pokryte zo-
stały w pierwszym rzędzie ofiarami złożonymi przez 
obywateli, ale też czystych dochodów z imprez urzą-
dzanych przez OSP, wreszcie przez subwencje gmin-
ne – można było przeczytać na stronie 4, w rubryce  
„Z Bielska i okolicy”.

„Depo” w centrum, a tuż obok więzienie
Prawdziwa historia budowy strażnicy w Jaworzu za-
częła się na początku XX wieku. – W 1906 roku hrabia 
Larisch von Mönnich z Karwiny nieodpłatnie przeka-
zał działkę pod budowę nowej strażnicy, przy obecnej 
ulicy Zdrojowej – między Berndorfem i Jaworowym 
Zaciszem. W tym samym roku obiekt został oddany 
do użytku, z niemiecka był nazywany „depo”. Tak na-
prawdę była to pierwsza w naszej miejscowości wy-
budowana i udokumentowana strażnica – przypomi-
na Danuta Pawlus, wiceprezes Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Jaworzu.
– Tam zresztą w jednym boksie garażowym była prze-
chowywana sikawka, która dziś jest eksponowana 
przed współczesną siedzibą. W drugim boksie mie-

Strażnic było wiele

Czesław Malchar, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzu, z oryginalną tabliczką, która wisiała na straż-
nicy w Jaworzu Średnim.

Historia
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Historia
ścił się magazyn różnych sprzętów. Co ciekawe, obok 
strażnicy znajdowały się więzienie gminne oraz szale-
ty publiczne – uzupełnia Czesław Malchar.
Na początku poprzedniego stulecia Jaworze zamiesz-
kiwało znacznie mniej osób, ale było tak samo rozległą 
miejscowością. Życie bardzo szybko pokazało, że jed-
na strażnica w centrum to za mało, a dojazd na peryfe-
rie wozem zaprzężonym w konie zajmuje sporo czasu. 
Dwa pożary w Jaworzu Średnim stały się bezpośred-
nim impulsem do wybudowania kolejnego obiektu. Po 
pożarze drewnianych domów Hajduków i Klimów, Pa-
weł Hajduk przekazał działkę pod budowę strażnicy 
w Średnim (znajdowała się w bezpośrednim sąsiedz-
twie dzisiejszej Motylarni), co stało się faktem w 1924 
roku. – Występowała ona jako pluton III Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Jaworzu. Nie do końca wiemy, co na 
ówczesne czasy oznaczył pluton, niemniej jednak za-
chowała się oryginalna tabliczka, którą prezes prezen-
tuje podczas spotkania.
W 1930 powstała strażnica w Jaworzu Górnym, przy 
obecnej ulicy Turystycznej, w rejonie dawnej przepom-
powni – na dawnej posesji Józefa Kisiały. Obiekt wy-
różniał się nowoczesną architekturą. – Dalej nie było 
samochodów, ale były tzw. wozy rekwizytowe, do któ-
rych się zaprzęgało konie. W związku z tym, że pan Jó-
zef posiadał konie, jego obowiązkiem było ich zapię-
cie i wyjazd do pożaru. Na tym wozie znajdowały się 
węże pożarnicze, ręczne pompy i hydropulty, wiadra, 
bosaki oraz inne sprzęty – opowiada Czesław Malchar. 
Jako ostatnia została wybudowana strażnica w Nałę-
żu. Mieściła się tuż obok końcowego przystanku. Jej 
historię zakończył pożar. Wtedy już jednak nie pełni-
ła swojej funkcji. – Służyła jako magazyn dla stanicy 
harcerskiej. Hufiec katowicki składał w środku mate-
race. Ktoś to podpalił. Dwa razy się paliła, za trzecim 
razem nie udało się jej jednak uratować – wspomina 
Danuta Pawlus.
Nie wiadomo, co było przyczyną pożaru, być może pod-
palenie. Do zdarzenia, jak udało nam się ustalić prze-

glądając archiwalne wydania „Kroniki Beskidzkiej”, do-
szło w bardzo gorącym okresie. – Czerwony kur zbie-
ra na Podbeskidziu obfite żniwo. Ostatnich kilkana-
ście dni, to jedno pasmo nieszczęść wywołanych raz 
po raz wybuchającymi pożarami. O niespotykanym na-
tężeniu pożarów niech świadczą następujące porów-
nania: w okresie od 1 stycznia do 12 marca wybuchło  
w Bielsku-Białej 12 pożarów, a powiecie cztery; w okre-
sie od 12 do 20 marca – a więc w przeciągu tygodnia 
– straż pożarna interweniowała w mieście przy trzy-
nastu pożarach, a w powiecie przy czternastu – pisała 
„Kronika Beskidzka” datowana na 25-31 marca 1972 
roku. Co ciekawe, wzmianka o pożarze strażnicy uka-
zała się dopiero w gazecie datowanej na 8-14 kwiet-
nia. Tygodnik donosił wtedy, że stara strażnica, dzier-
żawiona przez harcerzy z Siemianowic, została pod-
palona przez nieznanego sprawcę.
– Straty są niewielkie – przeczytali czytelnicy.
Historia strażnicy w Nałężu skończyła się 23 mar-
ca 1972 roku. Obiekt w Górnym został rozebrany  
w tym samym roku, a „Depo” przestało istnieć w 1968 
roku. Obiekt na parceli Pawła Hajduka dokonał żywo-
ta w roku 1955.  

Tomasz Wolff

Tak wyglądała strażnica w centrum, nazywana z nie-
mieckiego „depo”. 

Dziś nikt nie pamięta, że w tym miejscu przy ulicy Tu-
rystycznej stała kiedyś strażnica.

Budynek w Nałężu spłonął w marcu 1972 roku.
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Ortopeda, 
który uwolnił motyle
Rozmowa z Arturem Sczesnym, ordynatorem 
oddziału dla dzieci i młodzieży w Beskidzkim 
Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym w Jaworzu

Ludzie Jaworza

Lekarz ortopeda, muzyk, karateka... Które z tych 
określeń jest panu najbliższe?
To zależy od liczby fanów.

Czyli?
Najwięcej fanów mam jako ortopeda. Z wykształcenia 
jestem lekarzem, więc najwięcej czasu poświęcam le-
czeniu. Z oddziałem dziecięcym w Jaworzu jesteśmy 
zresztą związani całą rodziną – żona jest polonistką  
w szkole, a syn Antoni tam dyżuruje. Na drugim miej-
scu plasuje się muzyka, choć muzykiem amatorem je-
stem od kilkudziesięciu lat. 

Mieszkacie z żoną w Jasienicy, ale do Jaworza ma-
cie przysłowiowy „rzut beretem”. Czuje się pan ja-
worzaninem czy jasieniczaninem?
Bardziej jaworzaninem. Przyjechaliśmy tutaj 15 lat 
temu za pracą. Moja koleżanka Beata Pierzchała, z któ-
rą pracowałem w Szpitalu św. Barbary w Sosnowcu, 
została ordynatorem na oddziale dla dorosłych. Za-
dzwoniła do mnie z informacją o wakacie na oddzia-
le dziecięcym. Długo się nie zastanawialiśmy. Mój syn 
był wtedy po czwartej klasie szkoły muzycznej (uczył 
się grać na saksofonie). 1 czerwca minie (rozmowa zo-
stała przeprowadzona w połowie maja – przyp. T.W.) 
dokładnie 15 lat od mojego zatrudnienia w BZLR. Ale 
mieszkam w Jasienicy. To sprawna gmina.

Przyjechaliście państwo w Beskidy z Bytomia, dla-
tego pytanie: czy kiedykolwiek żałowaliście swojej 
decyzji, chyba w ogóle nie powinno paść...
Zgadza się (śmiech). Jaworze to jedno z najciekawszych 
i najpiękniejszych miejsc nie tylko w Beskidach, ale w 
całej Polsce. Dla mnie to jest połączenie dwóch świa-
tów: natury (w każdej chwili można wyskoczyć w góry 
albo na kijki) oraz wysokiego standardu życia. W Pol-
sce jest wiele równie ładnych miejsc, ale często za tym 
idzie bieda. Tymczasem w Jaworzu ja nie słyszałem, 
żeby ktoś na coś narzekał. Ludzie mają i pracę, i za-
interesowania, realizują się zarówno zawodowo, jak 
i społecznie. Jak ktoś marudzi, to w większości przy-
padków jest to tylko jego wina.

Raj na ziemi?
W pewnym sensie na pewno. 

A minusy?
Może trochę za gęsta zabudowa. Uważam też, że po-
winniśmy przykładać większą wagę do szczegółów. 
Weźmy na przykład ogródek przed Urzędem Gminy. 
Ostatnio – być może na skutek pandemii koronawiru-
sa – to miejsce nie wygląda tak, jak mogłoby wyglądać. 
Można by także pomyśleć o posprzątaniu wielu miejsc. 
Jednocześnie marzy mi się powrót do tematu solanki 
jaworzańskiej i centrum balneologicznego. Warto by 
pomyśleć też o tym, by spuścizna po rodzinie Saint-Ge-
nois lepiej służyła jaworzanom i turystom. Obecnie 
okolice ulicy Pałacowej trudno nazwać perłą Jaworza.

