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Na pierwszej stronie „Echa Jaworza” dzieci goszczą rzadko. Powiedzmy sobie jednak szczerze – Jakub Kapias, uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Jaworzu, w pełni
zasłużył na okładkę gminnego miesięcznika. Napisał list do wójta Radosława Ostałkiewicza, w którym zwrócił uwagę na problem śmieci. Jego pokłosiem była akcja
sprzątania Jaworza, która odbyła się w sobotę 12 czerwca. W środku numeru publikujemy wywiad z Kubą.
(wot)
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Fot. Tomasz Wolff
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Kino i dożynki odwołane
Fot. Tomasz Wolff

Nie będzie w tym roku Kina Letniego oraz Jaworzańskiego Września. Ta ostatnia impreza została odwołana już po raz drugi z rzędu. Powodem jest jednak nie
tylko pandemia koronawirusa. Z uwagi na remont amfiteatru tak naprawdę nie byłoby gdzie zorganizować
podsumowania plonów na taką skalę, do jakiej byliśmy przyzwyczajeni.
– Chcielibyśmy, żeby firma, która wygrała przetarg,
w połowie lipca weszła na plac budowy – mówił pod
koniec czerwca Radosław Ostałkiewicz, wójta Jaworza. – Prace potrwają około trzech, czterech miesięcy.
Dlatego wspólnie z radnymi zdecydowaliśmy, że Jaworzański Wrzesień się nie odbędzie. Trzeba podkreślić, że o tej porze roku powinny być popodpisywane
wszystkie umowy. Natomiast mamy propozycję czegoś w zamian. To będzie kilka mniejszych imprez kulturalnych i sportowych, które odbędą się jednak poza
amfiteatrem. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej www.jaworze.pl oraz profilu Gminy Jaworze na
Facebooku. Tam informacje o tych wydarzeniach pojawią się najszybciej.
Jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów
w gminie nie był remontowany od ponad 20 lat. Kompletnie zmodernizowane zostaną scena oraz zaplecze amfiteatru. Koniecznie jest także wykonanie odwodnienia oraz instalacji deszczowej. – Dostaliśmy na
prace 200 tysięcy złotych od marszałka województwa

Jaworzański Wrzesień 2019. Na takie obrazki przyjdzie nam poczekać co najmniej do przyszłego roku.
śląskiego. Dołożymy z gminnej kasy, z puli na organizację ubiegłorocznej i tegorocznej imprezy. W sumie
prace pochłoną około pół miliona – dodał Radosław
Ostałkiewicz.
Inna sprawa, że nie wiadomo, z jaką sytuacją epidemiczną będziemy mieli do czynienia w najbliższych
tygodniach. Wariant Delta koronawirusa zaczyna dominować w całej Europie.
– W przyszłym roku mam nadzieję Jaworzański Wrzesień odbędzie się już bez przeszkód – dodaje wójt.
(wot)

Trudne pierwsze półrocze
Wiosenna fala koronawirusa mocno dała się we znaki także w Jaworzu. Przez kilka tygodni lekarze i pielęgniarki uwijali się jak w ukropie, żeby pomóc wszystkim chorym na COVID-19. Niestety dla niektórych na
ratunek było za późno. Bywały dni, kiedy na tablicy
ogłoszeń obok Domu „Pod Goruszką” wisiały nawet
cztery nekrologii. Oczywiście nie wszystkie osoby przegrały walkę z koronawirusem.
– Statystyki rzeczywiście nie są wesołe. To było trudne pół roku – nie ukrywa ks. Stanisław Filapek, proboszcz parafii katolickiej w Jaworzu. Rozmawialiśmy
21 czerwca, a liczba pogrzebów już przekroczyła 40.
– Do tej pory mieliśmy 41 pogrzebów, najwięcej w lutym i marcu – po 10. Tymczasem w całym 2020 roku
ostatnich pożegnań było 68. Pełnię posługę duszpasterską w Jaworzu od 2014 roku i nie było takiego miesiąca, żebyśmy chowali aż 10 osób – dodał duchowny katolicki.

Minimalny wzrost dostrzega także ksiądz Władysław
Wantulok, proboszcz parafii ewangelickiej. Jak zastrzega, na podległym parafii cmentarzu chowani są także przedstawiciele Kościoła zielonoświątkowego, Adwentystów Dnia Siódmego oraz świadkowie Jehowy.
– W 2020 roku mieliśmy 39 pogrzebów ewangelików
oraz 16 przedstawicieli innych wyznań. Do 18 czerwca
odprawiliśmy łącznie 32 pogrzeby. To było ciężkie pół
roku, szczególnie na przełomie marca i kwietnia – nie
ukrywa pastor z Jaworza.
Dane przekazane przez proboszczów nie są jednak jednoznaczne z liczbą zgonów mieszkańców Jaworza. Według oficjalnych danych, które otrzymaliśmy z Urzędu
Stanu Cywilnego, do 23 czerwca zmarło 55 mieszkańców: 32 kobiety i 23 mężczyzn. To bardzo dużo, biorąc pod uwagę fakt, że na przykład w całym roku 2018
(pisaliśmy o tym w lutowym „Echu Jaworza”) zgonów
było 61. 
(wot)
Wydawca: Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82,
43-384 Jaworze, tel. 33 828 66 00, e-mail: echo@jaworze.pl,
internet: www.opgj.pl/echojaworza.html.
Zespół redakcyjny: Tomasz Wolff – redaktor naczelny,
Barbara Szermańska – korekta, Marcin Pytlowany – skład.
Druk: Wydawnictwo „Prasa Beskidzka” Spółka z o.o.,
ul. Dubois 4, 43-300 Bielsko-Biała.
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Fot. Pixabay

Szczepimy się

Do początku lipca w całej Polsce wykonano ponad 30
milionów szczepień przeciwko COVID-19. Poinformował o tym premier Mateusz Morawiecki. Rząd cały
czas zachęca do zapisania się na szczepienie. Celem jest
zaszczepienie jak największej populacji przed sierpniem i wrześniem, kiedy w Polskę – według epidemiologów – ma uderzyć kolejna fala koronawirusa. Tym
razem związana z wariantem Delta. Jak przekonują,
im więcej Polaków zdecyduje się na taki krok, tym fala
ta powinna być mniejsza, a ośrodki zdrowia i szpitale mniej zapełnione. Ostatnie dane z USA pokazują, że
szczepienie ma sens. 99,2 Amerykanów, którzy zmarli na COVID-19 w czerwcu, nie było zaszczepionych.
Zainteresowanych szczepieniem odsyłamy na oficjalną stronę: https://www.gov.pl/web/szczepimysie. Tam
można znaleźć wszystkie niezbędne informacje.
(wot)
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.
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Spiszmy się
Do końca września potrwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na półmetku spisało się dopiero 35 procent Polaków. GUS przypomina, że udział
w Spisie jest obowiązkowy dla wszystkich osób fizycznych stale zamieszkujących i czasowo przebywających
w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych
pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski oraz osób fizycznych niemających miejsca
zamieszkania.

Musimy także pamiętać, że jeżeli skontaktuje się nami
rachmistrz spisowy, możliwość samospisania się nie
będzie już możliwa. Dlatego najlepiej jak najszybciej
wejść na stronę internetową nsp2021.spis.gov.pl, gdzie
spełnimy nasz obowiązek. Można to zrobić przez profil
zaufany albo używając numeru PESEL. Przypomnijmy
jednocześnie, że odmowa udziału w Spisie jest równoznaczna z karą grzywny do nawet 5000 złotych.
(wot)

Różowa inicjatywa

Na południowej elewacji Ośrodka Zdrowia w Jaworzu
pojawiła się tajemnicza skrzyneczka koloru różowego.
W środku można znaleźć... darmowe podpaski i tampony. To inicjatywa Ani Indianki Sobańskiej z Kręgu
Kobiet – Środa Jest Kobietą, wsparta przez wójta Radosława Ostałkiewicza. Fachową pomocą posłużyli Beata i Piotr Cembalowie z Polskiego Czerwonego Krzyża. – Inicjatywa Różowa Skrzyneczka ma na celu walkę z wykluczeniem i tabu menstruacyjnym. Zabiega
o powszechny dostęp do bezpłatnych środków higieny
osobistej na czas menstruacji w przestrzeni publicznej.
Zasada jest prosta: weź – jeśli potrzebujesz, zostaw – jeśli masz nadmiar – wyjaśnia Sobańska.
Różowe skrzyneczki są montowane w całej Polsce. Nie
bez przyczyny, jak bowiem można przeczytać na ofi-

cjalnej stronie inicjatywy www.rozowaskrzyneczka.
pl, w Polsce blisko pół miliona kobiet na stać na kupno podpasek i tamponów.
– Od grudnia 2019 r., kiedy zawisła pierwsza różowa skrzyneczka wypełniona podpaskami w Centrum
Praw Kobiet we Wrocławiu, udało nam się umieścić ich
w przestrzeni publicznej około 1000. Różowe skrzyneczki znajdują się dziś w szkołach, bursach, placówkach edukacyjnych, szpitalach, kinach, bibliotekach, teatrach. W akcję włączają się kolejne samorządy – Warszawa, Kraków, Wrocław, Gdańsk, powiat trzebnicki,
Krotoszyn, Kołobrzeg, Olsztyn, Legnica... – czytamy na
stronie. 
(wot)

Za zasługi

Fot. ARC

Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego wręczono podczas tegorocznej Nocy Muzeów w
Żywcu. Wydarzenie miało miejsce 22 maja 2021 roku
w Muzeum Miejskim – Stary Zamek. W sumie zostało
nagrodzonych pięć osób, a odznaki wręczali Andrzej
Molin, radny Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Antoni Szlagor, burmistrz Żywca. Złotą Odznakę otrzymała Janina Holeksa, nauczyciel dyplomowany z Gminy Jaworze.
– Otrzymała ją za pracę w samorządzie gminnym jako
radna Gminy Jaworze w latach 2014-2018, wolontariat
na rzecz dzieci z domów dziecka, pisanie i realizację
projektów unijnych (Irresistible wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim, Pracownia internetowa w każdym Gimnazjum, Comenius, Sokrates, Pracownia Multimedialna Bibliotek Szkolnych), a także pisanie i wydanie materiałów dydaktycznych – poinformowała Danuta Mynarska, przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich nr 1 w Jaworzu, którego Holeksa jest członkiem.
Doceniono także jej pracę na rzecz hołdowania tradycji
1. Dywizji Pancernej pod dowództwem gen. Stanisła-

Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego są wręczane od 2000 roku. Zostały ustanowione decyzją radnych Sejmiku.
wa Maczka w czasie pełnienia funkcji dyrektora Gimnazjum nr 1 w Jaworzu. 
(wot)
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„Czyste powietrze”
co czwartek
Informujemy, że z dniem 1 lipca 2021 r. ruszył punkt
konsultacyjny rządowego programu „Czyste Powietrze”. Powstał na mocy porozumienia Gminy Jaworze
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Punkt będzie czynny
w każdy czwartek w godzinach 7.00-17.00 w budynku
pod Goruszką (ulica Szkolna 97). Zainteresowane osoby będą mogły uzyskać szczegółowe informacje na temat zasad udzielania dofinansowania przez WFOŚiGW.
W ramach programu dofinansowane są przedsięwzięcia mające na celu ograniczenie lub uniknięcie niskiej
emisji, związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii w budynkach jednorodzinnych. Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne, które posiadają prawo
własności lub będące współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego. Beneficjent może uzyskać

dotację z programu z podziałem na poszczególne koszty, którymi mogą być: dokumentacja (np. audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy); źródła ciepła, przyłącza, instalacje, wentylacja; ocieplenie
przegród budowlanych, wymiana stolarki okiennej i
drzwiowej. Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i już zakończone
(pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie). Nabór wniosków prowadzony jest w trybie
ciągłym. Szczegółowe informacje na temat Programu
„Czyste powietrze” oraz aktualna dokumentacja obowiązująca od 15 maja 2020 r., wraz z instrukcją wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie, dostępna jest na „Portalu Beneficjenta” pod adresem: https://
portal.wfosigw.katowice.pl/wymagana-dokumentacja.

Naklejki na pojemniki
Prosimy o prawidłowe oznakowanie pojemników na odpady, tak aby możliwa była bezproblemowa identyfikacja danej frakcji podczas wywozu. W przypadku braku naklejek na pojemniki dla frakcji BIO i Pozostałości z segregacji prosimy o podejście do Urzędu Gminy Jaworze lub kontakt telefoniczny 33 828 66 46 oraz 33 828 66 45.