Proszę powiedzieć, jaki wpływ na zdrowie dzieci,  
z punktu widzenia ortopedycznego, miała pandemia 
koronawirusa? Spędziły w końcu długie miesiące 
przy często naprędce przystosowanych biurkach, 
dzieliły małą przestrzeń z rodzeństwem...
Tak naprawdę mamy do czynienia z dwoma olbrzymi-
mi problemami. Pierwszy to ten, który widać na pierw-
szy rzut oka. To, że dzieci przytyły, widać nie tylko ze 
statystyk, które są na bieżąco publikowane, ale na co 
dzień. Przyjmuję dzieci w poradni i widzę, że tan czas 
odosobnienia szczególnie dotknął chłopców. Może wy-
nika to z tego, że oni naturalnie wcześniej byli bar-
dziej aktywni, a ostatnio spędzali mniej czasu w ru-
chu. Ale ogólnie dzieci siedziały przy komputerach, 
podjadały chipsy oraz słodycze i się nie ruszały. Drugą 
kwestią są szkody intelektualno-mentalne, które w tej 
chwili zaczynamy obserwować. Jest coraz więcej dzieci  
z różnego rodzaju problemami natury psychologicznej,  
a wręcz psychiatrycznej. Młodzi nie potrafią się ze sobą 
komunikować, porozmawiać twarzą w twarz, a zamiast 
tego wysyłają SMS-y, korzystają z mediów społeczno-
ściowych. Będziemy się z tym zmagać zapewne przez 
kilka lat. Na to wszystko nałożył się jeszcze fakt, że dziś 
psychiatria dziecięca w Polsce boryka się z ogromny-
mi brakami kadrowymi. Dzieci potrzebujących pomo-
cy jest coraz więcej, a lekarzy nie przybywa. 

Najgorsze jest w tym wszystkim chyba to, że pro-
blem ten zaczyna dotykać coraz młodsze osoby...
Zdecydowanie tak. Kiedyś ten problem występował  
w gronie nastolatków, zaczynał się mniej więcej w wie-
ku 13-15 lat. Dziś tymczasem pojawiają się problemy 
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nawet u dzieciaków, które nie skończyły jeszcze 10. 
roku życia. Kiedyś dzieci w tym wieku wiele czasu spę-
dzały na świeżym powietrzu, mogły się wygonić i wy-
szaleć, a w ostatnich miesiącach daliśmy im kompu-
tery do rąk. Pytanie, jakie to będzie miało skutki w 
przyszłości.
Przy okazji pandemii wyszła ciekawa rzecz. W naszym 
dziecięcym oddziale byliśmy przekonani, że rodzice 
będą się bali przywozić do nas dzieci. Tymczasem jest 
na odwrót – zainteresowanie jest większe niż kiedyś. 
Wiele dzieciaków i młodzieży trafia tu, żeby się ode-
rwać od social mediów. U nas na oddziale jest praca 
z nauczycielem na miejscu, dodatkowo za pośrednic-
twem mediów pacjenci mogą się kontaktować ze swo-
imi nauczycielami z macierzystych szkół. A do tego 
mogą na przykład skorzystać z basenu, świetlicy czy 
sprzętu rekreacyjnego na polance. A przede wszyst-
kim pobyć w gronie rówieśników.

Bardzo płynnie przeszliśmy do sportu. Jest pan ko-
jarzony także z karate. Od kiedy jest pan związany 
z tym sportem?
Od ponad 40 lat. Ale tak na serio, to można powiedzieć, 
że od 11, 12 lat. Zrobiłem stopień mistrzowski, a oprócz 
tego zostałem instruktorem karate tradycyjnego. Mam 
w tej chwili praktycznie wszystkie uprawnienia, któ-
re można posiadać w tym sporcie. Przez kilka lat, do 
początku pandemii, prowadziłem w oddziale dziecię-

cym zajęcia. Ruszymy ponownie prawdopodobnie do-
piero wtedy, kiedy zostanie odtrąbiony koniec epide-
mii. Może we wrześniu...

W kontekście tego, co mówiliśmy przed chwilą, ka-
rate bardzo by się przydało?
Ojej... Każdy sport jest dziś ważny, ale w karate docho-
dzi jeszcze jeden aspekt – mentalny. W karate oprócz 
tego, że dzieci się ruszają, mają normalny trening ru-
chowy i sprawnościowy, ćwiczymy kata i kumite, uczy-
my ich respektu dla starszych. Sensei to sensei. Trzeba 
tego senseia słuchać i podchodzić do niego z szacun-
kiem. I do kolegów.

Czyli coś, czego dziś brakuje, autorytetu rodzica, 
nauczyciela...
Brakuje przede wszystkim pewnego uporządkowania. 
A ono bardzo ułatwia dziecku funkcjonowanie w gru-
pie. Co jest ważne w sztukach walki, dochodzi także 
element zdobywania kolejnych szlifów. Trzeba zda-
wać egzaminy najpierw na biały pas, potem na żółty, 
aż się dochodzi do etapu, w którym można zdawać eg-
zamin mistrzowski. Tak na marginesie, w Japonii cały 
menedżment – prezesi i dyrektorzy firm mogą się po-
chwalić czarnymi pasami w różnych sztukach walki. 

Czy to tłumaczy, że ten kraj jest tak uporządkowa-
ny i dobrze zorganizowany?

Artur Sczesny w swoim naturalnym środowisku – jako lekarz ortopeda.
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Bardzo możliwe, że dzięki temu pewne rzeczy jest im 
łatwiej wdrożyć w życie, bo nie mierzą się z codzien-
nym chaosem.

Na koniec przejdźmy do muzyki. Jak pan myśli, na 
jakiej muzyce się wychowałem, w której się po raz 
pierwszy świadomie zakochałem?
Podejrzewam, że... Celowałabym w muzykę ognisko-
wo-turystyczną.

Strzał w dziesiątkę. Mam przed sobą płytę „Uwol-
nić motyle” grupy Inne Słowa (Artur Sczesny – gita-
ra, śpiew, autorstwo muzyki i tekstów, Łukasz Drze-
wiecki – instrumenty elektroniczne, przestrzeń, 
śpiew, Mika – śpiew, Antoni Sczesny – gitara basowa, 
Michalina Musialik – oprawa graficzna). To kawał 
dobrej roboty w tak wciąż mało popularnej działce 
muzycznej, jaką jest poezja śpiewana...
Wyrosłem z tego nurtu. Swego czasu byłem harcerzem, 
przez kilka lat byłem drużynowym drużyny środowi-
skowej w Bytomiu, w której zresztą poznałem swoją 
żoną. Już wtedy śpiewaliśmy piosenki rajdowe.

Na stronie Empiku przy pana płycie znalazłem taką 
informację: „Swoje utwory wykonuje głównie dla 
przyjaciół w warunkach ogniskowo-chatkowych, ale 
ostatnio za namową tychże przyjaciół więcej czasu 
spędza w studiu nagraniowym”. „Uwolnić motyle” 
to nie jest debiut, ale pierwsza płyta, z którą wycho-
dzi pan na szerszy rynek?
Dokładnie tak, jest to zarazem pierwsza płyta całkowi-
cie autorska, która trafiła do oficjalnego obiegu – moż-
na ją kupić w salonach Empiku, a także jest obecna  
w portalach streamingowych, między innymi w ser-
wisie Spotify. „Uwolnić motyle” to w ogóle jest piosen-
ka tytułowa. Jak się wsłuchać w tekst, to jest takie zda-
nie, że „w każdym z nas jest trochę poety”. Na tej pły-
cie znajduje się 16 utworów – z czego cztery są zupeł-
nie nowe, a pozostałe zrodziły się w mojej głowie jesz-
cze w latach 80. i 90. poprzedniego stulecia. Doceniam 
dobre teksty. Ostatnio o nie trudno, bo młodzi twórcy 
mało czytają i są na bakier z polszczyzną. 

Wychodzi na to, że niektóre piosenki bardzo długo 
czekały na swój debiut. Czemu tak późno wyszedł 
pan z pierwszą płytą?
Wpływ na to wszystko na pewno miał też COVID-19, 
miałem bowiem więcej czasu, żeby siąść do gitary, po-
pracować nad sobą, doszlifować pewne elementy. Poza 
tym udało nam się zrobić w domu studio nagrań. Więk-
szość płyty powstała właśnie w nim. A dlaczego tak 
późno? Przez wiele lat byłem tak zajętym człowiekiem 
– wiadomo, jaka jest sytuacja kadrowa w polskiej służ-
bie zdrowia – że nie było czasu na nic innego. 
Śpiewam głównie z żoną, z którą spędzam praktycz-
nie cały wolny czas. Kiedy wyjeżdżamy na wypady w 
góry, na przykład do Doliny Danielki w Beskidzie Ży-
wieckim albo na Mazury, to zawsze siadamy razem  
i gramy. Wtedy pojawia się pytanie: „A gdzie was moż-
na posłuchać?”. Odpowiadam tak: „Tutaj”. Ale wtedy 
pojawia się kontra: „A gdybyśmy chcieli w domu?”. „To 
nas nagrywajcie”. W pewnym momencie doszliśmy do 
wniosku, że trzeba mieć portfolio, z którym można by 
się przypomnieć spotkanym po drodze ludziom. Dodat-
kowo prowadzimy własny kanał na YouTubie (sklepz-

piosenkami.pl). Tam każdy utwór jest opatrzony gra-
fiką, obrazem autorstwa naszych przyjaciół, na przy-
kład Krzysztofa Czadra, który miesza z żoną Ewą po 
drugiej stronie ulicy, a u której jestem dwa razy w tygo-
dniu po mleko. Bardzo sobie cenimy znajomość z nimi.