Do 120 litrów
Urząd Gminy Jaworze przypomina, że 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.

Uwaga na dzikie zwierzęta

Urząd Gminy Jaworze zwraca się z apelem do rolników o zwrócenie uwagi na dzikie zwierzęta podczas wykonywanych prac polowych. W ich wyniku giną dziesiątki dzikich zwierząt. Zwykle są to młode sarny, zające,
jeże i kuropatwy.
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Dotacje
do wymiany pieców
Informujemy, że w latach 2022-2024 planowana jest realizacja Programu ograniczenia niskiej 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 mieszkalnych, na kotły gazowe lub kotły węglowe (tylko w przypadku braku podłączenia budynku do sieci gazowej) 5 klasy, posiadające certyfikat energetyczno-emisyjny wydany przez
akredytowane laboratorium.
2. W pierwszej kolejności dotacje będą udzielane do wymiany niskosprawnych kotłów zasypowych 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 wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji,
w których następuje spalanie paliw (uchwale antysmogowej) tj. eksploatowanych powyżej 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 deklarację 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 programie 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 certyfikat 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 udziału 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.
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Numer deklaracji* ………………….
/wypełnia Urząd Gminy Jaworze/

Jaworze, dn. ………………………….

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 ……………………………
(nie potrzebne skreślić)

Rok produkcji kotła/czas eksploatacji kotła: ……………………....

……………………………………………………………….…..
…………………………………………………..............,

Ilość osób mieszkających w gospodarstwie domowym ………………

Oświadczam, że jestem zainteresowany/a udziałem w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jaworze na lata 20222024, 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.

2.

3.



4.

W obiekcie znajduje się grzejnikowa instalacja ogrzewania.
TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

TAK

NIE

Grzejniki posiadają zawory termostatyczne.

Budynek ma ocieplone ściany (np. styropianem, wełną).

Budynek ma ocieplony dach / strop nad ostatnią kondygnacją.

7

Urząd Gminy informuje
5.

6.

lipiec-sierpień 2021

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

NIE

piec kaflowy

kocioł węglowy

kocioł węglowy
z podajnikiem

kocioł gazowy

kocioł na drewno

kocioł olejowy

W budynku istnieje następujące źródło ciepła.

Powierzchnia
budynku ogrzewana (m2)

Kubatura
budynku ogrzewana (m3)

ogrzewanie elektryczne
Rok oddania budynku do użytku

7.

8.

9.

Rok produkcji kotła/
czas eksploatacji kotła

inne (jakie?)

Ciepła woda użytkowa przygotowywana jest:

przez kocioł

miejscowo (np.
podgrzewacze – jakie?)

jednostka (np. tony, m3)

w roku 2018

w roku 2019

w roku 2020

W budynku zużyto następujące ilości paliwa:

Koszt ogrzewania (paliwa) w roku 2020 wynosił około:
zł

Właściciel budynku, zamierza wymienić istniejący kocioł
10. 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:

kocioł gazowy

2022 rok

2023 rok

2024 rok

Klauzula informacyjna dotycząca ewidencji deklaracji udziału w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jaworze na lata 2022 - 2024
W świetle obowiązujących przepisów Wójt Gminy Jaworze jest administratorem Państwa danych osobowych.
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.
1.
2.

Data i podpis wypełniającego deklarację
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Segregujemy oleje jadalne
Jakie rodzaje olejów powinniśmy segregować?
Poddajemy recyklingowi każdy tłuszcz, którego używamy do żywności. Wszystkie oleje i tłuszcze jadalne – odpowiednio zabezpieczone – powinniśmy wrzucać do pojemnika na olej. Bez względu na to, czy są to
oleje słonecznikowe, rzepakowe, sojowe czy palmowe.
Także oliwy z oliwek oraz masła i margaryny mogą zostać poddane recyklingowi.
Jak prawidłowo segregować oleje jadalne?
Segregacja odpadów obejmuje wszystkie oleje jadalne
i tłuszcze, których używamy w domu podczas przygotowywania żywności. Wystarczy, że wlejemy zużyte
oleje do dowolnej butelki PET i zaniesiemy ją do jednego z naszych pojemników przeznaczonych do segregacji oleju. Pamiętajmy, aby butelka była odpowiednio
zabezpieczona.
Gdzie znajdują się i jak wyglądają pojemniki, do których można wrzucić butelki z zużytymi tłuszczami
oraz olejami jadalnymi?
* Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Szkolna 180
* Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Wapienicka 10
* Przedszkole nr 1, ul. Szkolna 180
* Przedszkole nr 2, Wapienicka 74
* Kompleks sportowy, ul. Koralowa 19
* Budynek mieszkalny, ul. Wapienicka 117
* Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82
* Galeria na Zdrojowej, ul. Zdrojowa 111
* Dom Zdrojowy „Pod Harendą”, ul. Pod Harendą 2
* Wspólnota mieszkaniowa, ul. Cieszyńska 212, 213, 248
* Wspólnota mieszkaniowa, ul. Zaciszna 208, 205
* Wspólnota mieszkaniowa, Aleja Kościelna 105
* pojemniki do segregacji odpadów (dzwony) ul. Cyprysowa.
Korzyści, które przynosi segregacja oleju:
* nie blokuje rur w naszych domach
* nie blokuje kanalizacji
* obniżają się koszty serwisu i utrzymania oczyszczalni ścieków
* podniesienie jakości oczyszczonych wód
* obniżenie ilości dwutlenku węgla oddawanego do
atmosfery
* obniżenie opłaty za składowanie odpadów na wysypiskach śmieci.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Jaworze, tel. 33 828 66 45,
e-mail.: dsekula@jaworze.pl.
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UWAGA! OD 1 LIPCA 2021 R. NOWY OBOWIĄZEK DLA WŁAŚCICIELI BUDYNKÓW
ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH!!

Dodatkowe informacje pod nr tel. 33 8286630, 338286640 oraz na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego
https://zone.gunb.gov.pl/

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw
Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne
§
§
§
§
§

Obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na podmiocie zarządzającym budynkiem (podmiot administrujący lub właściciel).
Deklaracja dotyczy źródeł ciepła o mocy nieprzekraczającej 1 MW.
Należy wypełnić odrębny formularz B deklaracji dla każdego posiadanego lub zarządzanego budynku / lokalu niemieszkalnego.
W przypadku posiadania / zarządzania budynkami o funkcjach mieszkalnych z zainstalowanym źródłem ciepła, należy wypełnić formularz A
deklaracji odrębnie dla każdego budynku / lokalu mieszkalnego.
Formularz należy wypełnić wstawiając symbol X w kwadratowych polach przy wybranych odpowiedziach. W oznaczonych miejscach należy
wpisać odpowiedzi tekstowe i liczbowe.

Dane adresowe budynku
A01

Województwo

………………………………………

A02

Powiat

………………………………………

A03

Gmina

………………………………………

A04

Miejscowość

………………………………………

A05

Ulica

………………………………………

A06

Numer budynku

____

A08

Symbol / oznaczenie
specjalne budynku

………………………………………

A07

Kod pocztowy

A09

Rodzaj budynku / lokalu
(01) ☐

Budynki / lokale biurowe

(10) ☐

Budynki / lokale muzeów i bibliotek

(02) ☐

Piekarnie, wędzarnie, budynki i lokale
gastronomiczne

(11) ☐

Budynki / lokale szkół i instytucji badawczych

(03) ☐

Budynki / lokale handlowo-usługowe

(12) ☐

Budynki / lokale szpitali i zakładów opieki medycznej

(04) ☐

Budynki łączności, dworców i terminali

(13) ☐

Budynki / lokale kultury fizycznej

(05) ☐

Budynki garaży

(14) ☐

Szklarnie, tunele foliowe

(06) ☐

Budynki kotłowni, ciepłowni i elektrociepłowni

(15) ☐

Budynki gospodarstw rolnych

(07) ☐

Budynki / lokale przemysłowe

(16) ☐

Budynki / lokale przeznaczone do sprawowania kultu
religijnego i czynności religijnych

(08) ☐

Zbiorniki, silosy i budynki / lokale magazynowe

(17) ☐

Obiekty budowlane wpisane do rejestru zabytków i objęte
indywidualną ochroną konserwatorską

(09) ☐

Ogólnodostępny obiekt kulturalny

(18) ☐

Pozostałe budynki / lokale niemieszkalne, gdzie indziej nie
wymienione

Deklaracja dotyczy:
(01) ☐
(02) ☐

całego budynku
wybranych lokali w budynku:
→ numery / symbole / oznaczenia specjalne lokali niemieszkalnych objętych deklaracją:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw
Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
§
§
§
§
§

W przypadku budynków jednorodzinnych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku.
W przypadku budynków wielorodzinnych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na podmiocie zarządzającym budynkiem
(wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, podmiot administrujący lub właściciel).
Należy wypełnić odrębny formularz A deklaracji dla każdego posiadanego lub zarządzanego budynku mieszkalnego.
W przypadku posiadania / zarządzania budynkami o funkcjach niemieszkalnych z zainstalowanym źródłem ciepła, należy wypełnić
formularz B deklaracji odrębnie dla każdego budynku / lokalu niemieszkalnego.
Formularz należy wypełnić wstawiając symbol X w kwadratowych polach przy wybranych odpowiedziach. W oznaczonych miejscach należy
wpisać odpowiedzi tekstowe i liczbowe.

Dane adresowe budynku
A01

Województwo

………………………………………

A02

Powiat

………………………………………

A03

Gmina

………………………………………

A04

Miejscowość

………………………………………

A05

Ulica

………………………………………

A06

Numer budynku

____

A07

Kod pocztowy

____ - ______

A08

Rodzaj budynku
(01) ☐
(02) ☐
(03) ☐

Budynek jednorodzinny (w tym w zabudowie bliźniaczej i szeregowej)
Budynek wielorodzinny → liczba wszystkich lokali mieszkalnych1 w budynku: ____
Budynek zbiorowego zamieszkania2 → liczba wszystkich lokali zbiorowego zamieszkania3 w budynku: ____

Należy wypełnić pkt. A09 jeżeli w budynku znajduje się więcej niż jeden lokal mieszkalny
A09

Deklaracja dotyczy:
(01) ☐
(02) ☐

wszystkich lokali mieszkalnych / zbiorowego zamieszkania w budynku
wybranych lokali mieszkalnych / zbiorowego zamieszkania w budynku:
→ liczba lokali mieszkalnych / zbiorowego zamieszkania objętych deklaracją: ____
→ numery lokali mieszkalnych / zbiorowego zamieszkania objętych deklaracją: …………………………………………

Ciepła woda
(c.w.u.)

Funkcja
Ogrzewanie
(c.o.)

Liczba
eksploatowanych
źródeł

Eksploatowane
źródło

Liczba
zainstalowanych
źródeł

Rodzaj i liczba źródeł ciepła zainstalowanych oraz eksploatowanych w budynku
Należy zaznaczyć wszystkie zainstalowane w budynku urządzenia / instalacje stanowiące źródła ciepła nawet, jeśli nie są używane
oraz podać ich liczbę, następnie wskazać liczbę i funkcję (ogrzewanie / ciepła woda użytkowa) urządzeń / instalacji
wykorzystywanych na bieżąco lub w sezonie grzewczym.
Zainstalowane
źródło

B01

☐

☐

____

☐

☐

☐

____

☐

☐

____

☐

____

☐

____

☐

____

☐

☐

Trzon kuchenny / piecokuchnia / kuchnia węglowa

☐

____

☐

____

(07)

Kocioł gazowy / bojler gazowy / podgrzewacz gazowy
przepływowy

☐

____

☐

____

☐

☐

(08)

Kocioł olejowy

☐

____

☐

____

☐

☐

(09)

Pompa ciepła

☐

____

☐

____

☐

☐

(10)

Ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny / podgrzewacz
elektryczny przepływowy / instalacja klimatyzacyjna

☐

☐

☐

☐

(11)

Kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją
wspomagania ogrzewania

☐

☐

☐

☐

Źródło ciepła

Miejska sieć ciepłownicza / ciepło systemowe / lokalna sieć
ciepłownicza
Kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj
biomasy) z ręcznym podawaniem paliwa / zasypowy

☐
☐

____

☐

(03)

Kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj
biomasy) z automatycznym podawaniem paliwa / z podajnikiem

☐

____

(04)

Kominek / koza / ogrzewacz powietrza na paliwo stałe (drewno,
pellet lub inny rodzaj biomasy, węgiel)

☐

(05)

Piec kaflowy na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj
biomasy)

(06)

(01)
(02)