Są takie słowa na płycie: „W każdym z nas drzemie 
jakaś historia, lecz słów nam brak, by ją opowie-
dzieć”. Ale przecież ta płyta właśnie jest takim opo-
wiedzeniem pewnej historii...
Zgadza się. Zawsze piosenka opowiada jakieś zdarze-
nie. Ja mam tak, jak pewnie większość autorów, że naj-
pierw przychodzi mi do głowy pewna myśl, żeby ją 
opowiedzieć, a potem dopiero się zastanawiam nad 
formą – akordami, linią melodyczną. Słowem, najpierw 
jest historia, a do niej dobudowuje się całą resztę. 

Zapytam na koniec: ma pan świadomość swojego 
głosu?
Co pan ma na myśli?

A to, że jak przyjdzie do pana pacjent, w Jasienicy, 
Jaworzu czy Bytomiu, który wysłuchał płyty, może 
pana nie rozpoznać po głosie...
Nikt mnie o to nigdy nie pytał i nigdy się nad tym spe-
cjalnie nie zastanawiałem. Myślę, że nie jestem rozpo-
znawalny. Po tym wywiadzie może znajdzie się ktoś 
taki w Jaworzu... Co ciekawe, przez lata byłem tekścia-
rzem, unikając śpiewania. Moje testy wykonywali inni, 
zwłaszcza Ryczące Dwudziestki. Kiedy po ciężkim uda-
rze ich lidera i mojego przyjaciela Andrzeja Grzeli ta 
współpraca mocno osłabła, postanowiłem radzić sobie 
sam. I tak się to wszystko zaczęło.

Rozmawiał: Tomasz Wolff

Nasz rozmówca w sportowym wydaniu.
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Czytanie jedną 
z najważniejszych 
umiejętności
Od nieczytania psuje się mózg – takie stwierdzenie 
ostatnio usłyszałam od lekarza okulisty (którego po-
zdrawiam), podczas naszej rozmowy na temat zależ-
ności pomiędzy czytaniem a pogorszeniem widzenia. 
Omawialiśmy kwestię stereotypowego powiedzenia, 
że „od czytania psują się oczy”, które jest dość moc-
no rozpowszechnione, aczkolwiek absurdalne. Tak 
więc wybór jest oczywisty i jednoznaczny – czytać! 
Czerwiec jest wyjątkowy w kalendarium imprez czy-
telniczych, ponieważ właśnie w tym miesiącu przy-
pada Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod 
patronatem Fundacji ABCXXI. Tegoroczna edycja jest 
jubileuszowa, dlatego Fundacja ogłosiła wyniki Plebi-
scytu Złota Dwudziestka, zorganizowanego z okazji 
20-lecia kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzie-
ciom”. Czytelnicy wybrali spośród 60 tytułów nomi-
nowanych do Plebiscytu przez Kapitułę Złotej Listy 
Fundacji 20 ulubionych książek dla dzieci i młodzieży 
pióra polskich autorów, które wydano od 2001 roku.
Czytanie – co to właściwie jest? Niby proste, oczy-
wiste pytanie, więc spróbujcie w kilku słowach na 
nie odpowiedzieć. Jak wam idzie? Potraficie ubrać 
w słowa tak oczywistą i powszechną czynność? Na 
jednym ze spotkań z przedszkolakami organizowa-
nych w bibliotece zadałam dzieciakom pytanie: „Co 
to jest czytanie?”. Bardzo dzielnie „walczyły” z pro-
blemem, a ich odpowiedzi są bezcenne! Tak więc 
wspólnie ustaliliśmy, że czytanie to przetwarzanie 
literek, czyli tekstu na dźwięki i tworzenie w wy-
obraźni obrazów, które mózg rozpoznaje i zapamię-
tuje. Ufff.., prościej już chyba nie można. Teraz przy-
toczę za Wikipedią bardziej fachową odpowiedź,  
a brzmi ona następująco:
– Czytanie to proces poznawczy, jedna z umiejętno-
ści nabywanych przez człowieka w procesie edu-
kacji, która umożliwia odbiór informacji przekazy-
wanych za pomocą języka pisanego. Współcześnie 
wciąż jedną z podstawowych form komunikowa-
nia się jest mowa pisana, dlatego czytanie jest jed-
ną z najważniejszych umiejętności każdego człowie-
ka. Istnieje wiele definicji próbujących uściślić poję-
cie czytania, lecz dwa podejścia do tematu mają za-
sadnicze znaczenie: lingwistyczne i psychologiczne. 
Nie zagłębiajmy się jednak w teoriach naukowych,  
a skoncentrujmy się tylko i wyłącznie na korzyściach 
płynących z posiadania tej umiejętności. Umiejęt-
ność czytania stanowi bazę do rozwoju inteligencji 
werbalnej oraz inteligencji skrystalizowanej, dlate-
go można powiedzieć, że czytanie dosłownie czy-
ni człowieka mądrzejszym. Czytanie to najważniej-

szy kapitał, w jaki możemy wyposażyć dzieci na całe 
ich życie. Codzienne czytanie dziecku i ograniczenie 
mediów wizualnych to najlepsza inwestycja w przy-
szłość. Sprawność językowa jest najważniejszym na-
rzędziem myślenia, komunikacji z ludźmi, udziału  
w kulturze, zdobywania wiedzy, poszerzania umie-
jętności i może mieć nieoceniony wpływ na życio-
wy sukces jednostki.
Człowiek czytający, pochłaniający wszelki druk za-
zwyczaj ma znacznie obszerniejszą wiedzę, podej-
muje szybsze i trafniejsze decyzje, żyje lepiej, spraw-
niej wychowuje potomstwo, jest szczęśliwszy, pew-
niejszy swoich możliwości i kompetencji, spokojniej-
szy, komunikatywny, nie daje sobą manipulować, 
jest kreatywny i samodzielny. Dzięki czytaniu lepiej 
przyswaja i rozumie zjawiska psychologiczne i pro-
cesy społeczne... Można tak wymieniać jeszcze wie-
le więcej pozytywów wynikających z czytania. Pod-
stawowy warunek dający przepustkę do tego „lep-
szego życia” to wyrobienie nawyku czytelniczego  
u dziecka, uchwycenie momentu, kiedy jest ono naj-
bardziej chłonne i otwarte na otaczający go świat. 
Całą fachową wiedzę znajdziecie w materiałach 
dostępnych na stronie fundacji ABCXXI „Cała Pol-
ska czyta dzieciom”, co czytać, jak czytać i kiedy. 
Prostszym rozwiązaniem będzie wizyta w naszej 
jaworzańskiej bibliotece, tutaj podpowiemy wam, 
jaką ścieżkę wybrać w kierunku czytelniczej drogi,  
a przede wszystkim udostępnimy książki. Wiem, jak 
niezwykle ważny jest dobór odpowiednich książek 
do samodzielnego czytania przez dzieci, a dwie de-
kady obcowania z najmłodszymi czytelnikami po-
zwoliły mi nabrać nieco doświadczenia w tej kwe-
stii. To, czy dziecko chętnie będzie czytało w przy-
szłości w ogromnej mierze zależy od nas, rodziców, 
opiekunów, wychowawców, od naszego podejścia  
i zaangażowania. Najprostsza zależność jest taka, że 
im wcześniej dzieciak opanuje umiejętność czytania, 
czytania ze zrozumieniem, tym lepsze będzie osią-
gał wyniki w szkole i będzie bardziej samodzielny, 
a rodzice odzyskają swój czas poświęcony mu wcze-
śniej na głośne czytanie. 
Jeżeli znajdą się rodzice chętni podjąć działanie  
i do końca czerwca zapiszą do naszej placówki swoje 
dziecko w wieku do 6 lat, to każdy nowy, młody czy-
telnik z tej grupy wiekowej otrzyma niespodziankę. 
Zapraszamy do korzystania z usług Biblioteki i za-
chęcamy do śledzenia bieżących informacji na na-
szym profilu na Facebooku.

Gabriela Śliwka
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Podsumowanie działań Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina  
w Gminie Jaworze - Kampania informacyjna „5 lat LSR” 

 
 

 
 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Bielska Kraina przez 5 lat wdrażania Lokalnej 
Strategii Rozwoju ogłosiło 16 naborów umożliwiających pozyskanie dofinansowania  
w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020, m.in. przez jednostki 
samorządu terytorialnego, organizacje im podległe, rybaków, przedsiębiorców, osób chcących 
założyć działalność gospodarczą. 
Za pośrednictwem organu decyzyjnego Stowarzyszenia, tj. Rady, wybrano do realizacji 
siedem projektów z obszaru Gminy Jaworze o łącznej wartości 807 397,00 zł. Pozwoliły one 
rozwinąć region pod względem gospodarczym oraz zachować lokalne dziedzictwo kulturowo-
historyczne i przyrodnicze obszaru. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów dobrych praktyk 
wykorzystania środków unijnych z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020. 
Realizacja tych projektów podniosła walory kulturowe i przyrodnicze obszaru oraz dała 
lokalnej społeczności, a także osobom odwiedzającym Gminę możliwość korzystania  
z ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, m.in. motylarni, wiaty grillowej, 
budynku zaplecza sportowego.  
 
 

 

5 lat LSR
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Przedszkole nr 1 i nr 2

Mała artystka
Przedszkole nr 1
W ramach projektu „Maluchy bez granic” Stowarzy-
szenie Grupy Rybackiej Bielska Kraina zachęciło dzieci  
z Publicznego Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Ja-
worzu do wzięcia udziału w konkursie plastycznym 
„Moja mała ojczyzna”. Jego celem było podniesienie 
świadomości ekologicznej dzieci, nawiązanie współ-
pracy instytucji i społeczności w rejonie przygranicz-
nym, promocja programu Interreg V-A Republika Cze-
ska-Polska, jak również rozwój umiejętności plastycz-
nych dzieci.
Konkurs złożony był z dwóch etapów: pierwszego – 
przedszkolnego, drugiego, w którym oceniano prace 
oraz wyłoniono laureatów przez komisję konkursową.
Z wielką radością i dumą nasza placówka może po-
chwalić się osiągnięciem naszego przedszkolaka – Niny 
K. z grupy „Wiewiórek”, która zajęła drugi miejsce  
w kategorii wiekowej 5-latki. Pozostali uczestni-
cy – Zuzia Sz., Lenka B., Ania P. oraz Jaś K. otrzyma-
li wyróżnienia.

Wszystkim uczestnikom konkursu z naszego przed-
szkola dziękujemy za udział w konkursie, a laureatce 
serdecznie gratulujemy.

Katarzyna Dwornik-Rychta

Przedszkole nr 2
„Nasza rodzinka to fajna drużynka, a godłem naszym 
uśmiechnięta minka. Biały domek malutki pokole-
nia łączy i dobra w nim zabawa nigdy się nie koń-
czy” – słowa tego krótkiego wierszyka doskonale od-
dają atmosferę towarzyszącą naszym przedszkolakom 
podczas zabaw i zajęć, których tematem jest rodzina. 
Każdego roku, w maju i w czerwcu, celebrujemy uro-
czystości z okazji Dnia Mamy i Taty i oczywiście Dnia 
Dziecka. Atmosfera każdej z nich ma własny, niepo-
wtarzalny klimat. Są momenty wzruszenia, zadumy 
oraz ogromnej radości. W tym roku szkolnym nie mo-
gło być inaczej. Bo rodzinki super mamy i o wszyst-
kich pamiętamy!
Każda z grup przygotowała kolorowe niespodzianki, 
które z ogromnym buziakiem i gorącymi życzenia-
mi dzieci przekażą mamusiom i tatusiom. Dlatego, 
że w tym roku jeszcze nie możemy rodziców ugościć  
w przedszkolu, zaprosimy ich do obejrzenia prezen-
tacji przygotowanych przez nauczycielki. 
W ramach obchodów Dnia Dziecka każda grupa wy-
bierze się do zagrody edukacyjnej na niezapomnia-
ne spotkanie z alpakami. Przebywanie z tymi przyja-
znymi, ciekawskimi i niezwykle mądrymi zwierząt-
kami, ma bardzo pozytywny wpływ na dzieci. Przed-
szkolaki będą karmić, rozwijać swoje zainteresowa-
nia na ścieżce edukacyjnej, spacerować, biegać od po-
ranka… A reszta to niespodzianka!
Wszystkim naszym rodzinkom życzymy: tyle spoko-
ju – ile potrzebują; tyle szaleństwa – aby codzienne 
życie nie wydawało się nudne; tyle szczęścia – aby nie 
oszalały z jego nadmiaru; miłości – ponad wszystko.

***

Ziemia naszym domem
Ziemia to nasz dom i należy o niego dbać – wie o tym 
każdy, nawet przedszkolak. Co roku 22 kwietnia obcho-
dzimy Międzynarodowy Dzień Ziemi. To taki wyjątkowy 
czas, w którym powinniśmy wszyscy, choć przez chwi-
lę pomyśleć o planecie, na której żyjemy i o otaczającej 
nas przyrodzie. 
Nasze przedszkolaki również uczą się, jak żyć w zgodzie  
z naturą. Dzieci zastanawiały się, jak chronić nasz wspól-
ny dom – Ziemię, jak pomóc naszej planecie, aby była czy-
sta, zdrowa i piękna. Każda z grup dowiedziała się, jak 
dbać o nasz świat, a także jak mądrze korzystać z jego 
zasobów. Oprócz nauki znalazł się czas na tańce, śpiewy  
i quizy oraz na drobne upominki (nagrody). Okazało się, 
że przedszkolaki świetnie znają problematykę ekologicz-
ną.
Dzięki uprzejmości jednego rodzica dziecka z naszej pla-
cówki, który jest leśniczym, nasze przedszkole pozyska-
ło nowe gatunki drzewek do przedszkola, które zostały 
posadzone przez nasze starszaki. Przedszkole nr 2

Miłości ponad wszystko
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Z myślą o matce Ziemi
Wreszcie wszystko powoli wraca do normalności. Dzie-
ci z klas 1.-3. po majowym weekendzie wznowiły na-
ukę stacjonarną, a uczniowie klas 4.-8. oswajają się  
z hybrydą rzeczywistości szkolno-zdalnej. Jest inaczej, 
lekcje też jakby nie takie same. Uczymy się siebie na 
nowo. Ósmoklasiści już w blokach startowych do szkół 
ponadpodstawowych. 
Wiosna upływa nam na bliskich kontaktach i przyjaźni  
z przyrodą. Wspólnie świętowaliśmy Dzień Ziemi. Pierw-
szaczki poznawały i zaprezentowały twórczo podwod-
ny piękny świat.
W odpowiedzi na apel Fundacji Ekologicznej ARKA, Bo-
rys i Jakub napisali listy. Adresatką była pośrednio Zie-
mia, ale list otrzymał wójt Jaworza, jako przedstawiciel 
naszej społeczności i miłośnik przyrody, bo przecież wia-
domo, że zmiany globalne najlepiej zacząć od zmian lo-
kalnych. Borys zwrócił uwagę na dbanie o owady zapy-
lające, zwłaszcza pszczoły. Namawiał mieszkańców Ja-
worza do siania kwiatów łąkowych oraz pozostawianie 
niewykoszonych kwitnących trawników. Natomiast Ja-
kub w swoim liście zachęcał własnym przykładem do 
porządkowania najbliższej okolicy, zwłaszcza terenów 
rekreacyjnych. Już wiemy, że przyczynił się do zainicjo-
wania akcji „Śmieciobrania” w Jaworzu. Wraz z bratem 
Bartkiem już nieraz porządkowali dzielnie okolice Am-
fiteatru. Ufamy, że głos młodych ekologów będzie sły-
szany i dotrze do każdego, komu nie jest obojętny los 
naszej planety. W naszej szkole już symbolicznie rozpo-
częliśmy akcję ,,Kwietnych łąk”. Na wyznaczonym polet-
ku posialiśmy pierwsze nasionka, które mamy nadzie-
ję przyczynią się do rozkwitu kwiatów na terenie przy-
legającym do szkoły. Otwarcia akcji i pierwszego zasie-
wu dokonali właśnie Borys i Jakub. W pobliżu kwietnej 
łąki już kwitną, zasadzone rączkami dzieci klas 1.-3., tu-
lipany i żonkile, a wszystko to w ramach innowacji przy-
rodniczej, która swój początek miała jeszcze wczesną 
jesienią. Dbałość o owady, które zapylają kwiaty, leży 
na sercu również uczniom klas 2a i 1a. Uczestniczą oni  
w programie pod egidą Pszczelej Hali – miejsca w górach 

dla ochrony przyrody, działań artystycznych i edukacji 
pod szczytem Trzonka w Beskidzie Małym. Dzieci naj-
pierw upewniły się, że pszczoły w bliskiej okolicy znaj-
dą coś do jedzenia, bo przecież już jest zagospodarowa-
na przestrzeń tak, żeby przez cały sezon kwitły kwiaty, 
nadające się na pokarm dla pszczół. Następnie wspól-
nie przystąpiły do przygotowań, które finalnie dopro-
wadzą do skonstruowania domków dla pszczół samot-
nych i owadów zapylających. Wpierw trzeba było zgro-
madzić naturalne materiały, które posłużą do wypełnia-
nia domków. Potem dzieci ozdabiały hoteliki dla owa-
dów – bo przecież muszą być ładne. A gdy już wszystko 
będzie gotowe i pogoda pozwoli, umieścimy domki na 
terenie wokół szkolnych kwietnych łąk. Na bieżąco bę-
dziemy informowali o postępach prac. 
Nie może być Święta Ziemi bez naszej szkolnej akcji 
„Zbieramy makulaturę”. Połączyliśmy dwa słuszne cele. 
Dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu, ze zbiórki przepro-
wadzonej jeszcze w marcu, otrzymane pieniądze Samo-
rząd Uczniowski przekazał na konto Siepomaga.pl – dla 
Kajetanka. Zbiórkę powtórzyliśmy również w kwietniu.
Klasa 1c uczestniczyła w konkursie „Czyściochowa Aka-
demia”. Dzieci z wielkim zaangażowaniem eksperymen-
towały, doświadczały i poznawały nowe fakty na temat 
zdrowia i higieny. U trzecioklasistów z 3c był dzień zdro-
wego odżywiania – powstały piękne i zdrowe kanap-
ki. Natomiast Uczniowie 3a projektowali wymarzone 
eko-domy.