1

☐

Lokal mieszkalny – trwale wydzielony fragment nieruchomości, budynku mieszkalnego, służący do zaspokojenia potrzeb bytowych co najmniej jednej osoby. Składa się przeważnie z kilku
pokojów, kuchni, łazienki oraz korytarza.
Budynek zbiorowego zamieszkania – budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko
młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, areszt śledczy itp., a także budynek do stałego pobytu ludzi, np. dom dziecka, dom rencistów, dom zakonny.
3
Lokal zbiorowego zamieszkania – lokal służący celom okresowego pobytu ludzi w budynku zbiorowego zamieszkania.
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Puszczasz psa bez opieki?
Sprawdź konsekwencje
Jeśli zwierzę wypuszczane jest stale przez osobę, pod
której opieką się znajduje, musi ona wiedzieć, że przepisy na to nie pozwalają. Jeżeli sąsiad nadal wypuszcza psa pomimo zwrócenia mu uwagi, poinformujcie
Śląski Inspektorat ds. Ochrony Zwierząt (tel. 574 796
124, 607 488 598 lub wiadomość przez e-mail oraz Facebooka), którego inspektorzy podejmą działania informując o zagrożeniach dla zwierzęcia, również o sankcjach cywilnych i karnych takiego postępowania dla
jego opiekuna.
Pamiętaj, nie każdy musi mieć zwierzę, jeżeli nie jest
w stanie zapewnić mu należytej opieki należy znaleźć
mu inny dom.
Jeśli puszczony bez opieki pies kogoś pogryzł, to właściciel może otrzymać mandat w wysokości do 5000
zł. oraz karę ograniczenia wolności. Już samo bieganie
psa bez opieki może nas kosztować do 5000 zł w zależności od okoliczności, jakie temu towarzyszyły. Należy pamiętać, że nie chodzi tutaj tylko o pogryzienie i
nawet mały piesek może zagrozić życiu
innych. Wyobraźmy sobie że nasz malutki, grzeczny piesek, który tylko chodzi w okolicy domu nagle wbiega na drogę, a kierowca samochodu, który chce
go ominąć wpada w poślizg i dochodzi
do tragedii...
Jeżeli zniszczone zostaje tylko mienie,
odpowiemy za straty materialne. Mówi
o tym art. 431 § 1 k.c., który stanowi „kto
zwierzę chowa albo się nim posługuje,
obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od
tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się
lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi
odpowiedzialność, nie ponoszą winy”. Osoba chowająca zwierzę ponosi odpowiedzialność za szkodę przez
nie wyrządzoną na zasadzie winy w nadzorze, przy
czym przyjmuje się domniemanie tej winy!
I tak, wypadek drogowy spowodowany przez naszego pupila:
* Zapłacimy za szkody wywołane naszym zaniechaniem, tj. pozostawieniem psa bez opieki, który wtargnął na jezdnię i w wyniku naruszenia zasad bezpieczeństwa doszło do wypadku, którego skutki mają jedynie charakter materialny, wynikający z uszkodzenia
pojazdu. Zdarzenie takie kwalifikowane jest jako wykroczenie (kolizja) z artykułu 86 Kodeksu wykroczeń.
2. Podobnie zakwalifikowane zostanie zdarzenie,
w wyniku którego poza zniszczonym samochodem osoba doznaje lekkich obrażeń ciała naruszających czynności organizmu na okres poniżej 7 dni. W tym przypadku poza kosztami zniszczonego auta, również poniesiemy koszty leczenia poszkodowanych osób i zwierząt tytułem odszkodowania oraz ewentualnie zadośćuczynienia za doznany ból i cierpienie.

3. Jeżeli obrażenia są ciężkie czy też doszło do tragedii, to organy ścigania zobowiązane są do wszczęcia
i przeprowadzenia postępowania z urzędu, bez względu na wniosek pokrzywdzonego. Sprawcy (właścicielowi psa) przypisana zostanie odpowiedzialność z artykułu 177 Kodeksu karnego, niezależnie czy sprawca
naruszył umyślnie (wypuścił psa) lub też nieumyślnie
(pies uciekł przez dziurę w ogrodzeniu) zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym.
Do tego wyobraźmy sobie, że nasz pies był przed spowodowaniem wypadku w lesie i spotkał go leśniczy,
który zidentyfikował, dokumentując jego pobyt w lesie bez opieki zdjęciami i wręcza nam mandat w wysokości 5000 zł.
Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, zwierzę jako
istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia nie jest
rzeczą, a człowiek powinien je szanować, chronić i zapewnić opiekę, czego właściciel/opiekun psa pozostawionego bez opieki nie wykonuje!
Wypuszczanie psa luzem, bez opieki
może być interpretowane jako forma
znęcania się, nawet jeśli właściciel uczynił to bezmyślnie i nieświadomie. Skutkiem takiego traktowania pupila może
być czasowe odebranie zwierzęcia właścicielowi i przekazanie go do schroniska dla zwierząt, którego koszty poniesie jego właściciel. Jeżeli zwierzęciu coś
się stanie w wyniku np. zdarzenia drogowego, zarzut znęcania na pewno zostanie mu postawiony.
Również, zgodnie z Ustawą o ochronie
zwierząt pies ma być oznakowany. Znaczy to tyle, że
ktoś, kto psa spotka ma mieć możliwość zidentyfikowania jego właściciela. Wystarczy więc adresówka przy
obroży albo wszczepiony czip. Jeżeli nasz piesek nie
posiadał niczego z powyższych, to dodatkowo możemy otrzymać mandat do 500 zł.
Zastanów się, zanim wypuścisz swojego pupila bez
opieki.
Masz dobrze wychowanego, grzecznego psa, który nie
stwarza absolutnie żadnego zagrożenia dla otoczenia?
Jesteś pewny, że gdy nagle z krzaków wyskoczy zając
lub dzieci odpalą petardę, to pies nie dokona powyżej
opisanych naruszeń, za które ty odpowiesz? Myślisz,
że jak pies będzie bez adresatki, to nikt go nie rozpozna? Nic bardziej mylnego w obecnych czasach opublikowanie zdjęcia zwierzęcia szybko daje odpowiedź,
gdzie ono przebywa. Tak udało się odnaleźć dom psa
Tito z Jaworza. Widzisz w sąsiedztwie psa puszczanego luzem? Podejmij działania, być może uratujesz temu
psu życie i ustrzeżesz przed tragedią innych.
Śląski Inspektorat ds. Ochrony Zwierząt
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DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW
FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
OPIEKA WYTCHNIENIOWA
EDYCJA 2021

DOFINANSOWANIE: 51 000 zł / CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 51 000 zł
Gmina Jaworze przystąpiła do resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 ﬁnansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Głównym celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie
ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby
zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą
mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.
Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby
niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać
swoich obowiązków.
Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 będzie realizowany poprzez świadczenie usługi opieki
wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę
nad:
1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,
niekorzystających z innych form usług w godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej, w tym: usług
opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej, usług ﬁnansowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.
Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają:
1. członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o
niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem
niepełnosprawności lub z orzeczeniami równoważnymi, które mają niepełnosprawność
sprzężoną/złożoną, wymagają wysokiego poziomu wsparcia i które stale przebywają w domu;
2. osoby, które udokumentują wskazanie ilości punktowej, w Ocenie potrzeby wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu z zastosowaniem Skali Pomiaru Niezależności Funkcjonalnej – FIM. Kartę oceny
stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyﬁkowanej skali FIM uzupełnia lekarz
rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ﬁzjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania
wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyﬁkowanej punktacji) wówczas usługa opieki
wytchnieniowej w pierwszej kolejności będzie skierowana do członka rodziny lub opiekuna
sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.
Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi
odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu
Usługi są realizowane do grudnia 2021 r.
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Zakochany
we florze i faunie

Rozmowa z Jakubem Kapiasem, od września
uczniem klasy 5b Szkoły Podstawowej nr 1
w Jaworzu
W liście do wójta Jaworza Radosława Ostałkiewicza napisałeś, cytuję, że „śmieci wychodzą w wielu
miejscach”. Kiedy po raz pierwszy zwróciłeś uwagę na ten problem w Jaworzu?
Podczas spacerów z psami, na które chodziłem z mamą
i młodszym bratem Bartkiem. Szczególnie dużo było
ich w parku, w okolicach tężni. Można tam było znaleźć
butelki i puszki po piwie, zużyte maseczki. To strasznie przykry widok, dlatego postanowiłem napisać list
do pana wójta.

Czym jest Psia Hau-pa?
To jest fundacja, która zajmuje się psami, które wcześniej były trzymane w złych warunkach, na przykład
przykutych do łańcucha albo nad którymi znęcali się
ludzie. Ja jestem wolontariuszem. Do moich obowiązków należy wyprowadzanie psów na spacer, co najmniej raz w tygodniu. Oczywiście nie wszystkie i zawsze pod opieką dorosłego.
Jakie masz plany na wakacje?
Jadę na kolonie z Czarnymi Jaworze oraz nad jezioro
w Bieszczady z rodziną.

Nie miałeś oporów przed pisaniem do władzy?
Trochę się stresowałem, to prawda, ale mama mnie
zmotywowała. W ogóle to wszystko zaczęło się od tego,
że Fundacja Ekologiczna „Arka” z Bielska-Białej organizowała akcję pisania listów.
Do mojej korespondencji załączyłem zdjęcia różnych
śmieci z podaniem miejsca ich znalezienia. Jednocześnie wystosowałem prośbę, żeby wesprzeć mnie i brata w sprzątaniu.

Co można jeszcze zrobić, żeby w Jaworzu było
ładniej?
Moim zdaniem powinno być więcej koszy na śmieci.
Być może tutaj jest przyczyna. Niektórzy śmiecą, bo
nie mają gdzie wyrzucać odpadków. Poza tym na pewno takie akcje sprzątania Jaworza powinny się odbywać częściej. Nauczyciele powinni zachęcać uczniów
do udziału w takich akcjach, na przykład wpisując im
pozytywne uwagi.
Rozmawiał: Tomasz Wolff

A spodziewałeś się, że pokłosiem twojego listu będzie akcja sprzątania śmieci, która odbyła się w sobotę 12 czerwca?
Niekoniecznie. Nie spodziewałem się, że to przybierze takie rozmiary. Dlatego dziś chciałbym podziękować zarówno panu wójtowi, jak i wszystkim osobom, które włączyły się w akcję, między innymi paniom dyrektorkom z mojej szkoły. Fajnie, że przyszło
tylu uczniów, choć liczyłem na to, że przyjdzie więcej
osób z mojej klasy.
Co wpadło do twojego worka podczas akcji sprzątania? Jakieś najbardziej nietypowe znalezisko?
Fotelik od auta, w pobliżu mojej szkoły. Nigdy bym nie
przypuszczał, że można wyrzucić coś takiego. Oczywiście najwięcej było puszek i butelek.

Fot. ARC

Mieszkasz w Jaworzu od trzech lat. Przeprowadziliście się z rodziną z Bielska-Białej. Gdzie ci się lepiej mieszka?
Oczywiście, że w Jaworzu. Nie ma aż tylu zabudowań,
co w Bielsku-Białej, a najważniejsze jest to, że jest dużo
lasów. Są dosłownie na wyciągnięcie ręki. Mamy świetnie warunki do wyprowadzania psów na spacery: doga
de Bordeaux Bazyla oraz labradora Bono. Lubię także Jaworze Górne, gdzie wyprowadzam pasy z Psiej
Hau-py.
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Expo Zdrowie
cji z lekarzami różnych specjalizacji, promotorami
zdrowego stylu życia oraz zielarzem. Będzie degustacja zdrowej żywności, jak również szereg stoisk handlowych, w tym stoisko zielarskie, na którym będzie
można zakupić ziołowe herbatki oraz lecznicze mieszanki.

Z wielką przyjemnością informujemy, iż w niedzielę,
22 sierpnia 2021 roku, po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, odbędzie się kolejna całodniowa
impreza plenerowa na terenie Jaworza, pod hasłem
EXPO ZDROWIE. Celem imprezy jak co roku, jest rozbudzanie a zarazem utrwalanie w społeczeństwie
idei zdrowego stylu życia, oraz świadomości, iż ludzkie zdrowie i życie to największe i najcenniejsze dary
losu. Profilaktyka zdrowia oraz umiejętne budowanie naturalnej odporności organizmu, staje się coraz
bardziej ważne, ponieważ żyjemy w bardzo trudnych
czasach, w których narażeni jesteśmy na nieustanne
ataki ze strony różnego rodzaju, groźnych dla naszego zdrowia i życia, wirusów, bakterii czy patogenów.
Podczas wystawy EXPO ZDROWIE każdorazowo zarejestrowanych, przebadanych i z konsultowanych
zostaje około 300 osób, uzyskujących wiele cennych
informacji na temat swojego aktualnego stanu zdrowia, kondycji, zagrożeń, oraz profilaktyki.