Pozostający na zdalnym nauczaniu uczniowie klas star-
szych 4.-8. również nie próżnowali. Ósmoklasiści utrwa-
lali swoją wiedzę przed egzaminami. Szóstoklasiści na 
zajęciach informatyki doskonalili umiejętności w two-
rzeniu grafiki komputerowej z wykorzystaniem warstw. 
Już po kilku spotkaniach (on-line) powstała imponująca 
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Zdalne lekcje 
wychowania fizycznego 

Szkoła Podstawowa nr 1
Galeria Grafiki Komputerowej SP1. A, żeby nie przyro-
snąć do krzeseł, wszyscy dbali o swoją tężyznę fizycz-
ną. Mnóstwo ćwiczeń ogólnorozwojowych przeplata-
nych przeróżnymi aktywnościami sprawi na pewno, że 
kondycja będzie na medal.
A skoro mowa o medalach. Cieszymy się z pozaszkol-
nych sukcesów naszych uczniów. Rośnie młodziutkie po-
kolenie utalentowanych sportowców. Tym razem pierw-
szoklasistka, Karolinka Ratuska, wywalczyła brązowy 
medal podczas Mistrzostw Opolszczyzny w Karate WKF 
oraz dwa medale – jeden złoty w swojej kategorii wie-
kowej oraz srebrny w starszej kategorii wiekowej, pod-
czas XI Grand Prix Śląska Polsko-Czeskiego – międzyna-
rodowego turnieju karate w Głubczycach. Natomiast  
w Memoriale im. Edwarda Szklarczyka w Suchej Be-
skidzkiej, wybiegali na różnych dystansach rekordy  
i medale: Aurelia Lachowska – złoto, Sara Urbaś – sre-
bro, Mikołaj Urbaś i Maria Podolska – brąz. Wszystkim 
gratulujemy i życzymy jeszcze wielu sukcesów!

Zespół Promocji Szkoły

Wychowanie fizyczne podczas nauki zdalnej nie po-
legało bynajmniej na „siedzeniu” przy komputerach. 
Wychowankowie naszej szkoły dbali o formę, regular-
nie ćwiczyli, pokonywali kilometry: biegając, jeżdżąc, 
wspinając się po górach. Wykonywali różnego rodza-
ju wyzwania: „Misja kwiecień” to imponujące wyni-
ki: ponad 85 procent uczniów, którzy pokonali aż 80 
km, w skali miesiąca. Rekordziści zrobili ponad 300 
km, poświęcając na to ponad 24 godziny. Wśród chłop-
ców najlepszy wynik uzyskał Mikołaj Urbaś, a wśród 

dziewcząt Aurelia Lachowska. Spośród klas prym wio-
dła 7d, której uczniowie łącznie pokonali… 2991 km, 
co daje imponujący dystans – ponad 124 km w przeli-
czeniu na jednego ucznia. Z pomiarów czasu, poświę-
conego na zaliczenia, uczniowie średnio wypracowali 
24 godziny lekcyjne z WF-u przy 16 godzinach podczas 
nauczania stacjonarnego. „Robienie kilometrów” to 
nie tylko kwiecień, ale również wcześniejsze miesiące.  
W lutym i marcu uczniowie dokładali kolejne kilome-
try na nartach i deskach. 
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Zajęcia z doradztwa 
zawodowego

Podczas zdalnych lekcji WF odbywały się również 
ćwiczenia przed kamerami. Oprócz zaliczeń testów 
wiedzy z zakresu przepisów i historii różnych dyscy-
plin sportowych były przygotowania prezentacji, pla-
nowanie aktywnej wycieczki jako elementu turyst-
ki, prezentowanie własnego układu ćwiczeń, realiza-
cje filmików instruktażowych z rozgrzewki jako nie-
zbędnego wstępu do aktywności ruchowej, turniej E-
Sportowy Rocket League i League of Legends, rowe-
rowe wyzwanie i drużynowe rozgrywki w sportach 
zespołowych – piłka nożna, siatkowa, koszykowa, a 
także podstawy szachowe – zadania, zagadki, turnie-
je klasowe i szkolne. 
Nie zapominaliśmy również o ćwiczeniach ogólno-
rozwojowych, tym razem z nietypowymi przybora-
mi (butelki, maskotki, ręczniki, skarpetki) oraz z ele-
mentami fitnessu i zumby. Była również nauka żon-

glowania trzema piłeczkami, tabelki aktywności fi-
zycznej, połączone z grą „w kości”.
Zdalne nauczanie pozwoliło również na to, na co nie 
zawsze znajduje się moment podczas lekcji w szkole. 
Był czas na omówienie sportu osób niepełnospraw-
nych, pokazanie dyscyplin, w których biorą udział,  
a także zaprezentowanie innych konkurencji sporto-
wych, takich jak: korfball, wodny hokej, siatkonoga.
Zwróciliśmy uwagę na aspekt zdrowego odżywiania. 
Przypomnieliśmy sobie piramidę żywieniową i przy-
gotowywaliśmy zdrowe śniadania. Jeśli już siedzieli-
śmy przy komputerze, to z zachowaniem prawidło-
wej pozycji.
To tylko część z realizowanych tematów podczas na-
uki zdalnej w jaworzańskiej „jedynce”. Okazuje się, 
że jak się chce, to wcale nie jest nudno.

Mateusz Wajs

Klasa 7d gościła na platformie panią Małgorzatę Bie-
niek, która prezentowała młodzieży zawód biblioteka-
rza. Aby wykonywać ten ciekawy zawód trzeba lubić 
czytać, uwielbiać obcować z książką, z tekstem w róż-
nej formie. Praca bibliotekarza to z jednej strony pra-
ca z książką, a z drugiej z czytelnikiem, który jest bar-
dzo wymagający. Co roku na rynku czytelniczym poja-
wia się ok. 40 tysięcy nowych pozycji czytelniczych, któ-
rych ludzie poszukują, chcą poznać. Trzeba mieć w nich 
rozeznanie. Nasz gość prezentował pracę Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Jaworzu, która obsługuje czytelni-
ków w różnym wieku, od przedszkolaka po osoby star-
sze. Pomaga też pacjentom, którzy przebywają u nas  
w ośrodkach sanatoryjnych. Trzeba każdą nową pozy-
cję, a jest ich co roku około tysiąca, zakwalifikować do 
odpowiedniego działu, opisać, wpisać do księgi inwen-
tarzowej, opieczętować, nadać sygnaturę i oprawić. Czę-
sto przychodzą czytelnicy i proszą o wybranie lektury 
według swoich zainteresowań, co wcale nie jest łatwe, 
aby utrafić w gust czytelnika i wyszukać mu odpowied-
nią książkę. Czasem uczniowie poszukują materiału do 
pracy domowej, studenci do pracy dyplomowej czy ma-
gisterskiej, a każdy prosi o pomoc. Praca w bibliotece 
jest ciekawa i bardzo urozmaicona.
Z kolei klasa 7a spotkała się poprzez platformę Teams 
z panią Magdaleną Mikler. Nasz gość opowiadał inte-
resująco o swojej pracy w firmie na stanowisku księ-
gowej. Pani Magda wspomniała o tym, że od najmłod-
szych lat lubiła przedmioty ścisłe, a szczególnie mate-
matykę. Lubiła liczyć, ale już geometrię niekoniecznie… 
Dlatego po szkole podstawowej wybrała liceum, a potem 
studia ekonomiczne na kierunku rachunkowość. Choć 
na pierwszy rzut oka praca jako księgowa w firmie wy-
daje się monotonna (ciągle te same cyferki), nasz gość 
przedstawił ją tak ciekawie, że zmieniliśmy zdanie na 
ten temat. Pani Magda mówiła, że wykonując taki za-
wód, trzeba być dokładnym, cierpliwym, dociekliwym, 
odpowiedzialnym, znać coraz to nowe przepisy, umieć 

posługiwać się różnymi programami komputerowymi. 
Tak naprawdę zaczyna się swoją pracę od „śledzenia”, 
na co szef firmy wydaje pieniądze. Trzeba znaleźć miej-
sce do ich zaksięgowania, a później umieć się posługi-
wać komputerem, aby wydatki czy przychody zapisać 
w odpowiednim miejscu i w odpowiedni sposób. Trzeba 
czuwać, aby pieniędzy nie zabrakło na ważne wydatki  
w firmie. Praca wcale nie jest nudna, bo przepisy często 
się zmieniają, więc wymaga dokształcania. Ciągle trze-
ba się czegoś nowego uczyć.
Ponadto klasa 7 c spotkała się na zajęciach zdalnych  
z Marią Próchniak. Celem spotkania było poznanie cie-
kawego zawodu muzealnika, przewodnika po Muzeum 
Ustrońskim. Pani Maria bardzo ciekawie opowiadała 
o wartości wykształcenia, które pomoże lepiej poznać 
świat i rozwijać swoje zainteresowania, predyspozycje. 
Zachęcała młodzież do nauki. Sama ukończyła studia na 
kierunku geografia, profilu pedagogicznym. Potem pra-
cowała zgodnie ze swoim przygotowaniem zawodowym 
przez pięć lat z młodzieżą w szkole, w Ustroniu. Była na-
uczycielem wymagającym. Po kilku latach postanowiła 
zmienić swoje życie zawodowe i podjęła się pracy labo-
rantki medycznej w szpitalu w Ustroniu. Były to zupeł-
nie nowe umiejętności, nowe wyzwania, trzeba było się 
wiele nowego nauczyć, ale to pozwoliło jej się rozwijać. 
Naszych uczniów przekonywała, że „w życiu nie trzeba 
bać się zmian!”. Po kilku latach zrezygnowała z pracy 
w laboratorium na rzecz etatu w banku. Tutaj przyda-
ły się jej umiejętności matematyczne, dokładność, cier-
pliwość i sumienność. A ostatecznie pokochała historię 
terenów, które były jej bliskie i to jak łączyła się z dzie-
jami naszego kraju. Wybrała zawód muzealnika w Mu-
zeum Ustrońskim. Jak podkreśliła, ważne jest, aby zna-
leźć miejsce, w którym będziemy się dobrze czuć i przy-
chodzić codziennie z przyjemnością, bo w pracy spędza-
my jedną trzecią swojego życia. 

Mirosława Hawełek
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Z życia świetlicy…
Szkoła Podstawowa nr 2

Spoglądać dalej, 
spoglądać szerzerzej…
Już od wielu miesięcy nauczyciele i uczniowie S.P. nr 
2 starają się o włączenie do grupy Szkół Stowarzyszo-
nych UNESCO. O naszych szkolnych działaniach zmie-
rzających w tym kierunku pisaliśmy niejednokrotnie 
w wielu numerach Echa Jaworza. Postanowiliśmy roz-
począć artykuł, podając więcej konkretnych informa-
cji na podstawie strony internetowej Polskiego Ko-
mitetu ds. UNESCO. Podstawową zasadą stworzenia  
w 1953 roku programu Szkół Stowarzyszonych UNE-

SCO było założenie, iż „rozpowszechnianie idei współ-
pracy międzynarodowej wśród dzieci i młodzieży przy-
czynia się do budowania wzajemnego zrozumienia”. 
Przystąpiły wówczas do niego 33 szkoły ponadpod-
stawowe w 16 krajach. Dziś w programie uczestniczy 
11500 instytucji oświatowych ze 182 krajów, począwszy 
od przedszkoli, a skończywszy na placówkach kształce-
nia nauczycieli. Polskie szkoły przystąpiły do tego pro-
gramu w 1956 roku. Obecnie na liście Szkół Stowarzy-

Nasza świetlica jest miejscem, w którym uczniowie 
mogą przyjemnie, pożytecznie i bezpiecznie spędzić 
wolny czas. Każdego dnia pod opieką nauczycieli, dzie-
ci klas młodszych uczęszczające na świetlicę rozwijają 
swoje talenty i nabywają nowe umiejętności. 
Prowadzone zajęcia świetlicowe dają dzieciom możli-
wość czynnego wypoczynku poprzez gry i zabawy ru-
chowe, muzyczne, zręcznościowe zarówno w świetli-
cy jak i na świeżym powietrzu. Rozwijamy także kre-
atywność poprzez wykonywanie prac plastycznych  
i technicznych. Rozładowują one napięcie, uspokaja-
ją i odprężają. Organizujemy również zajęcia czytelni-
cze i konkursy. Wzięliśmy też udział w akcji „Wymia-
na pocztówkowa”, dzięki, której mogliśmy zaprezen-
tować nasze Jaworze uczniom i nauczycielom z innych 
szkół z różnych zakątków Polski.
Mimo obostrzeń i zmieniających się wytycznych stara-
my się, aby każdy dzień mijał w radosnej atmosferze, 
dlatego uprzyjemniamy naszym uczniom czas poprzez 

obchodzenie różnych świąt nietypowych, organizowa-
nie zabaw, konkursów i quizów. Wielu naszych pod-
opiecznych, przychodząc na zajęcia świetlicowe, zadaje 
pytanie: „Co będziemy dzisiaj robić?” Dlatego cieszymy 
się, że lubią twórczo spędzać czas. W tym roku ogrom-
nym zainteresowaniem cieszyła się kreatywna zabaw-
ka zręcznościowa KENDAMA. Wielu uczniów ciężko 
trenowało, aby nauczyć się bardzo efektownych tri-
ków. Ponadto KENDAMA pozytywnie wpływa na kon-
centrację uwagi i skupienie.
Cieszymy się także, że nasza współpraca z rodzicami 
układa się pomyślnie. Dzięki wsparciu ze strony rodzi-
ców możemy stwarzać jeszcze więcej możliwości roz-
woju naszych uczniów na wielu płaszczyznach i odpo-
wiadać na bieżące potrzeby dzieci.  
Zapraszamy do odwiedzenia naszej świetlicowej stro-
ny na Facebooku: https://www.facebook.com/%C5%9A-
wietlica-Sp2-Jaworze-114277083545091/

Anna Wiśniewska
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szonych UNESCO znajduje się 110 polskich placówek,  
w tym trzy licea ogólnokształcące z Bielska-Białej. Włą-
czenie do programu Szkół Stowarzyszonych UNESCO 
przebiega w dwóch etapach. Instytucje, chcące przy-
stąpić do tej grupy, realizują własny program napisa-
ny na podstawie ogólnych zasad działalności szkół sto-
warzyszonych. Po kilku latach próbnych szkoły przyję-
te otrzymują certyfikat zatwierdzony przez Dyrektora 
Generalnego UNESCO, a szkoła podpisuje Kartę Szkoły 
Stowarzyszonej UNESCO. Członkostwo przyznawane 
jest na okres pięciu lat. O jego przedłużeniu na kolej-
ny okres decyduje koordynator krajowy na podstawie 
rocznych sprawozdań z działalności placówek oświa-
towych. Przystępując do sieci Szkół Stowarzyszonych 
UNESCO, automatycznie jesteśmy zobowiązani do re-
alizacji projektów na przynajmniej jeden z niżej po-
danych tematów:
• Problemy światowe i rola ONZ w ich rozwiązywaniu
• Edukacja na temat zrównoważonego rozwoju (edu-

kacja globalna)
• Edukacja dla pokoju i praw człowieka
• Dialog kultur i religii (edukacja międzykulturowa)
• Dni, rocznice, wydarzenia organizowane pod patro-

natem UNESCO.
Podejmowaliśmy pierwsze próby działań pełni obaw, 
czy sprostamy postawionym celom. Dzięki wskazów-
kom opiekunów programu Szkół Stowarzyszonych 
UNESCO napisaliśmy plany działań na miarę swoich 
możliwości, a bardzo dobry sposób realizacji pozwalał 
nam na kontynuowanie naszych starań. Na początku 
obecnego roku szkolnego ułożyliśmy nieco skromniej-
szy - trzynastopunktowy plan działań. Pomimo wpro-
wadzonego zdalnego nauczania staramy się realizo-
wać nasze zamierzenia w miarę naszych możliwości, 
przede wszystkim podczas planowych lekcji. Już od 
kilku lat obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień De-
mokracji w połowie września, organizując wybory do 
Samorządu Uczniowskiego i Młodzieżowej Rady Gmi-
ny. We wrześniu i październiku na lekcjach języka pol-
skiego w klasach szóstych szeroko omawialiśmy pro-
blem tolerancji we współczesnym świecie, m.in. osób 
niepełnosprawnych. Dzień Bezpiecznego Internetu 
był okazją do dyskusji na temat bezpieczeństwa dzieci  
i młodzieży podczas pracy z zasobami internetowymi. 
Międzynarodowy Dzień Tabliczki Mnożenia zorgani-
zowany jeszcze podczas nauki stacjonarnej zachęcił 
uczniów do wykonania sporej ilości działań z tego jak-
że pożytecznego przedmiotu.  Organizacja Dni Języka 
Ojczystego pozwoliła uczniom na pierwsze spotkanie 
z językiem staropolskim i gwarą cieszyńską. Obchody 
Światowego Dnia Poezji dały uczniom możliwość na-
pisania własnych utworów inspirowanych twórczo-
ścią znanych poetów. 
Międzynarodowy Dzień Kobiet był okazją do ukazania 
życia codziennego niewiast w minionych wiekach. Na 
lekcjach historii w klasach szóstych uczennice omawia-
ły sytuację prawną, życie codzienne, możliwości kształ-
cenia kobiet w epoce nowożytnej. Na lekcjach języka 
polskiego uczniowie poznawali sylwetki polskich ko-
biet nagrodzonych Nagrodą Nobla. Jednakże najważ-
niejszym wydarzeniem, jakie miało miejsce 8 marca  
w naszej szkole, był kiermasz charytatywny zorganizo-
wany dla nieco młodszej „kobiety”, czyli uczennicy kl. 
III.  Wszystkie klasy 1-3 wraz z wychowawcami zaan-
gażowały się w przygotowanie ciast i innych słodkości, 

a przede wszystkim doniczek z wiosennymi sadzonka-
mi. Uczniowie połączyli „przyjemne z pożytecznym”, 
ponieważ uczyli się wysiewać nasiona, obserwowali 
ich wzrost, a następnie przeznaczyli swoje roślinki na 
sprzedaż. Szkolne Koło Wolontariatu również włączy-
ło się w akcję charytatywną, przygotowując ponad 60 
doniczek z wysianymi ziołami. 
15 marca w ramach Międzynarodowego Dnia Mate-
matyki już po raz czwarty w naszej szkole obchodzili-
śmy Międzynarodowy Dzień Liczby Pi.  Uczniowie kla-
sy 4 uczyli się wykreślać koła i okręgi, poznawali nowe 
pojęcia z nimi związane (promień, średnica, cięciwa). 
W ramach ćwiczeń powstały ciekawe prace – ziaren-
ka życia – kolorowane według własnego projektu oraz 
wycinane z kół pieski. Uczniowie klasy 6b w ramach 
pracy domowej piekli okrągłe ciasta i babeczki, któ-
re później pięknie dekorowali liczbą Π. Najtrudniej-
sze zadanie - wyznaczenie liczby Π otrzymali do wy-
konania ósmoklasiści, tego typu ćwiczenie pomiarowe 
udało się z najlepszą dokładnością obliczyć Agnieszce  
i Hani. Niecodzienne zajęcia i zadania domowe pozwo-
liły przeżyć zainteresowanym uczniom ciekawy dzień  
w świecie kół i okręgów. Na tym nie zakończymy działań  
w bieżącym roku szkolnym, czeka nas jeszcze realiza-
cja kilku wyznaczonych wcześniej celów. Uczestnictwo 
w programie Szkół Stowarzyszonych UNESCO łączy się 
z zobowiązaniem do podejmowania wszelkich zadań, 
promujących kulturę szacunku i zrozumienia proble-
mów humanitarnych, ogólnoświatowych, ale pozwala 
również poszerzać wiedzę bliską uczniom. Będziemy 
działać nadal i z niecierpliwością czekamy na wpisanie 
naszej szkoły na listę Szkół Stowarzyszonych UNESCO.