W tegorocznym EXPO udział zapowiedziały także;
mobilna stacja krwiodawstwa - możliwość oddania
krwi oraz rejestracji w banku potencjalnych dawców szpiku kostnego - mobilny punkt badania osteoporozy, oraz mobilny punkt badania słuchu GEERS.
Będzie również możliwość wykonania komputerowego badania wzroku oraz pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego. Badania te będzie można wykonać również bezpłatnie!
Nie zabraknie także atrakcji dla dzieci takich jak profesjonalna ściana wspinaczkowa, malowanie twarzy
i baloników, czy konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Podczas imprezy mieszkańcy Jaworza i okolic będą
mieli możliwość bezpłatnego wykonania podstawowych badań diagnostycznych takich jak: pomiar ciśnienia, pomiar poziomu cukru we krwi, pomiar poziomu cholesterolu, pomiar tkanki tłuszczowej, pomiar wydolności oddechowej, oraz komputerowe badanie wieku biologicznego. Będzie również możliwość skorzystania z szeregu bezpłatnych konsulta-

Podobnie jak w latach minionych wystawa Expo
Zdrowie odbędzie się w centrum Jaworza, na parkingu, tuż obok apteki, w godzinach od 10.00 do 16.00.
Impreza objęta została honorowym patronatem Wójta Gminy Jaworze. Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych zdrowym stylem życia, Jaworzan i nie tylko!
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W końcu
można się było spotkać
zasięg konkursów dla dzieci i młodzieży organizowanych w naszej gminie o inne szkoły z gminy Jasienica.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Leopold Kłoda
oraz przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich nr 1
Danuta Mynarska w swoich wypowiedziach podkreślali, iż stowarzyszenia działające na terenie naszej gminy nie mają żadnego pomieszczenia, gdzie mogłyby
przechowywać dokumentację. Jeden z wolnych wniosków dotyczy „Echa Jaworza”, naszej lokalnej gazety,
która według wszystkich zebranych dociera do mieszkańców zbyt późno. Numery wydawane na dany miesiąc do mieszkańców docierają około 20 każdego miesiąca, co jest zdecydowanie za późno. Według uczestników dyskusji „Echo Jaworza” wydawane jest z pieniędzy gminnych, czyli naszych i powinno być dostarczane do wszystkich domów w Jaworzu, a nie tylko umiejscowionych przy głównych drogach.
Ubolewamy, że na tegorocznym zebraniu sprawozdawczym zabrakło przedstawicieli władz gminy i Rady
Gminy. Naszego zaproszenia nie przyjęli ani wójt gminy Jaworze ani nikt z rady Gminy Jaworze, a także dyrekcji jaworzańskich szkół.
Po wystąpieniach gości Ryszard Stanclik podziękował
zarządowi i aktywnym członkom Towarzystwa za pracę w minionym roku oraz wszystkim za udział w zebraniu sprawozdawczym.
Gośćmi zebrania byli na wstępie Prezes Towarzystwa
Miłośników Jaworza Dodajmy, że gośćmi spotkania,
oprócz wspomnianych Danuty Mynarskiej, Jolanty Witkowskiej i Leopolda Kłody, byli Jerzy Kulesza, prezesa
Akcji Katolickiej oraz Czesław Malchar, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej.
Marcin Biłek

Fot. Adam Absalon

23 czerwca w Gościńcu Szumnym odbyło się zebranie sprawozdawcze Towarzystwa Miłośników Jaworza. Po odśpiewaniu pieśni „Szumi jawor” Prezes Ryszard Stanclik poprosił zebranych o uczczenie minutą ciszy pamięci członków TMJ zmarłych w 2020 i 2021
roku: śp. Janusza Pieszkę, śp. Leszka Kubika, śp. Irenę
Fraś, śp. Edwarda Kilka, śp. Janinę Krzempek. Następnie wybrano przewodniczącą zebrania, którą jednogłośnie została pani Kinga Sosulska, przejmując jednocześnie prowadzenie zebrania. Kolejnym punktem było
wręczenie legitymacji nowym członkom Towarzystwa.
W czasie zebrania odczytano następujące sprawozdania: z działalności Towarzystwa w 2020 roku, finansowe za rok 2020, z działalności Społecznej Rady Ochrony
i Odnowy Zabytków za 2020 rok, z działalności Sekcji
Ornitologicznej za rok 2020 oraz Komisji Rewizyjnej za
2020 rok. Następnie uczestnicy zebrania sprawozdawczego jednogłośnie przyjęli sprawozdania oraz udzielili absolutorium zarządowi za rok 2020.
Następnie Sekretarz Marcin Biłek przedstawił plan
pracy Towarzystwa Miłośników Jaworza na rok 2021,
który przez zebranych został przyjęty jednogłośnie.
Dyrektor OPGJ Pani Jolanta Witkowska podziękowała za zaproszenie na zebranie, była po raz pierwszy
na naszym zebraniu sprawozdawczym po objęciu stanowiska dyrektora OPGJ. Wyraziła chęć współpracy
z naszym Towarzystwem, jak i z innymi stowarzyszeniami działającymi na terenie naszej gminy. Zapowiedziała ukazywanie się „Niezbędnika Jaworzańskiego”,
w którym zawarte będą informacje na temat działalności stowarzyszeń oraz imprez organizowanych na
terenie naszej gminy.
Pani Jolanta Szczugiel zaproponowała, aby rozszerzyć

Spotkanie sprawozdawcze odbyło się w Gościńcu Szumnym.
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Organizacje pozarządowe

Komentarz
redaktora naczelnego
Redakcja ma prawo do dokonywania skrótów, jak każda
gazeta w Polsce. Postanowiłem jednak z niego nie skorzystać, ale napisać kilka słów wyjaśnienia. Mija się pan z prawdą, pisząc, cytuję „ubolewamy, że na tegorocznym zebraniu sprawozdawczym zabrakło przedstawicieli władz gminy i Rady Gminy”. Na zebraniu pojawiła się, spóźniona,
ale jednak zastępca wójta, Anna Skotnicka-Nędzka. Przyjechała nie o czasie, bo o tej samej porze odbywały się komisje przed sesją absolutoryjną. Nikogo nie trzeba chyba
przekonywać o konieczności obecności na nich. A przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Putek odebrał zaproszenie
w Urzędzie Gminy... dzień po wydarzeniu.
Odnośnie „Echa Jaworza”. Była mowa o tym już wielokrotnie, ale jeszcze raz podniosę ten temat – nasza gazeta jest

ewenementem. Mało jest gmin, które troszczą się o to, aby
gminne wydawnictwo trafiło do skrzynki każdego mieszkańca. Słowem, trzeba się cieszyć, że gmina dokłada wszelkich
starań, aby „Echo Jaworza” docierało do każdemu domu,
a nie wytykać to przy każdej okazji. Czy to naprawdę tak
duży problem podjechać do urzędu i odebrać najnowsze
wydanie? Co do daty ukazywania się gazety. Redakcja nie
ma na to większego wpływu. W ostatnich miesiącach gazeta była regularnie wysyłana do druku pod koniec miesiąca poprzedzającego ukazanie się „Echa” – tymczasem najwięcej czasu zajmował druk i dystrybucja. Dlatego jedyne,
o co możemy prosić, to cierpliwość
Tomasz Wolff, redaktor naczelny

Drzewa umierają stojąc
W sobotę 12 czerwca odbyło się uroczyste wręczenie
nagród dla laureatów Konkursu Ekologicznego „Drzewa umierają stojąc”. Z uwagi na trudne warunki pandemiczne, zdecydowano się na inną formułę niż poprzednio. Przedstawiono uczestnikom konkursu 24
zdjęcia drzew (8 rodzajów) i krzewów (1 gatunek) rosnących w naszej gminie. Zadanie polegało na tym,
aby jak najlepiej rozpoznać choroby toczące sfotografowane okazy, a także rozpoznać gatunek drzewa lub
krzewu i miejsce, gdzie dana roślina rośnie. Miało to
zachęcić mieszkańców do odbycia spaceru po terenie
naszej gminy i odszukania ich.
Zadanie wcale nie było łatwe, co podkreślili uczestnicy, jednak nie niewykonalne, gdyż trzech uczestników niemal perfekcyjnie odpowiedziało na zadane pytania. W związku z tym zdecydowano się przyznać im
trzy pierwsze miejsca ex aequo, gdyż różnice pomiędzy
nimi były znikome. Pierwsze miejsca zajęli: Zuzanna
Krawczyk, Błażej Maroszek i Jędrzej Grendziński. Przyznano też trzy wyróżnienia: Brayanowi Nowakowskiemu, Patrykowi Cnocie i Justynie Zender.
Wszyscy uczestnicy otrzymali zestawy upominków od
organizatorów, czyli Nadleśnictwa Bielsko, Muzeum
Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu, Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Fauny i Flory Morskiej
i Śródlądowej w Jaworzu oraz kapitana żeglugi wielkiej Jerzego Ryrycha. W tym miejscu chcielibyśmy podziękować wszystkim, którzy nas wsparli podczas organizacji konkursu, w szczególności paniom Mirosławie Hawełek, Aleksandrze Kosior, Darii Kułak oraz panom Markowi Czaderowi, Jerzemu Ryrychowi, Hubertowi Kobarskiemu i Rafałowi Strączyńskiemu.
Wszystkim uczestnikom jeszcze raz gratulujemy!
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Jak to winogronami
leczono...
bujący będą mogli z zupełnym pożytkiem odbyć takowe w Jaworzu od końca sierpnia aż po październik”.
Biorąc pod uwagę fakt, że do stacji w Bielsku pociągi Kolei Północnej Cesarza Ferdynanda dojeżdżały z
Wiednia trzy razy dziennie, wydaje się, że logistyka
dostaw winogron nie stanowiła problemu. Wystarczyło tylko dowieźć z Bielska do Jaworza zaprzęgiem konnym, który potrzebował na dojazd ok. trzech czwartych
godziny po „bitej drodze”. Innych owoców uzupełniających dietę dostarczali przekupnie z Bielska. Osobny
rozdział poświęcony jest „Hydroterapiji” i tejże wypada poświęcić osobny tekst, bo tam dopiero się dzieje,
specjalne przyrządy, opaski brzuszne, kąpiele dżdżyste, kropelkowe, solankowe, igliwiowe, a i schorzenia
nimi leczone zaskakujące.
Wszystkich zaciekawionych życiem uzdrowiska odsyłam na stronę www.polona.pl. Wystarczy tam wpisać tytuł podany w artykule i można przeglądać strona po stronie całą pozycję. W tekście gęsto jest od cytatów i zachowanej oryginalnej pisowni, by zwrócić Waszą uwagę na ówczesny język. Słowem – warto czasem
poszperać w historyji.