M. Janik, M. Gawenda, D. Klajmon

Szkoła Podstawowa nr 2
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Jak wspierać swoje dziecko 
w dobie pandemii?

Szkoła Podstawowa nr 2

Dzieje się, dzieje

Od momentu ogłoszenia pandemii tysiące dzieci po-
zostawały w domach. Nasze życie diametralnie uległo 
zmianie. Zamknięcie placówek edukacyjnych wpłynę-
ło na edukację ponad 80% uczniów na świecie. W tym 
samym czasie większość rodziców realizowała swoje 
obowiązki zawodowe z domu, a część niestety straci-
ła miejsce zatrudnienia.
W związku z zaistniałą sytuacją rodziny na całym świe-
cie mierzą się z wieloma trudnymi emocjami: niepoko-
jem, lękiem, strachem i stresem. Uczniowie czują się 
zagubieni i bardzo często nie potrafią nazwać swoich 
uczuć. Dopada ich smutek związany z tymczasową izo-
lacją. Znalezienie w tym czasie sposobów na wspiera-
nie dzieci w procesie edukacji stało się jednym z ce-
lów nadrzędnych. Wychodząc na przeciw oczekiwa-
niom rodziców w dniu 22 kwietnia br. rodzice Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Jaworzu zainteresowani tematyką 
„Jak wspierać swoje dzieci w dobie pandemii, zapobie-
gać zaburzeniom zachowania i depresji?” wzięli udział 

w spotkaniu ze specjalistą ds. pedagogicznych Regio-
nalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM”  
w Bielsku-Białej, Cecylią Borowską.

W trakcie spotkania omówione zostały następujące 
zagadnienia:
• POTRZEBY I EMOCJE DZIECI I MŁODZIEŻY
• BUDOWANIE RELACJI I WSPARCIA PSYCHICZNEGO
• POSTAWY RODZICIELSKIE 
• U WA Ż N O Ś Ć  R O D Z I C A  -  Z A P O B I E G A N I E 

ZABURZENIOM ZACHOWANIA, ZACHOWANIOM 
RYZYKOWNYM I DEPRESJI.

Zainteresowani rodzice mogli zadawać pytania na nur-
tujące ich zagadnienia wychowawcze. Mamy nadzieję, 
że podjęte przez nas działania wpłyną korzystnie na 
zdrowie psychicznie dzieci i pozwolą im odnaleźć się 
na nowo w niecodziennych warunkach.

Pedagog szkolny Magdalena Gawenda

Pomimo nieustających ograniczeń związanych z pande-
mią i wciąż trwającą nauką zdalną, nauczyciele z grupy 
humanistycznej ze Szkoły Podstawowej nr 2 nie zwal-
niają tempa i wciąż motywują młodzież do rozwijania 
zainteresowań literackich poprzez udział w różnorod-
nych konkursach (a jest ich naprawdę sporo). Ucznio-
wie klas 4-8 mogli spróbować sił zarówno w przedsię-
wzięciach szkolnych, jak i pozaszkolnych. Zaczniemy 
może od tych drugich.
Na uwagę niewątpliwie zasługuje wojewódzki  konkurs 
inspirowany twórczością Erwina Sówki pod Patronatem 
Honorowym Prezesa Rady Ministrów Premiera M. Mo-
rawieckiego pt.”Sówka-NiemaSówka”. Celem międzysz-
kolnej rywalizacji uczniów była przede wszystkim  po-
pularyzacja twórczości malarza, jednakże organizato-
rom zależało także na inspirowaniu uczniów do posze-
rzania wiedzy o malarstwie i lokalnych artystach, jak 
również promowanie piękna regionu śląskiego oraz 
wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej.
Konkurs polegał na  napisaniu pracy w dowolnej formie 
literackiej inspirowanej wybranymi przez organizato-
rów konkursu obrazami Erwina Sówki. Udział stanowił 
nie lada wyzwanie, ponieważ poza talentem literackim 
trzeba się było wykazać również umiejętnością opisu  
i analizy dzieła malarskiego, dlatego tym bardziej trzy-
mamy kciuki za naszą uczennicę. Czekamy na wyniki!
 Kolejnym wyzwaniem, jakiemu stawili czoło  ucznio-
wie klas VI - VIII, był  Wielki Test Edukacyjny  „ŚWIAT 

I JA”, którego tegoroczna wiosenna edycja  przebiegała 
pod hasłem: „WAŻNE… NAJWAŻNIEJSZE”. Tym razem 
zadaniem uczestników było zredagowanie wypowiedzi 
na temat refleksji związanych z ludzkimi marzeniami  
i potrzebami.
Z kolei konkurs literacki organizowany przez wydaw-
nictwo „Nowa Era” polegał na napisaniu reportażu, do 
którego zachęcał następujący wstęp „Jest 25 marca 2121 
roku. Imieniny obchodzą Cyberiusz, Księżycomir oraz 
Gigalena…” – tak mógłby się zaczynać serwis informa-
cyjny za sto lat. Jak będzie wtedy wyglądał świat? Czy 
znajdziemy cudowne lekarstwo na choroby i staniemy 
się lepsi, mądrzejsi, bardziej troskliwi? A może wręcz 
przeciwnie? Wierzymy, że Twoja wyobraźnia pozwoli 
odpowiedzieć na choć część z tych pytań!”
I tak też się stało. Uczniowie, wcielając się w reporte-
rów, relacjonowali to, co przeżyli i czego doświadczyli  
w odległym dla nas wszechświecie.
W ramach szkolnych zmagań tradycyjnie pojawiły się 
konkursy literackie. I tak z okazji  Święta Książki obcho-
dzonego w tym roku pod hasłem „Read… so you never 
feel alone”, polonistki przygotowały konkurs zatytuło-
wany „Gdy książka pochłonie Cię bez reszty”. Jak wie-
my, szczególnie w ostatnim czasie to książki okazały się 
potężnym narzędziem do wzmacniania więzi między-
ludzkich oraz do poszerzania horyzontów. Czytanie po-
maga w otwarciu się na innych i pozwala podróżować, 
dlatego też uczniowie chętnie dzielili się opiniami na 
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Szkoła Podstawowa nr 2

We wtorek 18 maja odbyło się uroczyste wręczenie na-
gród w konkursach: czytelniczym, recytatorskim, ma-
tematycznym, matematycznym po angielsku, plastycz-
nym, piosenki po angielsku, które przeprowadzone zo-
stały w Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzu. Po dłuż-
szym czasie nieobecności nagrodzeni mieli możliwość 
odebrania nagród osobiście. Dyplomy oraz upominki 
wręczyła dyrektor szkoły Barbara Szermańska. Wśród 
nagrodzonych panowała bardzo radosna atmosfera. 
Oprócz dyplomów, uścisków dłoni wręczone zostały 
także nagrody książkowe oraz gry planszowe. Dzieci 
nagrodzone zostały gromkimi brawami. Gratulujemy 
jeszcze raz sukcesów oraz przedstawiamy zwycięzców 
w poszczególnych konkursach.
Wyniki konkursu czytania lektur: 
Klasa 3
I miejsce – Szymon Janik
II miejsce – Wiktor Mieszczak
III miejsce – Szymon Dyrcz
Klasa 2
I miejsce – Cecilia Mariat
II miejsce – Szymon Gąsiorek
Wyróżnienia:  
Wiktoria Krzempek, Nikodem Pokusa, Sofia Lugli, 
Natalia Wieczorek, Konrad Holeksa, Hanna Kasino, 
Ignacy Wójcik

Wyniki konkursu recytatorskiego – klasy 1-3
Klasa 1a
I miejsce – Wiktor Kolarczyk
Klasa 1b
I miejsce ex aequo Laura Grzybowska i Danusia 
Stanienda
Klasa 2a
I miejsce ex aequo Mikołaj Macięga i Aleksander 
Wiśniewski
Klasa 2b
I miejsce – Julia Jawor
Klasa 3a
I miejsce – Szymon Janik

Wyniki konkursu matematycznego „Rachmistrz 
matematyczny”
Klasa 1a
I miejsce – Daniel Mariat 
II miejsce – Filip Łaciok i Tadeusz Laurentowski 
III miejsce – Paweł Laurentowski 
Klasa 1b
III miejsce – Jakub Kuczmierczyk 
Wyróżnienie – Igor Kramer
Klasa 2a
I miejsce – Szymon Gąsiorek
II miejsce – Wiktor Jaworski

III miejsce – Oskar Wielgus
Klasa 2b
Wyróżnienia: Ignacy Wójcik, Maksymilian Gęsikowski, 
Maria Guzy 
Klasa 3a
I miejsce – Emilia Łukosz  i Aleksandra Nieborak
II miejsce – Wiktor Mieszczak i Szymon Janik
III miejsce – Szymon Dyrcz 

Konkurs plastyczny „Portret Królowej”
I miejsce – Kajetan Beyga  klasa 3a
II miejsce – Olivier Rybarkiewicz klasa 1b
III miejsce – Wiktor Mieszczak klasa 3a

Konkurs „Matematyka po angielsku”
Udział wzieło 7 osób. Wygrała Aleksanda Nieborak

Konkurs na piosenkę po angielsku – klasy 1-3
Klasa 1
Wiktor Kolarczyk klasa 1b, Danusia Stanienda klasa 1b
Klasa 2
Julia Jawor klasa 2b, Sofia Lugli klasa 2a
Wyróżnienia: 
Sonia Talik klasa 1a, Leon Obara klasa 1a, Konrad Ho-
leksa klasa 2b 

Justyna Smyrdek

temat wybranych przez siebie książek.
Tymczasem tegoroczny konkurs recytatorski poświęco-
no twórczości  Patronów 2021roku, do których zaliczyć 
można poetę K. K. Baczyńskiego oraz pisarza science 
fiction Stanisława Lema. Spośród wielu recytacji wy-

konanych online wybrano zwycięzcę z klasy siódmej.
Cieszymy się bardzo, że wciąż  odkrywamy talenty i mo-
żemy promować twórczą aktywność uczniów SP nr 2.

Nauczyciele grupy humanistycznej

Wręczenie nagród 
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Ośrodek Promocji Gminy Jaworze

Konkurs trwa od 
15.06.2021 do 15.10.2021 
Wyniki konkursu – 29.10.2021

OŚRODEK PROMOCJI GMINY JAWORZE 
ZAPRASZA MŁODZIEŻ, DOROSŁYCH I SENIORÓW 

DO WZIĘCIA UDZIAŁU  
W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

„30 POCZTÓWEK Z JAWORZA  
NA 30-LECIE 

SAMODZIELNOŚCI 
ADMINISTRACYJNEJ 

JAWORZA”

OŚRODEK PROMOCJI GMINY JAWORZE 

KONKURS 
FOTOGRAFICZNY

3 FOTOGRAFIE przedstawiające zabytki lub atrakcje Jaworza prosimy  
przesłać na adres e-mail: biuro@opgj.pl
REGULAMIN KONKURSU i karta zgłoszenia na www.opgj.pl i profilu FB
30 najciekawszych zdjęć będzie wydanych w formie POCZTÓWKI!

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

Panie nie próżnowały
Ostatni rok był dla wszystkich bardzo trudny, cały czas 
starałyśmy się dbać o siebie nawzajem, o naszą kobie-
cą więź, o zdrowie fizyczne i psychiczne. Z mapy Ja-
worza niestety zniknęła nasza ukochana kawiarnia 
Babeczka, dlatego nasze spotkania i aktywności prze-
niosłyśmy do przestrzeni prywatnej, a wiosną w ple-
ner. Warsztaty artystyczne i rozwojowe, spacery zie-
larskie, meetingi integracyjne to nasze pomysły na wio-
senne spotkania. Dodatkowo zadbaliśmy o integrację 
naszych dzieci, organizując dla nich wiele wspólnych 
aktywności wiosną i latem. Jednym z powakacyjnych 
wydarzeń jest planowane na 10 września spotkanie au-

torskie z pisarką książek dla dzieci Renatą Piątkowską 
(już prowadzimy zapisy). Zapraszamy wszystkie chęt-
ne panie z Jaworza i okolic do przyłączenia się do na-
szych spotkań. Plan wydarzeń dla kobiet i dla dzieci 
dostępny na Facebooku naszej grupy. Wystarczy wpi-
sać: Krąg Kobiet – Środa jest Kobietą.

Ania Indianka Sobańska

Z mapy Jaworza 
niestety zniknęła 
nasza ukochana 
kawiarnia 
Babeczka
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Poziomo:

1) Pierwszy niekomunistyczny premier po II wojnie 
     światowej
7) „Zasłużony dla Rozwoju Jaworza” - przewodniczący Rady 
     Gminy w l. 2006-2014
11) Ssak z rodziny żyraf
12) Pasjonat, człowiek oddany jakiejś idei
13) Bojowy środek trujący użyty pod Ypres w 1917 roku
14) Pierwiastek kojarzony z Lupinem
15) Zawierane podczas wyścigów konnych
19) Dawny skandynawski pirat
20) Solowa pieśń operowa
21) Dawne warszawskie więzienie
23) Sitwa, grupa kolesiów
24) Wytworna kobieta
25) Zboże na chleb
26) Miasto wielkopolskie znane z produkcji porcelany
27) Czerwone kwiaty z Monte Cassino
30) Tytuł komedii A. Fredry
31) Chrząszcz czczony przez Starożytnych Egipcjan
34) Mitologiczny król Frygii skazany na męki w Tartarze
35) Młoda roślinka wyrosła z nasienia
36) Gromadzi i udostępnia księgozbiory
40) Zgrany zespół, ekipa sportowa
45) Wszystko jedno co
46) Popisy z ujeżdżaniem dzikich koni
47) Statek pasażerski lub towarowy kursujący regularnie na 
      określonej trasie
48) Redaktor naczelny Gazety Polaków w Republice Czeskiej 
       i naszego Echa Jaworza
49) Roślina z Meksyku - z jej soku tequila, a z liści sizal

Pionowo

1) Oddziela pola uprawne
2) Czołowe lub przynosowe do leczenia u laryngologa
3) Na ekranie w parze z fonią
4) Odcinki trasy wyścigu
5) Zasłona z grubej tkaniny
6) Mitologiczny lotnik, syn Dedala
7) Diwa, primadonna
8) Dzielnica Bielska
9) Otwarcie wystawy dzieł sztuki
10) Podpis sławnej osoby
16) Wojsko z armatami
17) Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
18) Biuro wydziału wyższej uczelni
21) W przysłowiu wart pałaca
22) Kraczący ptak
24) Wada, usterka silnika
28) Szturm, natarcie
29) Karmiony mlekiem matki
31) Pies Nel Rawlison
32) Szczyt w pobliżu Szyndzielni
33) Drogocenne pamiątki
37) Samica ptaka drapieżnego lub paproć o długich liściach
38) Figura owalna
39) Turecka metropolia
41) Piosenkarka rodem z Grecji, która koncertowała też 
   w Jaworzu
42) Nagły start
43) Gwiazda, bożyszcze
44) Elitarny sport

Krzyżówka
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Młodzi mistrzowie 
w kata i kumite
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Tydzień po imponującym debiucie podczas Mistrzostw 
Opolszczyzny w olimpijskim karate WKF, czternasto-
osobowa kadra Akademii Karate Jaworze powiększyła 
dorobek medalowy klubu o kolejnych 10 medali – po-
informował „Echo Jaworza” Konrad Połtorzecki, pre-
zes zarządu Akademii Karate Jaworze. 
Łowy nastąpiły w sobotę 15 maja w Głubczycach, gdzie 
odbyło się XI Grand Prix Śląska Polsko-Czeskiego, mię-
dzynarodowy turniej karate zorganizowany pod patro-
natem Polskiej Unii Karate. W zawodach wzięło udział 
160 karateków z Polski i Czech, którzy rywalizowali 
w konkurencjach kata i kumite. Ciekawostką jest fakt, 

że były to pierwsze zawody od końca października 
2020 roku, które mogły się odbyć przy udziale publicz-
ności. – Rodzice naszych podopiecznych zaangażowali 
się w pomoc przy organizacji wyjazdu na zawody, pod-
czas których skutecznie dopingowali swoje pociechy, 
za co im serdecznie dziękujemy – dodał pan Konrad.
Historyczny, pierwszy złoty medal dla jaworzańskiej 
Akademii zdobyła Karolina Ratuska w konkurencji ku-
mite dziewcząt fantom 7 lat i młodsze. Srebrne krążki 
po zaciętych pojedynkach wywalczyli: Daniel Mariat 
w kumite chłopców fantom 7 lat i młodsi oraz kumi-
te chłopców fantom 8-9 lat, a także wspomniana już 
Karolina Ratuska w kumite dziewcząt fantom 8-9 lat. 
Z kolei brązowe krążki, dzięki udanym walkom repa-
sażowym, zdobyli: Marta Korzus (kumite dziewcząt 
fantom 8-9 lat), Joanna Sikora (kumite dziewcząt fan-
tom 10-11 lat), Roksana Hilarowicz (kumite dziewcząt 
fantom 10-11 lat), Franciszek Jaworek (kumite chłop-
ców fantom 10-11 lat), Tomasz Golonka (kumite chłop-
ców fantom 10-11 lat), Julia Sobkowicz (kumite dziew-
cząt 12-13 lat -45kg).
Dodajmy, że w klasyfi kacji medalowej nasz klub upla-
sował się na 11. pozycji, a wyjazd do Głubczyc został 
współfi nansowany ze środków Gminy Jaworze w ra-
mach zadania publicznego „Wspieranie i upowszech-
nianie kultury fi zycznej”.  

(wot)