Fot. ARC

Wydawać by się mogło, że o dawnym jaworzańskim
uzdrowisku wiemy sporo i w tej kwestii niewiele jest
do odkrycia, bo przecież nieodżałowana pasjonatka
naszej historii, pani Jadwiga Roik poświęciła poszukiwaniom i badaniom faktów historycznych sporą część
życia, a jednak istnieją zabytki piśmiennictwa ujawniające zaskakujące fakty. Gdyby nasza „jaworzańska
kronikarka” doczekała dostępu do prawie trzech milionów tytułów zdigitalizownych cyfrowo, odkryłaby
jeszcze sporo. Rozwój technologii cyfrowych otwiera
przed nami dostęp do niezliczonych skarbów kultury, poprzez digitalizację zbiorów bibliotecznych. Taką
skarbnicą informacji jest POLONA – polska biblioteka cyfrowa, w której udostępniane są zdigitalizowane
książki, czasopisma, grafiki, mapy, muzykalia, druki
ulotne oraz rękopisy pochodzące ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz instytucji z nią współpracujących.
To właśnie w zasobach POLONY znajduje się broszura
z 1883 roku, wydana w Cieszynie, autorstwa dr. Stanisława Smoleńskiego, kierownika jaworzańskiego zakładu kąpielowego w tamtym czasie. Tytuł jej brzmi:
„Zakład wodoleczniczy i żętyczny Jaworze (Ernsdorf)
koło Bielska na Szląsku austryjackim. Podręcznik informacyjny dla Gości kąpielowych”. Dowiadujemy się z
niej m.in. o rozwoju zakładu kąpielowego, warunkach
klimatycznych, połączeniach kolejowych, o zabudowaniach i mieszkaniach dla gości, ulepszeniach dokonanych na rok 1883 oraz najobszerniej o środkach leczniczych stosowanych w zakładzie. Okazuje się, że „leczenie dyjetetyczne” było równie ważne, co hydroterapia, gimnastyka, przyrządy elektryczne czy powietrze. Doktor Smoleński pisze, że „Inspekcyja zakładu
uznając niezmierną ważność dobrego pożywienia dla
Chorych, a nauczona doświadczeniem, że aby zadość
uczynić słusznym w tym względzie wymogom tak Lekarzy jako i Chorych, nie można obowiązków dostarczania pokarmów powierzyć obcym rękom, postanowiła w roku 1883 objąć restauracyję zakładową w własny zarząd”. W dalszej części opisuje różne diety. Jest to
na przykład „kuracyja mleczna, polegająca na wyłącznem lub przeważnem spożywaniu mleka”. Tutaj warto wspomnieć o ciekawostce, jaką była pijalnia mleka
urządzona wzorowo w altance obok mleczarni państwa Kwizdów, gdzie chorzy mogli spożywać mleko
lecznicze zarówno słodkie, jak i kwaśne, także świeżo
od podoju w wyznaczonych godzinach. Wiele też mówi
o „kuracyji żętycznej”, która to według niego „ożywia
przemianę materyi w ustroju i podnieca czynność nerek i kiszek”. Najciekawsza wzmianka dotyczy jednak
diety winogronowej, o której Smoleński tak się wyraził: „Aby umożebnić Chorym odbywanie kuracyji winogronowej w miejscu, zarząd zakładu postanowił, począwszy od września 1883 roku postarać się o regularną dostawę świeżych, dobrych winogron kuracyjnych z
południa. (…) Chorzy leczenia winogronowego potrze-

W zasobach POLONY znajdziemy na przykład broszurę z 1883 roku, wydaną w Cieszynie, autorstwa dr.
Stanisława Smoleńskiego – kierownika jaworzańskiego zakładu kąpielowego w tamtym czasie.
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Przedszkole nr 1

Interaktywne narzędzie
Edukacja w dzisiejszych czasach wymaga nowych rozwiązań, dlatego warto wzbogacić formy przekazywanych dzieciom treści. W aktywizowaniu przedszkolaków mogą być pomocne ciekawe zasoby edukacyjne
oraz możliwość pracy z nowoczesnymi urządzeniami cyfrowymi. Publiczne Przedszkole Samorządowe
Nr 1 w Jaworzu zostało wyposażone w monitor interaktywny Samsung Flip 2, co daje wiele korzyści nauczycielom jak również dzieciom. Nauczyciele wzięli
udział w szkoleniu dotyczącym obsługi sprzętu cyfrowego, rozwinęli swoje kompetencje w zakresie technologii informacyjnej. Monitor znajduje się w jednej
z sal przedszkola, aczkolwiek każda grupa wiekowa
ma możliwość korzystania z jej funkcji.
To nowoczesne urządzenie odpowiada na potrzeby
dzisiejszej edukacji, rozwija spostrzegawczość dziecięcą, logiczne myślenie oraz ćwiczy koncentrację uwagi. Wszechstronne opcje łączności umożliwiają wykorzystanie podczas zajęć różnych rozwiązań, na przykład łączenie się z komputerem, telefonem komórkowym, Internetem czy wirtualnym laboratorium. Zabawa z tablicą rozwija percepcję wzrokowo-słuchową oraz wzrokowo-ruchową dzieci. Korzystanie z zasobów programu wspiera rozwój umiejętności matematycznych. Zdaniem nauczycieli tablica uatrakcyjnia zajęcia i jest ciekawym dodatkiem edukacyjnym.
Agnieszka Pomper

Nagrodzone
gościnne występy
W maju nasze przedszkole wzięło udział online w XIX
Festiwalu Kultury Przedszkolnej zorganizowanym
przez MDK w Hałcnowie. Głównym tematem ostatniej edycji było „Moje miasto, a w nim… 70 lat Bielska
i Białej”. Dzieci prezentowały się w czterech kategoriach: śpiew, taniec, inscenizacja wiersza, twórczość
plastyczna. Festiwal adresowany był do najmłodszych
dzieci uczęszczających do przedszkoli publicznych
i niepublicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz placówkach kultury. Przedszkolaki zaprezentowały nasze przedszkole na bardzo
wysokim poziomie. Pragniemy pochwalić się naszymi
bardzo zdolnymi podopiecznymi, którzy w przedszkolu uczą się poprzez zabawę, zdobywają nowe umiejętności i są dumą rodziców.
Jury w składzie: Czesława Manowska, Joanna Jatkowska, Alicja Hijacent-Paleta oraz Bożena Adamczyk przyznało nam Puchar Dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Bielsku-Białej za całość inscenizacji o Bielsku-Białej, wyjątkowo ciekawie zrealizowaną interpretację taneczną piosenek Marii Koterbskiej oraz piękne kostiumy i wyraz artystyczny.

Jury przyznało również wyróżnienia indywidualne
dla Patrycji Korzeniowskiej za wykonanie fragmentu
piosenki Marii Koterbskiej „Serduszko puka w rytmie
cha-cha”, a także Zosi Pudełek i Milence Kraus za interpretację wiersza o Bielsku-Białej.
Patrycja Kłaptocz
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Kolejne sukcesy
Z ogromną dumą i zachwytem należy pochwalić się
kolejnym sukcesem naszych przedszkolaków. Otóż 17
czerwca dzieci wzięły udział w XVII Przeglądzie Twórczości Przedszkolnej, którego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy. Mali artyści z naszego
przedszkola zajęli wysokie trzecie miejsce. Jest to dla
nas ogromny zaszczyt, gdyż w historii naszego przedszkola jest to pierwszy sukces na tymże przeglądzie.
Głównym celem XVII Przeglądu Twórczości Przedszkolnej była prezentacja twórczości artystycznej dzieci, pobudzenie aktywności i wrażliwości artystycznej dzieci
w wieku przedszkolnym, konfrontacja osiągnięć i umiejętności dzieci, jak również integracja środowiska poprzez wspólną zabawę. Przegląd obejmował następujące formy artystyczne: plastyka, taniec, piosenka oraz
inscenizacja wiersza.
Nasze przedszkolaki, jak przystało na prawdziwych
artystów, profesjonalnie zaprezentowały wiersz „Ufo”
A. Zyskowskiego, „Taniec Ufoludków” do piosenki
M. Koterbskiej „Karuzela” oraz brawurowo zaśpiewały
piosenkę „Ufoludki na urlopie”. Jury nagrodziło również pracę plastyczną Klaudii z grupy „Wiewiórek”.
Korzystając z okazji, należy również wspomnieć o jeszcze jednym osiągnięciu naszego przedszkolaka. Otóż
Tosia z grupy „Wiewiórek”, wykonując ciekawą, a zarazem piękną grę planszową, zdobyła drugie miejsce
w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Wakacyjna
podróż dookoła świata” zorganizowanym przez Gminne Przedszkole Publiczne w Kozach.
Katarzyna Dwornik-Rychta

Z alpakami i na sportowo
Przedszkole nr 2
Dzień Dziecka rozpoczęliśmy trochę wcześniej, bo od
wyjazdu do zagrody edukacyjnej z alpakami Alpaquero w Międzyrzeczu. 24 maja odwiedziły ją nasze starszaki, 25 maja maluchy, 26 maja druga grupa starszaków, a dzień później średniaki. W zagrodzie czekało
na nas mnóstwo atrakcji: ścieżka edukacyjna, warsztaty z malowania lam, ciekawostki. Głównym punktem programu było jednak spotkanie z alpakami. Na
początku wycieczki poznaliśmy sposób żywienia zwierząt i sami mogliśmy je nakarmić. Ich przysmakiem są
marchewki, więc wiedząc o tym, zabraliśmy je ze sobą
z przedszkola. Kulminacyjnym punktem był spacer
z alpaką. Każde dziecko mogło zasmakować alpakoterapii i oprócz tulenia się do zwierzęcia i głaskania, mogło je poprowadzić. Dzieci jeszcze długo po powrocie
wspominały tę niezwykłą wycieczkę.
Świętowanie Dnia Dziecka nie zakończyło się jednak
na tej wycieczce, obchodziliśmy je jeszcze podczas Dnia
Sportu, 31 maja. Każda z grup stanęła na wysokości
zadania, a dzieci w iście sportowym nastroju i stro-

ju przybyły do przedszkola. Czekało na nie mnóstwo
sportowych zabaw, rozgrywek, torów przeszkód, jednym słowem ogrom atrakcji, które przyjęły z ogromnym entuzjazmem. Zmęczone, ale szczęśliwe otrzymały zasłużone dyplomy i medale. Nie zabrakło również
słodkiego poczęstunku.
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Przedszkole nr 2

Pożegnanie ze starszakami
17 czerwca Przedszkole nr 2 żegnało najstarszych podopiecznych. Grupa Smerfów jak zwykle stanęła na wysokości zadania i przygotowała brawurowy występ,
aby już na zawsze zapisać się na kartach historii naszej placówki. Młodsi koledzy i koleżanki w wierszach
i piosenkach pożegnali starszych kolegów, wywołując
wzruszenie nie tylko na twarzach pań wychowawczyń,

ale także u samych przedszkolaków. Jesteśmy przekonani, że cały rok przepełniony ćwiczeniami w czytaniu,
pisaniu i liczeniu przyniesie dzieciom radość i sukces
na kolejnym szczeblu edukacji. Mamy nadzieję, iż nasze pociechy świetnie poradzą sobie w pierwszej klasie. Życzymy im samych sukcesów i obiecujemy trzymać mocno kciuki.
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Plastyczne próby
Rozwijanie wyobraźni, zdolności manualnych oraz poczucia estetyki jest ważnym elementem edukacji przedszkolnej. Zatem organizowanie konkursów i udział
w zewnętrznych konkursach plastycznych jest podstawowym zadaniem każdej placówki przedszkolnej.
W związku z powyższym, starszaki z Przedszkola Nr
2 wzięły udział m.in. w konkursie plastycznym „Moje

Jaworze za 20 lat”, organizowanym przez wójta Jaworza. Dzieci z grup Smerfy i Mądre Sowy, pod okiem nauczycieli-wychowawców, wykonywały prace plastyczne o Jaworzu metodą kolażu. Poziom był bardzo wysoki, a prace dzieci wykonane zostały bardzo estetycznie, bogate w szczegóły i pomysłowe.
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Czyściochowe pierwszaczki
Klasa 1c zakończyła udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Czyściochowa Akademia”, organizowanym przez sieć sklepów Rossmann. Miał on kształtować i utrwalać nawyki higieniczne oraz edukować
na temat budowania odporności organizmu, tak ważnej zwłaszcza w obecnej sytuacji. Projekt obfitował
w ciekawe i oryginalne eksperymenty oraz doświadczenia, dzięki którym pierwszoklasiści – w atrakcyjny
sposób – przyswajali najważniejsze zasady higieny oraz
uczyli się codziennych prawidłowych nawyków. Poruszano tematykę w sześciu obszarach: higieny jamy ustnej i nosa, czystości dłoni i zasad korzystania z toalety,
mycia ciała i włosów oraz pielęgnacji skóry.
Dzieci na każdych czyściochowych zajęciach przyozdabiały się specjalnymi plakietkami, miały także do dyspozycji własne książeczki z eksperymentami, które
skrupulatnie przeprowadzały w domu. Podsumowując każdy cykl, tworzyliśmy prace plastyczne, które następnie przesyłaliśmy na konkurs organizatora. Udział
w projekcie przyniósł dzieciom dużo satysfakcji, zabawy, śmiechu, ale przede wszystkim dostarczył rzetelnej wiedzy, którą uczniowie zaczęli wykorzystywać

w codziennym życiu, zwracając większą uwagę na swoje zachowania oraz postępowanie koleżanek i kolegów.
Za wszystkie skrupulatnie oddawane głosy na nasze
konkursowe prace serdecznie wszystkim dziękujemy.
Daria Absyl

Nieustająco doradzamy...
28 maja klasa 7b w ramach zajęć z doradztwa zawodowego spotkała się z Jackiem Czadrem, który opowiadał uczniom o swojej pracy z osobami niepełnosprawnymi w bielskim ośrodku „Centrum”. Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej „Centrum”
opiekuje się 120 osobami z upośledzeniem umysłowym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi
w postaci zaburzeń neurologicznych, zaburzeń czynności psychicznych i niepełnosprawności motorycznej. Organizuje zajęcia wspierająco-aktywizujące prowadzone przez pięć dni w tygodniu w małych grupach, które obejmują m.in. trening funkcjonowania
w codziennym życiu, umiejętności interpersonalnych
i rozwiązywania problemów. Zajęcia są prowadzone
w różnych pracowniach, w zależności od zainteresowań uczestników: kulinarnej, ogrodniczej, stolarskiej, gospodarstwa domowego i pielęgnacji ogrodu,
batiku i papieru, ceramicznej, witrażu, lalkarskiej,
tkactwa i biżuterii, plastyczno-rękodzielniczej, malarskiej, krawieckiej, komputerowej, ergoterapii. Aby
pomagać osobom niepełnosprawnym trzeba mieć do
tego predyspozycje. Być cierpliwym, wyrozumiałym,
empatycznym i pomocnym. Przygotowanie do tego
zawodu to studia z zakresu terapii zajęciowej , które
dają szeroką wiedzę pedagogiczną i psychologiczną
na temat funkcjonowania osób niepełnosprawnych
umysłowo w codziennym życiu. Ważne jest, aby dostrzec w takich osobach wartościowych ludzi , którzy
całe swoje życie borykają się z trudnościami i ograni-

czeniami. Pan Jacek zaprezentował uczniom piękne
prace plastyczne wykonywane różnorodnymi technikami przez swoich podopiecznych. Pokazał gazetę, którą wydaje Ośrodek „Centrum”. Opowiadał również młodzieży o swojej pracy samorządowej – jest
radnym powiatowym, reprezentującym gminy Jasienica i Jaworze.
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Szkoła Podstawowa nr 1
Natomiast klasa 7b w ramach zajęć z doradztwa zawodowego gościła 11 czerwca w szkole Bartosza
Mieszczaka, który wraz ze swoją żoną prowadzi firmę zajmującą się spedycją towarów. W bardzo ciekawy sposób – wspierając się prezentacją multimedialną – nasz gość zaprezentował młodzieży nową
profesję, która pojawiła się w Polsce niedawno, wraz
z szybkim rozwojem sieci usług. Pan Bartosz omówił
wraz z uczniami 7b różne rodzaje transportu, które u nas funkcjonują, towary, które są nimi przewożone, a także wskazał, jakie warunki trzeba spełnić,
aby zostać zawodowym kierowcą. Nasz gość w swojej pracy zawodowej koncentruje się na kontaktach
z Włochami.
Spedytor to nowy, ciekawy zawód związany z obsługą całości transportu danej firmy: od sprowadzenia
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surowców i wszelkich rzeczy niezbędnych do produkcji, po dystrybucję gotowych, wytworzonych już
produktów. W swojej pracy spedytor musi wykorzystać wiedzę i umiejętności z wielu szkolnych przedmiotów, np. z matematyki, aby obliczyć czas podróży, ilość potrzebnego na trasie paliwa; z geografii,
aby wyznaczyć trasy przewozu towarów i surowców;
z historii i wiedzy o społeczeństwie, aby poznać uwarunkowania społeczne i ekonomiczne na danym terenie; z informatyki, aby korzystać z nowoczesnych
pomocy, np. map multimedialnych i koniecznie języków obcych, tak ważnych w kontaktach biznesowych. Warto więc zdobywać w szkole potrzebną potem w życiu wiedzę i umiejętności.
Mirosława Hawełek

Odkryliśmy tajemnice
przyrody
Tegoroczna Innowacja Pedagogiczna „Odkrywamy tajemnice przyrody” dobiegła końca. Projekt
został skonstruowany wokół następujących zagadnień: fauna i flora wokół nas, ekologia, zdrowie oraz doświadczenia przyrodnicze, a przebiegał pod hasłami: słyszę, widzę, czuję, dotknę, poznam, zapamiętam. Aktywnie uczestniczyli w niej
uczniowie klas 1.-3. Podczas realizacji innowacji
dzieci miały okazję wszystkimi zmysłami doświadczać, eksperymentować, szukać odpowiedzi na wiele pytań, rozszerzać wiadomości i umiejętności
z zakresu ochrony przyrody i dbania o swoje zdrowie. Mali odkrywcy z wielkim zaangażowaniem podejmowali się różnych ciekawych wyzwań.
Sadzili cebulki żonkili, a następnie pielęgnowali kwiaty. Zbierali materiały przyrodnicze potrzebne do zbudowania domków dla dzikich pszczół i trzmieli. Siali rośliny takie jak wielkanocna rzeżucha, owies itp.
Ponadto przeprowadzali obserwacje pod mikroskopem – szczególnym zainteresowaniem cieszyły się
fragmenty liści, płatki kwiatów, nogi pająka oraz
skrzydełka muchy. Tworzyli ekologiczne zabawki
i instrumenty. Dbali o swoje zdrowie, przygotowując
pożywne kanapki oraz desery. Udało się także przeprowadzić kilka zajęć terenowych w parku, w ogro-

dzie szkolnym oraz na wzgórzu Goruszka. Dzieci obserwowały przyrodę o każdej porze roku. Podsumowaniem innowacji była wycieczka do lasu z pracownikami Nadleśnictwa Bielsko. Uczniowie mieli okazję
prowadzić obserwację środowiska leśnego najbliższej
okolicy, poznać las i jego mieszkańców, rozpoznawać
odgłosy ptaków i zwierząt leśnych. Innowacja umożliwiła integrację zespołów klasowych na wielu poziomach. Miłym dodatkiem i pamiątką naszej działalności pozostanie cieszący oko, ukwiecony teren szkoły.
Daria Absyl, Agnieszka Konieczna

Wiosna wokół pszczół
Uczniowie klas 1a i 2 a w okresie wiosennym roku
szkolnego 2020/2021 wzięli udział w ciekawym projekcie edukacyjno-przyrodniczym. Zostali projektantami i konstruktorami wspaniałego osiedla domków
wielorodzinnych dla naszych dzikich pszczół i trzmieli.
Wszystko odbyło się w ramach projektu „Pszczoły na-

sze wspólne dziedzictwo i nasza przyszłość”.
Owady te, jak wiadomo, odgrywają ważną rolę ekosystemu, która nie zawsze jest doceniana. Pszczoła zapewnia przecież równowagę środowiskową.
Uczniowie na zajęciach zorganizowanych przez swoje wychowawczynie poznawali różne gatunki pszczół.
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Dowiedzieli się, jak wygląda pszczoła miodna i czym
się różni od pszczoły dzikiej, poznawali również cykl
życiowy tych owadów.
Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem przystąpili
do gromadzenia materiałów przyrodniczych takich jak
patyczki, łodygi traw, szyszki, znalezioną w lesie korę,
suche igły sosny itp. Z radością i entuzjazmem wybrano
się na klasowy spacer po najbliższej okolicy, żeby zebrać brakujący materiał do wypełnienia domków dla
zapylaczy. Bardzo nas ucieszył widok terenu szkolnego, który został przeznaczony na kwietną łąkę. Już wiedzieliśmy, że nasze dzikie pszczółki będą miały co jeść.
Żeby prawidłowo chronić pszczoły, potrzebna jest edukacja na ich temat. Pszczoły są wdzięcznymi bohaterkami zajęć edukacyjnych, budzą sympatię i zainteresowanie. Uczestnicy zajęć edukacyjnych powinni wychodzić z nich ze świadomością, że powinniśmy się
troszczyć o wszystkie gatunki pszczół.
Na koniec warto dodać, że polsko-słowacki mikroprojekt o nazwie „Pszczoły nasze wspólne dziedzictwo
i nasza przyszłość” został zrealizowany dzięki współpracy z Fundacją Ludzie – Innowacje – Design (flid.pl)
i Ośrodkiem Edukacji Przyrodniczej Pszczela Hala. To
właśnie od tej fundacji otrzymaliśmy materiały edu-

kacyjne: książki, plakaty i drewniane elementy do złożenia domków.
Beata Stec

Trzy pierwsze miejsca
W marcu bieżącego roku Stowarzyszenie Przyjaciół
Muzeum Flory i Fauny Morskiej i Śródlądowej w Jaworzu wraz z Nadleśnictwem Bielsko postanowiło zwrócić
uwagę na ważny problem ekologiczny, który pojawił
się na terenie Jaworza, czyli choroby naszych drzew.
Ogłosiło więc konkurs dla wszystkich, którzy znają Jaworze, a los chorych drzew nie jest im obojętny. Na
stronie internetowej Muzeum pojawiły się zdjęcia 24
drzew, które chorują z różnych powodów. Zadaniem
uczestników konkursu było odszukać i zlokalizować
te drzewa, podać ich gatunek oraz ustalić przyczyny
chorób. Zadanie było dość trudne, ponieważ drzewa

nie miały jeszcze wtedy rozwiniętych liści. Uczniowie
naszej szkoły świetnie sobie poradzili z trudnym zadaniem i cała trójka zajęła równorzędnie pierwszą lokatę.
Byli to Zuzanna Krawczyk, Błażej Maroszek z klasy piątej oraz Jędrzej Grendziński z klasy ósmej. Gratulacje
i nagrody wręczyli opiekun Muzeum Bartosz Czader,
przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum Jerzy Ryrych oraz przedstawicielka Nadleśnictwa Bielsko.
Gratulujemy nagrodzonym uczniom dobrej znajomości Jaworza oraz wrażliwości na problemy otaczającej nas przyrody.
Mirosława Hawełek

Na finiszu
I nareszcie wróciliśmy do względnej normalności!
Wprawdzie w maseczkach, ale w szkole. Mury szkolne wypełnił gwar, dźwięk dzwonka i wreszcie wszystko ożyło. Przez pierwsze dni wszyscy uczyli się siebie
i szkoły na nowo. Lekcje wyglądały inaczej, bo właśnie
tak powinny wyglądać. Częściej rozmawialiśmy, spędzaliśmy czas na świeżym powietrzu. Było mnóstwo
zajęć integracyjnych.
Tuż po powrocie świętowaliśmy Dzień Dziecka. Klasy
wraz z wychowawcami udały się na pikniki, wycieczki, spacery, zwiedzanie Muzeum Flory i Fauny Morskiej
i Śródlądowej, były tańce, gry i słodkości, nawet Czerwony Kapturek i Wilk oraz uczta u Babci.
Praca na lekcjach przybrała formę nieco zabawową.
Kreatywna fizyka zaowocowała pracami z Genially –

popularną platformą do tworzenia wizualnych i interaktywnych treści. Do działania zainspirowała optyka – mój cień i półcień oraz zwierciadła wokół nas.
W ramach kreatywnego zadania z języka niemieckiego ósmoklasiści nagrywali filmiki, na których prezentowali to, co mają na sobie ubrane. Wiadomo, że zarówno stylizacje, jak i sama prezentacja to niełatwe zadanie, jednak nasi ósmoklasiści mają świetne pomysły
i duży dystans do siebie. Dzięki mediom społecznościowym młodzież szybko przełamuje barierę językową
i dowodzi, że hiperpoprawność nie jest najistotniejsza
w komunikacji. Cieszymy się, że nie boją się mówić po
niemiecku. Na facebookowej stronie szkoły można się
przekonać, jak świetnie sobie poradzili z projektem.
Uczniowie naszej szkoły brali także udział w wielu kon-
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kursach, tych szkolnych i pozaszkolnych. W finale XXIV
Międzynarodowego Ekumenicznego Konkursu Wiedzy
Biblijnej Jonasz bezbłędną (100 procent) znajomością
Ewangelii św. Mateusza wykazały się Katarzyna Dz.
z 6a i Marta Ch. z 8b. Tytuł laureata zdobyły też Julia
S. z 6a i Zuzanna K. z 5c. Gratulujemy tego ogromnego
sukcesu. Również chłopcy: Jakub K. z 5a i Jakub K. z k4b
zasługują na wielkie brawa, gdyż zostali finalistami.
W etapie szkolnym IV Powiatowego Konkursu ,,Lepiej
zapobiegać niż leczyć” uczestnicy wykazali się bogatą wiedzą na temat profilaktyki zdrowotnej i promowania zdrowego stylu życia. Konkurs odbywał się
w dwóch kategoriach wiekowych. I tak, spośród klas
V-VI pierwsze miejsce zdobyła Aleksandra K. z 6a, drugie Julia S. z 6a, a trzecie Katarzyna Dz. z 6a. W kategorii klas VII- VIII najlepsza okazała się Marta Ch. z 8b,
druga była Sandra K. z 8a, a trzecia Weronika M. z kl.8b
Z okazji Dnia Unii Europejskiej, który obchodzony jest 9
maja, w naszej szkole zorganizowaliśmy konkurs. Największą wiedzą wykazali się Maksymilian W. i Ignacy
Cz. z 4a, drugie miejsce wywalczyły Zuzanna J. i Anna
P. z 4b, natomiast na trzecim miejscu uplasował się
Borys J. z 4b. Wyróżnienia otrzymali również Lena R.
i Emil S. z 4a oraz Nikola A. z 4b.
Uczniowie klas starszych podjęli się wyzwania stworzenia filmików i prezentacji o naszej szkole. Mieli do dyspozycji fotografie i udało im się stworzyć fantastyczne
projekty. Jury wyłoniło zwycięzców w dwóch kategoriach. W kategorii prezentacja pierwsze miejsca zdobyli Marta Ch. 8b, Adrian Sz. z 7a, w kategorii film wygrała Natalia Ch. z 6a, a wyróżnienia otrzymali Paulina M. z 8a oraz Przemek z 5a.
Klasy młodsze również nie próżnowały. Wybrany został Mistrz Tabliczki Mnożenia. Spośród drugoklasistów najlepsza okazała się Oliwia G. z 2a, druga była
Justyna Cz. z 2b, a trzecia – Kornelia M. kl.2b. Wśród
klas trzecich na czele stanęli Mikołaj M. oraz Michał
A. z 3c, drugi był Łukasz H. z 3b, a trzecia Oliwia z 3a.
Konkurs ortograficzny wyłonił jej znawców. Najlepsza
wśród drugoklasistów okazała się Justyna Cz. z 2b, drugie miejsce zajęli Oliwia G. oraz Alex W-D. z 2a, trzecia
była Emilia H. z 2b. Trzecioklasiści walczyli zażarcie
i zdobyli po dwa równorzędne miejsca: pierwsze Apolonia B. z 3a oraz Michał A. z 3b, na drugiej pozycji
uplasowały się Zofia S. z 3a oraz Julia P. z 3c. Trzecie
miejsca zdobyli Leon M. z 3c oraz Karol B. z 3b.
Mnóstwo radości i pięknych przeżyć dostarczył Konkurs Recytatorski. Pierwsze miejsce wyrecytowali Matylda F., Michał K. oraz Bartosz K. z 1a, a także Bartosz
G. z 1c. Drugie miejsce jury przyznało Oliwii G., Lenie
G. oraz Maksymilianowi D. z 2a, jak również Kornelii
M. i Ewelinie H z 2b oraz Julii J. z 3b. Trzecie miejsce
zdobyła Magdalena B. z 1c, a wyróżnienie otrzymał
Maksymilian S. z 3c.
Nie zapominaliśmy o ekologii. We współpracy z Fundacją Ekologiczną „Arka” organizowaliśmy w szkole
akcję „Dajemy rzeczom drugie życie – ratujemy zwierzęta” – zbiórkę książek, gier, puzzli, zabawek i w ten
sposób pomagaliśmy zwierzętom.
Nie każdy owad zapylający to pszczółka. Nie każda
pszczółka mieszka w ulu i dlatego dzieci z klas 1a i 2a
zakasały rękawy i dzielnie przygotowały domki dla
Dzikich Zapylaczy. Pracowały, jak pszczółki i mamy
efekty w postaci prawdziwego kompleksu hotelików
„all inclusive”.
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Tajniki lasu wnikliwie zgłębiali, wraz z pracownikami Nadleśnictwa Bielsko, uczniowie klas 1b,1c oraz 3c.
Licznie uczestniczyliśmy również w akcji zainicjowanej
przez Ucznia kl. 4b Jakuba Kapiasa – „Wielkie Sprzątanie Jaworza”.
Sportowo także nie pozostawaliśmy uśpieni. Braliśmy
udział w Igrzyskach dzieci 2020/2021 Szkolnego Związku Sportowego – Finale Rejonowym w Sztafetowych
Biegach Przełajowych (dziewczyny i chłopcy – pierwsze
oraz trzecie miejsca), natomiast w Finale Wojewódzkim
sztafeta dziewcząt wywalczyła trzecie miejsce. Podczas
Igrzysk dzieci 2020/21 Szkolnego Związku Sportowego – Finał Wojewódzki w czwórboju lekkoatletycznym
dziewczyny zdobyły wysokie piąte miejsce, a chłopcy
skończyli rywalizację na pozycji ósmej.
W czerwcu odbył się również szkolny Dzień Sportu.
Klasy 4.-8. walczyły w następujących konkurencjach:
dwa ognie, wyścigi rzędów, koszykówka, siatkówka.
Między meczami odbywały się konkursy indywidualne – król kampek, najsprawniejszy rowerzysta, mistrz
rzutów osobistych, skakanki oraz sztafety 4 x 56m – zespoły klasowe.
Sportowo wykazywali się również uczniowie klas 1.-3.
Dzień Sportu przerodził się w dni sportu. Każda klasa
konkurowała we własnym gronie. Pomimo że w zmienionej formie, zabawa była przednia, a rywalizacja
zacięta. Brawo dla wszystkich młodych Sportowców.
To był zaledwie miesiąc, a tak wiele się wydarzyło. Nikt
już nie powie, że czas nauczania zdalnego, to czas stracony. Kto chciał, nie tracił ani minuty.
I wszystkim wam, uczniowie, rodzice i nauczyciele,
należą się ogromne gratulacje za ten cały rok szkolny. Daliśmy radę i pokazaliśmy, że nic nas nie może
złamać, wręcz odwrotnie – ze wszystkiego potrafimy
wyjść mocniejsi, bardziej dojrzali i przygotowani na
nowe sytuacje.
Dziękujemy i życzymy wszystkim prawdziwego wypoczynku. Bezpiecznego, pełnego wrażeń i pięknej pogody!
Zespół Promocji Szkoły
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Wolontariat
uczy samodzielności
I znów możemy organizować „słodkie stoiska”! Tego
typu działania charytatywne wpisały się już w historię naszej szkoły i są wyczekiwane szczególnie przez
uczniów młodszych klas. Bardzo miłym zaskoczeniem
była inicjatywa uczennic klasy 6b: zaproponowały zorganizowanie stoiska dla brata swojej koleżanki - Kajetanka z Jaworza. Przy pomocy kilku swoich kolegów
oraz ucznia z klasy 4a zebrały kwotę kilkuset złotych,
którą przekazały rodzicom Kajetanka. Z naszej szkoły przekazaliśmy na rzecz chorego chłopczyka również wiele kilogramów plastikowych nakrętek, a jedna z naszych wolontariuszek również złom. Po powrocie do szkoły rozpoczęło również działanie Szkolne
Koło Wolontariatu. Przy wsparciu rodziców oraz na-

uczycieli zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy poprzez
sprzedaż domowych wypieków, dochód został przekazany dla bielskiego hospicjum im. Jana Pawła II. Takie akcje uczą nas dużo więcej niż nam się z pozoru
wydaje. Przede wszystkim pracując w grupie, uczymy się współpracy i podziału ról, uczymy się planować i organizować swoją pracę. Rywalizacja pomaga
w osiąganiu lepszych rezultatów, ale każdy z uczniów
wie, że nie pracujemy dla siebie. Bardzo dziękujemy
wszystkim Rodzicom za pomoc w organizowaniu stoisk
w ciągu roku szkolnego, a także naszym nauczycielom
za wyrozumiałość i akceptowanie nieznacznej dezorganizacji lekcji.
Wolontariusze
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Kilka słów refleksji,
czyli plusy i minusy pracy
online
Wydarzenia ostatnich kilkunastu miesięcy zmieniły
naszych uczniów i nauczycieli, a metody nauczania
i oceniania uległy całkowitej weryfikacji. Nauczyciele
musieli dostosować metody pracy oraz wymagania do
możliwości swoich podopiecznych oraz do możliwości technicznych posiadanego przez wszystkich sprzętu. Uczniowie doskonalili przede wszystkim swoją samodzielność, samodyscyplinę, skupienie, a wszelkie
inne „ćwiczenia” niedozwolone na lekcjach pominiemy
w tej wyliczance. Wszyscy musieliśmy nauczyć się korzystać z nowych narzędzi pracy, oswoić się z kamerą
i mikrofonem. Jako nauczyciele byliśmy ciekawi opinii uczniów na temat nauki zdalnej, dlatego poprosiliśmy o pisemne wypowiedzi klasę 5a, 6a, 6b. Zaskoczyły nas bardzo zbieżne odpowiedzi na stawiane pytania. Prezentujemy Państwu opinie najczęściej powtarzające się i te najbardziej oryginalne:
„Najbardziej lubię w e-lekcjach, że jestem na swoim
krześle, w swoim pokoju, otaczają mnie moje ulubione przedmioty, a za ścianą pracuje mama. Jestem z natury domatorem i odpowiada mi takie nauczanie. Natomiast wady, jakie widzę, to że cały dzień siedzę przy
komputerze, mam mało ruchu na świeżym powietrzu.
Oprócz lekcji w-fu zawsze czkała mnie droga do szkoły i z powrotem do domu.”
„Dobrą stroną zdalnego nauczania jest późniejsze wstawanie. Natomiast złą stroną jest to, że trzeba cały dzień
siedzieć przed komputerem i nie można spotkać się z
przyjaciółmi. Chciałbym wrócić do szkoły.”
„Na początku zdalnego nauczania pracowało mi się
nawet dobrze. Ale teraz po tak długim czasie to ciągłe siedzenie przed komputerem jest już czasami ciężkie. Brakuje mi kontaktu z kolegami i innymi osobami.
Z niecierpliwością wyczekuję powrotu do szkoły.”
„ Wydaję mi się, że najlepiej czuję się na języku polskim, ponieważ możemy tam nawiązać najlepszy kontakt z nauczycielem i z innymi uczniami poprzez włączone kamery.”
„Na lekcjach online nie potrafię się skupić. Będąc
w domu, dużo rzeczy mnie rozprasza, na przykład
moja młodsza siostra, która ma lekcję na drugą zmianę. Brakuję mi kontaktu z kolegami. Chciałbym, żeby
szkoły wróciły do normalności”.
„Lekcje zdalne to tyle samo nauki i zadania domowego co lekcje w szkole. Brakuje jednak rozmów z kolegami, W-Fu na świeżym powietrzu, meczy piłki nożnej.”
„Czasami bolą mnie oczy, jak spędzam tak długi czas
przed komputerem. Najbardziej jednak żal mi nauczycieli, jak uczniowie ich nie słuchają, nie odpowiadają
lub udają, że mają problem z Internetem.”

„Zdalne nauczanie zmieniło moje życie. Bezpośredni
kontakt z nauczycielem jest ograniczony. Plusem zdalnego nauczania dla mnie jest to, że mogę się dłużej wyspać oraz w domu czuję się swobodniej niż w szkole.”
„Czasem miałem problemy z Internetem lub jakością
odbioru. Najwięcej trudności miałem ze sprawdzianami na czas, bo bałem się, że nie zdążę napisać i mi
wszystko zniknie.”
„Czasami miałem za dużo materiału z wielu przedmiotów naraz. Siedziałem wszystkie lekcje przed komputerem, a później jeszcze musiałem zrobić dużo zadań,
również na komputerze”.
„Gdy usłyszałam, że wrócimy do szkoły, bardzo się ucieszyłam, ponieważ ten sposób nauczania był dla mnie
dość trudnym okresem, myślę, że tak samo jak dla nauczycieli. Mam dość siedzenia w domu oraz tęsknię za
prawdziwą szkołą!”
„Mocno dezorganizujące są wypowiedzi uczniów bez
wywołania imiennego przez nauczyciela, nauczyciele
często przywołują tych samych uczniów, trudno doczekać się na swoją kolej. Dużym problemem dla mnie
jest skoncentrowanie się na lekcji zdalnej, rozprasza
mnie otoczenie zewnętrzne, szczekanie psa, zabawy
dzieci. Tak jak we wszystkim są plusy i minusy, można było później wstać, odpadały dojazdy do szkoły,
a w dni, kiedy było zimno, mokro, super siedziało się
w domu w ciepłym, suchym pokoju w piżamie.”
Najczęściej powtarzające się opinie krytyczne wobec
nauczania zdalnego dotyczyły braku kontaktu z przyjaciółmi, kłopotów technicznych posiadanego sprzętu,
trudności w skupieniu się w trakcie lekcji. Uczniowie
bardzo często opisywali również swoją radość z powrotu do szkoły, m.in. ucieszyli się na wieść o szkolnych
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wycieczkach. Nauczyciele również podkreślali, że edukacja w szkole podstawowej to nie jest dobry czas na
naukę zdalną. Na tym etapie rozwoju kontakty rówieśnicze są niezbędne do kształtowania własnych zasad
postepowania. Mamy wrażenie, że umknął nam czas
poświęcony na doskonalenie wielu umiejętności. Wszyscy stawiamy sobie pytanie: kiedy i jak nadrobimy zaległości edukacyjne. Umiejętności pracy online zapewne

będziemy wykorzystywać w dalszej pracy: możemy stosować platformę Teams do popołudniowych konsultacji, a inne platformy lub telefony komórkowe do przygotowywania znacznie ciekawszych lekcji podczas nauczania stacjonarnego. Po krótkim wakacyjnym odpoczynku czeka nas wszystkich inna niż zazwyczaj praca w kolejnym roku szkolnym.
Grupa humanistyczna S.P. nr 2

Nasza nowa Rzeczywistość
- Nasz Świat
Po sukcesie pierwszej wystawy, w roku 2019 w Galerii
na Zdrojowej młodzi twórcy Szkoły Podstawowej nr 2
w Jaworzu kolejny raz udowadniają siłę swoich możliwości artystycznych. Tym razem Nasza galeria przenosi się online i stanowi okno na świat dla każdego
dziecka i nastolatka. Dzięki tej galerii mieszkańcy Jaworza odkrywają świat sztuki i talenty swoich pociech,
bez względu na pogodę i niesprzyjające okoliczności,
wynikające z reżimu sanitarnego pandemii Covid-19.
Jak to się zaczęło
Podejmując pracę w Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworzu, a było to prawie cztery lata temu, zauważyłam potrzebę pokazania i rozwijania sztuki dziecięcej i młodzieżowej. Wraz z uczniami postanowiliśmy zorganizować wystawę i założyć szkolną galerię sztuki, aby zaprezentować i popularyzować piękno malarstwa, rysunku i grafiki przyszłych młodych artystów.
Pozwólcie im tworzyć
Nasze dzieci i młodzież stają się twórcami, którzy wybierają rozmaite drogi wyrazu artystycznego. Nie boją
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się podejmować rozmaitych wyzwań tematycznych
bliskich ich wyobraźni i postrzegania otaczającego
ich świata. To czasy, kiedy ceni się swobodę twórczą,
a pokaz prac uczniów pomaga odkrywać młode talenty. Choć XXI wiek zarzuca nas wszechobecną technologią, która może zrobić za nas wszystko, okazuje się, że
ołówek, kredka czy pędzel nadal są narzędziem pracy artystycznej wzbogacającej szeroki wachlarz przeżyć estetycznych.

A przecież zaczynaliśmy od zera
Sięgając we wspomnieniach do pierwszych dni mojej
pracy i pierwszych uczniów, przypominam sobie, jak
zaczęliśmy praktycznie od zera w przekształcającym
się w tamtym czasie gimnazjum na szkołę podstawową. Pierwsi uczniowie ośmioletniej podstawówki musieli odnaleźć się w nowej rzeczywistości i sprostać nowym wymaganiom. A jednak swój cel osiągnęli i czerpią z tego ogromną satysfakcję.

Wirtualny gmach wyobraźni twórczej
Obecna wystawa w wirtualnym gmachu galerii szkoły
podstawowej w Jaworzu, zatytułowana „Nasza Nowa
Rzeczywistość - Nasz Świat”, jest zjawiskiem ogromnie interesującym i żywym. Potwierdza to choćby publiczność wirtualnie odwiedzająca tę wystawę na stronie szkoły. Tutaj sztukę tworzą uczniowie. Dobrą sztukę tworzą uczniowie wybitni. O wartości wystawy decyduje to, że w obecnym czasie staje się spotkaniem
młodych, utalentowanych twórców.

Nie poprzestawać na małym
Trzeba wierzyć w młode pokolenie twórców, trzeba kochać sztukę i umieć ją zaprezentować szerszemu gronu
publiczności. Nasza wirtualna wystawa ukazuje różnorodne prace - zarówno zbiorowe jak i indywidualnie - uczniów SP2 Jaworze. Kto jeszcze o tym nie wie,
kto jeszcze nas nie odwiedził, niech nie zwleka i zaloguje się do nas już dzisiaj. Zapraszamy.
Aneta Kwaśna

Sztuka Baroku Inspiruje
Nastolatków XXI Wieku
Czy to możliwe by nastoletni uczniowie XXI wieku zechcieli “podglądać” artystów epoki barokowej?
Okazuje się, że na zajęciach plastyki wszystko jest możliwe. Pewnego dnia młodzi plastycy naszej szkoły przeglądali bardzo wymyślne stroje z różnych epok i wtedy
ich uwagę przyciągnęły - nie uwierzycie - peruki, które pod koniec XVII wieku stały się ważnym elementem
wyglądu. Modę na takie nakrycie głowy wprowadził
francuski król Ludwik XIV. Sztuczne fryzury, układane w pukle luźno opadające na ramiona szybko stały
się symbolem powagi i autorytetu. Robiono je z włosów
ludzkich lub końskich. Pod koniec XVIII wieku królowa Maria Antonina zapoczątkowała kobiecą modę na
wysokie fantazyjne kompozycje umocowane na drucianych stelażach. Wymyślne fryzury stały się przekazem myśli i pragnień właścicielki.
Nasi młodzi szkolni artyści podjęli nowe wyzwanie.
Trzeba wykreować własną niepowtarzalną perukę. Inspiracją mogły być postacie z XVIII-wiecznych portretów, a także dzieła słynnego stylisty Antoine’a, czyli An-

toniego Cierplikowskiego, który był wybitnym fryzjerem kreatorem pochodzącym z Polski, a mieszkającym
w Paryżu. Tu pojawiło się pytanie, “Skąd wziąć włosy?” Jak zawsze, na ratunek przyszedł zwykły papier,
który w rękach plastyka może zmieniać się w prawdziwe dzieło sztuki.
Aby uzyskać ciekawe efekty plastyczne, uczniowie
wcześniej przygotowali: arkusze białego kartonu oraz
zestaw rozmaitych papierowych form, przydatnych do
tworzenia tematycznych nakryć głowy. Przy pomocy
nożyczek, taśmy klejącej, nici, zszywaczy i kleju młodzi
twórcy stworzyli dzieła stanowiące o wysokiej wartości estetycznej wykonania. Doskonale ukształtowana
forma, wykończona drobiazgowym detalem, to efekt
ich wielogodzinnej pracy.
Kto chce zobaczyć efekt? Zobaczcie i oceńcie sami.
Zapraszamy na:
sp2jaworze.pl/galeria-prac-plastycznych/
Aneta Kwaśna
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Na pomoc Kenii
Szkoła nr 2 w Jaworzu, mieszcząca się w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, brała udział w projekcie „Kredka dla Kenii”. Łącznie wzięło w nim udział
osiem placówek, a powstał spontanicznie. Jedna z bielskich szkół nawiązała kontakt ze szkołą podstawową
na południowym wybrzeżu Kenii i postanowiliśmy się
przyłączyć do tego przedsięwzięcia. Szkoła nazywa
się Mwabungo i jest jedną z wielu placówek w Kenii
zmagających się z ogromnymi trudnościami. Uczy się
w niej około sześciuset uczniów w dwunastu pomieszczeniach, a klasy liczą około pięćdziesięciu uczniów
w jednym oddziale. Dachy tych pomieszczeń wymagają gruntownej naprawy, gdyż przeciekają. Ponadto brakuje trzech pomieszczeń, dlatego dzieci uczy się „pod
drzewem mango”. Dzieci dostają od państwa jedynie
książki, natomiast wyprawki muszą zapewnić im rodzice. Niestety wiele rodzin nie stać na to, by dać dziecku podstawowe artykuły papiernicze, choćby takie jak
kredki czy ołówki.
Naszym celem była zbiórka podstawowych artykułów
papierniczych. Zbieraliśmy kredki, farbki, pędzelki,
gumki, strugaczki, długopisy i ołówki. Wszystkie materiały będą na wyposażeniu szkoły i będą służyły dzieciom, których rodziców nie stać na ich zakup. Zdając
sobie sprawę z ogromnych trudności szkoły, których
nie damy rady rozwiązać, mamy nadzieję, że ten projekt „Kredka dla Kenii” pozwoli znaleźć w przyszłości sponsorów, którzy być będą chcieli pomóc w jej
potrzebach.
Projekt trwał trzy miesiące, w trakcie których organizowaliśmy konkursy mające na celu rozpropagowanie tej idei. W naszej szkole zorganizowaliśmy kon-

kurs wiedzy o Kenii oraz konkurs na najciekawszego lapbooka, prezentującego podstawowe informacje
o Kenii oraz szkole Mwabungo. W konkursach wzięło
udział 14 wychowanków, a nagrodzeni zostali: 1. Łukasz B., 2. Dawid K., 3. Damian P. Gratulacje dla wszystkich uczestników oraz podziękowania dla wszystkich,
którzy wspomogli naszą akcję: nauczycieli, wychowawców, uczniów, uczestników biegu Bielsko Nocą oraz
uczestników wydarzenia Błatnia Challenge.
Jadwiga Kruczek i Dorota Wandzel
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Pamiętajmy o tabliczkach

Fot. pixabay

Szanowni państwo, przypominamy o obowiązku
umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym.
Należy on do właścicieli nieruchomości zabudowanych lub innych osób, które takimi nieruchomościami władają, a są uwidocznione w ewidencji gruntów
i budynków.
Na tabliczce w miejscowościach posiadających ulice,
place, osiedla umieszcza się oprócz numeru porządkowego również nazwę ulicy, placu lub osiedla. Tabliczka
z numerem porządkowym powinna być umieszczona
w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku.
W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.
Wyżej wymienione informacje wynikają z przepisów
prawnych ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Informujemy również, że zgodnie z Kodeksem wykroczeń kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia
obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo
utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem
porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu
albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Tej samej karze podlega, kto
nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Właściwe oznaczenie nieruchomości ułatwia lokalizację danego budynku, a także ma wpływ na nasze bezpieczeństwo. Brak właściwej tabliczki z numerem porządkowym może powodować trudności z dotarciem
pod wskazany adres między innymi służbom ratowniczym czy też firmie odbierającej odpady komunalne.
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Poziomo:

Pionowo

1) Uczniowski urlop
5) Pierwsi właściciele całego Jaworza (herbu Nałęcz)
10) Szachy lub warcaby
11) Część ręki
12) Przewóz ludzi i ładunków
13) Jadowite węże
15) Pirat działający na zlecenie władcy
18) Bezwzględne przestrzeganie reguł
19) Kawałek chleba
22) Sześćdziesiąt sztuk
24) Prawy dopływ dolnej Odry
26) Miejsce chwały polskich żołnierzy w Norwegii w 1940 roku
29) Finansista, kredytodawca
31) Rośliny lecznicze
32) Egipski bóg słońca
33) Szkocki owczarek - bohater powieści E. Knighta
34) Bat do chłostania
35) Burmistrz we Francji
36) Sahara lub Gobi
37) Zespół komórek w organizmie
38) Zbieg okoliczności, przypadek
42) Załącznik do umowy
45) Przesmyk Koryncki
46) Rokosz lub pucz
47) Droga pod ziemią
49) Wybrańcy, kwiat towarzystwa
50) Trąba powietrzna, cyklon
51) Ukochana Winicjusza z powieści „Quo vadis”
52) Konwersacja, dyskusja
53) Odcień czerwieni
54) Styl późnego średniowiecza

1) Sądowa decyzja
2) Natrętny owad zwłaszcza nad wodą
3) Zbędny jest balastem
4) Cecha samoluba
5) Rzymski zespół kościelno - pałacowy
6) Jezuita, autor „Kazań sejmowych”
7) Przetrzebienie odpowiedniej liczby zwierzyny
8) Pobliskie miasteczko nad Wisłą
9) Himalajski człowiek śniegu
14) Mnóstwo, wielka liczba
16) Człowiek, postać
17) Był dumą p. Zygmunta Podkówki
20) Cmentarz żydowski
21) Wyjątkowy egzemplarz
23) Sklep z dodatkami krawieckimi
25) Sól kwasu azotowego
26) Środek transportujący
27) Bonifikata, zniżka ceny
28) Miękka skóra, rodzaj zamszu
30) Czarodziejka, która więziła Odyseusza
33) Kobieta grająca na jednym z instrumentów strunowych
szarpanych
39) Odstępca, zdrajca
40) Zabudowania gospodarcze dawnych panów Jaworza
41) Jaworzański Amatorski Zespół Teatralny
42) Niewiara w Boga
43) Wynalazca żarówki

44) Hitlerowski obóz dla jeńców wojennych
48) Plotka, pogłoska
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